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WSTĘPNIAK
Ostatnio w Polsce sta-

ło się coś niebywałego. 
Ucichło na chwilę narze-
kanie na politykę rządu, 
wysokie ceny i resztę rze-
czy „umilających” nam 
rzeczywistość. Wszystkich 
Polaków połączył wspól-
ny wróg: ZIMA. Aż się nie 
chce wychodzić z domu,  
mając świadomość, że wi-
dok za oknem to nie science 
fiction, nie żadne fanta-
sy, tylko – w najlepszym 

przypadku – bardzo smutny horror. Możemy jedynie bez-
silnie czekać i odwracać uwagę od przygnębiającego oto-
czenia, co z pewnością umili Wam dziewiętnasty numer 
QFantu. Osiem znakomitych opowiadań, w publicystyce 
m.in. artykuł o opowieściach fantasy i wywiad z Marcinem 
Mortką, a na deser aż dwanaście recenzji książkowych. 

Bardzo mnie cieszy, gdy wśród autorów opowiadań 
i recenzowanych książek uda mi się dostrzec znajome 
nazwiska. Jeszcze przyjemniej jest wtedy, gdy pozycję 
napisaną przez jednego z qfantowych redaktorów widzę 
na półkach księgarń. Oprócz kryminałów Jacka Skow-
rońskiego z qfantowej drużyny możemy od grudnia 
polecać również lekturę powieści Grzegorza Gajka, wyda-
nej przez Novae Res.

Zachęcam do komentowania opublikowanych teks-
tów na naszym forum oraz do śledzenia naszego portalu. 
Wkrótce wyciągniemy z kapelusza kilka niespodzianek,  
a już teraz zachęcamy do oczekiwania na jubileuszowy 
numer dwudziesty.

Miłej lektury!
Jarosław Makowiecki

PS. W związku ze zbyt małą ilością czasu, który został 
pochłonięty przez studia, zdecydowałem się ustąpić 
ze stanowiska redaktora naczelnego magazynu QFant.  
Z dniem premiery numeru dziewiętnastego nową głową 
QFantu zostaje Łukasz Kuc, mój dotychczasowy zastępca. 
Ja ze swojej strony pragnę na koniec podziękować całej 
redakcji, wydawcom i innym partnerom oraz Wam, 
drodzy Czytelnicy, za to, że wspieracie ten projekt. Mam 
nadzieję, że nie zamierzacie przestawać. Do końca świata 
i jeszcze dłużej!

Wstępniak
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Pasjonaci lotnictwa od wielu lat próbują zbudować 
latający egzemplarz ornitoptera – maszyny poruszającej 
się dzięki łopotaniu skrzydeł, naśladującej sposób latania 
ptaków. Pierwszy model zaprojektował Leonardo da Vin-
ci, ale maszyna pozostała jedynie na papierze. Francuskie  
i brytyjskie konstrukcje z drugiej połowy XIX wieku nie były 
w stanie unieść się w niebo z człowiekiem na pokładzie, ba-
dania nad nimi zostały więc zarzucone. Obecnie konstrukcjami 
ornitopterów zajmują się jedynie pasjonaci lotnictwa, głównie 
modelarze. Spierają się oni o to, kto pierwszy zbudował eg-
zemplarz zdolny unieść człowieka, i przypisują sobie palmę 
pierwszeństwa. Żaden z nich nie zdaje sobie sprawy, że 
pierwszy latający ornitopter został zbudowany w Polsce i to 
grubo ponad 300 lat temu.

Ludwika Maria Gonzaga należała do francuskiego, ksią-
żęcego rodu i jako młoda panna słynęła w Europie zarówno 

z urody, jak i przymiotów umysłowych. Mimo tego jej rodzinie 
długo nie udawało się znaleźć odpowiedniej dla niej partii, 
aż wreszcie piękna Ludwika wylądowała za murami klasz-
toru. Szczęście uśmiechnęło się do niej w ostatniej chwili, 
gdy jej uroda zaczęła już przekwitać. Prośba o rękę 34-let-
niej księżniczki przyszła z dalekiego, zimnego kraju. Oferta 
wydawała się mimo wszystko darem niebios i Ludwika jej 
nie odrzuciła. I tak oto, niedługo potem, została poślubiona 
per procura przez króla Polski, Władysława IV. 

Pewnego zimowego dnia wyruszyła z Paryża wypra-
wa ze świeżo upieczoną polską królową, otoczoną tłumem 
przerażonych francuskich dwórek i gromadą ubogich, 
zdesperowanych szlachciców, chcących u boku Ludwiki 
szukać szczęścia w odległym kraju. O Polsce wiedzieli oni 
wszyscy tylko tyle, że żyje w nim lud dziki i nieokrzesany, 
który mieszka w kurnych chatach, gdzieś w pierwotnych bo-
rach, ubiera się w niedźwiedzie skóry, nie zna bielizny i nie 

Andrzej W. Sawicki   
Mądra królowa i jej Machine de Pologne
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używa sztućców. Po dotarciu do Rzeczypospolitej przywitały 
ich siarczyste mrozy i nieskończone przestrzenie przykry-
te białym puchem. Ludwika zamiast uciec do domu, jak jej 
wszyscy radzili, od pierwszej chwili zakochała się w przy-
branej ojczyźnie. Ujęło ją lodowe piękno kraju nad Wisłą 
oraz gorąca gościnność i otwartość Polaków. Błyskawicznie 
rozkochała w sobie króla i owinęła go wokół palca. Nie 
nacieszył się nią niestety długo, bo dwa lata później zmarł. 
Ludwika jednak ani myślała opuszczać swój ukochany kraj. 
Wyszła za mąż za brata zmarłego – Jana Kazimierza i znów 
zasiadła na polskim tronie. 

Intelektualnie znacznie przewyższała swoich dwóch mężów, 
miała znaczący wpływ na podejmowane przez nich decyzje, 
co doprowadzało do szału polską szlachtę, nie przyzwyczajoną 
do tego, by dyrygowała nimi baba. Wsławiła się zdecydowaną 
postawą w czasie potopu szwedzkiego, gdy dzielnie stanęła  
w obronie nowej ojczyzny. Najciekawszy epizod z jej panowa-
nia związany jest jednak z zamiłowaniem królowej do nauki 
i sztuki. Ludwika miała otwarty umysł i uwielbiała wszelkie 
techniczne nowości i odkrycia. Zgromadziła w Warszawie 
bogaty zbiór eksponatów i modeli, w tym pierwszą maszynę 
liczącą –  sumator „Pascalina”, skonstruowany przez Pascala. 
Jest sprawny do dziś, a oglądać go można w Królewskim Ga-
binecie Przyrządów Matematyczno-Fizycznych w Dreźnie, 
gdzie figuruje pod nazwą „Queen of Poland”. 

Ludwika sprowadziła też do Warszawy włoskiego naukowca 
Tytusa Burattini. Znany konstruktor i myśliciel, na życzenie 
najjaśniejszej pani, zaprojektował i zbudował model maszyny 
latającej. Miała kształt smoka, wyposażonego w cztery pary 
skrzydeł, i mierzyła 1,5 metra długości. Swój dziewiczy lot 
odbyła w Warszawie, w roku 1647, przed Zamkiem Królew-
skim. Jej pasażerem był bezimienny kot-oblatywacz. „Smok 
latający” (dragon volant), jak wynalazca nazwał konstrukcję, 
miał napęd mechaniczny, prawdopodobnie sprężynowy, 
a w powietrze wzbijał się, machając wszystkimi ośmioma 
skrzydłami. Pierwszy lot w pełni się udał, smok wzbił się 
nad dachy Warszawy, a potem, gdy napęd się wyczerpał, 
wylądował, nie ulegając kompletnej destrukcji. Kot odniósł 
drobne obrażenia, ale przeżył. 

Król natychmiast wyasygnował 500 talarów na budowę 
egzemplarza mogącego unieść człowieka i dał naukowco-
wi osiem miesięcy na skonstruowanie dużego smoka. Lot  
z ludźmi odbył się w 1648 roku, też w Warszawie, a kapitanem 
podniebnego okrętu został sam konstruktor, Tytus Buratti-
ni. Prócz niego na pokład maszyny weszło dwóch ochotni-
ków, którzy robili za napęd skrzydeł. Start udał się, maszy-
na oderwała się od ziemi, ale lot nie należał do stabilnych  
i efektownych. Piloci przeżyli, ale królewska para nie okazała 
entuzjazmu. Burattini obiecał jednak, że doszlifuje wynala-
zek i kolejne smoki będą w stanie pokonać odległość między 
Warszawą a Konstantynopolem (ciągle jeszcze traktowanym 
jako środek świata i odnośnik do podawania odległości) 
w ciągu 12 godzin. Miały więc docelowo osiągać prędkość 
przekraczającą 100 km/godz., co ówczesnym musiało wyda-
wać się zupełną fantazją. 

Do prac nad flotą powietrzną Rzeczpospolitej nie doszło, 
bo wybuchła kolejna wojna, która pochłonęła zarówno kró-
lewskie finanse, jak i uwagę naukowców. Kilka lat później 
Szwedzi zdobyli Warszawę, złupili ją, załadowali na statki 
wszystko, co się dało, łącznie z brukiem i ozdobnymi fasada-
mi domów, a potem wywieźli łup za morze. Smoki i ich do-

kumentacja przepadły bez wieści, prawdopodobnie zostały 
zniszczone przez najeźdźcę.

Nie spełniło się życzenie mądrej królowej i świat nie 
ujrzał łopoczącej skrzydłami i biało-czerwonymi propor-
cami kawalerii powietrznej. Polska nie stała się podniebną 
potęgą, choć niewiele ku temu brakowało. Smok Latający stał 
się słynny w Europie pod nazwą „Machine de Pologne”, ale  
z czasem, wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, o nim zapo-
mniano. Dziś traktowany jest przez historyków awiacji jako 
mało znane, brakujące ogniwo pomiędzy ornitopterami Le-
onarda da Vinci a XIX-wiecznymi konstrukcjami tego typu.

Jedynymi dowodami na istnienie maszyny i jej lot, są li-
sty oraz notatki Pierra Des Noyersa – zaufanego sekretarza 
królowej. Niestety, nie stanowią one materiału dowodowe-
go i Polska nie może się poszczycić potwierdzonym faktem 
wysłania pierwszych ludzi w niebo. Smok Latający pozosta-
nie na zawsze tylko historyczną ciekawostką, a współcześni 
konstruktorzy, którzy w przeciwieństwie do Burattiniego 
dysponują super lekkimi materiałami, włóknami węglowymi 
i tworzywami sztucznymi, nadal pocić się będą nad swoimi 
konstrukcjami i kłócić się, który z nich był pierwszy.

Bibliografia:
Bożena Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa, 1976.
J. B. Cynk, Burattini`s „Flying Dragon”, Flying International, 1963.

Chemik organik, autor dwóch powieści fantastycz-
nych i kilkunastu opowiadań. Prócz fantastyki lubi Jacka 
Danielsa (z odrobiną wody, wymieszane, nie wstrząsane) 
i historię, w szczególności nauki o wojskowości. Jest 
współtwórcą kilku wynalazków z dziedziny chemii, w tym 
współautorem patentów udzielonych przez Amerykański 
i Europejski Urząd Patentowy. Ostatnio wzięło go na pró-
by publicystyczne, w których chciałby w przystępny sposób 
popularyzować naukę. 

andrzej W. Sawicki

ANDRZEJ W. SAWICKI 

PUBLICYSTYKA
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1 http://www.granice.pl/kultura,pornograficzna-gra-endera,4589

Zakazane literki...
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Z czym się wam kojarzy hasło „książki zakazane”?  
Z pewnością z najsłynniejszym – czy też najniesławniejszym 
– „Indeksem ksiąg zakazanych” („Index librorum prohi-
bitorum”), za pomocą którego Kościół bronił się przed 
nieprawością, wypaczeniem prawdy i wszystkim tym, co 
poprzez słowo pisane mogło sprowadzić na złą ścieżkę 
owieczki w ludzkiej skórze (uwzględnić należy jednakowoż 
także ludzi w owczych skórach jako jeden z długiego szere-
gu aberracji). Dzisiaj „Indeks ksiąg zakazanych” jest przez 
wielu – może nawet większość – ludzi traktowany jako 
przestarzałe (i dzięki Bogu już niefunkcjonujące, a więc cu-
downie historyczne) narzędzie opresji, przyczyniające się 
ongiś do tłumienia wolności ludzkiego ducha i hamujące 
rozwój nauki, stymulujące przy tym efekt cieplarniany (te 
wszystkie spalone książki…). Niewykluczone, że równie 
wielu ludzi gotowych jest uznać, że Kościół ma (bądź miał) 
swego rodzaju monopol cenzorski – stosunkowo niedawne 
przypadki, takie jak próba spacyfikowania Harry’ego Potte-
ra (zapewne za fasolki wszystkich smaków), zdają się tezę 
powyższą potwierdzać.

Niesłusznie.
Zjawisko odgórnego selekcjonowania literackich treści, 

zyskało popularność także w świeckich systemach władzy. 
Bywało używane hojnie. Bywało nawet nadużywane.

Co ciekawe, bardzo wiele powieści zostało zakazanych – 
bądź też podjęto starania o ich zakazanie – w kolebce demo- 
kracji, w kraju, który wszystkim kojarzy się z liberalizmem i sze-
roko rozumianą wolnością. I nie, wcale nie chodzi nam o Zwią-
zek Radziecki – mowa o Wielkim Szatanie, o królu kapitalizmu,  
o globalnym policjancie tępiącym nadużycia ludzkich praw. 
Mowa o Stanach Zjednoczonych. Ale oczywiście nie tylko o USA.

Najczęstszą przyczyną, dla której jakaś pozycja mogła 
nie zostać w pełni zaakceptowana za oceanem, są… sze-
roko rozumiane konteksty pornograficzne. Bardzo, ale to 
bardzo szeroko rozumiane, o czym niedawno przekonali 
się wielbiciele „Gry Endera” Orsona Scotta Carda. Słynny, 
ba!, kultowy twórca science fiction i jego opus magnum stały 
się obiektem śledztwa po tym, jak pewien zatroskany rodzic  
z Południowej Karoliny oskarżył nauczyciela z lokalnej 
szkoły o propagowanie pornografii pośród uczniów właśnie 
poprzez lekturę „Gry Endera”1. To jest ten moment, w któ-
rym sam Bóg mógłby powiedzieć: „teraz już widziałem 
wszystko” i zmienić lokal. Chwilowo jeszcze możemy 
odetchnąć: w „Grze Endera” ostatecznie nie dopatrzono 
się rzekomej pornografii, ale głęboko wierzymy w mądrość 
amerykańskich rodziców. Ona tam pewnie jest. Należy 
poszukać głębiej. Dużo, dużo głębiej…

Przygody tego sortu nie zawsze kończyły się równie 
pozytywnie. Mniej szczęścia miał na przykład Henry Mil-
ler. Jego „Zwrotnik Raka” nie przypadł do gustu sędziom  
w 1934 roku, a więc zaraz po ukazaniu się pierwszego wyda-
nia powieści (która, notabene, drukowana była we Francji, 
a nawet w Paryżu, co nie pozostaje bez związku z treścią 
tejże książki). „Zwrotnika Raka” nie tylko nie można było 
drukować w Stanach Zjednoczonych, ale nawet wwozić na 
teren kraju (za tym zakazem stał amerykańsku Urząd Cel-
ny, instytucja jakże kompetentna w sprawach literackich). 
Powód? Pornografia oczywiście. W rzeczy samej dzieło Mil-
lera niezbyt subtelnie, ale za to detalicznie opisywało realia 
Paryża z lat dwudziestych minionego wieku. Wiodącą rolę 
pośród rozlicznych szczegółów utrwalonych piórem Mille-
ra, wiodła nieświęta trójca: seks, dużo seksu i jeszcze więcej 
seksu2. Musimy przyznać Amerykanom jedno: spróbowali 
się – nomen omen – postawić nieludzkiemu prawu i zna-
ne są przypadki obchodzenia owego zakazu. Swego rodzaju 
sławę zyskał Jacob Brussel, nowojorski antykwariusz, który 
m.in. właśnie za notoryczny handel „Zwrotnikiem Raka” 
trafił do więzienia na trzy lata. Tutaj należy się nam cieka-
wostka: bardzo ważnym elementem oskarżenia przeciwko 
Brusselowi był także obrót fragmentem innego zakazane-
go „dzieła” – mowa o nietuzinkowym tekście pod tytułem 
„Oragenitalism” Gershona Legmana3, jednym z pierwszych 
na świecie praktycznych poradników domowych. Ten kon-
kretny poświęcony został ważnej sferze ludzkiej aktywności, 
a mianowicie… seksowi oralnemu. W każdej z jego czterech pos-
taci! Tyle ich znał autor4, co świadczy o jego bogatej wyobraźni.

Pierwsza poważna próba uwolnienia dzieła Millera nas-
tąpiła w 1950 roku, kiedy to Ernest Besig, działacz ACLU5, 
próbował wwieźć na teren kraju nie tylko „Zwrotnik Raka”, 
ale i – do kompletu – „Zwrotnik Koziorożca”. Urząd celny 
zablokował import, ale Besig odpowiedział bez kompleksów, 

Dariusz Barczewski
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2 Musimy pamiętać, że „dużo seksu” w latach trzydziestych dwudziestego 
wieku, a „dużo seksu” w latach dowolnych dwudziestego pierwszego wie-
ku, to rozmowa o dwóch bardzo różnych owego seksu ilościach. Niechaj 
świadczy o tym fakt, że „Zwrotnik Raka” nie jest szczególnie chętnie 
wznawianą powieścią i to w czasach, kiedy praktycznie wszystko jest sprze-
dawane przez bliższe lub dalsze skojarzenia z seksem (nie bez przyczyny 
autor tego artykułu tak chętnie używa tego słowa, ale to już inna historia).
3 Pełen tytuł owej literackiej perełki brzmi „Oragenitalism: Oral Techniques 
in Genital Excitation”. Rzecz wydana została w całości dopiero w roku 1969, 
podczas kiedy Brussel – jako męczennik sprawy – poszedł siedzieć już  
w roku 1940. I niech ktoś powie, że pisanie o seksie jest łatwe i szybkie!
4 Książka została podzielona na cztery rozdziały: „Cunnilinctus”, „Fella-
tio”, „Irrumation” i „Sixty-Nine”. Nie wierzymy, by uchował się ktokolwiek, 
kto nie rozumiałby, co oznaczają powyższe słowa, więc tłumaczyć ich nie 
będziemy – to tak na wszelki wypadek, aby nie zainteresować naszą osobą 
lokalnej inkwizycji. W roku 1940 istniała tylko część pierwsza.
5 American Civil Liberties Union, organizacja prywatna, której celem jest 
ochrona praw obywatelskich.
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pozywając rząd. W efekcie zafundował sobie i podatnikom 
długotrwałą batalię sądową, którą przegrał (łącznie z ape-
lacjami). Sąd okazał się nieczuły na argumenty o wartości 
literackiej dzieła. Uzasadnienia wyroków zasługują na uwa-
gę, każde z nich jest wprost wymarzoną reklamą dzieła i po 
ich lekturze aż by się chciało poszukać tego całego „Zwrot-
nika Raka” i zobaczyć, o co tyle krzyku6. Edycja książki  
z 1961 roku przyniosła już nieco większy postęp, który – 
oczywiście – wywalczony został w salach sądowych. Tym 
razem rzecz była negocjowana lokalnie, w poszczególnych 
stanach i niektóre książkę przeklęły, inne uznały, iż nie ma 
w niej nic wulgarnego, co samo w sobie świadczy o tym, jak 
bardzo różnorodne mogą być opinie dotyczące tego samego 
przypadku. Ostatecznie, w 1964 roku Sąd Najwyższy uchylił 
zakaz i „Zwrotnik Raka” mógł już być legalnie drukowa-
ny, importowany, a nawet czytany, co zapewne przyczyniło 
się drastycznie do spadku jego popularności. Na to jednak 
dowodów nie mamy7.

Wobec powyższych przygód, nie powinno nikogo zdziwić, 
że cenzorom w oczy wpadła „Lolita” Vladimira Nabokova. 
Ta książka jest zresztą wcale słynnym przykładem – może 
nawet bardziej znanym niż przypadek „Zwrotnika Raka” 
– zderzenia daleko posuniętej dbałości o moralną higienę 
społeczeństw z niedającą się okiełznać wolnością twórczą. 
„Lolita” otrzymała „ban” we Francji, Wielkiej Brytanii, No-
wej Zelandii, RPA, Argentynie i w paru innych miejscach 
świata. Co ciekawe, w Ameryce tym razem przymknięto oko 
na „nieobyczajność” powieści i oficjalnie nie wystosowano 
zakazu jej importu (funkcjonował natomiast zakaz ekspor-
tu z Francji, gdzie była drukowana) ani druku. To wydawcy 
zdecydowali się poddać woluntarystycznemu ostracyzmo-
wi dzieło Nabokova i rzucili ją na księgarskie półki dopiero  
w roku 1958. Inna sprawa, że oceny książki były zróżnicowane. 
I tak „New York Times Book Review” wydał werdykt pozy-
tywny, podczas kiedy już sąsiedzki „New York Times” gromił 
ją za wątki pornograficzne (sami widzicie: to słowo zrobiło 
karierę jednak przed upowszechnieniem kablówki). Powieść 
nie trafiła na półki niektórych bibliotek, jak choćby Biblio-
teki Publicznej w Cincinatti, której dyrektor ewidentnie nie 
docenił akcentów „perwersyjnych”.

„Banem” obłożono „Dekameron” Giovanniego Boccaccio. 
Swobodne obyczajowo, a co gorsza, nieco reportażowe dzieło, 
było poddane klątwie już w XVI wieku. Znacznie później 
zakazano jego publikacji i rozpowszechniania w Stanach 
Zjednoczonych na mocy ustawy „Federal Anti-Obscenity 
Act” z 1873 roku, a w połowie dwudziestego wieku, również 
za oceanem, ponownie doceniono jego obsceniczność, 
wulgarność, lubieżność, brak przyzwoitości i szereg innych, 
jakże ciekawych cech, umieszczając utwór na liście National 
Organization of Decent Literature. Była to grupa nacisku 
kierowana przez katolickich księży, a szczególnie częstym 
obiektem ich ostrzału bywały… komiksy. Cóż, nigdy nie wi-
adomo, za pomocą jakiego artefaktu Szatan będzie starał się 
oddziaływać na podatne umysły ludzi…

Na czarną listę w USA trafiło także inne, dobrze znane 
dzieło skandaliczne, a mianowicie „Kochanek Lady Chatter-

ley” Davida Herberta Lawrence‘a. Słynny eseista i pisarz trafił 
zresztą pod intensywny obstrzał w wielu krajach, szczególnie 
zaś w rodzimej Wielkiej Brytanii. Nagonkę spowodowało – 
oficjalnie – słownictwo (licznie występujące słówko „fuck” 
czy nawet inne, jeszcze ciekawsze, odnoszące się do pewnych 
części ciała kobiecego i to takich, które nie uczestniczą w pro-
cesie myślenia, przynajmniej teoretycznie), ale jest tajemnicą 
poliszynela, że decydujące okazały się względy ogólno oby-
czajowe. Cenzorom nie pasowało propagowanie rozwiązłości,  
a przecież każda opowieść, której bohaterka nie jest wcie-
leniem Dziewicy Orleańskiej, to nic innego jak poradnik 
rozwiązłości właśnie. Faktem jest, że oprócz Wielkiej Bryta-
nii (gdzie w 1960 roku oficjalnie, wyrokiem sądu, „Kochanek 
Lady Chatterley” został z zarzutu „obsceniczności” oczysz-
czony) i USA, książka Lawrence‘a była zwalczana także w Aus-
tralii (jeszcze w 2009 roku Australia Post zabroniła sprzedaży 
dzieła w swoich sklepach), Kanadzie i Japonii.

Za „obsceniczną” (skądinąd, słowo to zdaje się być wy-
jątkowo popularne w anglosaskim kręgu kulturowym, czyż 
nie?) starano się także uznać powieść Nathaniela Hawthorne‘a 
„Szkarłatna litera”. Tym razem impuls nadszedł ze strony za-
troskanych rodziców (czyżby analogia ze sprawą Carda?). Nie 
spodobało się im wulgarne słownictwo (które w powieści nie 
występuje) oraz propagowanie motywów rozwiązłości sek-
sualnej (motyw cudzołóstwa faktycznie w książce występuje, 
ale żeby od razu coś propagował?). Interesujący wydaje się 
fakt, że władze stanowe na ogół odnosiły się do zażaleń ro-
dziców z dużym dystansem, w większości zarzuty bywały 
oddalane, ale nie zawsze. Przejściowo „Szkarłatna litera” była 
zakazana po drugiej stronie globusa, a mianowicie w carskiej 
Rosji, ale tylko w latach 1852–1865.

Z przygodami radził sobie na amerykańskiej ziemi „Władca 
much” Williama Goldinga. Książka trafiła na listę powieści za-
kazanych w Nowym Jorku, wycofano ją także z bibliotek na 
Florydzie (choć pozycja dostała się na tamtejszą listę lektur 
dodatkowych dla młodzieży). Powód? Ciągle ten sam: szerze-
nie zepsucia moralnego, a konkretnie bluźnierstwa i „brzyd-
kie” wyrażenia w stosunku do Boga, osób niepełnosprawnych, 
mniejszości i kobiet.

Za wulgarny język oberwało się także „Mechanicznej 
pomarańczy” Anthony‘ego Burgessa. Książka została relego-
wana z bibliotek w Alabamie w roku 1982, a wcześniej, bo  
w latach siedemdziesiątych, skreślono ją z listy lektur w niek-
tórych stanach, np. w Massachusetts i Kolorado. Co cieka-
we, choć nie została przeklęta i wyklęta oficjalnie, to w roku 
1973 pewien księgarz trafił do aresztu za jej sprzedaż (m.in., 
bo na sumieniu miał też kilka innych ciekawych tytułów). 
Czemu? Stróże moralności uznali, iż dystrybucja tak niegrze-
cznej powieści jest równoznaczna z propagowaniem wulga-
ryzmów. Czyżby smutni panowie naprawdę zrozumieli, o co 
chodzi w zabawie „we wsadzanego”? To miłe.

Nie zawsze jednak wulgarność czy skłonność do niekla-
sycznie rozumianej pornografii była powodem ogranicza-
nia dostępności lektur. Czasami ostracyzmowi poddawano 
książki z uwagi na niemile widziane podteksty polityczne. 
Zwłaszcza domniemane.

Takie coś przytrafiło się – kuriozum tysiąclecia! – „Ro-
kowi 1984” George‘a Orwella. Z uwagi na prokomunistyczną 
treść powieści (sic!) zakazano jej dystrybucji na Florydzie  
w 1981 roku. Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej, bo w 1950 roku, 
„Rok 1984” trafił na listę ksiąg zakazanych w… ojczyźnie 

6 Wyjątki z wyroków można znaleźć tutaj: http://bannednovels.blogspot.
com/2008/10/lecture-5.html
7 Wiemy natomiast, że podobnie wyglądała historia książki w Kanadzie i Wiel-
kiej Brytanii, a jej „uwolnienie” nastąpiło w zbliżonym okresie, przy czym 
przodownikami czynu okazali się Brytyjczycy, których przekonał T. S. Eliot.
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komunizmu, czyli w ZSRR. I jak tu trafić w ludzkie gusta? 
Jednym najwyraźniej komunizmu za mało, innym za wiele. 
Zresztą, skoro już o Orwellu mowa, to miał facet pecha. Inne 
jego dzieło – „Folwark zwierzęcy” – zostało przeciągnięte 
pod kilem w Kenii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich  
(w 2002 roku, a więc, teoretycznie, już w bieżącym tysiącleciu, 
ale przecież kalendarz kalendarzowi nie jest równy). W przy-
padku pierwszym za krytykę przywódców i ukazanie ich 
skorumpowania (włodarze Kenii, nie wiedzieć czemu, wzięli 
to do siebie, my jednak staramy się nie szukać podtekstów 
i traktujemy to jako czysty przypadek), w drugim zaś za… 
świńskich bohaterów. Bądźmy precyzyjni: świńskich w sen-
sie… tak, tak… gadająca wieprzowinka, która jest wszak nie-
czysta. Lepsze uzasadnienie znalazł polski cenzor, któremu 
nie spodobał się po prostu atak na totalitarny ustrój i czy-
telny podtekst rosyjski utworu. W przeciwieństwie do Ke-
nii i Emiratów, w Polsce nożyczki cenzora oddały powieści 
przysługę i przez długie lata – aż do 1988 roku, kiedy ukazało 
się pierwsze wydanie legalne – „Folwark zwierzęcy” krążył  
w masywnych nakładach tzw. „czarnych”.

Za komunistyczne konotacje nie polubiono w Stanach Zjed-
noczonych „Manifestu komunistycznego” Fryderyka Engelsa  
i Karola Marksa. Wreszcie coś całkowicie zrozumiałego, praw-
da? „Dzieło” to trafiło na listy śmierci w 16 krajach świata, 
odwiedziło także klasyczny, kościelny indeks ksiąg zaka-
zanych. Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami polskiego 
Kodeksu Karnego rozpowszechnianie treści komunistycz-
nych jest karalne – grozi grzywną lub nawet pozbawieniem 
wolności do lat dwóch. Wyjątkiem są te sytuacje, w których 
eksploracja głębokich treści utworów komunistycznych 
służy celom edukacyjnym (praca u podstaw), naukowym 
bądź artystycznym. Jeśli chodzi o ten ostatni przypadek, 
to logiczną sugestią byłoby wykorzystanie nakładu „Ma-
nifestu komunistycznego” do jednego z modnych ostatnio 
książkowych happeningów, takich jak na przykład ułożenie 
40 000 książek w lesie w Quebecu, celem obserwacji ich bio-
degradacji8. Zresztą, po co ograniczać się do 40 000? Zdat-
nych manifestów znajdziemy z pewnością więcej… A jak 
nie, to dodrukujemy!

Uzasadnieniem dla podejrzliwego traktowania lektury – 
właściwie na całym świecie – bywały (i nadal bywają) sprawy 
religijne. Słynny jest przypadek „Szatańskich wersetów” Sal-
mana Rushdie, która to pozycja została zakazana w Bangla-
deszu, Egipcie, Indiach, Iranie, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Ma-
lezji, Papui Nowej Gwinei, Pakistanie, Senegalu, Singapurze, 
Sri Lance, Tanzanii i, wreszcie, Tajlandii. Ajatollah Chomeini 
w 1989 roku obłożył Rushdiego klątwą (fatwą) i skazał na 
karę śmierci za bluźnierstwa wobec islamu. Intrygujący zdaje 
się być fakt, że w tym samym roku, dokładnie ten sam powód 
podano w Wichita (stan Kansas) jako uzasadnienie relegacji 
książki z bibliotek publicznych. W naszej globalnej wiosce 
nie takie rzeczy widzieliśmy, więc po prostu przejdźmy nad 
tym do porządku dziennego.

Za „narzędzie szatana” uznał szczególnie wymowny pastor 
z Dakoty Północnej „Rzeźnię numer 5” Kurta Vonneguta.  
W Dakocie Południowej i w Michigan książka trafiła… na 
stos. Tak, dosłownie: była palona z powodu niewłaściwego 
(zdaniem palaczy) stosunku do religii. Wiele bibliotek usu-

nęło książkę ze swoich półek, przy czym pozostaje zagadką, 
czy to właśnie te wycofane sztuki trafiły na całopalenie, czy 
też rzecz dotyczy innych.

Pozostańmy jeszcze na chwilę przy paleniu – jakżeby 
bowiem przy tak sposobnej okazji nie wspomnieć o „451 
stopniach Fahrenheita” Raya Bradbury‘ego. W powieści uka-
zano totalitarny świat, w którym książki były poddawane ob-
róbce ogniem jako stanowiące zagrożenie dla porządku pu-
blicznego. Gorzkim paradoksem jest, że dzieło samo uległo 
cenzurze – przez kilkanaście lat było sprzedawane w moc-
no okrojonej wersji, a w Missisipi zostało w ogóle wycofane  
z bibliotek (gwoli ścisłości, przytrafiło się to pod sam koniec 
minionego wieku).

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do religii. W 1942 roku 
w Tysiącletniej Rzeszy – tej samej, która miała przed sobą 
jedynie trzy intensywne lata istnienia – zakazano czytania 
Biblii, co było elementem szeroko zakrojonej polityki walki 
z chrześcijaństwem. Zdaniem architektów nowego państwa, 
jedyną właściwą religią była ideologia nazistowska, a raczej 
te przejawy „wiary”, które z niej wypływały. Świętą księgą 
nazistów był oczywiście „Mein Kampf ”, który w ramach 
odwetu został skreślony z obrotu publicznego w Niemczech 
zaraz po wojnie. Do blokady dołączył zresztą szereg innych 
krajów, m.in. Austria i Rosja, podczas kiedy np. w Wielkiej 
Brytanii to wątpliwej klasy „dzieło” może być wydawane  
w maksymalnym nakładzie 3000 egzemplarzy rocznie (cwa-
ne! W ten sposób trudniej będzie zgromadzić dość egzem-
plarzy na „las z happeningu”). Ograniczeń tego typu nie ma 
w Stanach Zjednoczonych, które dość swobodnie dopuściły 
„Mein Kampf ” do druku i obrotu (rząd amerykański był 
przez pewien czas właścicielem praw autorskich, które 
przejął w ramach „łupu wojennego”), natomiast bardzo ostra 
polityka w temacie obowiązuje w Chinach. Jak by się nad 
tym zastanowić, to chyba świat staje na głowie...

Czasami cenzorskie nożyczki uruchamiane bywały ze 
znacznie bardziej błahych powodów (tak jakby powyższe nie 
były błahe, ale to pomińmy). Przykładowo, kalifornijskim 
czytelnikom odmówiono przyjemności lektury „Czerwon-
ego Kapturka” z uwagi na… butelkę wina, którą Kapturek 
niósł babci w koszyczku. Cóż, z alkoholizmem wśród małych 
dziewczynek nie ma żartów. „Charlie i fabryka czekolady” 
Ronalda Dahla otrzymał wilczy bilet w publicznej bibliote-
ce w jednej z miejscowości stanu Colorado, gdyż uznano, iż 
książka promuje ubogą filozofię życiową. Nie śmiejcie się. 
Wyobraźcie sobie, że jakieś biedne dziecko przeczytałoby 
obie pozycje i uznało, że dobrze jest połączyć butelkę wina  
z dużą ilością czekolady i… kłopot gotowy!

Nie wymieniliśmy wszystkich słynnych i zarazem za-
dziwiających przykładów nietolerancji literackiej9. Na liście 
ofiar znajduje się znacznie więcej pozycji. Choćby „Pani Bo-
vary” Gustava Flauberta (którego magazyn „Tablet” oskarżył 
o bycie pornografem, a francuscy wydawcy tak ostro ocen-
zurowali książkę, że przekształcili ją niemal w opowiadanie) 
czy „Buszujący w zbożu” Jerome‘a D. Salingera (ta powieść 
zainspirowała, podobno, Marka Davida Chapmana do popeł-
nienia morderstwa na niejakim Johnie Lennonie, ale aku-
rat nie z tego powodu pozycja została zakazana). „Lot nad 

8 http://www.qfant.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=6359:mi
esi%C4%99cznik-literacki-sierpie%C5%84

9 O wiele więcej informacji można znaleźć na portalach i w artykułach 
poświęconych „książkowej niewoli”. Do niniejszego artykułu korzystano 
m.in. z: http://classiclit.about.com/od/bannedliteratur1/Banned_Books_
Censorship.htm oraz http://bannednovels.blogspot.com/
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kukułczym gniazdem” Kena Keseya został relegowany ze 
szkół w wielu stanach, z uwagi na wulgaryzmy i domnie-
mane gloryfikowanie przestępczości, a także ogólne psucie 
młodzieży. Zdaniem amerykańskich decydentów szkod-
liwe dla moralności były także „Wyznania” Jeana Jacques‘a 
Rousseau i profilaktycznie zakazano importu tej pozycji na 
teren USA. Polityczna poprawność z kolei położyła się cie-
niem na kultowej „Chacie wuja Toma” Harriet Beecher Sto-
we. W stanie Illinois ta sztandarowa powieść służąca walce 
z niewolnictwem, została zakazana jako… promująca ra-
sizm i niestosowny język (szczególnie uwłaczające okazało 
się użycie przerażającego słowa „nigger”). Ta sama książka 
– ciekawostka – trafiła na czarną listę także w Rosji, ale tym 
razem ze względu na poddawanie w wątpliwość zasadności 
istnienia władzy autokratycznej (niedemokratycznej). 

Zajęliśmy się przede wszystkim prześladowaniami lite-
rackimi w Stanach Zjednoczonych – i nie ma co się dziwić, 
bowiem w tym otwartym na idee kraju, od zarania własnego 
istnienia promującym wolność (pod czujnym okiem pew-
nej Statuy z Nowego Jorku), każdy przejaw skłonności cen-
zorskich musi budzić uzasadnione zdumienie. Ciekawe, co 
powiedziałby Markiz de Sade, gdyby nie dał głowy w 1814 
roku i gdyby dane było mu usłyszeć, iż pornograficznym 
dziełem może być dla kogoś „Gra Endera”. Słynny libertyn  
z pewnością raz jeszcze przemyślałby podstawy swojej filozo-
fii, ale lepiej nie dociekać, do jakich doszedłby wniosków. 
Zdumiony byłby zapewne także Guillaume Apollinaire, fran-
cuski poeta polskiego pochodzenia, który miał swój udział  
w rozpropagowaniu twórczości Markiza de Sade, a przy tym 
całkiem prywatnie zasłynął, m.in. na wskroś pornograficzną 
powieścią „Jedenaście tysięcy pałek, czyli miłości pewnego 
hospodara”, w której udowodnił, że jest godnym uczniem 
swojego mistrza. Prawdopodobnie obaj panowie szybko 
uświadomiliby sobie, że w dobie szerokopasmowego Inter-
netu, docierającego do każdego gospodarstwa domowego 
(Amerykanie zaczęli już bodaj podłączać do netu lodówki), 
nie ma co tracić sił na kruszenie kopii z wydawcami. Wystar-
czy dobry serwer i jeszcze lepsza domena.

Model z rocznika 1982. Podobno już takich nie robią. 
Wielbiciel każdego słowa pisanego, w ostateczności czytu-
je nawet graffiti, których w Łodzi (miasto zamieszkania) nie 
brakuje. Na ogół jednak preferuje papierową klasykę: science 
fiction, fantastykę, kryminał, thriller polityczny i militarny. 
Uczulony na wampiry, głupotę i polityków. Recenzuje dla Gil-
dii, współprowadzi Blog fotograficzno-literacki Onibe.word-
press.com, z rosnącą przyjemnością udziela się na „Qfancie”, 
próbuje swoich sił jako literat. Cieszy się, że znowu przełożono 
datę Armagedonu – może nawet zdąży popełnić jakąś książkę 
przed pojawieniem się Czterech...

dariusz Barczewski 

Lubię To

MY JUŻ LUBIMY.

A TY?

DOŁĄCZ DO NAS!

PUBLICYSTYKA
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Agata Kozłowska
Opowieści fantasy.

Hobbit, Smok i Żelazny Tron
Artykuł zajął pierwsze miejsce w Hobbitowym Konkursie 

Publicystycznym magazynu Qfant.

Za nami długo wyczekiwana premiera Hobbita. Zdania 
mogą być podzielone, ale na pewno Peterowi Jacksonowi 
udało się stworzyć niepowtarzalną rzeczywistość, zarówno 
w jego najnowszym filmie, jak i we Władcy Pierścieni. Czy 
inne światy amerykańskiej kinematografii są w jakiś sposób 
podobne do tego, co zaproponował Jackson?

Bieguny
Śródziemie. Westeros. Narnia. Hogwart. Ziemiomor-

ze. Midlandy. Cymeria. Który fan fantasy nie zna tych nazw?  
W którymś z tych światów na pewno chciał się znaleźć. A może 
we wszystkich naraz. Zasiąść przy stole z hobbitami, walczyć  
o Żelazny Tron, przejechać się na Aslanie, pogadać z Dumble-
dorem, wypłynąć na wody Ziemiomorza, potrzymać Miecz 
Prawdy, rzucić tnącą wszystko bronią Xeny, walczyć razem  
z Conanem (albo przynajmniej skradać się bezpiecznie za jego 
plecami). Marzenia mogą sięgać wielu światów, jednak czy kra-
iny fantasy naprawdę są jedyne w swoim rodzaju? Gdyby im 
się przyjrzeć, okazuje się, że nie różnią się od siebie tak bardzo. 

W wielu z nich można dostrzec podział na przeciwne bieguny. 
Północ-południe (Westeros), wschód-zachód (Śródziemie), 
barbarzyństwo-cywilizacja (Conan), dobro-zło (właściwie wszę-
dzie). Wyborem widza jest, za którą stroną się opowie, choć 
nie ma się co łudzić – najczęściej i najchętniej walczy się razem  
z głównymi bohaterami, a nie przeciwko nim. To właśnie oni 
wprowadzają w swój świat, oglądamy go ich oczami, chcemy, 
by wygrali. Gdyby prześledzić amerykańskie filmy fantasy 
(zresztą często oparte na literaturze), można łatwo dostrzec, 
że bohaterowie rzadko są „szarzy”. Zwykle można dość jedno-
znacznie przyporządkować ich do „zła” lub „dobra”, często tak 
samo jak całą krainę, z której się wywodzą. Jeśli targają nimi 
jakieś wątpliwości czy złe zapędy, to szybko zostają pokonane, 
a nasi ulubieńcy objawiają się znowu w pełnej chwale. 

Bohaterowie
Wystarczy się chwilę zastanowić: cała Drużyna Pierścienia 

pozostaje dobra do końca (tak, Boromir mógł mieć wątpliwości, 
ale nigdy nie był tak naprawdę zły). Harry Potter przechodził 
młodzieńczy bunt, żeby nareszcie dojrzeć do starcia z odwiecz-
nym wrogiem. Xenę widzowie bardzo popularnego niegdyś 
serialu poznają od razu po przemianie z okrutnej wojowniczki 
w dzielną obrończynię uciśnionych. Herkules walczy gołymi 
pięściami z potworami przez wszystkie sześć sezonów Legenda-
ry Journeys. Poszukiwacz prawdy i jego Spowiedniczka stwor-
zeni przez Terry’ego Goodkinda to szczyt dobroci i prawości 
– o Narnii i jej dziecięcych wojownikach nie wspominając. 
Dość chlubnym wyjątkiem jest tu Gra o tron, ponieważ wśród 
znienawidzonego przez większość rodu można mieć swojego 

ulubieńca (Tyrion Lannister), a prawy i honorowy ponad miarę 
Eddard Stark staje się bodaj najpopularniejszym pośmiertnym 
bohaterem internetowych memów. 

Realne czy nierealne?
W kreowanych filmowych światach fantasy dość wyraźne 

są różnice między stronami pewnych konfliktów, natomiast 
granice tego, co realne i nierealne są zatarte. To, co wydaje się 
niemożliwe i nielogiczne, może stać się prawdą, zwierzęta, któ-
re nie istnieją, ożywają, magię można spotkać na każdym kro-
ku, a jedna osoba przy pomocy dwóch sztyletów potrafi pokonać 
setkę żołnierzy – bo czemu nie. Chyba wszyscy, którzy oglądali 
Miecz prawdy, są w stanie wskazać najczęściej pojawiające się 
zdanie: „mamy tu do czynienia z potężną magią” (i wszelki-
mi jego wariacjami; liczbę odcinków, w których te słowa się 
pojawiły, na oko oceniam na 90%). Magiczne przedmioty, cza-
rodzieje, telepatia, teleportacja, elfy, smoki – to wszystko można 
znaleźć w fantasy. Bo czy istnieją granice dla wyobraźni?

jestem jednym ze...
Smoków, hobbitów, zmiennoskórych, czarodziejów, kras-

noludów, nieumarłych, wilków/wilkorów, elfów, orków czy 
trolli (choć te dwie ostatnie opcje nie byłyby zbyt często wy-
bierane, gdyby miało się wybór). Istotnym elementem światów 
fantasy są zwierzęta i istoty magiczne w nich występujące. Nie 
ma się co łudzić – większość twórców czerpała z poczciwego 
Tolkiena, ewentualnie z legend i baśni, z których on jakimś cu-
dem nie zdołał zaczerpnąć, by umieścić je w swojej mitologii. 

Można się zastanowić nad rolą pewnych stworzeń w fan-
tastyce i tym, czy są one w jakiś sposób wartościowane. Jako 
pierwsze: smoki. Zawsze potężne, zionące ogniem, latające, 
ale nie zawsze lubiące złoto, rzadko odpowiadające na pyta-
nia (czy w ogóle mówiące), ale często okrutne lub złe. Smaug  
w filmowej pierwszej części Hobbita nie pojawia się zbyt czę-
sto, ale wiadomo też, że spalił miasto pełne ludzi, nawet jeśli 
nie było to konieczne. Dowiódł tym swego okrucieństwa. 
Co ze smokami Daenerys Targaryen? Małe, na razie niezbyt 
groźne, choć zapewne któregoś dnia zmienią się w morderców, 
krew i ogień. W Ziemiomorzu smoki odpowiadają na py-
tania, w Narnii ciągną statki tak samo, jak konie ciągną wóz.  
W Dragonheart, choć prawie wyginęły, miały służyć ludziom  
i ich chronić, ale Beowulf już musiał zabić uskrzydlonego gada, 
swego syna, bo ten palił wszystko, co stanęło na jego drodze. 

Boskie czary
A jak jest z czarami? Czarodzieje zwykle stoją po właściwej 

stronie i budzą sympatię widza. Poczciwy Gandalf, adepci szkół 
magii w Hogwarcie czy Ziemiomorzu, sławny Merlin, wywołujący 
uśmiech Zeddicus Zu’l Zorander z Miecza Prawdy. Wśród cza-
rodziejów też zdarzają się czarne charaktery, jak choćby Saruman 
czy Voldemort, ale tak naprawdę traktuje się ich jako niechlubne 
wyjątki z ogólnie pozytywnie postrzeganej klasy postaci. 
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O bogach można by napisać całą mitologię, niemniej często 
pojawiają się oni nie tylko w starych księgach, lecz również  
w filmach i serialach fantasy. Zła i zazdrosna Hera, płodzący 
zbyt wiele dzieci Zeus, Utopiony Bóg, Czerwony Bóg, starzy 
bogowie, nowi bogowie, chrześcijański Bóg, bóg król Kserkses 
(w jego boskość akurat wątpią wszyscy, którzy oglądali 300). 

Elfy to inna, bardzo ciekawa rasa, przedstawiana za każdym 
razem inaczej. Czasem są to małe ludziki, które ledwo widać, 
ale mające bardzo niewyparzone języki (Willow), małe latające 
zjawiska o wielkich oczach (Królewna Śnieżka i Łowca),  
a także te najbardziej znane: pełne gracji, a jednocześnie nie-
bezpieczne w walce elfy tolkienowsko-jacksonowskie. Zwykle 
przedstawiciele tej rasy pomagają głównym bohaterom (lub 
nimi są) i budzą podziw oraz sympatię widza. 

W światach fantasy nie brakuje stworzeń, które ludziom 
służą, jak choćby kruki czy konie. Wilki również są czasem 
sługami, ale wtedy tej „złej” strony. Nie należy zapominać o in-
nych, bardzo popularnych rasach, jak hobbici czy krasnoludo-
wie, a także o całej czeredzie wykorzystywanych ponownie mi-
tologicznych istot, jak choćby pegaz czy hydra. Kto nie chciałby 
ocalić ostatniego jednorożca, jak dzieje się to w Legendzie?

Idziemy na wojnę!
Wojna chyba nigdzie nie jest tak malownicza jak w filmach 

fantasy. I poprzez „malowniczość” nie rozumiem wcale „dużo 
krwi i mózgów walających się tu i ówdzie”. To walki umożliwiają 
bohaterom ukazanie swojej chwały, są dowodem wielkości  
i biegłości w sztuce wojennej. Zwykle mamy do czynienia  
z bitwami, gdzie możemy obserwować, jak jeden z wojowni-
ków wywija mieczem, toporem, sztyletami, czarodziejską laską, 
włócznią, strzela z łuku czy kuszy, walczy gołymi pięściami, op-
cjonalnie używa jedynego ostrego fragmentu tarczy, ponieważ 
nie ma nic lepszego. Zabija w ten sposób wielu przeciwników, 
wychodząc z pola bitwy porządnie okrwawiony, ale zasadniczo 
cały i zdrowy – na tyle, by na przykład w następnej minucie 
spokojnie zwiedzać okolicę (w skrajnych wypadkach: by znowu 
zacząć uciekać). Równie często, jak obserwowanie samotnego 
bohatera stającego do boju przeciwko wielu przeciwnikom, 
możemy się spotkać z tak zwanymi pojedynkami.

Rzucenie rękawicy
Czy w filmach fantasy występują takie pojedynki, jakie kojarzą 

nam się ze starciami honorowych rycerzy w średniowieczu, 
przestrzegających swego kodeksu? Cóż, niekoniecznie. W takim 
starciu może walczyć mężczyzna w kobiecej sukni (Willow) albo 
nago (Beowulf), ponieważ chce on wyrównać szanse z potworem 
Grendelem, również nie noszącym żadnego stroju. Pojedynek 
nie zawsze przebiega honorowo: świetnym przykładem jest tu 
wyczyn Bronna z Gry o tron, który dzięki skradaniu się i spry-
towi wygrywa walkę. Jaimie Lannister z tego samego serialu być 
może również nie wygrałby z Eddardem Starkiem, gdyby jeden  
z żołnierzy nie wtrącił się, raniąc w nogę Neda. Zazwyczaj w po-
jedynkach wygrywają dobrzy bohaterowie: Aragorn z okropnym 
Uruk-hai, Peter ze złym królem w Opowieściach z Narnii, Leoni-
das w 300 ze… cóż, wszystkimi, nawet potworem, któremu nie-
wiele przeszkadza wbicie czegoś prosto w oko. 

Niezależnie od tego, czy walka ma formę jeden na jeden, czy 
jeden na wielu, to dzięki niej bohater ma szanse zdobyć to, czego 
chce. Odbić ukochaną, wygrać wojnę, polepszyć swoją pozycję 
społeczno-rycerską. A nawet do klasycznych bitew, gdzie występuje 
armia przeciwko armii, dochodzi dlatego, że jakaś jednostka  
o tym zdecydowała. Najważniejsze wydają się: siła, zręczność, spryt. 
Można ich dowieść nie tylko poprzez czynny udział w walce. 

Nieznane miejsca
W przypadku wielu produkcji filmowych jako kraje fantasty-

czne występują prawdziwe plenery. Specjalne ekipy zajmujące się 
scenografią wyszukują niezwykłe miejsca na świecie i modyfikują 
je tak, aby ukazane na ekranie sprawiały wrażenie innej rzeczy-
wistości. Wodospady, góry, rzeki, ogromne lasy zachwycają swym 
pięknem, a tak naprawdę mielibyśmy możliwość oglądać je nie 
tylko w kinie. Władca Pierścieni, a po nim Hobbit, kręcone były 
w Nowej Zelandii, państwie do niedawna mało popularnym, 
po ekranizacjach Jacksona masowo odwiedzanym – nie tylko 
ze względu na niesamowite krajobrazy, lecz także możliwość 
zobaczenia na żywo Hobbitonu. Choć reżyser kręcił w jed-
nym państwie, to lokacje sąsiadujące w filmie w rzeczywistości 
znajdowały się na zupełnie innych krańcach wyspy. 

Inni twórcy idą jeszcze dalej i swoje fantastyczne krainy 
kreują, wykorzystując kompletnie różne kraje. Przykładowo Gra 
o tron była kręcona głównie w Irlandii i na Malcie, ale jej „zasięg” 
ma rozszerzyć się w następnych sezonach. Miecz prawdy, co cie-
kawe, również wykorzystywał głównie wspaniałe pejzaże Nowej 
Zelandii, tak samo jak Władca Pierścieni. Coraz częściej przeno-
si się sztuczne dekoracje do prawdziwego pleneru, aby pomóc 
aktorom wczuć się w role, jest też widoczna większa dbałość  
o szczegóły: widzowie chcą móc wyobrazić sobie codzienne życie 
w fantastycznym świecie, dzięki czemu zyskuje on większy stopień 
realności. Współczesne filmowe fantasy bazuje na pełnym przed-
stawieniu kreowanej rzeczywistości, aby można było uwierzyć  
w prawdopodobieństwo tego, co ogląda się na ekranie.

Świat fantasy a jacksonowski świat
Gdyby zastanowić się nad światem filmowego fantasy jako 

całością, można dojść do wniosku, że istnieją duże podobieństwa 
między różnymi dokonaniami amerykańskiej kinematografii. 
Choć każde dzieło wydaje się inne, nie znaczy, że nie czerpie  
z tego, co już zostało stworzone, przez co można wyodrębnić 
pewne prawidłowości. Ale to kombinacja tych wszystkich cech, 
bohaterów, stworzeń, konfliktów sprawia, że każdy ze światów 
staje się wyjątkowy, a – co najważniejsze – wydaje się być ciekaw-
szy i bardziej dramatyczny od świata, w którym naprawdę żyjemy.

Od nowych produkcji filmowych zaczyna się wymagać coraz 
więcej. Już nie przekonałby nas worek z czerwoną farbą ukryty 
pod pasem, mający po przecięciu imitować krew (jak w Co-
nanie), czy ludzie noszący kiepsko wykonane maski, a udający 
przerażające trolle. Chcemy świata spójnego, prawdopodobnego  
w nieprawdopodobieństwie, magicznego i realnego zarazem. Gd-
zie historia jest dramatyczna, bohaterowie prawdziwi w swoich 
odczuciach oraz zachowaniach, a smoki (czy inne potwory) mogłyby 
wylecieć do nas z ekranu. I polecam każdemu, kto nie wierzy w geniusz 
Jacksona, zastanowić się, czy taki świat reżyser dla nas stworzył. 

Stara się łączyć filologię polską, psychologię i filmoznaws-
two. Jeste miłośniczką książek, w szczególności zainteresowaną 
kreowaniem innego świata w fantasy. Współtworzy bloga 
bookznami.pl, stronę o czytaniu.

agata kozłowska

AgATA KOZłOWSKA

PUBLICYSTYKA



13

Wywiad z
 Marcinem Mortką 

Rozmawiał Maciej Lewandowski
Kim jest lord Bathurst i co łączy go z Patrickiem O’Brianem?
Lord Bathurst to kanalia, w którego żyłach płynie jad. 

Człowiek wyrachowany i zepsuty do tego stopnia, że trudno 
już nazwać go człowiekiem. Z twórczością O’Briana łączy go 
niewiele, tyle że jest antagonistą w powieści marynistycznej.

Każdy ma swoją historię i za każdym stoi jakaś determi-
nanta, coś, co sprawia, że jesteśmy, kim jesteśmy. Co spra-
wia, że kapitan Doogs jest Doggsem? Mówiąc krótko, gdzie 
go Pan poznał?

Kapitan Peter Doggs, główny bohater powieści „Listy 
lorda Bathursta”, to człowiek, jakich w naszym świecie ze 
świecą szukać. Jest cyniczny, bezwzględny, zawzięty i uparty 
do bólu, ale przy tym lojalny i uczciwy. Ma gdzieś bogac-
two i dobra doczesne, natomiast za tych, którzy mu ufają, 
potrafi zrobić wszystko. Potrafi wymierzyć sprawiedliwość 
w sposób brutalny, ale tylko wtedy, gdy uzna to za słuszne. 
Potrafi się zemścić, jeśli ktoś wyrządzi mu wielką krzywdę. 
Jest łotrem i draniem, ale nie można go nie szanować. 

Największym przekleństwem naszych czasów jest to, 
że brakuje w nich ludzi bezkompromisowych i twardych, 
ale przy tym uczciwych i – co najważniejsze – praw-
dziwych. Peter Doggs narodził się właśnie z tęsknoty za 
takimi ludźmi. 

Chciałem panu zadać pytanie o rolę powieści fantastycz-
nej jako zwierciadła rzeczywistości, ale zdałem sobie sprawę, 
że to absurd. No bo jak szeroko rozumiana fantastyka ma 
równać się z prozą mainstreamową, wyspecjalizowaną w ko-
mentowaniu rzeczywistości?

W istocie, fantastyka rzeczywistości raczej nie komentu-
je, a bardziej skłania do rozmyślań nad nią. Mam przy tym 
na myśli pozycje takie jak: „Zielona odżywka”, „Ludzkie 
dzieci” czy „Człowiek z Wysokiego Zamku”. Znacznie więcej 
współcześnie wydawanej fantastyki odchodzi od tego jeszcze 
dalej i ogranicza się do zabawy z rzeczywistością, ale trudno 
się dziwić, skoro żyjemy w czasach, kiedy rozmyślania i dy-
wagacje przegrywają z rozrywką mniej ambitną. 

Jakiego tematu by pan nie podjął, gdzie leży granica rze-
mieślniczego zaangażowania, a zaczyna się pazerne kupczenie?

Nie wiem, czy istnieje temat, którego bym się nie podjął. 
Obecne pisarz to raczej zajęcie, a nie zawód i wydaje mi się, 
że wielu z nas zrobiłoby wiele, by zajęcie stało się zawodem. 
Gdyby ktoś zaproponował mi, przykładowo, napisanie sagi 
rodzinnej czy romansu paranormalnego i zaproponował 
przy tym ciekawe warunki finansowe, nie wahałbym się 
długo. Na tym etapie mego życia – mam rodzinę, dom i głowę 
pełną marzeń – nie stać mnie na wybrzydzanie. Nie podjąłbym 

się tylko i wyłącznie napisania rzeczy przerastającej mnie 
kompetencyjnie. Nie ma więc mowy, bym kiedykolwiek 
stworzył cokolwiek nawet zbliżonego do cyberpunka czy 
thrillera prawniczego, bo się po prostu na tym nie znam. 

Będąc przy temacie – postrzega pan swoje zajęcie jako 
formę rzemieślniczej roboty, czy raczej sztuki wyzwolonej?

Zważywszy na to, że każda z pisanych przeze mnie 
powieści jest zupełnie inna od poprzedniej, pojęcie „rze-
mieślniczej roboty” nie ma tu zastosowania. „Sztuka wyz-
wolona” to z kolei przesada, bo przecież trzeba dopasować 
treść i język książki do grupy wiekowej, co zwłaszcza ostat-
nio ma dla mnie spore znaczenie, bo ostatnio piszę głównie 
dla dzieci i młodzieży. Myślę, że jestem gdzieś pośrodku 
między tymi dwoma kryteriami. Bardzo lubię wymyślać 
historie, a tym bardziej je spisywać, ale uważam, by spełnić 
przy tym wymogi postawione przez wydawcę i zadowolić 
oczekiwania rynku. 

Wywiad

PUBLICYSTYKA
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Jak pan ocenia, z perspektywy czasu, mocno podzielone 
głosy o przygodach Madsa?

Trudno o większy „obciach” dla pisarza, niż tłumaczenie 
recenzentowi, że się pomylił, a więc od polemiki się po-
wstrzymam. Żyjemy w wolnym świecie i każdy ma prawo 
negatywnie ocenić przeczytaną powieść – mnie samemu nie 
podoba się przynajmniej połowa książek, które wpadają mi 
do ręki. Pisząc „Martwe Jezioro” i „Druga Burza” chciałem, 
by czytelnik odnalazł w nich skomplikowany świat, krwawe 
starcia i twarde charaktery, by wędrował wraz z bohatera-
mi przez mgłę i deszcz, śmiał się z żołnierskiego dowcipu, 
ze skupieniem śledził przebieg bitew czy też westchnął 
przy śmierci któregoś bohatera. Tylko tyle i aż tyle. Ilość 
pozytywnych recenzji, komentarze na moim profilu face-
bookowym czy reakcje ludzi przychodzących na spotkania 
autorskie pokazują, że się udało. Cieszę się, że napisałem 
te książki.

W Polsce nie pisze się zbyt wiele heroic fantasy, dlaczego 
akurat na ten gatunek się pan zdecydował?

Piszę najróżniejsze rzeczy, a każda z nich jest reakcją na 
tęsknotę w sercu. Cykl o Madsie i Elinaare to wspomnie-
nie bardzo pięknego okresu w moim życiu, kiedy to fas-
cynowałem się grami rpg, słuchałem namiętnie Blind Guar-
dian, czytałem „Smoczą Lancę” i Kane’a, szwendałem się 
samotnie po lasach i pisałem pierwsze opowiadania. Cykl 
ten powstał kilka, kilkanaście lat później i jest przez to o wie-
le dojrzalszy i brutalniejszy, ale przemyciłem do niego nieco 
klimatu z dawnych lat. Tęsknota została zaspokojona.

Za każdym stoi jakaś historia. Wiemy, co stoi za Doggsem,  
a co stoi za Mortką pisarzem? Głowa pełna pomysłów, znu-
dzenie ofertą rynkową, czy butne stwierdzenie „zrobiłbym  
to lepiej”?

Głowa pełna pomysłów, dzieciństwo wśród książek i do-
kuczliwe przeczucie, że przecież ja też mogę takie rzeczy 
tworzyć. Pierwsze historyjki spisywałem już w trzeciej kla-
sie podstawówki, a do wypracowań z polskiego brałem się  
z autentyczną ochotą. To nie mogło się inaczej skończyć.

Kto jest pana, przynajmniej duchowym, mentorem i mis-
trzem? Czyje pióro najbardziej kusi?

Istnieje cała rzesza pisarzy, których nigdy nie prześcignę, 
i pozostaje mi ich tylko podziwiać. Uwielbiam Waldemara 
Łysiaka za talent gawędziarski i talent do „umagiczniania” 
rzeczy zwykłych (choć na poglądy jestem szczelnie zaim-
pregnowany), ubóstwiam Antoniego Gołubiewa za bajeczny 
język, Andrzeja Sapkowskiego za dowcip i rozmach oraz Jer-
zego Pilcha za bystre obserwacje życia codziennego.

Będąc przy kruszeniach i inspiracjach, Nathan z „Miaste-
czka Nonstead” miałby pewną zagwozdkę z odpowiedzią na 
klasyczne pytanie o źródło inspiracji…

Dałby sobie radę. 

„Miasteczko Nonstead” to horror. Jak się pan czuł w domenie 
Stephena Kinga? Bo inspiracje mistrzem z Bangor są wyraźne.

Ba, oczywiście, że są wyraźne. Swego czasu czytałem 
sporo Kinga, dostrzegając w jego powieściach zarówno 
zalety, jak i wady. Pisząc „Nonstead”, dołożyłem wszel-
kich starań, by przynajmniej nie było tych drugich. Nie 
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wiem, czy się udało, ale od siebie dodam, że pisało mi się tę 
powieść znakomicie. Podobnie jak cykl o Madsie, wyrosła 
ona z tęsknoty, ale tym razem innej, bardziej realnej i doj-
rzałej. Był taki okres w moim życiu, kiedy grywaliśmy  
z przyjaciółmi mocno natchnione sesje w klimacie współ-
czesnego horroru. Zbiegł on się z fascynacją miejski-
mi legendami, mrocznymi filmami i muzyką The Gat-
hering. Później przegnała go proza życia, ale często 
wracał we wspomnieniach, nierzadko pozostawiając 
po sobie jakiś wątek, pomysł, strzęp fabuły. W ten oto 
sposób pojawiły się: czarny pies, DJ Alex, Skinner, de-
mon Vanessy, „Szepty” i wiele innych. Pisanie „Nonstead” 
polegało w gruncie rzeczy na pozbieraniu tego wszystkie-
go i wkręceniu w fabułę. Znakomita, klimatyczna zabawa, 
przyznam szczerze, wciągająca do tego stopnia, że bałem się 
po nocy chodzić. Kilka razy zdarzyło mi się, że wracałem  
w nocy z pociągu do domu i przemyślenia opadały mnie tak 
szczelnie, że dzwoniłem do żony bądź przyjaciela, by pogadać.

Pisząc ten tekst, nie obawiał się pan różnic kulturowych, któ-
re są ciężkie do pokonania – inny kraj, inny język, inne święta 
państwowe, rytm życia i batoniki przy kasie w markecie.

Naturalnie, to zawsze spore wyzwanie. Pisząc „Miasteczko 
Nonstead” oglądałem masę filmów hollywoodzkich, czytałem 
Kinga, przeglądałem amerykańskie portale. Usiłowałem  
z fotela wniknąć jak najgłębiej w jankeską rzeczywistość, a po-
tem możliwe najwierniej ją odmalować. Błędów pewnie nie 
uniknąłem, ale nastrój chyba nie zawodzi.

 

Dostaniemy kiedyś jeszcze jakiś horror?
Chyba tak.

Stylowo nie daje się pan szufladkować, ot choćby dwuto-
mowy Ragnarok. Nie kusiło pana, by Nordmani jednak wygrali?

Jestem brytofilem. No way.

Historie alternatywne są ciężkim kawałkiem pisarskiego 
chleba. Masa tam pułapek, ślepych ścieżek i złośliwych kryty-
ków. Jak wyglądały pana przygotowania do tej batalii?

Pamiętam, że początkowo chciałem bardzo dokładnie 
rozpisać historię Europy dla tej powieści, ale szybko uś-
wiadomiłem sobie, że będzie ona wówczas dłuższa od 
samej książki. Opracowanie dziewięciu wieków historii 
całego kontynentu to przesada! Oparłem się więc na serii 
przełomowych wydarzeń, a potem przetrząsnąłem folklor 
i mitologię skandynawską w poszukiwaniu każdego moty-
wu, symbolu i nazwy, które zostałyby przez taką cywilizację 
wykorzystane. Krytyków się nie bałem, bo wiedziałem, że 
i tak się pojawią. Po ukazaniu się pierwszego tomu bard-
zo dokładnie czytałem recenzje i niektóre krytyczne uwagi 
okazywały się bardzo celne. Jedną wziąłem sobie do serca tak 
bardzo, że zmieniłem treść tomu drugiego.

Pisarski chleb w Polsce wypieka się łatwo czy to interes dla 
pasjonatów?

Większość naszego społeczeństwa podchodzi z niechęcią 
do czytania czegokolwiek bardziej skomplikowanego od 
„Faktu” i tylko nieliczni pisarze w Polsce tak naprawdę 
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utrzymują się z pisania. Ja do nich nie należę – choć robię, 
co mogę, by to zmienić – ale nie żałuję wielu lat dłubaniny. 
Przeczuwam natomiast, że szansa na błyskotliwy, a przy tym 
opłacalny finansowo debiut w tym kraju jest znikoma.

W kraju nie brak pisarzy amatorów. Gdyby tak ktoś przyszedł 
i zagaił „panie Mortka, jak pisać?”, co by pan doradził?

Nic bym nie doradził. To pytanie, na które sam od 
dłuższego czasu próbuję sobie odpowiedzieć. Pisałem histo-
ryczne fantasy, dark fantasy, horrory, historie alternatywne, 
powieści marynistyczne i bajki dla dzieci, napisałem również 
space operę dla młodzieży, a w chwili obecnej pracuję 
nad thrillerem młodzieżowym. Każda książka wymagała 
zupełnie innego podejścia, a ich cecha wspólna to fascynac-
ja tematem i szacunek do czytelnika. Gdybym więc musiał 
udzielić jakiejkolwiek rady, powiedziałbym: „Pisz tak, by 
czytający zaraził się twą pasją”. 

Gdy Kres siada do pisania, podobno jego żona staje 
się słomianą wdową, a on sam nie tyka alkoholu. Poe pisał 
w różnych stanach, co siedziało w głowie Lovecrafta, strach 
myśleć, a Powierski zwykł łyknąć jednego głębszego na dobry 
początek. Jak wygląda pana warsztat, miejsce pracy?

Nie mam na pisanie czasu, więc go sobie stwarzam. Nig-
dy nie wychodzę z domu bez netbooka i piszę dosłownie  
w każdym możliwym momencie – w pociągu, podczas 
przerw między zajęciami, w poczekalni dworcowej, w trakcie 
testów, zawsze, gdy mam chwilę. Czasami, zwłaszcza zimą, 
pracuję w gabinecie, zawsze z kubkiem kawy pod ręką. Przy 
„Nonstead” często towarzyszyła mi szklanka dżinu z toni-
kiem, przy „Mieczu i Kwiatach” piłem yerbę, sporą część 
„Martwego Jeziora” napisałem w pokoiku mojego nowona-
rodzonego synka, „Drugą Burzę” skończyłem podczas je-
siennej wyprawy z rodziną w lasy nad Drawą. Każda książka 
ma swą historię.

Pomysł niewykorzystany, historia, której nie zobaczymy?
Nigdy nic nie wiadomo. Do niedawna utrzymywałem, 

że nigdy nie wezmę się za SF, a tymczasem w wydawnictwie 
Zielona Sowa trwają prace wykończeniowe nad „Zagubiony-
mi”, moją pierwszą space operą dla młodzieży.

Zostawmy na koniec kwestie pisarskie z boku. Pana ulu-
bione piwo?

Pilsner Urquell.

Urodził się 5 kwietnia 1976 roku w Poznaniu, który stał 
się pierwszą miłością jego życia. Kolejne spotykał stopniowo, 
a były to: muzyka rockowa i metalowa, mistyka Skandyna-
wii, epoka wielkich żaglowców, aż wreszcie pisarstwo.

Już podczas studiów parał się pisaniem artykułów o te-
matyce erpegowo-historycznej do czasopism „Magia i Mie-
cz” oraz „Portal”. Jest autorem powieści „Ostatnia saga”, jej 
kontynuacji  „Wojna runów” oraz „Świt po bitwie” oraz dylo-
gii „Karaibska krucjata”, na którą składają się tomy „Płonący 
Union Jack” i „La Tumba de los Piratas”. W lipcu 2007 
zadebiutował w Fabryce Słów powieścią „Ragnarok 1940”.

Za niedościgniony wzór uważa Patryka O’Briana, któ-
rego powieści pracowicie przekłada na język polski. Trudną 
dolę tłumacza łączy z pracą nauczyciela i lektora języka an-
gielskiego. Latem – pod pozorem pracy pilota wycieczek 
– ucieka w chłody Islandii.

Pasjonat ciszy i spokoju, strażnik ogniska domowego, po-
szukiwacz nieprzetartych szlaków pośród puszcz i jezior, co 
stało się kolejną miłością jego życia. Największą jest jednak 
Marta, z którą pewnego lata wziął ślub w cudownie pachnącym 
kościółku z drzewa modrzewiowego. Wkrótce został ojcem 
małego Michałka, który również bardzo lubi książki.

Źródło: http://fabrykaslow.com.pl/

Marcin Mortka
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Radomir Darmiła
Zabójca przedsmoków 

Ilustracja: Magdalena Mińko  
Dobrze, więc chcesz wiedzieć, na czym polega mój zawód? 

Chłopcze, ale żeś się wysilił z tym pytaniem. To proste. Zabijam 
przedsmoki. A czego się spodziewałeś? Że chusteczki w kwiatecz-
ki haftuję, a nazwę to sobie wybrałem dla celów marketingowych?  
A, rozumiem – masz na myśli, na czym to właściwie polega. No cóż, 
postawiłeś mi piwo, zasługujesz na uczciwą odpowiedź. Wszakże, 
jedno piwo to nie jest zbyt dużo. Mógłbym opowiedzieć ci ciekawą 
historię, no, ale sam rozumiesz... Dziękuję. Lubię domyślnych.

Każdy wie, czym zajmuje się zabójca smoków. Idzie taki, pod-
ciągając portki, pod jaskinię, i tam wrzeszczy: „Hej, jaszczurze 
okrutny, na bój cię wyzywam!”. Po czym smok wychodzi, zieje 
ogniem, i z zabójcy zostają dymiące buty. Tak, mój chłopcze. 
Zapytaj się kiedyś takiego, ile jaszczurów do tej pory wykończył. 
Myślisz, że powie dziesięć, sto, może tysiąc? Akurat. Prędzej jed-
nego. No, może dwa. Góra trzy. Powie więcej, znaczy – łże. Dzi-
wisz się? Jesteś ciekawy, dlaczego? To proste. Nie chodzi o to, że 
ktoś taki do trzech nie potrafi zliczyć, choć między nami mówiąc, 
w tym zawodzie to dosyć częste. Przyczyna jest inna. Nawet 
komuś wystarczająco głupiemu, by się rzucać na smoka z mie-
czem w dłoni, musi w czasie leczenia oparzelin przyjść do głowy, 
że są na tym świecie zajęcia znacznie bezpieczniejsze. Nawet jeżeli 
mniej płatne. Większość rezygnuje po pierwszej walce – to zna-
czy, zakładając, że zostanie z nich coś więcej, niż te dymiące buty... 

Nie przerywaj mi, chłopcze. Wiem, o czym miałem mówić. 
Zmierzam do tego, w swoim tempie. Tak więc zajęcie zabójcy smo-
ków, można by powiedzieć, jest znane powszechnie. Natomiast moja 
profesja jest istotnie, jakby to rzec, nieco niedoceniona. Weźmy na 
przykład ciebie. Jak sądzisz, co ja właściwie robię? Ja wiem, że ty nie 
wiesz, zgadnąć spróbuj. Słucham? Że niby jaja rozbijam? Chłopcze, 
jaja, to znosi kura. Gęś znosi jaja. Ty możesz jaja znosić, jak bę-
dziesz po schodach złazić. Smok znosi przedsmoki, rozumiesz, 
przedsmoki. To zupełnie inna sprawa. I nie chodzi o wielkość  
i grubość skorupki – tylko o zawartość.

Moja ostatnia robota była koło Niedźwiedziego Brodu. 
Zalęgło się tam jedno z tych bydląt i płoszyło miejscowym 
stada. Przyjechałem więc do wsi, rozpytałem się wśród ludzi, 
wynająłem stajnię dla konia i na piechotę ruszyłem w las. Nie, 
z nikim nie umawiałem się o nagrodę. Skąd ci to do głowy 
przyszło? Chociaż, w rzeczy samej, dziwna rzecz – przyjdzie taki 
tępy, machający mieczem bałwan, szumu narobi, i zaraz mu 
naobiecują nie wiadomo czego. A zjawiam się ja – prawdziwy 
fachowiec, znający się na rzeczy – i jakoś nikt się nie wyrywa 
ze złotowłosą dziewicą, połową królestwa czy chociażby garścią 
srebrnych dukatów. No dobrze, „królestwo za jajo” faktycznie 
brzmi dosyć głupio. Ale powiedz mi: dlaczego do ludzi nie do-
ciera, że szkody wyrządzają przede wszystkim smoczyce? Wi-
dzisz, smoki żyją nad morzami. Przylatują tutaj tylko smoczyce, 
znieść i odchować przedsmoka. Jeżeli przedsmoka się rozkuje, 
smoczyca odlatuje nad morze i po problemie. 

Z czego więc żyję? Sprzedaję skorupki. Nie śmiej się. 
Słyszałeś na pewno, że smoki uwielbiają łupić zamki i kara-
wany kupieckie. Nie, nie gromadzą żadnych skarbów. Więc 
dlaczego to robią? Bo żrą złoto. Nie śmiej się, mówię. Wiesz, 
dlaczego skorupy smoczych jaj mają złocisty poblask? No 
właśnie. Oprócz skorup można też sprzedać embriony, i to 
za całkiem ładną sumkę. Znachorzy wykorzystują je potem 
do zrobienia leków, maści, nie wnikam zresztą. Tak więc nie 
powiem, można zarobić, nie narzekam.

Mówiłem o smoku koło Niedźwiedziego Brodu, zgadza się? 
Dobrze. Podstawową trudnością w moim zawodzie jest znaleźć 
przedsmoka i mieć dosyć czasu na jego rozkucie. Z szukaniem 
smoka problemu nie ma, wystarczy łazić za pierwszym lepszym 
stadem i czekać, aż smok je dopadnie. I tak właśnie było i tym 
razem. Słuchaj: zaczaiłem się w pobliżu stada bydła, w okolicy, 
gdzie wcześniej widziano smoka. Czekam więc, czekam, pas-
tuszkowie coraz bardziej nerwowi, wreszcie, smok przylatuje. 
To znaczy, tak dla ścisłości, smoczyca. Bydlę wielkie jak stodoła, 
pali co popadnie, żre jak... jak... jak smok. Wreszcie, macha 
skrzydłami, odlatuje. Ja patrzę, w którą stronę leci i ostrożnie, 
starając się wyglądać w miarę nieapetycznie, idę za nim. To zna-
czy, za nią. Idę, idę. Wreszcie trafiam na leże i...

Nie rozumiem. Co to znaczy, dlaczego mówię „bydlę”? A jak  
mam mówić? Ptaszynka srebrnopióra? Chłopcze, czy ty widzia-
łeś kiedyś smoka? Takiego żywego, a nie na obrazku? Bogowie, 
co wy tutaj wiecie... Tam, na północy, skąd pochodzę, smoków 
mamy zatrzęsienie. Nikogo nie obchodzi, że smoki są „piękne”. 
Owszem, jak się je wypcha, no jakoś to draństwo wygląda, nie 
powiem. Ale czy ty wiesz, ile taki smok może narobić szkód? 
One są gorsze niż szczury. Szczury pożarów nie powodują. 

Że jak, że smok to symbol mądrości? Chłopcze, czy ty 
wiesz, jakie te bydlęta są głupie? Słuchaj: niektórzy napychają 
baranie skóry trucizną, stawiają te skóry na czterech paty-
kach – że to niby nogi są, rozumiesz – i te latające szczury to 
łykają! Wystaw sobie teraz, jakie te gadziny muszą być tępe. 
Tyle tylko, że żołądki to mają twarde, zwykła trucizna ich 
nie rusza, co najwyżej baranów przez jakiś czas będzie taki 
unikać... Jednym słowem, obrzydlistwo. Mięso też paskudne, 
łykowate, trzeba dobre parę godzin gotować, zanim się to da 
przełknąć. No, mięso z przedsmoka jest nieco delikatniejsze, 
nie powiem, ale ja tam się brzydzę. Dlaczego? A co, szaszłyka 
ze szczura byś zjadł? No, jak człowiek głodny, to nie takie 
rzeczy się jadło... Ale odchodzę od tematu.

Tak więc udało mi się wreszcie znaleźć smocze leże. 
Czatowałem tam obok dosyć długo. Widzisz, smocze jaja są 
naprawdę twarde. Rozkucie ich zajmuje trochę czasu. Rozu-
miesz: nie chciałbyś, żeby smoczyca cię zaskoczyła w trakcie 
roboty. Musisz więc się dowiedzieć, jakie ma zwyczaje, kiedy 
odlatuje na krótko, żeby tylko rozprostować skrzydła, a kiedy 
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leci na dłużej, by się nażreć. W każdym bądź razie, ta akurat 
zawsze na rano leciała na dłużej. Na śniadanie przerzedzała 
stada wieśniaków koło Niedźwiedziego Brodu. Tak więc ona 
wylatuje, ja za kilof, i do jamy... Tak, kilof. Myślałeś, że co, że ja 
to pięściami rozbijam? W jamie, rzecz jasna, ciemno, duszno, 
ledwo co światła z wejścia. Jajo błyszczało, jak zwykle, na samym 
dole. Splunąłem więc w dłonie, złapałem kilof i uderzyłem. Po-
tem drugi raz, i trzeci, aż echo się niosło po legowisku.

To znaczy, na początku myślałem, że to echo. Ale potem 
uświadomiłem sobie, że ten dźwięk dobiega tak raczej jak-
by z wewnątrz, rozumiesz, to znaczy: z tego jaja. Przestałem,  
i usłyszałem znowu ten odgłos, teraz już wyraźnie ze środka. Nig-
dy wcześniej coś takiego mi się nie zdarzyło, zawahałem się – ty 
byś się nie zawahał? Ale uderzyłem jeszcze raz, i znowu, i znowu, 
a w środku, razem ze mną, kuł przedsmok. Aż wreszcie skorupa 
pękła, i zobaczyłem dwoje złotych, wpatrzonych we mnie oczu.

Zmartwiałem, ale tylko na chwilę. Z jaja wysunęła się 
szyja, ledwo widoczna w mroku. Zaraz po urodzeniu skóra 
smoka jest dość miękka, łuski twardnieją dopiero parę go-
dzin później. Wiem, nieraz rozbijałem jaja z przedsmokami 
niemal całkowicie rozwiniętymi. Złote oczy cały czas patrzyły 
na mnie, i usłyszałem chrapliwy, modulowany syk. Brzmiący 
niemal jak melodia. Dlaczego niemal? Wyobraź sobie najlep-
szego śpiewaka świata. Już? A teraz wyobraź sobie, że właśnie 
zachorował na grypę, na dodatek uchlał się jak świnia, i teraz 
śpiewa swoją najwspanialszą pieśń, kaszląc i rzężąc przy okaz-
ji. Masz mniej więcej wyobrażenie tego, co usłyszałem. Za-
machnąłem się kilofem, by zadać cios. On patrzył na mnie, ja 
patrzyłem na niego. W końcu opuściłem kilof, odwróciłem się 
powoli, wyszedłem. Dlaczego go nie zabiłem? Dobre pytanie. 

Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Widzisz, ten mały  
szczur, jeszcze mokry, wypełzł za mną z jamy. Drżał, stojąc nie-
pewnie w świetle dnia. Nie był większy od dobrze wyrośniętego 
wilczura. Wyglądał żałośnie. Zastanawiałem się, co robi matka 
po wykluciu przedsmoka. Czy go wylizuje? A może wysusza, 
no wiesz, płomienistym oddechem? Zebrałem szybko chrust  
i rozpaliłem ogień, zdjąłem koszulę i zacząłem wycierać prze-
dsmoka, a on cały czas mi chrypiał i rzęził, jak bard-gruźlik. 
Potem usłyszałem zbliżający się szybko szum skrzydeł, i sko-
czyłem jak oparzony w las. Nie wiem, czy opowiadam dość 
wyraźnie, więc powtórzę jeszcze raz – zamiast zabić przed-
smoka, zostawiłem go i wyszedłem na powietrze. Zamiast 
uciekać, wycierałem tego małego szczura własną koszulą. Na 
śmierć zapomniałem zupełnie o tym, że jego matka, gdy wróci, 
raczej nie będzie szczęśliwa na mój widok.

Ale stoję tutaj przed tobą, prawda? Prawda. Uciekłem, cho-
ciaż sam nie wiem jak. Myślę, że po prostu miałem niesamowite 
szczęście. Jeszcze przed południem dotarłem do Niedźwiedziego 
Brodu, bez słowa zapłaciłem wieśniakowi za przechowanie ko-
nia i ruszyłem. Tego wieczoru długo nie mogłem zasnąć. Gdy 
wreszcie mi się udało, sny miałem niespokojne i budziłem się tej 
nocy dwa razy, zanim trzeci raz obudził mnie on.

Nie wiem, jak mnie wytropił. Położył mi na piersi swój 
ciężki łeb, wyginając swoją cienką, wężową szyję i syczał przy 
tym przeraźliwie. Koń rżał i szarpał się jak szalony, próbując 
się zerwać z uwięzi. Ja sam, przyznam się szczerze, byłem bli-
ski popuszczenia w gacie. Z trudem udało mi się zdjąć łeb 
gada, ale on uparcie pchał się z powrotem. Charczał, jakby 
płuca miał wypluć. Jego odpowiednik mruczenia, zdaje się. 
To była ciężka noc. Jak tylko się nieco rozwidniło, osiodłałem 
konia i pogalopowałem. Jakiś czas smok biegł za mną, ale 

szybko zostawiłem go daleko z tyłu. Wiesz: zaraz po wyklu-
ciu smoki nie umieją latać.

Dopadł mnie na postoju. Nałapałem ryb, smażyły się właśnie nad 
ogniskiem. Wskoczył mi na plecy akurat, kiedy rozpinałem spodnie, 
żeby... mniejsza z tym, kiedy. Koń szalał, ja też. Smok syczał i skakał, 
machając skrzydłami. Koszmar. Rzuciłem smrodowi ryby na ziemię, 
żeby odwrócić jego uwagę, a sam... na konia i chodu. Odjeżdżając, 
usłyszałem, jak syczy rozpaczliwie, ale nawet się nie oglądałem.

Następnym razem przyniósł mi ryby. Chciało mi się pła-
kać. Tak, miał dobre intencje, wiem. Czy zjadłem? Chłopcze, 
ty byś zjadł takie wymemłane rybie ścierwo? Jak nie patrzył, 
rzuciłem w krzaki. Bogowie, czego ja potem nie próbowałem. 
Owijałem koniowi kopyta szmatami, jechałem środkiem  
strumienia, żeby zmylić tropy. Jak ten bydlak mnie znajdywał, 
nie mam pojęcia. Wyskakiwał na mnie w najmniej oczekiwa-
nym momencie i rzęził, jakby miał zaraz zdechnąć. Potrafisz 
sobie wyobrazić, jak zestresowanego miałem konia? 

Posłuchaj – w pierwszej wsi, gdy zobaczyli, że biegnie za 
mną smok, obrzucili mnie kamieniami. Do drugiej udało mi się 
wjechać samotnie, myślałem wtedy, że może mi się wreszcie udało 
zgubić tego szczura jednego, ale gdzie tam. Siedziałem właśnie 
w chacie jednego wieśniaka, targując się o cenę noclegu, kiedy 
dobiegły mnie wrzaski. Po odgłosach paniki i radosnych sykach 
zrozumiałem, że to smok mnie odnalazł. Włosy rwałem z głowy. 
Cała wieś uciekła, myślę sobie: pożywię się chociaż za darmo. 
Dwóch kęsów nie przełknąłem, gdy po chwili wrócili z widłami. 

Ile ja się namęczyłem... Nie będę cię nudził szczegółami.  
W końcu jakoś dotarłem do portu, konia sprzedałem, wsiadłem na 
pierwszy statek i popłynąłem prosto na południe. I tak już tu siedzę, 
trzeci dzień. Na razie bydlę jeszcze tu nie dotarło. Pocieszam się, że 
może wreszcie zgubiło trop. Czasami myślę też, że może dopadł je 
jakiś zabójca smoków. Ale wiesz, ta myśl wcale mnie nie cieszy. 

Bo widzisz, ile razy przypomnę sobie te złote oczy, patrzące 
na mnie wśród ciemności, tyle razy uświadamiam sobie, że już 
nigdy nie dam rady rozkuć żadnego przedsmoka. Nie wiem, dla-
czego tak się stało i nie wiem, skąd się we mnie bierze ta pewność, 
ale powtarzam jeszcze raz: nigdy już nie będę kuł złocistego jaja 
w ciemnym leżu. Rozumiesz? Właśnie dlatego siedzę tutaj, i piję. 
Okłamałem cię. Nie jestem zabójcą przedsmoków. Już nie.

Ten mały, wredny szczur pozbawił mnie zawodu. 

RADOMIR DARMIłA

Radomir darmiła

Blisko czterdziestoletni debiutant, pracujący na codzień  
w jednej z wyższych uczelni w Poznaniu. Żonaty, z dwójką dzieci. 
Uwielbia zaczytywać się literaturą naukową na najdziwniejsze 
tematy, od genetyki, poprzez psychologię, aż do ekonomii.
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11 listopada 
ONI tu są. Siedzę skulony na środku pokoju, bojąc się, 

że ich długie ręce mogłyby przebić ściany, byle tylko mnie 
dosięgnąć... Że ich wykrzywione twarze zbliżą się do mej 
twarzy... Wchłoną mój oddech...

Nie wiem, ile już dni siedzę zamknięty w swym domu. 
Domu, który miał być oazą, a stał się piekielnym bunkrem. 
Miejscem, w którym drżę ze strachu. Ze strachu przed 
wyjściem, ale także przed pozostaniem w środku...

Mam na imię Marek. Marek Kowalski. Powtarzam te 
słowa jak zaklęcie, bojąc się, że zapomnę, kim jestem. Że 
utracę tożsamość... Pospolite nazwisko doskonale opisu-
je moją pospolitą budowę. Szczupły, przeciętnego wzrostu, 
po prostu nudny. Przyglądam się sobie, swym dłoniom, sto-
pom, rejestrując każdy szczegół, próbując zapamiętać, jak 
wyglądam. Boję się, że sparaliżowany strachem przestanę 
wiedzieć, kim jestem, stanę się tym, czym stali się oni. Zbyt 
wiele dobra było w mym życiu, zbyt wielu ludzi kochałem  
i zbyt wiele piękna pragnąłem, by teraz zapomnieć; by to wszys-
tko tak po prostu odrzucić. Marek Kowalski, jestem. Marek.

Nie wiem, jak to się właściwie zaczęło... Po prostu 
któregoś dnia poczułem, że coś się zmieniło. Jakieś mikros-
kopijne cząsteczki, drażniące moje zmysły, drgające w po-
wietrzu, podpowiedziały mi: kryj się. Uciekaj. To koniec.

I potem, nagle, tak cholernie znienacka i bez najmniej-
szego wyjaśnienia, cały mój świat został zastąpiony przez 
świat identyczny, a jednak tak różny. Na ulicach zamiast 
ludzi zaczęły poruszać się Istoty... Istoty na pierwszy rzut 
oka będące tym samym, czym były przed Zmianą. Isto-
ty wyglądające jak ludzie, jak moi sąsiedzi, znajomi, blis-
cy. Jednak... Ich twarze f a l u j ą. Bije od nich jakaś taka 
niewyjaśniona czerwień, która wwierca się w głąb mego 
umysłu, gdy tylko nasze spojrzenia się skrzyżują. 

Wspomnienie... Gdy otwieram gardło gotowe do krzy-
ku i biegnę, rzucam robione właśnie zakupy, słoik majonezu 
roztrzaskuje się z hukiem, a ja biegnę, byle do domu, Istoty 
patrzą, ja coś krzyczę, potykam się o próg, prawie na czwora-
ka wdrapuję się do siebie, Sąsiadka-niesąsiadka złowieszczo 
uśmiecha się na mój widok, a ja, ja z ustami rozwartymi do 
krzyku, ja przerażony, niewinny, jedyny normalny, wpadam do 
mieszkania, zamykam drzwi na klucz i przez godzinę walczę  
z olbrzymią szafą, którą chcę zastawić wejście, krzycząc i płacząc, 
nie wiedząc, co się dzieje, mając przed oczami falujące twarze...

Czasem siedzę przy oknie i patrzę, czy się nie zbliżają... 
Na razie zachowują się... normalnie? Zwyczajnie? Ale... nie 
wiem, jak długo to potrwa. Niby spacerują, niby zajmują się 
sprawami, którymi zajmowaliby się jako ludzie. Pozory.

Wiem, że w końcu się zbliżą. Boję się ich... Widzę, jak 
błyskają czerwienią z oczu, czuję, jak telepatycznie próbują 

dostać się do mej głowy. Zaciskam oczy, zatykam uszy, 
przestaję oddychać i powtarzam: to tylko sen.

Ale gdy otwieram oczy, gdy me ciało reaguje rozluźnie-
niem, widzę, że znów siedzę na środku pokoju, widzę te po-
rozwalane talerze od jedzenia, puste butelki po wodzie... I do-
ciera do mnie, że tam, za oknem, kilka metrów dalej, są Oni. 

Próbuję się poruszyć, lecz nogi mam jak z kamienia. 
Nie, nie, raczej przypominam spopielone ciało. Wciąż mam 
formę, ale boję się, że gdy tylko się poruszę, forma uleg-
nie dekonstrukcji. Zacznę krzyczeć. Mój umysł, resztki 
spokoju ducha, który zachowałem, rozpadną się na drob-
ne kawałeczki... Niczym rozpada się spopielone ciało pod 
wpływem powiewu wiatru.

12 listopada
Jest coś strasznego w pustym mieszkaniu. Niby to tylko 

budynek: kilka cegieł, trochę betonu. Twierdzimy, że zna-
my każdy jego odgłos, ale tak naprawdę nie wiemy o nim 
nic. Bo skąd mamy mieć pewność, że to skrzypienie, które 
przypisujemy osiadaniu murów, nie jest tak naprawdę kro-
kami mordercy na poddaszu? Skąd możemy wiedzieć, że 
to ciche pukanie, to odgłos przepływającej w rurach wody, 
a nie prześlizgującej się tam olbrzymiej macki węża czy in-
nego śmiercionośnego potwora? Tłumaczymy niepokojące 
dźwięki zgodnie z tym, co dyktuje nam rozum. W moim 
świecie jednak nie ma już miejsca dla rozumu.

Odciąłem dopływ wody i poprzecinałem kable od prądu, 
bojąc się, że przesyłają mi nimi jakieś zabójcze impulsy, używając 
najnowszej aparatury, elektronicznie mnie podsłuchują... Zasu-
nąłem zasłony. Tak mi lepiej, w ciemności. Nie potrzebuję 
światła by myśleć, a ta subtelna wiązka sącząca się przez materiał 
spokojnie wystarcza, bym nie zabił się o fotel czy kanapę.

Gorączkowo ściskam nóż w mej ręce, chodząc po po-
mieszczeniach i sprawdzając, czy aby na pewno jestem sam...

Salon. Koniecznie zajrzeć pod kanapę. Koniecznie! Co-
dziennie muszę powtarzać czynność, której boją się wszys-
tkie dzieci. Jestem dorosły, a też się boję... Jednak prawdą 
jest, że dzieci widzą więcej, że ich organizm podświadomie 
unika sytuacji zagrożenia. Drżę na samą myśl, płaczę i kulę 
się w drugim kącie pomieszczenia, nim w końcu odważę 
się zgiąć kręgosłup... Opuścić głowę... Otworzyć zamknięte  
z przerażenia oczy... I ujrzeć pustkę. Trochę kurzu, ale przede 
wszystkim uspokajającą i zbawienną pustkę. 

I po co właściwie tak się torturuję, zmuszam do takiego cier-
pienia? Co bym, idiota, zrobił, gdyby faktycznie ktoś tam był?

Krótka chwila na uspokojenie i dokładnie dwadzieścia 
trzy kroki w stronę kuchni. Śmieszne, że dopiero w prze-
rażeniu odkryłem, ile kroków pokonuję codziennie w swym 
mieszkaniu. Dwadzieścia trzy z salonu do kuchni, piętnaście 
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z kuchni do łazienki, następnie dwadzieścia do sypialni... 
Dokładnie pięćdziesiąt osiem. A gdzie jeszcze piwnice, ko-
rytarz, schowek, kotłownia... Miejsca, w których bywałem 
okazjonalnie. Miejsca, które w tym życiu, w tym skrzywio-
nym świecie odciąłem od siebie, świadom, że w ciągu dnia 
nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować...

Teraz drzwi od korytarza przytrzymuje niebanalna 
konstrukcja z krzesła, miotły i kilku książek. Jeszcze nie 
zwariowałem, mam świadomość, że jeśli tylko ktoś zechciałby 
otworzyć te cholerne drzwi, odrobina siły wystarczy, by znisz-
czyć me zabezpieczenia. Dlatego zamknąłem je na klucz. Tak 
dla pewności. Teraz przynajmniej moja konstrukcja ma sens 
– wywoła hałas, gdy ktoś spróbuje się wedrzeć.

Przerażające jest, jak jasno myślę w obliczu strachu. Prawda 
jednak jest taka, że czeka mnie sprawdzenie wszystkich ośmiu 
szafek w kuchni. Więc zaprzątam swe myśli, czym tylko się da...

I tak codziennie. Kontrola, trwająca na ogół godzinę, 
dokładne sprawdzenie wszystkich zamków, szafek, skrytek, 
pomieszczeń. I potem godzina snu... Dźwięk budzika usta-
wionego, by dzwonił co dwie godziny... I tak ciągle. Ciągle... 

14 listopada
Strach, który zaprząta me myśli, wdziera się coraz głę-

biej... Cierpi nie tylko mój umysł, cierpi też ciało. Potykam 
się o dywan, z nerwów wymiotuję, widzę rzeczy, których nie 
ma. Czuję, że mam temperaturę. Nie sprawdzam jednak, bo 
po co. I tak nie wyjdę do apteki. Nie wezmę lekarstw, nie 
otumanię się, mój organizm musi być gotowy na odparcie 
ataku. Muszę tu tkwić... Wśród szmerów...

Dzisiaj zauważyłem, że kończą mi się zapasy żywności. 
Zrozumiałem, że jedyną szansą jest wyjście z domu... Pra-
gnąłem tego, niezależnie od sytuacji na zewnątrz, pragnąłem 
się poddać, oddać swój pokiereszowany, wychudzony orga-
nizm w ręce... No właśnie, w czyje ręce? Co mnie tam czeka? 
Nie ważne. Nie chcę się już ukrywać. Nie mam siły.

Wyjrzałem przez okno. Ujrzałem rudowłosą kobietę. 
Szła przed siebie, niosąc siatki z zakupami. Taka zwyczajna... 
Lekko pochylona sylwetka, proste spodnie i beżowy nudny 
płaszcz... Czyżby to wszystko się skończyło? Czyżby znowu  
w niewytłumaczalny sposób świat uległ przemianie? Czyżby... 
Może? Nie, to nieprawdopodobne... Ale gdybym przez ostat-
nie dni po prostu śnił? Zapłakałem. Myśl, że to już koniec, 
że nie muszę się bać, że pora przestać się ukrywać. Że świat 
znów jest taki, jakim go znam. Że powróciła normalność.

I wtedy do kobiety podbiegła dziewczynka, a z mego 
gardła wydobył się krótki, urwany krzyk. Jej włosy płonęły,  
a na wpół zgniłą twarz wykrzywiał grymas uśmiechu. Twarz 
kobiety zaczęła falować... Szybciej, boleśniej niż inne twarze. 
Była ZŁA. Spojrzała w mym kierunku, przez jedną krótką 
sekundę, nim zdążyłem się skryć za zasłoną, nasze spojrze-
nia się skrzyżowały. Usłyszałem w głowie słowa, których nie 
byłem w stanie powtórzyć, choć miałem gdzieś wewnętrzną 
świadomość, że je rozumiem...

później
Skryłem się. Zgromadziłem w łazience wszystkie produk-

ty żywnościowe, jakie znalazłem. Dwie puszki z groszkiem, 
trochę spleśniałego chleba, zamrożone masło... I siedzę,  

SYLWIA BłACh
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w ciemności, z drzwiami zastawionymi pralką, trzęsący się 
niczym alkoholik na odwyku... 

Mam ze sobą nóż. Nie wezmą mnie żywego. Nigdy.

17 listopada
Skończyło mi się jedzenie, ale co z tego. Straciłem wiarę. 

Myślałem o samobójstwie, jest tu tyle środków chemicznych, 
które błyskawicznie wyzwoliłyby mnie od strachu i cierpie-
nia... Ale brak mi odwagi. Umrę, wiem o tym, są przecież 
coraz bliżej. Ale muszę wytrwać. Płaczę, ciągle płaczę. Słyszę 
głosy, słyszę jak szepczą coś, niby z daleka, a jednak prosto do 
mego ucha. Czuję cuchnący odór śmierci wypływający gdzieś 
spod ziemi... Coś się rozkłada. A może to ja się już rozkładam?

18 listopada
Nie wiem... Naprawdę... Jak... To...
Wstałem, kilka godzin temu... Chciałem skorzystać z to-

alety... I wtedy...
To niemożliwe. Boże, powiedz, że to był sen...
Ale... Widziałem. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli,  

a uwierzyli. A ja widziałem, Boże!
Z toalety... Gdy stałem... Wielka...
Nie, niemożliwe.
Uspokój się... Oddychaj...
Ja pierdolę, co to kurwa było!
Wielka MACKA wystrzeliła w mym kierunku... Macka. 

Niczym ramię ośmiornicy, wijąca się, sycząca, próbująca 
mnie dosięgnąć....Upadłem na ziemię, krzycząc, desperacko 
zasłaniając twarz przed wszystkim tym, co razem z macką 
wytrysnęło z toalety, z dziecięcą naiwnością, że jeśli zamknę 
oczy, to zniknę, to ona nie będzie mnie widzieć.

I wtedy ciemność wokół zaczęła syczeć... Czułem, jak 
oplatają mnie dziesiątki małych macek, chwytają za kost-
ki, łaskoczą po piętach... Są tak blisko, Boże, obślizgłe, złe, 
chcą się wedrzeć we mnie, dotykają, nie, proszę, odejdźcie, 
przestańcie, ja pierdolę, one są wszędzie, spod uchylonych 
powiek widzę, jak cała łazienka faluje, jak kafelki odchylają 
się od ścian... Z odpływu zlewu wychylają się macki, z wanny, 
wciskam się jeszcze bardziej w kąt, ale to na nic, tuż obok 
mnie jest odpływ pralki, słyszę, jak coś porusza się w rurze, 
Boże, rozerwie ją i mnie dotknie, nie, błagam... 

Krzyk, który wydobył się z mego gardła, przypominał 
wrzask wszystkich potępionych dusz. Krzyczałem, kuląc się 
coraz bardziej, zasłaniając twarz rękoma, kopiąc nogami po-
wietrze, byle tylko odeszły.

Gdy otworzyłem oczy, wszystko zniknęło. Wystraszyły 
się? Czy może były tylko zapowiedzią tego, co mnie czeka?

Błyskawicznie zatrzasnąłem deskę od toalety i postawiłem 
na niej wszystkie kosmetyki, jakie znalazłem. Ubraniami 
pozatykałem wszystkie rury: od zlewu, od pralki, od wanny.

Na zmianę krzyczę i szlocham. 
Nie chcę jeszcze umierać...
Próbuję zebrać w sobie odwagę, by się ruszyć i wyjść  

z łazienki. Jednak niczym sparaliżowany siedzę w kącie i próbuję 
zacząć trzeźwo myśleć. Zasypiam i znowu widzę macki... Budzę 
się i boję się ruszyć, boję się, że mój ruch je obudzi, przywoła. 

później
Próbuję zająć czymś myśli. Analizuję: skąd to wszystko 

się wzięło, czemu świat nagle uległ tak gwałtownej przemia-
nie... Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to jakaś broń biolo-

giczna. Tylko czemu wszyscy wokół, a ja nie? O co tu chodzi? 
Czy w ogóle istnieje jakaś odpowiedź?

Śpię i płaczę, płaczę i śpię. Jak przez mgłę pamiętam 
swoją dziewczynę, którą zostawiłem tam na zewnątrz. 
Pokłóciliśmy się dzień przed tym, kiedy nadeszła Zmiana. 
Nie miałem odwagi po nią wyjść... Nie miałem...

19 listopada
Nie mam co jeść. Odważyłem się korzystać ze zlewu, by 

chociaż mieć wodę. Z każdym łykiem jednak przeklinam 
się za słabość, świadom, że na pewno została przez nich 
skażona, że w każdym momencie z rury może coś wyjść. 
Coraz poważniej rozważam opuszczenie łazienki, ale nadal 
nie umiem się przekonać, że gdzie indziej jest bezpieczniej. 
Tam przecież są okna. Co z tego, że zasłonięte! Wystarczy je-
den kamień, cholerne uderzenie małego kamienia, by ostat-
nia bariera chroniąca mnie przed światem rozprysła się na 
maleńkie kawałeczki...

Muszę wyjść, by zdobyć pożywienie. Zobaczyć, w jakim 
stanie jest mój dom. Siedzę zamknięty w łazience, odchodzący 
od zmysłów czterdziestoletni facet, gdy nic nie wskazuje na to, 
by w mieszkaniu był ktokolwiek... Najgorsze, co może mnie 
spotkać, jest za grubymi murami domu. Ciągle to powtarzam, 
a jednak wciąż nie mogę się przekonać, nie mogę uwierzyć...

20 listopada
Zdecydowałem. Ledwo trzymając się na nogach, opuściłem 

łazienkę... I wtedy ujrzałem Jego. W mej sypialni, stał na-
przeciwko, przerażające zniekształcenie człowieka. Falujący. 
Krzyknąłem z przerażenia i rzuciłem w jego stronę nóż, jedyn-
ego mojego obrońcę, którego dotąd nie wypuszczałem z ręki...

Najpierw tafla lustra pokryła się siateczką drobnych 
pęknięć, by po chwili szkło z hukiem opadło na ziemię, 
rozpryskując się we wszystkich kierunkach. Nie wchodzę 
już do sypialni. Boję się nawet swojego odbicia. Jestem tchó-
rzem. Przerażonym tchórzem.

Po chwili dotarło do mnie, że narobiłem strasznego 
hałasu. Nie chcę, by za pomocą ultra małych mikrofonów 
byli w stanie zlokalizować, co dzieje się w domu. To nie 
może się powtórzyć. Zdjąłem więc wszystkie lustra, któ-
re znalazłem, i najciszej, jak potrafiłem, stłukłem, by nie 
stanowiły zagrożenia. Starałem się nie patrzeć na swoje od-
bicie, nie widzieć wychudzonej twarzy i podkrążonych oczu. 
Mówiłem sobie, że falowanie to efekt głodu...

Szkło się przyda. Duże cienkie kawałki doskonale posłużą 
mi za broń... Wrócić do sypialni po nóż nie miałem odwagi.

24 listopada
Coś się porusza na dole. Słyszę, jak miota się w piwnicy, chce 

mnie dosięgnąć. Przyzywa słodkim hipnotycznym głosem... 
Nie wiem, czemu to robię... Ale chwytam kawałek szkła... 

Najpierw jest hałas, którego autorem jestem ja sam, hałas 
odsuwanych sprzed drzwi gratów. Potem dźwięk klucza  
w zamku... Cichy chrzęst i zapraszająca ciemność. 

Zapach zgnilizny i śmierci ze zdwojoną siłą uderza w me 
nozdrza. Najpierw jeden krok, stopa próbująca wyczuć, czy 
ciemność jest wyłącznie ciemnością... Spokojnie po trzech kro-
kach odnajduję na ścianie włącznik światła. Jak dobrze, że te 
przewody idą głęboko w ścianie, że nie mogłem ich przeciąć... 

Nagła jasność mnie oślepia. Potrzebuję chwili, by przy-
zwyczaić wzrok. Lecz zimne jarzeniowe światło sprawia, że 
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wszystko nabiera trupiej poświaty. Boję się jeszcze bardziej... 
Idę... Noga za nogą, nie chcę, ale czuję, że muszę, wiem, że muszę.

Nagle nadeptuję na jakiś papier. Chwytam go i próbuję 
odczytać. Widzę nazwisko, które powinienem znać, a któ-
re wydaje mi się tak obce. I widzę jeszcze dwa słowa: schi-
zofrenia paranoidalna. Nie rozumiem ich, choć moje ciało 
reaguje gęsią skórką... Powinienem wiedzieć... Próbuję sobie 
coś przypomnieć. Dzień, w którym wszystko się zmieniło. 
To jak biegłem do domu, jak kryłem twarz w kurtce przed 
Falującymi... Zamykam oczy, krzyczę, walczę ze sobą, ale nie 
pamiętam. Zaciskam powieki, zaciskam dłonie, spowalniam 
oddech. Powinienem wiedzieć!

I nagle... Nagle wiem.
Śmiało już idę w stronę piwnicy, krzycząc jednocześnie 

na siebie, że nie powinienem, że mam wracać, że tam jest 
Zło. Walczę ze sobą, ale On zwycięża. Z przerażeniem i jed-
nocześnie fascynacją schodzę coraz niżej, oddalam się od 
wiszącej nade mną żarówki...

On, który wie, krzyczy we mnie. Też krzyczę, próbuję go 
zagłuszyć. Jest jednak silniejszy... Śmieje się. I ja, płacząc, się śmieję.

I wtedy widzę nóżkę. Tak, bladą trupią nóżkę znajdującą 
się kilka centymetrów od reszty rozczłonkowanego ciała.

Magdalenka. Łza kręci się w oku na to wspomnienie... Była 
taka ładna, a taka niegrzeczna. Teraz jest już cichutko, jak dob-
rze, że jest taka cicha. Jak jej ślicznie w tych pokrwawionych 
ciuszkach, jak ładnie wygląda, gdy z małego brzuszka wiją się 
zakrwawione wstęgi... Boże, jaka to śliczna dziewczynka. 

Ale byłaś niegrzeczna. Musiałem cię ukarać. Musiałem 
zabrać ci nóżki, ty mała moja śliczna istotko... Pamiętasz, jaka 
byłaś niegrzeczna?! 

To przez takie jak ty świat zaczął falować. Mogłaś mnie nie 
kusić, mogłaś nie podnosić sukienusi i nie patrzeć tak tymi 
pięknymi-już-wydłubanymi-błękitnymi-pękniętymi oczkami...

Pomożesz Markowi, prawda? Pomożemy mu razem, sprawi-
my, że świat nie będzie falował. Chodź, skarbie, chodź, serdusz-
ko, jest jeszcze wiele takich małych-ślicznych-słodkich zdzir, 
którym należy się kara. Chodź, kurewko, naprawimy falowanie.

Sylwia Błach

Urodzona 12.11.1991. Mieszkanka Witkowa – wyjątkowej 
miejscowości otoczonej lasami i jeziorami. Jej teksty po raz 
pierwszy ujrzały światło dzienne dzięki nagrodom w konkur-
sach literackich. Trzy lata temu zadebiutowała książką „Strach 
– zbiór opowiadań grozy“, natomiast rok temu wydała swą 
pierwszą powieść – „Bo śmierć to dopiero początek“. 

Pasjonatka życia. Poza literaturą interesuje się także wam-
piryzmem, kryminologią, modą, wizażem. Nie lubi sztucznej 
klasyfikacji gatunkowej i choć jej największą miłością jest 
horror, to czyta, co w ręce wpadnie. Ostatnio z fascynacją 
odkrywa polską fantastykę. Kocha głośne koncerty i kon-
wenty fantastyczne. W wolnym czasie studiuje informatykę 
na Politechnice Poznańskiej.

SYLWIA BłACh
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Maria Dunkel
Ludzie, którym odebrano błoto   

Ilustracja: Ewelina Dobrzańska  
Tuż obok budowanej właśnie drogi żołnierze wieszali 

buntowników. Harwan przystanął na chwilę w cieniu usta-
wionego na palach domu, aby się temu przyjrzeć.

Żołnierze zjawili się w jego wiosce w zeszłym roku – wy-
socy, smagli przybysze w czarnych, skórzanych ubraniach, 
mówiący niezrozumiałym, gardłowym językiem. Zamiast 
mieczy i łuków nosili na plecach morderczą broń, plującą 
ołowianymi pociskami. Nazywali się Dziećmi Ognia i po-
chodzili z zachodu, a ich obecność na Błotnych Ziemiach 
była konsekwencją przegranej wojny.

Buntownicy należeli do ludu Rybnych, rdzennych miesz-
kańców tych terenów, tak samo jak Harwan. Ich skóra miała 
ciemnoniebieski odcień. Dwóch starszych mężczyzn nosiło 
krótko obcięte włosy. Ostatni, nieco młodszy, spiął granato-
we pasma w kucyk. On i stojąca obok dziewczyna wyglądali 
na rodzeństwo. Całą czwórkę ustawiono w karny rządek  
i wpędzono po stromych schodkach na szafot, wzniesiony na 
skraju wsi. Harwan znał ich wszystkich. Wiedział, że dziew-
czyna zamierzała usidlić jednego z najprzystojniejszych ka-
walerów z sąsiedniej osady, a dwaj starsi mężczyźni od trzyd-
ziestu lat kłócili się o majątek po ich zmarłym ojcu.

Zajmujący się budową drogi robotnicy, pochodzący  
z Królestwa Ognia, zupełnie nie przejmowali się egzekucją. 
Pod kierownictwem inżynierów wbijali w bagnisty grunt ma-
sywne, zaostrzone pale. Korzystali przy tym z zawieszonego 
na rusztowaniu ogromnego kamienia, który z ogłuszającym 
hukiem walił w drewno. Na tak powstałych podporach 
kładziono następnie płaskie deski, tworząc rodzaj pomostu. 
Droga ciągnęła się podobno aż od Świętego Lorei, sześć dni 
konnej jazdy na wschód od wioski, a zgodnie z planem miała 
sięgać aż do leżącego na zachodzie Skraju. Gdyby Harwan 
nie widział budowy na własne oczy, nigdy nie pomyślałby, że 
ktokolwiek ma ochotę tracić tak wiele czasu, sił oraz drewna 
na podobne przedsięwzięcie.

Buntowników ustawiono już przed przygotowanymi pę-
tlami. Jeden ze starszych mężczyzn miał zaciętą twarz, drugi 
zgarbił ramiona i zagryzł wargi. Młodzieniec wydawał się 
przestraszony, za to jego siostra dumnie uniosła brodę, kie-
dy białowłosa żołnierz w skórzanej kurtce i obcisłych spod-
niach założyła jej pętlę na szyję. Później identycznie ubrany 
mężczyzna o zmierzwionej, czarnej czuprynie odczytał wy-
rok w swoim gardłowym, niezrozumiałym języku.

Cztery zapadnie otwarły się, cztery trupy zatańczyły na 
konopnych sznurach.

Harwan rozejrzał się. Zobaczył kilku chłopców, przy-
glądających się egzekucji sprzed jednego z domów. Jakaś ko-
bieta, niosąca wiadra z wodą, zerknęła przelotnie na szafot. 
Miała pusty, obojętny wzrok. Harwan zastanawiał się, czy 
jego twarz jest równie martwa.

Wydostał się z wioski na otwartą przestrzeń i ruszył przez 
sięgające mu kostek grzęzawisko w stronę odległego o kil-
kaset kroków wzniesienia. Białe gęsi skubały porastającą je 
świeżą trawę, ale na widok Harwana podniosły maleńkie gło-
wy, kołyszące się na szyjach przytwierdzonych do pękatych 
tułowi. Nawet tu rozbrzmiewało uparte walenie młotów  
i wielkiego kamienia, wbijającego pale pod budowę drogi.

Lyren czekała na szczycie pagórka, czytając jakąś książkę 
i od czasu do czasu zerkając na swoje ptaki. Na jej widok 
Harwanowi szybciej zabiło serce. Dziewczyna ubrała dzi-
siaj ciemnoszarą, luźną kamizelkę i o ton jaśniejszą, długą 
spódnicę. Czarne włosy upięła wysoko na głowie, kilka nie-
sfornych kosmyków opadało na jej twarz. Miała drobny no-
sek, wąskie usta i duże oczy w kształcie migdałów, seledyno-
we jak górskie jeziora. Pomachała Harwanowi ręką.

Dotarł na szczyt wzniesienia i usiadł koło Lyren. Objęła 
go za szyję jedną ręką, po czym delikatnie pocałowała jego 
wargi. Miała miękkie, ciepłe usta.

– Stęskniłam się od wczoraj – stwierdziła.
Harwan odpowiedział uśmiechem.
– Ja również – przyznał. Spojrzał na książkę, której dziew-

czyna nie wypuszczała z dłoni. – Poszerzasz horyzonty?
– Trudno tak to nazwać – odpowiedziała. – To czytanka 

dla dzieci.
– Ze szkoły? – spytał Harwan.
– A skąd?
Wyjął książkę z ręki Lyren i obejrzał okładki, a później prze-

rzucił kilka stron. Nie potrafił czytać. Litery były dla niego je-
dynie niezrozumiałym szlaczkami, ułożonymi w równe linijki.

– Książki są drogie – stwierdził cicho.
– Nie w Królestwie Ognia – zaprotestowała Lyren. – Mają 

tam skrybów, którzy przepisują setki stron dziennie. Nie są 
tak piękne jak drogocenne księgi – dodała. – Ale dzieciom 
wystarczą do nauki czytania.

– Chyba do nauki posłuszeństwa – sprostował Harwan. – 
Nie zbudowali szkoły, żeby uczyć dzieci czytać.

Lyren skrzywiła się. Budowa szkoły w Skraju, odległym 
od wsi o zaledwie kilka godzin, według niej była czymś blis-
kim cudu, chociaż odpowiadały za nią Dzieci Ognia. Nau-
czyciel, który prowadził lekcje dla dzieci z miasta i okolicz-
nych wiosek, prawie nie znał języka Rybnych. Lyren była 
jedną z zaledwie trzech osób, które postanowiły pomóc 
mu w porozumiewaniu się z uczniami. Przy okazji musiała 
nauczyć się odmiany kahrańskiego, używanej przez Dzieci 
Ognia, a ponieważ brała udział we wszystkich lekcjach, sama 
zaczynała powoli czytać i pisać.

– Zapewniam cię, że w tej czytance nie ma ani słowa  
o podłych buntownikach, łaskawych zaborcach i podobnych 
głupotach – powiedziała teraz. – Chociaż większość ludzi 
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wydaje się sądzić inaczej, te czytanki nie mają nic wspólnego 
z polityką.

– Ale są po kahrańsku, prawda? Nie w naszym języku.
– Trudno, żeby nauczyciel z Królestwa Ognia nauczał  

w języku, którego nie zna – stwierdziła Lyren.
– Mamy też swoich nauczycieli – zwrócił jej uwagę Harwan.
– Oczywiście – prychnęła. – Jakoś nie zauważyłam, żeby 

palili się do nauczania dzieci bez wynagrodzenia.
– Ten twój ukochany nauczyciel też raczej nie pracuje za 

darmo. Pewnie pobiera sporą pensyjkę z Biura Propagandy 
czy czegoś podobnego.

– Biura Propagandy? – Lyren uniosła brwi. – Podziwiam 
twoje oddanie ojczyźnie, Harwanie, ale nie zgadzam się z tobą. 
– Wydęła usta. – Odkąd Dzieci Ognia zjawiły się na naszej 
ziemi, wiedzie się nam o wiele lepiej.

– Czyżby? Powiedz o tym czterem wisielcom, których 
spotkasz, wracając do domu – zakpił Harwan.

– Och – jęknęła Lyren. – Kolejni...?
– Oczywiście. Wybiją nas co do jednego, żeby oddać 

naszą ziemię własnym osadnikom.
– Lorei! – Lyren wykrzyczała imię bogini wód i prze-

wróciła oczami. – Harwanie, czasami bywasz idiotą!
– Doprawdy? – zagadnął. – Mojemu ojcu odebrano 

połowę jego gruntów, żeby nadać je rodzinom żołnierzy, któ-
re przypełzły tu z Królestwa Ognia.

– Po co twojemu ojcu ten grunt? – prychnęła Lyren. – 
Mojej rodzinie też zabrano część, Harwanie, ale nie przesa-
dzaj… to tylko błoto, nic więcej. Mogło być gorzej.

– Na przykład?
– Na przykład Keran Złotousty mógł nie potraktować 

poważnie sojuszu Dzieci Ognia i Kahru. Po prostu zignorować 
groźbę inwazji i doszczętnego zniszczenia kraju – wyjaśniła 
Lyren. – Sprzymierzeni zagrozili, że obrócą Błotne Ziemie  
w krainę popiołów, jeżeli Złotousty nie złoży im hołdu. Wierzę, 
że byliby do tego zdolni. Możemy tylko dziękować Lorei, że 
Złotousty narobił w spodnie i natychmiast poddał kraj.

– Powiedziałbym, że to było tchórzostwo – zaprotestował 
Harwan. – Keran Złotousty poddał kraj tylko dlatego, że 
obiecano mu tytuł namiestnika Błotnych Ziem… chociaż 
podobno jego bezpieczeństwa strzegą teraz Kahrańczycy, 
gotowi w każdej chwili uwolnić go od ciężaru głowy. Oni 
podobno to lubią. – Harwan skrzywił wargi w niechętnym 
grymasie. – Powinien walczyć o kraj i o swoich poddanych.

– Walczyć? – powtórzyła Lyren. – To ty byś poszedł, żeby 
zginąć na jakimś zapomnianym polu bitwy. Dzieci Ognia 
przeszłyby po twoim trupie i użyły tych swoich… „kara-
binów”… żeby wyrżnąć Rybnych do nogi.

– Poległbym, walcząc o wolność.
Dziewczyna roześmiała się gorzko.
– Poległbyś, walcząc o błoto – sprostowała. – Tam, w dole 

wzniesienia, leży trochę. Możesz je sobie wziąć. – Otworzyła 
swoją obcojęzyczną czytankę. – Pomyśl o tym, Harwanie. 
Budują nam drogę. Widziałeś wcześniej prawdziwą drogę? 
Nasze dzieci, jeżeli kiedyś będziemy je mieli, będą umiały 
czytać i pisać.

– Po kahrańsku.
– Co za różnica? – prychnęła Lyren.
– Zapomną o tym, że są Rybnymi, Lyren. Będą miały 

inny kolor skóry i to wszystko. Zginie nasza kultura, zginą 
nasze tradycje…

– Naprawdę są warte aż tyle? – spytała obojętnie dziewczyna.

– Dla mnie, owszem. Dzieci Ognia już wzniosły swoją 
świątynię…

– Ale nie spaliły naszej – zauważyła Lyren. – Myślę, że  
z nimi da się żyć, Harwanie. – Zmarszczyła z namysłem brwi. 
– Wątpię, by twoje dzieci nie znały naszego języka. W końcu 
będą słyszały go w domu. Przekażesz im też nasze tradycje  
i religię, jeżeli się postarasz. – Uśmiechnęła się. – Powiedz mi  
szczerze, obchodzi cię, że Złotousty musi grzecznie słuchać Kró-
lestwa Ognia i Kahru? Albo do czyjego skarbca płacisz podatki?

Harwan czuł, że jeżeli posiedzi jeszcze chwilę, sam stanie 
się zagorzałym wielbicielem Dzieci Ognia. Walenie kamienia  
o drewniane pale, słyszalne aż tutaj, zaczęło go irytować. Wstał.

– Idę już – zakomunikował. – Ojciec chciał dzisiaj ubić 
kilka świń. Powinienem mu pomóc.

– Spotkamy się w nocy? – spytała Lyren.
Harwan zawahał się.
– U ciebie czy u mnie? – spytał w końcu.
– Matka sprosiła na wieczór sąsiadki. Wolałabym, żeby 

nie przyłapała nas przy tak gadatliwych świadkach – od-
rzekła Lyren.

– W porządku. Ojciec po świniobiciu pewnie będzie 
zmachany i zaśnie kamieniem. – Harwan uśmiechnął się 
lekko. – Do wieczora.

Lyren odpowiedziała uśmiechem. Miło było poczuć, że 
przynajmniej między nimi wszystko jest jak dawniej.

***

Kiedy matka jeszcze żyła, powtarzała Harwanowi, że słońce 
i księżyc doskonale do siebie pasują, gdyż w rzeczywistości są 
stronami tej samej monety. Harwan czuł coś podobnego w 
stosunku do Lyren. Ich osobowości zazębiały się, tworzyły 
pełnię. Chociaż urodzili się w tej samej wiosce i od naj-
wcześniejszego dzieciństwa widywali się codziennie, dopiero 
niedawno pojęli naturę łączącego ich uczucia. Harwan był 
pewien, że właśnie wtedy jego życie zyskało ostateczny sens.

– Powinniśmy im powiedzieć – stwierdził, leżąc w chłod-
nej i cichej spiżarni własnego domu. Zadbał o odpowiednią 
oprawę schadzki, znosząc do ciasnego pomieszczenia koce 
i poduszki. – Chociaż mój starzyk i tak chyba się domyśla.

Lyren uśmiechnęła się sennie i przymknęła oczy.
– Jesteś na to gotowy? – spytała.
– Żeby wziąć cię za żonę? Tak, sądzę, że tak.
Przekręciła się na brzuch, wymierzając mu przypadkowe-

go kuksańca pod żebra. Białka jej oczu błyszczały w mroku.
– Nareszcie. Zastanawiałam się, czy kiedykolwiek to powiesz.
– Chcesz mnie, Lyren? – Odnalazł jej delikatną dłoń, 

pocałował czubki smukłych palców.
W odpowiedzi dziewczyna uniosła się lekko i usiadła na 

nim. Przesunął dłońmi po jej nagich bokach, aż na miękkie, 
okrągłe pośladki.

 Ktoś załomotał w drzwi, najpierw raz, a potem drugi 
i trzeci. Lyren zsunęła się z Harwana, który zaklął przez zęby.

– Obudzi ojca – mruknął, podnosząc się z posłania.
– Uważaj – ostrzegła Lyren. – To kiepska pora na od-

wiedziny.
– Zostań tu – poprosił Harwan, wciągając przez głowę 

długą, luźną szatę noszoną do snu. – Obiecuję, że będę ostrożny.
Po omacku wyszedł ze spiżarni. Walenie w drzwi nie 

ustawało. Przez chwilę Harwan nieudolnie próbował zapalić 
stojącą na stole świecę.
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– Harwan! – zawołał ojciec z tylnej izby, przeznaczonej 
na sypialnię.

– Już! – odkrzyknął chłopak.
Zapalił wreszcie świecę. Powlókł się do drzwi. Otworzył 

zamek, ale nie zdjął krótkiego, grubego łańcucha. Nacisnął 
klamkę i wyjrzał przez szparę na zewnątrz.

– Harwan? – rzucił stojący na progu młodzieniec. – Har-
wan, mój stary, poznajesz mnie?

Zdumiony Harwan zdjął łańcuch i otworzył szerzej drzwi. 
Wpatrywał się w niespodziewanego gościa wielkimi ze zdu-
mienia oczami. Równy mu wiekiem chłopak, w finezyjnym 
kapeluszu z ogromnym rondem oraz ciemnoniebieskiej pele-
rynie, był bardzo chudy, miał orli nos i skrzywione w wiecz-
nym grymasie wąskie wargi. W jednej ręce trzymał wodze 
zdrożonego srokacza. U pasa nosił miecz o cienkim ostrzu.

– Arwigan? – zdumiał się Harwan. – Wróciłeś? Po co?
– Kopa lat – powiedział ze wzruszeniem Arwigan. – Ile 

to już? Trzy? Więcej! Cztery lata minęły, odkąd byłem tu os-
tatnio. Szmat czasu, mój stary, szmat czasu… – Uśmiechnął 
się lekko, chociaż jeden kącik ust pozostał niżej od drugie-
go. – Dopiero co wróciłem. Wiem, że pora taka sobie, ale 
mógłbym cię prosić o gościnę, Harwanie? Tylko na tę jedną 
noc, rzecz jasna.

Harwan obejrzał się niepewnie. Ojciec stał w wejściu do 
tylnej izby. Jego okrągła twarz zdradzała pewien niesmak, rz-
adkie włosy przykleiły się do spoconej czaszki.

– Ojcze? – spytał niepewnie Harwan. – Pamiętasz Arwigana?
– A jakże, pamiętam – potwierdził mężczyzna. – Dla sta-

rych przyjaciół mojego syna nie zabraknie pod tym dachem 
miejsca. Powinieneś zaprowadzić konia do szopy. I naszego 
gościa również.

– Ojcze! – zawołał zdumiony Harwan. – Arwigana? Do szopy?
– Nie ma problemu – zapewnił pospiesznie nocny gość. 

– Wasza szopa jest na pewno czystsza niż akademickie izdeb-
ki na uniwersytecie… i wygodniejsza niż niektóre karczmy,  
w których nocowałem.

Harwan wzruszył ramionami. Zabrał świecę i wyszedł  
z chaty, cicho zamykając drzwi. Wraz z Arwiganem obszedł 
budynek po wąskiej, drewnianej werandzie. Szopa mieściła 
się z tyłu.

Zamknięte w zbitych z desek chlewach świnie zaczęły 
kwiczeć na widok światła. Rozgdakały się też kury w drewnia-
nych klatkach. Harwan wziął wodze srokacza i wprowadził 
go do prymitywnego boksu, który kiedyś zajmował osiołek, 
zarekwirowany teraz do budowy drogi.

– Co tutaj robisz? – spytał Harwan, gdy upewnił się, że  
w żłobie jest woda, a w paśniku wystarczy siana.

Arwigan wzruszył ramionami i zabrał się za rozkulbacza-
nie wierzchowca.

– Wróciłem – powiedział. – Do korzeni.
– Znudziły cię studia?
Arwigan, jako syn starosty wsi, był jednym z niewielu zna-

nych Harwanowi chłopców, którzy mogli pozwolić sobie na 
nauczyciela. Kiedy miał szesnaście lat, wyjechał do Świętego 
Lorei na tamtejszy uniwersytet. A teraz, nagle i bez zapo-
wiedzi, stanął przed Harwanem niczym duch przeszłości.

– Można tak powiedzieć – przyznał niechętnie Arwi-
gan. Dźwignął siodło z końskiego grzbietu i powiesił je na 
drzwiach boksu. – Mogę być z tobą szczery, Harwanie? Wciąż 
jesteśmy przyjaciółmi?

– Jasne, że tak – zapewnił Harwan.

– Więc jeżeli naprawdę cię to interesuje, musiałem uciekać. 
– Arwigan westchnął ciężko. – Wiesz, jak Kahrańczycy  
i Dzieci Ognia podzielili nasz kraj? Na wschód od Bagiennej 
tereny kontrolują ci pierwsi. To im przypadło Święte Lorei. – 
Oblizał wąskie wargi. – Duch patriotyzmu jest bardzo silny  
w środowiskach akademickich, Harwanie. Zaangażowałem 
się w politykę. Trochę za bardzo.

– W politykę… przeciwko Kahrańczykom? – upewnił się 
Harwan.

– Oczywiście, że tak – prychnął Arwigan. – Nie rozu-
miem, jak ktokolwiek może nie chcieć z nimi walczyć.

– Jacy oni są?
– Kahrańczycy? Są prawie tacy sami jak Dzieci Ognia. – 

Wyszli z boksu. Arwigan rzucił swój bagaż – zaledwie jeden 
wypchany plecak – na stertę słomy. – Podobno obie te rasy 
wywodzą się od wspólnych przodków, dlatego współpraca 
idzie im tak dobrze. Wydaje mi się jednak, że Kahrańczycy są 
trochę inteligentniejsi, chociaż nie mają tych… no…

– Karabinów – podsunął mu Harwan.
Arwigan spojrzał na niego z niezadowoleniem. „Zupełnie, 

jakbym był kmiotkiem, który wszedł w słowo wielkiego 
paniątka” – pomyślał Harwan.

– Tak – potwierdził Arwigan. – Miałem to na końcu ję-
zyka. – Odchrząknął i kontynuował: – Dzieci Ognia wieszają 
cię zaraz po tym, jak zaczniesz przejawiać jakiekolwiek 
buntownicze skłonności. Kahrańczycy przesłuchują cię, 
procesują, bez przerwy grzebią, węszą i kontrolują. Bardzo 
ciężko cokolwiek utrzymać w konspiracji, kiedy ma się z nimi 
do czynienia.

Harwan pomyślał, że Arwigan trochę przesadza, jeśli cho-
dzi o porywczość Dzieci Ognia, ale zachował to spostrzeżenie 
dla siebie. 

– Rozumiem, że wpadli na trop spisku, w którym uczes-
tniczyłeś – powiedział zamiast tego.

– Cóż, rzeczywiście tak było – przytaknął z widoczną 
niechęcią Arwigan. – Studencki ruch oporu został zdekons-
pirowany, a ja przeniosłem się na zachodnią stronę Bagiennej 
w nadziei, że Kahrańczycy nie dopadną mnie na terenach 
przynależnych do ich drogich krewniaków. Nie pomyliłem 
się, jak widać – dodał z dumą. – Udało mi się też nawiązać 
kontakt z pewnymi kręgami tutaj, w okolicach Skraju… ale to 
już nie twój kłopot, przyjacielu.

– Nie jestem tego tak do końca pewien – powiedział Har-
wan. – Śpisz pod moim dachem.

– Przykładasz zbyt wielką wagę do snopka słomy w budzie 
zbitej z kilku desek – odrzekł lekceważąco Arwigan. – Nie 
martw się. Mówię ci, skoro nie dopadli mnie Kahrańczycy, 
tym bardziej nie zrobią tego Dzieci Ognia. – Zawahał się. – 
Czy Lyren…?

Arwigan i Lyren byli parą, zanim ten pierwszy wyjechał na 
studia, ale dziewczyna do dziś wspominała go ciepło. Harwan 
zazwyczaj starał się nie przesadzać z zazdrością, niemniej…

– Uważaj na Lyren – powiedział, myśląc bardzo szybko. Znał 
sposób, by zniechęcić Arwigana do odnowienia znajomości  
z dziewczyną i zamierzał z niego skorzystać. – Ona współpracuje 
z Dziećmi Ognia. Ciągle się za mną szwenda, udając przyjaciółkę 
z dzieciństwa, ale wszyscy wiedzą, że im donosi.

Arwigan jęknął cicho.
– Nasza piękna, cudowna Lyren – westchnął. – Kolejna  

ofiara prania mózgu, które urządzają nam te sukinsyny. – Poło-
żył rękę na ramieniu Harwana. – Ale ty jesteś z nami, prawda?
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– Jeżeli jesteście wrogami Dzieci Ognia, owszem – 
odrzekł ostrożnie Harwan.

– Dobrze. – Arwigan pokiwał głową. – Będziesz wie-
dział… zobaczysz… ufam ci, przyjacielu. Nie wydaj mnie,  
a przysięgam, że staniesz się jednym z nas i wtedy nie będzie 
już między nami sekretów. Jak za dawnych, starych czasów.

– Tak – powiedział niepewnie Harwan. – Domyślam się, 
że jesteś zmęczony. Obudzić cię jutro na śniadanie?

– Tak – potwierdził Arwigan. – Masz rację. Przespałbym 
się już teraz. A śniadanie też chętnie zjem. – Ziewnął 
rozdzierająco. – Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem 
śpiący. Dzięki za wszystko, stary.

Harwan skinął głową i wyszedł z szopy, zabierając ze sobą 
świecę.

Zaczynał kropić deszcz. Harwan zgarbił ramiona i pos-
pieszył do domu, żeby ukryć się pod dachem, nim rozpada 
się na dobre.

Ojciec i Lyren siedzieli przy stole w kuchni, nad zapaloną 
świecą. Policzki dziewczyny płonęły czerwienią, ale na wi-
dok Harwana uśmiechnęła się lekko.

– Harwanie, na przyszłość uważaj, gdzie zostawiasz tę 
młodą panienkę – powiedział surowo ojciec, smarując pajdę 
chleba konfiturą. – Poszedłem do spiżarni po słoik czegoś 
słodkiego i prawie w nią wdepnąłem.

– Och… – Harwan rozdziawił usta. – Mhm. Dobrze – 
wydukał. – Znasz Lyren, prawda, ojcze? – próbował uratować 
sytuację.

– Na litość Lorei! – westchnął stary. – Oczywiście, że ją 
znam. Odkąd wyrośliście z pieluch, rzadko widywałem 
którekolwiek z was osobno. – Odgryzł wielki kęs chleba. – 
Gadałeś z tym szmaciarzem? Czego chce?

– To naprawdę Arwigan? – dociekała Lyren.
– Tak. I tak – odpowiedział im obojgu Harwan. – Nie 

wiem, czego chce. Stwierdził, że znudziło go studiowanie – 
skłamał. – Jego ojca powiesiły Dzieci Ognia, a dom jest spa-
lony, więc nie miał dokąd pójść.

Zdał sobie nagle sprawę, że Arwigan, chociaż musiał wiedzieć 
o śmierci starosty, nie wspomniał o niej ani jednym słowem.

– No, nie wiem – powiedział z namysłem ojciec. – Nie 
podoba mi się ten paniczyk. Nigdy mi się nie podobał. 
Mam tylko nadzieję, że nie wpędzi nas w kłopoty. – Przeżuł 
i połknął kolejny wielki kawał chleba. – Chyba zrobisz 
rozsądnie, odprowadzając Lyren do domu, Harwanie. Jest 
już późno. Oczywiście, jeśli chce, może u nas nocować.

– Nie – zaprzeczyła dziewczyna. – Powinnam wracać.
Harwan spojrzał na Lyren, która siedziała na samym 

skraju krzesła, zgarbiona i wyraźnie zawstydzona, skubiąc 
rąbek swojej kamizelki.

– Ojcze – powiedział. – Chciałbym, żebyś porozmawiał 
z matką Lyren.

Stary aż się wzdrygnął.
– Z tą strzygą? Po licho? – Zerknął na dziewczynę. – Wy-

bacz mi, Lyren.
– Chciałbym Lyren za żonę – wyjaśnił Harwan.
Ojciec westchnął ciężko.
– No, nareszcie – powiedział tylko. – Dobrze, pójdę jutro.
– Dlaczego nikt nie jest zdziwiony, kiedy wspominam  

o tym ślubie? – spytał Harwan.
– Dlaczego ktoś miałby być zdziwiony? – zdumiał się oj-

ciec. – To znaczy, zastanawiałem się, czy zaczniesz działać, 
zanim umrę…

– Nie jesteście jeszcze tacy starzy – wymamrotała Lyren. 
– Dlaczego macie umrzeć?

– Ha! Wreszcie ktoś dostrzegł, że nie jestem jeszcze sta-
ry – ucieszył się ojciec. – Nie chodziło mi o mój wiek, moja 
droga. Raczej o tempo, w jakim Harwan brał się do rzeczy.

– Wystarczy już tego – powiedział ostro Harwan. – 
Chodź, Lyren, odprowadzę cię.

– Pada – zauważyła, zerkając w okno.
– Tak, tak. Pożyczę ci płaszcz.
Kwadrans później szli już w strugach deszczu między 

ustawionymi na palach domami. Minęli parę Dzieci Og-
nia, patrolujących ulicę, mężczyznę i kobietę. Oboje nosili 
ubrania z czarnej skóry oraz karabiny. Mężczyzna próbował 
mimo deszczu zapalić grubą, skręconą z brązowych liści 
rurkę. Kobieta odwróciła głowę za Harwanem i Lyren, 
zarzucając ciemnofioletowym, końskim ogonem.

– Dlaczego zawsze jesteś taki uparty? – spytała dziewczy-
na. – Mogliśmy przeczekać ten deszcz.

– Jest coś, co pilnie chciałbym ci powiedzieć – wyjaśnił 
Harwan.

W miarę jak opowiadał jej, co naprawdę usłyszał od Ar-
wigana, twarz Lyren bladła i poważniała coraz bardziej.

***

Kiedy Harwan wszedł do szopy, by zaprosić Arwigana na 
śniadanie, ten już nie spał. W rękach obracał jakiś kamień, 
lśniący jak żywe srebro.

– Co to jest? – spytał z niepokojem Harwan.
Arwigan uśmiechnął się chytrze i schował kamień do plecaka.
– Prezent – odpowiedział. – Dla Dzieci Ognia. – Podniósł 

się. – Zjemy śniadanie w domu?
Harwan zastąpił mu drogę.
– Powiedz mi, co to jest – zażądał kategorycznie. – Albo 

cię nie wypuszczę.
Arwigan uśmiechnął się kpiąco.
– To narzędzie zemsty, Harwanie – powiedział. – Co jesz-

cze musisz wiedzieć?
– Narzędzie zemsty na kim?
– Na Dzieciach Ognia. Już mówiłem. – Arwigan spo-

ważniał. – Zabili mi ojca. Oraz matkę i dwóch braci. Puścili 
dom z dymem. Rozdali majątek. A dlaczego? Bo ojciec 
odważył się nazwać ich najeźdźcami i mordercami, który-
mi są, i nawoływał do walki przeciwko nim. – Młodzieniec 
zacisnął usta w wąską linię. – Nawet tu, w tej wsi, są odważni 
ludzie, którzy w konspiracji walczą z Dziećmi Ognia. Wiem, 
że do nich nie należysz, Harwanie. Nie widzę tym samym 
powodu, by zdradzać ci nasze plany.

– Zabijecie żołnierzy?
– Zabijemy każdego, kto należy do ich brudnej rasy – od-

powiedział Arwigan. – Jeżeli nas zdradzisz, zabijemy także 
ciebie. Czy teraz mnie przepuścisz?

Harwan przełknął ślinę.
– Odejdź stąd – powiedział. – Idź do jednego ze swoich za-

konspirowanych przyjaciół, ale nie wciągaj w to mojej rodziny.
Arwigan przyglądał mu się z uwagą.
– Pewnego dnia możesz tego żałować – ostrzegł.
– Nie zamierzam cię zdradzić, Arwiganie – zniecierpliwił 

się Harwan. – Ostatecznie jesteśmy przyjaciółmi. Albo przy-
najmniej byliśmy. Ale został mi tylko ojciec. – Spojrzał w nie-
bieskie jak turkusy oczy Arwigana. – Nie chcę, by skończył 
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na stryczku, to wszystko. Ja też ich nienawidzę. Dzieci Ognia. 
Nienawidzę i życzę im śmierci.

– Więc pozwól mi zostać – naciskał Arwigan. – Za dwa 
dni wszystko się rozstrzygnie. Później zniknę.

– Nie możesz rzucać się w oczy w żaden sposób.
– Nie zamierzam – zapewnił Arwigan. – Obiecuję też, że 

nikt tu nie będzie przychodził. Wszystko jest już ustalone. 
Muszę po prostu przeczekać gdzieś te dwie doby.

Harwan pokiwał głową.
– Dobrze – poddał się. – Przyniosę ci śniadanie. Zostań tu.
– Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć – powiedział Arwigan.
Harwan wzruszył jedynie ramionami.

***

Deszcz siekł podmokłe łąki, na których pasło się ptactwo. 
Harwan szedł spacerkiem ku otwartym przestrzeniom. Za-
chodnia część wioski, w której się znajdował, składała się nie-
mal wyłącznie z nowych budynków i była zamieszkana przez 
osadników z Królestwa Ognia. Z okien wyglądały ich dzieci. 
Kilkoro zgromadziło się pod jedynym drzewem w okolicy 
– zakorzenioną w miękkim gruncie topolą. Pokrzykiwały 
w swoim gardłowym języku, gdy jakaś dziewczynka, 
najwyżej siedmioletnia, wspinała się po mokrych gałęziach. 
Poślizgnęła się nagle na mokrej korze, krzyknęła urywanie  
i zawisła na jednej ręce, dobre trzy metry nad ziemią. Po kró-
ciutkiej chwili, kiedy rozpaczliwie próbowała chwycić gałąź 
drugą dłonią, spadła. Harwan stał na szczęście dość blisko, 
by podskoczyć do dziecka i złapać je w locie. Impet upadku 
zwalił go w mokrą trawę.

– Ostrożnie – powiedział do oszołomionej dziewczynki.
Dzieci otoczyły go półkolem. Mówiły jedno przez dru-

gie, pokazując w górę. Harwan podniósł głowę i zobaczył 
małego, pręgowanego kociaka wczepionego w gałąź topoli. 
Zwierzątko miauknęło rozpaczliwie.

Dziewczynka w ramionach Harwana zaczęła mówić 
bardzo szybko, pokazując kota. Czarne włoski rozsypały się 
jej na ramionach. Wielkie, zielone oczy spoglądały na prze-
mian to na Harwana, to na zwierzątko.

Chłopak wstał, postawił dziecko i zaczął wspinać się na topolę.
„Co ja wyprawiam?” – myślał, podciągając się na grubym 

konarze. Mokre liście biły go po twarzy. Gałęzie uginały się 
pod stopami, a kora była śliska. Dzieci pokrzykiwały z dołu. 
Harwan z najwyższym trudem dotarł do miejsca, z którego 
wcześniej spadła dziewczynka, nie mogąc nadziwić się jej 
sprawności fizycznej.

Zobaczył Lyren, która, jak codziennie, pieszo wracała ze 
szkoły w Skraju, prowadząc za sobą gromadkę uczniów. Har-
wan zaklął przez zęby, ale nie było już mowy o wybiegnięciu 
dziewczynie na powitanie. Skupił się na wspinaniu po coraz 
cieńszych konarach.

W końcu dotarł do miejsca, gdzie stał w miarę pewnie i mógł 
dosięgnąć kociaka, uczepionego gałęzi nad jego głową. Wyciągnął 
rękę. Kot zasyczał i drapnął go pazurkami w wierzch dłoni.

– Ty mały sukinsynu – warknął Harwan, gwałtownie co-
fając rękę.

Znów spróbował złapać kociaka, ale ten przesunął się 
trochę na gałęzi. Harwan musiał postąpić krok za nim.

– Co ty tam robisz?
Zerknął w dół. Lyren dotarła niemal do stóp topoli. Idący 

za nią uczniowie unosili głowy, żeby przyjrzeć się Harwano-

wi. Byli starsi od zgromadzonych w dole Dzieci Ognia, ale 
ich usta rozdziawiły się w identycznym grymasie zachwytu 
i napięcia. Harwan przez chwilę miał wrażenie, że ratuje nie 
głupiego kota, ale cały świat.

Sięgnął ręką po raz trzeci i tym razem ucapił zwierzaka 
za kark. Kot zasyczał na niego, ale Harwan to zignorował. 
Wcisnął kociaka za pazuchę i zaczął powoli schodzić z drze-
wa. Im częściej zerkał w dół, by upewnić się, że jego stopa 
napotka gałąź, tym bardziej trzęsły mu się kolana.

W końcu dotarł na ziemię. Czarnowłosa dziewczynka 
podbiegła do niego, wyciągając ramiona. Gdy Harwan oddał 
jej kotka, wyrzuciła z siebie jedno krótkie słowo. Mimo obce-
go języka dziecięce „dziękuję” zachowało swój niepowtarzal-
ny wdzięk.

Dziewczynka odbiegła, unosząc kociaka w ramionach,  
w kierunku jednego z domów. Na jego werandzie stała kobie-
ta, posiwiała już i skurczona. Spoglądała posępnie na Harwa-
na. Z całej jej postawy promieniowała nieufność. Gdy dziew-
czynka do niej podbiegła, położyła powykręcaną rękę na jej 
ramieniu i skinęła Harwanowi głową, powoli i z wahaniem.

„Oni są tu obcy” – dotarło do Harwana.  „Co więcej, do-
brze o tym wiedzą. I boją się nas, tak samo jak my ich”.

– Zostałeś bohaterem – powiedziała wesoło Lyren.
Harwan spojrzał na nią. Przełknął ślinę. Nie mógł dobyć 

głosu. Właśnie coś sobie uświadomił.
„Zabijemy każdego, kto należy do ich brudnej rasy”.
– Pani Lyren, możemy już wracać? – spytał jeden z chłop-

ców zgromadzonych wokół dziewczyny. – Bolą mnie nogi  
i jestem głodny.

Lyren uśmiechnęła się.
– Idziesz? – spytała Harwana. – Wszystko dobrze? – 

dodała na widok jego poszarzałej twarzy.
– Tak – odpowiedział. – Nie. – Odetchnął głęboko. – 

Niech Lorei mi wybaczy. Jest coś, co muszę ci powiedzieć.

***

Przez tydzień zdążył przywyknąć do aresztu. Garnizon 
żołnierzy nie został zbudowany z myślą o długotrwałym 
więzieniu kogokolwiek, toteż były w nim ledwie dwie czy 
trzy jasne cele, przegrodzone żelaznymi kratami. Do jedze-
nia Harwan dostawał rybi gulasz z kaszą, a do picia wodę. 
Raz poprosił o gorącą miętę, kiedy z jakiegoś powodu 
doskwierały mu kiszki, i otrzymał ją.

Kiedy w końcu w jego celi zjawił się ubrany w czarne 
skóry żołnierz, z karabinem zawieszonym na szerokim pasie 
przecinającym pierś, Harwan był gotów. Nie zrozumiał ani 
słowa z krótkiej wypowiedzi mężczyzny. Gdy ten wyszedł  
z celi, Harwan po prostu ruszył jego śladem.

Zabrano go do niewielkiej izby, gdzie za kwadratowym 
stołem siedział inny mężczyzna, z długimi, białymi włosami 
związanymi na karku. Czarne rękawy jego skórzanej kurtki 
lśniły od  wojskowych odznaczeń. Harwan zgadywał, że jest 
to dowódca wioskowego garnizonu. Za jego krzesłem stała 
kobieta o fioletowych włosach, ta sama, którą widział na pa-
trolu w noc powrotu Arwigana. W czasie swojego uwięzienia 
Harwan odkrył ze zdumieniem, że w wiosce jest zaledwie 
kilkunastu żołnierzy. Nigdy wcześniej im się nie przyglądał. 
Teraz powoli zaczynał kojarzyć twarze.

Posadzono go na sztywnym krześle przed mężczyzną  
z odznaczeniami. Ten spoglądał na niego chwilę. Miał głę-
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boko osadzone, ciemnobrązowe oczy okolone długimi, smo-
liście czarnymi rzęsami.

– Jesteśmy wdzięczni za informacje, które nam pan 
przekazał – przemówił wreszcie z silnym, gardłowym akcen-
tem. – Pozwoliły nam ocalić życie wielu niewinnych ludzi.

– Co z moim…? – zaczął Harwan i nagle się zaciął.
– Pański dawny przyjaciel, Arwigan, zrozumiał swój błąd – 

odpowiedział dowódca garnizonu. – Podobnie jak wielu innych 
spiskowców, których udało nam się wyśledzić. Obawiam się, że 
dwa dni temu pan Arwigan miał pilne spotkanie z katem.

– Rozumiem – zapewnił Harwan.
Coś dławiło go w gardle. Przełknął ślinę, ale to nie pomogło.
– Kamień, o którym pan mówił, to w istocie dość rzadka 

broń magiczna. Uwolnienie jej mocy odpowiednim polece-
niem głosowym powoduje nader widowiskową eksplozję.  
O ile się nie mylę, wysadzenie budynku, w którym teraz siedzi-
my, miało stać się hasłem buntowników do rozpoczęcia rzezi. 
– Mężczyzna wykrzywił wargi w uśmiechu. – Jak mówiłem, 
jesteśmy panu wdzięczni. Jako żołnierze przywykliśmy do 
myśli o śmierci dla Królestwa… ale śmierć naszych rodzin, 
które zamieszkały w waszej wsi, to coś zupełnie innego.

– Co będzie ze mną? – spytał wprost Harwan, nie mogąc 
znieść niepewności.

– Wykluczyliśmy wszelkie pana powiązania z buntow-
nikami. Jest pan bez wątpienia niewinny. Proszę się nie 
obawiać. Zapewnimy panu stosowną ochronę.

– Ochronę? – powtórzył Harwan. – Przed czym?
– Przed pańskimi rodakami, oczywiście. Wiemy z doś-

wiadczenia, że ludzie tacy jak pan nie cieszą się sympatią 
wśród swoich – wyjaśnił cierpliwie dowódca. – Wydał nam 
pan swego przyjaciela, powodowany zapewne najszlachet-
niejszymi, moralnymi pobudkami… obawiam się jednak, że 
pańscy rodacy nie odbiorą tego w ten sposób.

– A w jaki? – zdziwił się Harwan.
– Zobaczą w panu zdrajcę – odrzekł brutalnie żołnierz. – 

Nie byłoby bardzo nierozsądne, gdyby zaczął pan rozglądać 
się za mieszkaniem w innej części Błotnych Ziem.

Oszołomiony Harwan skinął tylko głową. Dowódca 
garnizonu dał znak dłonią. Kobieta z fioletowymi włosami 
chwyciła Harwana za łokieć i wyprowadziła go z izby prosto 
na zalaną słońcem werandę.

Lyren czekała u stóp pomostu, po którym schodziło 
się do poziomu gruntu. Harwan ruszył w jej kierunku jak 
pogrążony we śnie. Wyciągnął ręce, a dziewczyna wsunęła  
w nie swoje smukłe dłonie.

– Twój ojciec rozmawiał z matką – powiedziała. – Zgo-
dziła się. Oboje spieniężą część majątku, którą dostaniemy  
w dniu ślubu.

Harwan patrzył na nią. Gardło miał ściśnięte.
– Kupimy za to dom – wydusił w końcu.
Lyren skinęła głową.

– Chciałabym, żebyśmy zamieszkali w Skraju. Nie 
zrezygnuję z pomagania w szkole.

– Dobrze – powiedział natychmiast. – Dlaczego nie?
Patrzył w ukochaną twarz i przez chwilę – krótką, ulotną chwilę, 

nim ruszyli między domami, odprowadzani przez niechętne 
spojrzenia swoich rodaków – czuł w sercu radosną beztroskę.

Jego i Lyren zawsze łączyło wiele, a teraz w dodatku oboje 
zostali zdrajcami.

Maria dunkel
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Czytaj, waćpan!
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Michał Organiściak 
Poławiacze Sunu 
Ilustracje: Igor Myszkiewicz 

Otworzyłem drzwi karczmy i kurtuazyjnie przepuściłem 
Joachima przodem. Zaraz za nim, ciężkim krokiem zapa-
śnika, wszedł do środka Łyżeczka.

W karczmie momentalnie zrobiło się cicho. Miejscowi 
patrzyli z mieszaniną strachu i obrzydzenia. Nic dziwnego, 
poławiaczy Sunu boją się wszyscy. Joachim wskazał na jeden 
z pustych stołów. Przytaknąłem i ruszyliśmy w tym kierun-
ku. Otwierający pochód Łyżeczka brutalnie trącił barkiem 
stojącego nam na drodze młokosa.

– Zostaw go, Łyżeczka! Umówiliśmy się, że nie będzie 
dziś awantur – powiedziałem, patrząc na olbrzyma.

– Karczmarzu! – zakrzyknął Jochim, siadając przy stole. 
– Antałek piwa, chleb i smalec ze skwarkami.

– Panowie wybaczą – powiedział karczmarz głosem lek-
ko drżącym ze strachu – najpierw trzeba zapłacić.

Spojrzałem na niego bezczelnie i położyłem na stole złotą 
monetę z podobizną cesarza Fladiusa. Moneta, lekko tylko 
oberżnięta, starczyłaby na tuzin antałków piwa. Twarz kar-
czmarza pojaśniała w uśmiechu.

– Panowie pozwolą, że zaproponuję również raki z mas-
łem, w sosie koprowym.

Joachim przytaknął i po chwili na naszym stole zagościł 
antałek piwa i trzy gliniane kufle. Łyżeczka rozłożył przed 
sobą lekko przybrudzony, ale wciąż jeszcze biały obrusik, na 
którym ułożył starannie małą srebrną łyżeczkę.

– Nie zamierzasz chyba tym jeść – mówiąc to, popatrzyłem 
nań z niedowierzaniem.

– A niby czemu nie, kapitanie Marten? – odparł olbrzym 
wyraźnie rozbawiony.

Pozostało mi wzruszyć ramionami. W tym czasie Joa-
chim dość niecierpliwym gestem nalał chochlą piwo do kub-
ków. Mrugnął do mnie, do Łyżeczki i z sakiewki wyciągnął 
okruch Sunu wielkości może kości do gry, zgniatając go 
między palcami wsypał po kolei do trzech kubków. To było 
białe Sunu pośredniej jakości, w sam raz na początek popi-
jawy. Oczywiście jako poławiacze mieliśmy własne zapasy. 
Nie tylko pospolitego białego, ale również czerwonego, a na-
wet niebieskiego Sunu. Większość tego, co wydobywaliśmy, 
spożywaliśmy sami. Jak wszyscy poławiacze, byliśmy silnie 
uzależnieni.

Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać, najpierw 
świat jakby pojaśniał. Wyraźniej słyszałem też rozmowy lu-
dzi dookoła.

Łyżeczka zaczął bawić się płomieniem świecy, najpierw 
gasił go i zapalał pstryknięciem palców. Potem pozwolił, by 
płomyk spacerował po dłoni jak żywa istota. Joachim tępo 
wpatrywał się w kubek tak długo, aż ten zaczął się unosić  
w powietrzu. Wtedy karczmarz przyniósł raki i chleb ze 
smalcem, nie zwracając uwagi na nasze popisy.

Rzuciliśmy się na jedzenie niczym wygłodniałe wilki, 
Sunu wzmaga apetyt.

Gdy rozprawiliśmy się z rakami, pierwszy efekt działania 
Sunu minął, a my poczuliśmy rozluźnienie i radość. Właś-
ciwie należało na tym poprzestać, jednak trudno zatrzymać 
się na jednej porcji. Tym razem Łyżeczka roztarł w dłoniach 
czerwony okruch i wrzucił do kubków. Następnie zamieszał 
sobie i Joachimowi łyżeczką, mnie mieszać się nie odważył.

Kubek piwa zaprawionego czerwonym Sunu sprawił, że 
zabawnym wydało mi się wyginanie stołu. Twarde dębowe 
deski poddawały się naciskowi mojego palca wskazującego 
niczym niewypieczone ciasto. Po chwili stół wyglądał jak-
by był dziełem chorego na umyśle stolarza. Łyżeczka i Jo-
achim rozpoczęli swoje zwyczajowe filozoficzne dysputy. 
Przebijali się argumentami, stawiali śmiałe tezy i hipotezy, 
rozważając skomplikowaną naturę bytu. Nie przeszkadzałem 
im, wiedząc, że prędzej czy później siłę argumentów zastąpi 
argument siły, a popisy oratorskie zamienią się w pyskówkę.

Drzwi otworzyły się z hukiem i do środka weszło kilku 
uzbrojonych w miecze drabów. Potrząsnąłem ramieniem 
Łyżeczki, który przestał udowadniać Joachimowi, iż to byt 
kształtuje świadomość.

Przewodzący bandzie wielki, rudy bandzior, ruszył w naszym 
kierunku, a towarzyszących mu, co szybko porachowałem, 
sześciu pomocników, poszło za nim.

– Macie coś, co należy do mnie – powiedział rudy. Miał 
urywany, chrapliwy oddech i nienaturalnie szybkie ruchy. 
Było jasne, że też spożywał Sunu

– Oddal się pospiesznie, synu ladacznicy! – zakpił 
Łyżeczka, nim zdążyłem się odezwać.

– Całe Sunu w tym mieście należy do mnie, decyduję kto, 
kiedy i ile go wydobywa – mówił dalej rudzielec, a jego to-
warzysze czekali na rozkaz do ataku. Starałem się załagodzić 
sytuację, i już nabrałem powietrza w płuca, by powiedzieć 
coś pojednawczego. Jednak Joachim mnie uprzedził.

– Odejdź, niemądry zwolenniku miłości między męż-
czyznami – odezwał się z trudem powstrzymując śmiech. 
Wiedziałem, że nie będzie dalszych rozmów.

Jak na komendę rzuciliśmy się na siebie. Skacząc w górę 
i odbijając się od sufitu podziękowałem w myśli Łyżeczce, za 
czerwone Sunu, którym doprawił piwo. Daje ono ciału fe-
nomenalne możliwości. Tylko szaleniec atakuje poławiaczy,  
a ponieważ z całej bandy tylko rudzielec zażył Sunu, nie mo-
gli nam zagrozić. Poczułem to, gdy jeden z nich zamachnął 
się mieczem, a jego cios wydawał się tak wolny, że wręcz 
nostalgicznie melancholijny. Doskoczyłem w półpiruecie  
i chwytając rękojeść miecza dokończyłem obrót, odbierając 
mu żelazo. Potem uderzyłem łokciem w twarz. Przeciwnik 
padł nieprzytomny. Następnego trafiłem płazem w przed-
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ramię, wsłuchując się w melodyjny i miły dla ucha odgłos 
łamanej kości. Dzięki Sunu wiedziałem, że kość jest złamana 
w dwóch miejscach, a jej ułomek rozcina mięsień ramienno-
promieniowy. Uchyliłem się leniwie przed ciosem ostatnie-
go. Krótkim uderzeniem złamałem mu nos. Joachim również 
powalił trójkę napastników.

Łyżeczce trafił się zażywający Sunu rudzielec. Było na co 
popatrzeć. Ciosy zadawane z szybkością błyskawicy. Z siłą 
kowalskiego młota. Uniki jak figury tańca. Jednak Łyżeczka 
tylko bawił się przeciwnikiem. Gdy się znudził, zszedł z linii 
ataku. Wygrał tempo i uderzył Rudzielca.

Chrupnęła szczęka, zęby posypały się jak perły z rozerwa-
nego naszyjnika. Dwa uderzenia serca później rudzielec leżał 
na stole. Wtedy Łyżeczka chwycił swoją łyżeczkę. Wiedząc, 
co nastąpi, odwróciłem się plecami.

– Nie! Nie oko! – wrzeszczał rudzielec, był jedynym, któ-
ry wydawał z siebie głos. Jego kamraci leżeli nieprzytomni na 
polepie. Pozostali bywalcy karczmy zamarli w ciszy.

– Nie becz, zostawię ci drugie – odparł Łyżeczka i usły-
szeliśmy przeciągły, bolesny wrzask. Wybiegliśmy z karczmy.

Miało być bez awantur – pomyślałem.

* * *

Stałem na pokładzie „Brzasku” – mojego knaara wydobyw-
czego. Wiatr owiewał pokład, po którym uwijała się załoga. 
Patrzyłem z dumą na zgromadzony sprzęt. Wykonano go na 
specjalne zamówienie, według mojego projektu. Zaręczam, 
że nie szczędziliśmy nań złotych fladiusów. Dzwon, odle-
wany ze spiżu z przytwierdzonym łańcuchami pomostem. 
Wewnątrz miejsca w sam raz dla naszej trójki. Poławiacze 
Sunu używają dzwonów od dawna. Nasz wzbogacony został 
o kompresor oraz srebrzycowy wąż umożliwiający dostarcze-
nie stłoczonego powietrza do dzwonu.

Zasady są proste: im głębiej dzwon schodzi, tym bar-
dziej trzeba stłoczyć powietrze. Im głębiej dzwon się zanurza, 
tym dłużej trzeba się wynurzać. Ponieważ powietrze szybko 
się zużywa, zwykłe dzwony bez pomp i kompresora nie dają 
możliwości głębokiego nurkowania. A na małych głębokościach 
znaleźć można jedynie wykwity białego Sunu i to nie za wiele. 
Stałem obok Joachima, który uważnie lustro-wał pokład. Joa-
chim był naszym czujnym, człowiekiem, który potrafił wyczuć 
wykwity, naprowadzić nas nad nie. Był też odpowiedzialny za 
sprzęt pokładowy, w tym za sprawność kompresora i pomp.

Rzuciłem okiem na Łyżeczkę, przeglądającego uzbrojenie. 
Był obrońcą, ubezpieczał nas. W głębinach jest niebezpiecznie. 
Zagrożeniem są przede wszystkim strażnicy Sunu. Wykwity 
wabią morskie potwory i nawiązują z nim współpracę. Bestia 
korzysta z wykwitu, zjadając jego drobną część. Im większy 
wykwit, im bardziej szlachetny kolor, tym strażnik potężniejszy. 
Strażnik będzie bronił wykwitu, uzależnia się od Sunu.

Przerwałem rozmyślania, moją uwagę zwrócił ruch na 
pokładzie. Jeden z marynarzy wymiotował za burtę. Widok 
niespecjalnie interesujący, jednak dookoła niego zrobiło się 
dziwnie pusto. Wciąż jeszcze czułem wczorajsze piwo oraz to, 
czym było zaprawione, zatem skupiłem wzrok przybliżając 
obraz. Wymiotującym był marynarz wcielony do załogi 
cztery tygodnie temu. Wymiotował żółcią i krwią. Dłonie 
zaciskał kurczowo na burcie. Patrzyłem, jak u jego nogi po-
jawia się kałuża moczu. Wymiociny wpadały powoli, zbyt 
powoli do wody, część zdawała się lewitować w powietrzu…

– Sukinsyn… – powiedziałem do Joachima.
Ruszyliśmy w kierunku zajścia. Marynarz chwycił się za 

brzuch i krzycząc, upadł. Najpierw zwinął się w kłębek, po-
tem gwałtownie wygiął w mostek. Z ust leciała czerwona od 
krwi piana. Charczał i wył, kopiąc piętami pokład „Brzasku”.

– Tajemnica się rozwiązała – powiedziałem, patrząc na 
Joachima.

– Zgadza się… to właściwie było pewne. – Marynarzem 
na pokładzie zaczęło miotać, wykręcał się, kopał nogami  
i wył, wył jak ktoś poddawany najgorszym torturom. Nagle 
podniósł się na czworaki i popatrzył na mnie półprzytomnie. 
Usta miał przegryzione, przypominały rozszarpany kawał 
mięsa, zdołał jednak wymówić.

– Proszę, błagam! Choć kawałek. – Joachim wyglądał, 
jakby chciał kopnąć skręcającego się z bólu marynarza.

– To złodziej – powiedziałem spokojnym tonem do za-
łogi. – Okradał nas wszystkich, ale był na tyle głupi, że zaczął 
używać towaru, który kradł. Schowaliśmy cały nasz urobek  
i czekaliśmy, aż coś takiego się wydarzy.

– Błagam! – powtarzał marynarz, głód Sunu czynił już spus-
toszenie w jego organizmie. Jedynym ratunkiem była kolejna 
i kolejna dawka. Jednak, by przeżyć, będąc uzależnionym, 
trzeba być poławiaczem albo mieć bardzo, ale to bardzo dużo 
pieniędzy. Gdy spożył czwartą dawkę, sam podpisał swój wy-
rok śmierci. Mogłem go wziąć na poławiacza, ale to było tak, 
jakby nagrodzić go za kradzież.

– Wyrzucić to ścierwo za burtę! – rozkazałem. Marynarze bez 
ociągania wykonali rozkaz. Byliśmy zaledwie dwa kable od brzegu. 
W normalnym stanie marynarz bez trudu by do niego dopłynął. 
Jednak będąc na głodzie nie miał sił i zatonął niczym cegła.

– Zapamiętajcie sobie, Sunu uzależnia. Gdy spożyjecie go 
zbyt wiele, nie będzie dla was innej drogi niż przyjmować je 
dalej i dalej, a my nie pozwolimy się okradać!

Zgromadzeni na pokładzie marynarze kiwali głowami. 
Łyżeczka uśmiechnął się przerażająco i nikt nie śmiał spojrzeć 
w jego oczy. Uznawszy sprawę za zakończoną, udałem się do 
kajuty. Czekały mnie obliczenia dotyczące czasu dekompres-
ji. Tym razem Joachim twierdził, że wyczuwa Sunu bardzo 
głęboko, a wykwit jest naprawdę potężny.

Rozmyślania przerwał mi właśnie Joachim. Wszedł do 
kajuty kapitańskiej, starannie zamknął za sobą drzwi i, mil-
cząc, wpatrywał się we mnie. Zawsze mnie to irytowało, te-
atralność w najgłupszym wydaniu. Jego zdaniem powinie-
nem się teraz poczuć nieswojo, a poczucie winy powinno mi 
podpowiedzieć, co zrobiłem źle. Zachowywał się zupełnie, 
ale to zupełnie, jak baba.

– O co chodzi? – warknąłem.
– Niepotrzebnie kazałeś utopić tego marynarza – 

powiedział zbolałym tonem.
– Nie kazałem nikogo utopić, pozbyłem się go z mojego 

statku, to nie moja wina, że nie dopłynął do brzegu. – Popa-
trzyłem mu w oczy.

– Nie o niego mi idzie, a o załogę. Kiedy schodzimy pod 
powierzchnię, nasze życie zależy od pompowych, stłaczających 
powietrze. Powierzamy swój los obsłudze wyciągu, która opu-
szcza dzwon na odpowiednie głębokości i dba o czas dekom-
presji. Niech mnie ozłoci, jeśli po tym incydencie załoga dob-
rze o nas myśli.

– Nigdy nie było na moim statku złodzieja! – wykrzyknąłem.
– No właśnie o to chodzi, duma Kapitana Martena, nie-

dościgłej gwiazdy cesarskiej floty. Wbij sobie do głowy, że 
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„Brzask” nie jest wojenną fregatą, a statkiem poławiaczy 
Sunu. Ty nie jesteś już oficerem marynarki. Zostałeś wydalo-
ny z floty i zdegradowany.

– Daj mi spokój. – Przegarnąłem włosy i rzuciłem okiem 
na polerowane zwierciadło. Spojrzał na mnie trzydziestola-
tek o zmarniałej, pociągłej twarzy. Pod oczyma pojawiały się 
już worki, a cera nabierała niezdrowego koloru. Czułem ssa-
nie w żołądku i metaliczny posmak w ustach, zaczynała się 
pierwsza faza głodu. Musiałem wytrzymać, do rozpoczęcia 
zanurzenia. Wtedy zażyjemy Sunu dla ochrony. Popatrzyłem 
na Joachima, też zaczynał czuć głód. Należało mu wybaczyć, 
cokolwiek mówił, ludzie na głodzie nie są sobą.

– Kiedy możemy się zanurzać ? – spytałem, by uspokoić 
sytuację.

– Kiedy tylko skończysz obliczenia, sprzęt sprawdzony, 
sprawny „Brzask” na pozycji, Łyżeczka już skończył swoją 
część przygotowań. – Wykonałem kilka szybkich rachunków 
i wypisałem tabelę z danymi dla załogi. Tabela dekompresji, 
precyzyjnie określająca jak długo dzwon ma pozostawać na 
określonej głębokości. To rozwiązanie miało jedną jedyną 
wadę, w określonym momencie dzwon zaczyna wędrówkę  
w górę i połów trzeba zakończyć.

* * *

Dzwon był przygotowany, wisiał na linie zanurzeniowej 
lekko kołysząc się na wietrze. Wyglądał pięknie i majesta- 
tycznie, można było wręcz zapomnieć, że w istocie jest to 
metalowa trumna. Może nie trumna, trumny są jednooso-
bowe, to był spiżowy grobowiec.

Na bębnie nawinięty był wąż srebrzycowy, a czterech ma-
rynarzy stało w kole kieratu, napędzającego wielkie miechy 
do stłaczania powietrza. Joachim i Łyżeczka włożyli już stro-
je do nurkowania. Różnica w ekwipunku jasno wskazywała 
ich rolę. Joachim miał na sobie cienki i przylegający do ciała 
strój. W lewej ręce trzymał różdżkę czujnego. Za wąskim 
paskiem tkwiły dwa sztylety, którymi pod wodą Joachim 
posługiwał się z niezwykłą biegłością. Walka pod wodą wy-
maga zrozumienia tego środowiska, Joachim był w tym dob-
ry, Łyżeczka był najlepszy.

Ekwipunek olbrzyma powstał według jego pomysłu,  
w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Walcząc pod wodą 
nie można założyć zbroi i przypasać miecza. Każdy kawałek 
żelastwa ciągnie w dół i konieczne jest używanie innych 
materiałów. Zbroja musi być lekka i elastyczna. Jak zwykle natu-
ra jest tutaj o wiele bardziej zmyślna niż wszystko, cokolwiek 
potrafiłby stworzyć człowiek. Zbroja Łyżeczki naśladowała 
naturę, w jej najbardziej wypaczonej formie. Swoją zbroję Ły-
żeczka wykonał z fragmentów ciał pokonanych strażników Sunu. 

Niezgrabnie stanęliśmy na spiżowym kręgu-podeście 
umocowanym do dzwonu. Koła kieratu ruszyły, przez koń-
cówkę węża srebrzycowego w koronie dzwonu, z miarowym 
„puffff-puffff ”, zaczęło się dostawać powietrze. Lina zanurze-
niowa uniosła dzwon w górę, ramię dźwigu wychyliło się za 
krawędź „Brzasku” i dzwon powędrował w dół. Podsypałem 
lampę karbidankę i wnętrze dzwonu wypełniło mdłe zielon-
kawe światło. Pkręciłem pokrętłem regulacyjnym i światło 
stało się jaśniejsze i przyjemniejsze dla oczu.

Spiżowy dysk obmyły fale, woda sięgnęła nam do kostek, 
potem do pasa. Sprawdziłem odczyt poziomu wody na we-
wnętrznej podziałce. Ustawiłem klepsydry, zamykając kci-

uk i palec wskazujący w okrąg dałem znać, że wszystko jest  
w porządku.

– Całe Sunu tego świata… – rozpoczął Łyżeczka.
– Będzie nasze… – powiedział Joachim.
– Już jest nasze… – dokończyłem zgodnie z prastarym 

zwyczajem, uśmiechając się do towarzyszy. Pogoda była 
piękna, zatoka, w której mieliśmy nurkować spokojna, a flota 
cesarska na tyle blisko, że atak piratów był niemożliwy. Był 
tylko jeden problem, głębokość.

Zgodnie z informacją Joachima mieliśmy zejść osiem 
sążni głębiej niż nasze maksymalne zanurzenie. Wszystko 
wyliczyłem, nasz dzwon spokojnie zniesie takie obciążenie. 
Pytanie, czy nasze ciała to zniosą…

– No, panowie, czas się zabezpieczyć – powiedział 
Łyżeczka. Jak na komendę każdy z nas rozpieczętował swój 
podręczny zapas Sunu.

– Żeby zdobyć Sunu, trzeba je najpierw mieć – powiedział 
Joachim, po czym rozkruszył białą kostkę w palcach i natarł 
wewnętrzną stronę warg.

– Ciekawe, kto był pierwszym poławiaczem – powie-
działem, robiąc dokładnie to samo, co Joachim.

– Pewnie jakiś rybak znalazł martwy wykwit wyrzucony 
na brzeg – mówił Łyżeczka, sprawdzając ostrość harpuna.

‒ Wyobrażacie to sobie? Wychodzisz na poranny spacer 
po plaży, a tam leży sobie wykwit, chowasz go za pazuchę  
i wesoło pogwizdując wracasz sobie do domu.

– To by było zbyt piękne, by mogło być prawdziwe… – 
powiedział Joachim tonem marzyciela. Jako czujny nie tylko 
był uzależniony od Sunu, on je kochał.

– Może tak kiedyś było, ale ludzie wyzbierali całe Sunu, 
jakie wyrzucał ocean i musieli zacząć nurkować.

– Albo umrzeć – dokończył za mnie Joachim.
– Kiedyś nie trzeba było tak głęboko nurkować, radzono so-

bie bez dzwonów, a teraz nurkujący na bezdechu wymierają 
– mówiąc to, sprawdzałem odczyt poziomu wody. Im głębiej 
się zanurzaliśmy, tym woda podchodziła wyżej i wyżej. Głę-
bokość działa podobnie jak wino, im głębiej, tym bardziej 
mąci w głowach. Nurkowaliśmy już tyle razy, jednak od 
zawsze między czterdziestym a pięćdziesiątym sążniem Ły-
żeczce odbijało. On sam doskonale o tym wiedział, jednak nie 
potrafił nad tym zapanować. I tym razem na jego twarzy najpierw 
pojawił się uśmiech, potem nagle zaczął się śmiać pełną gębą.

– Zginiemy – powtarzał, śmiejąc się radośnie. – Wszyscy 
zginiemy.

Pokiwałem głową, w tym stanie nie wolno go było, pod 
żadnym pozorem, denerwować. Joachim odwrócił się tyłem, 
starając się unikać wzroku olbrzyma, ja sprawdziłem raz jeszcze 
obliczenia. Nagle Łyżeczka przestał się śmiać, otarł wielką 
dłonią gębę i powiedział.

– Już mi przeszło. – Odetchnąłem z ulgą. Miarowe 
„puffff-puffff ” świadczyło o tym, że koła kieratu na pokładzie 
„Brzasku” kręcą się, a miechy tłoczą powietrze.

– Dobrze, bo jeszcze daleko do końca nurkowania – rzekł 
Joachim, uśmiechając się tajemniczo. Był czujnym, im bliżej 
byliśmy wykwitu, tym stawał się radośniejszy. Zażyte Sunu 
zaczęło krążyć w naszych żyłach. W przeciwieństwie do 
wczorajszej nocy, każdy z nas starał się nad tym panować. Im 
głębiej, tym mniej bezpiecznie, a pod wpływem głębokości 
i Sunu łatwo popaść w stan upojenia lub euforii. Joachim 
odwrócił się do nas plecami, starając się ukryć nachodzące go 
napady wesołości. Łyżeczka przeciwnie, chciał rozmawiać.
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– Wiesz, Marten – zwrócił się do mnie. – Tak myślę, że 
niepotrzebnie wyrzucałeś za burtę tego marynarza, trzeba go 
było odstawić na brzeg i tam pozwolić zdechnąć.

– A od kiedy to miewasz wyrzuty sumienia – rzuciłem, 
patrząc mu w twarz.

– Chodzi mi o załogę, gdyby teraz przestali pompować 
powietrze, czekałaby nas śmierć.

– Teraz nie – odparłem patrząc mu w oczy. – W tym tempie scho-
dzenia na dół wciąż możemy jeszcze wypłynąć na powierzchnię.

– Po prostu myślę, Marten, że oni nas pewnego dnia 
zabiją. – Łyżeczka był zdecydowany ciągnąć temat.

– Dlaczego mieliby to robić? – spytałem. 
Czułem lekkie zawroty głowy, nie od Sunu, od głębokości, 

właśnie zbliżaliśmy się do naszego rekordu.
– Jak zwykle, dla Sunu – wtrącił się Joachim. – Ale nie martwcie 

się, nie teraz, gdy zaczynamy zejście. Na ich miejscu poczekałbym, 
aż nazbieramy Sunu i wtedy po prostu wyciągnąłbym nas bez 
przestanków od razu na powierzchnię. Krew zagotowałaby i spie-
niła się nam w żyłach. Sine plamy, krwawe wymiociny i śmierć. 
Niech mnie ozłoci, jeśli zrobiłbym na ich miejscu inaczej.

– Spokój! – krzyknąłem, oddychając płytko i w przyspies-
zonym tempie. Nie było dobrze, było za głęboko. Dla ochro-
ny wziąłem kolejną porcję Sunu. 

– On gdzieś tu jest – powiedział Łyżeczka, również biorąc 
ochronną dawkę.

– Kto? – spytałem, ocierając pot z czoła. Woda teraz sięgała 
nam do piersi. Choć zapewne była zimna, to mnie wydawała 
się gorąca. Głębokość, to na pewno głębokość.

– Ten marynarz – rzucił, śmiejąc się nerwowo i histery-
cznie Joachim. – Poszedł na dno jak kamień, na samo dno 
zupełnie jak my.

Joachim miał rację – stalowy krąg, na którym staliśmy, 
dotknął dna. Dzwon powędrował jeszcze odrobinę w dół  
i zatrzymał się. Całe szczęście. Kiedyś dzwon po prostu opadł 
na dno, bo jakiś marynarz pomylił się w obliczeniach. Nie 
mogliśmy się wówczas wydostać i z połowów nic nie wyszło.

Nim wypłynęliśmy z dzwonu, nałożyliśmy szczelne oku-
lary z drogocennego, polerowanego szkła, dzięki którym dosko-
nale widzieliśmy pod wodą. Każdy z nas uruchomił niewielką 
lampkę karbidankę, mocowaną do czoła. Ta prosta czynność 
uspokoiła nas, znów byliśmy chłodnymi profesjonalistami  
w swoim żywiole. Poławiaczami Sunu na dnie oceanu.

Na zewnątrz dzwonu świat wyglądał magicznie. Wykwity 
sprawiają, że podmorska przyroda szaleje. Sunu przenika do 
wody, a z nią do wszystkiego co żyje. W świetle trzech lamp 
podmorski krajobraz ożywał feerią barw i kształtów. Joachim 
uruchomił wielką karbidankę oświetlającą dzwon. W przej-
rzystej wodzie dzwon będzie widać z daleka.

Starałem się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. I tak,  
dzwon spoczywał na niewielkim wzniesieniu o krwistoczerwo-
nym kolorze. Wzniesienie to było częścią podmorskiego tworu 
przypominającego półksiężyc, którego rogi nieomal się stykały. 
W oddali widziałem dwie sporej wielkości skały wznoszące się  
w górę niczym gigantyczne kolumny. Zapamiętałem te kolumny, 
bowiem Joachim wskazywał palcem, iż to stamtąd czuje wykwit.

Okrążyliśmy dzwon dwukrotnie, po czym wróciliśmy  
do wnętrza.

– Głęboko, diabelnie głęboko – powiedział Łyżeczka.  
– W głowie się od tej głębokości miesza.

– To nie głębokość, ta woda jest zaprawiona Sunu, jak tort 
mojej matki nieboszczki rodzynkami – śmiał się Joachim.

– Przecież ty jesteś sierotą – wtrąciłem na to, starając się 
uspokoić oddech. Był płytki i spazmatyczny, a przecież zaraz 
trzeba będzie znowu opuścić dzwon na bezdechu.

– No, jestem sierotą, ale, psia mać, jakąś matkę przecież 
miałem. – Joachim, mówiąc to, wdzięcznie dygnął. 

Potrząsnąłem głową, bowiem nagle wydało mi się, że Joa-
chim jest kobietą. Mówił, a właściwie piszczał jednostajnie i ryt-
micznie. Zupełnie jakby miał kościany gwizdek między zębami. 
Albo gwiżdżące zęby… Myśl wydała mi się tak śmieszna, że 
zagwizdałem kilkakrotnie „pfiu-pfiu”. Joachim też się śmiał, 
powtarzając „pfiu-pfiu” i Łyżeczka też. I jeszcze ktoś, ktoś czwar-
ty wysoko u szczytu dzwonu. Miarowe „pfiu-pfiu”.

Potrząsnąłem głową, ponownie zdając sobie sprawę, że 
to głębokość. Nigdy nie byliśmy tak głęboko. Syreni śpiew… 
głębokość, która miesza w głowie. I wtedy uświadomiłem 
sobie, że wciąż słyszę owo „pfiu-pfiu”, dobiegało z węża. 
Wspiąłem się do samego wlotu, zrozumiałem, że wąż sre-
brzycowy praktycznie nie pompuje. Było dla niego zbyt 
głęboko. To mogło oznaczać, że powietrze będzie kwaśnieć. 
Łyżeczka i Joachim popatrzeli na mnie pytająco.

– Wydaje mi się, że nasze miechy nie dają rady pompować 
powietrza na tę głębokość, ale spokojnie, starczy go na nur-
kowanie, a jak tylko wynurzymy się trochę, pompowanie po-
winno wrócić do normy. – Nie byłem ani trochę spokojny, 
głębokość mieszała zmysły.

– Czuję naprawdę solidny wykwit – powiedział nagle Jo-
achim, przypominając nam, po co tu jesteśmy.

Łyżeczka na te słowa błysnął zębami w drapieżnym uś-
miechu, wszyscy trzej nabraliśmy kilkakrotnie szybko powiet-
rza i wypłynęliśmy z dzwonu. Joachim prowadził, trzymając 
różdżkę dłońmi wyciągniętymi do przodu, i miarowo wachlując 
stopami. Ja płynąłem następny, podziwiając bajecznie kolorowe 
krajobrazy. Łyżeczka płynął za nami, uważnie lustrując otocze-
nie. Piękno tego miejsca było niespotykane. 

Czerwono-niebieskie słupy porośnięte były opalizującymi 
zielonymi bulwami. Dookoła każdej z bulw symetrycznie 
układały się czerwono-złote półksiężyce. Dalej były brązowo-
żółte wypustki, niektóre tak wielkie, że przypominały ozdob-
ne balkony. No i to bogactwo ryb, pięknych i kolorowych. 
Normalnie na tej głębokości nie spotyka się tak bujnego 
życia. Jednak wykwity Sunu sprawiają, że morskie pustynie 
zmieniają się w tętniące życiem, bajeczne ogrody. Poczułem 
nagle smutek, że to miejsce wyjałowi się, gdy zabijemy wyk-
wit i zbierzemy Sunu. Zachciało mi się nagle płakać nad 
nieszczęściem, które sprowadzimy na te wszystkie istoty. 
Głębokość, głębokość, głębokość…

I wtedy uderzył rekin, wyrywając mnie z odrętwienia. 
Ściślej to nie rekin zaatakował nas, to Łyżeczka zaatakował 
rekina. Trwało to krócej niż mgnienie powieki. W jednej 
chwili płynęliśmy we trójkę między kolumnami. W dru-
giej wił się między nami przebity harpunem Łyżeczki rekin. 
Krew barwiła wodę, przybierając fantazyjne kształty. Nawet 
nie zdążyłem się zdenerwować. Łyżeczka był najlepszym 
obrońcą, z jakim pracowałem.

Jedno spojrzenie wystarczyło, by zrozumieć, że to strażnik 
wykwitu. Jego zęby były z najszlachetniejszej stali, spiczasty 
nos wyposażony w ostry rogowy sztylet, a ciało pokryte 
czymś na kształt zbroi łuskowej. Rekin strażnikiem, w dodat-
ku przekształcony rekin. To musiał być wartościowy wykwit.

Jakby na potwierdzenie moich myśli, płynący na prze-
dzie Joachim dał znać, że go widzi. Strażnik pokonany, ale 
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wykwit sam w sobie jest bardzo niebezpieczny. Pływając tutaj 
cały czas, przez wodę otrzymujemy porcję Sunu. Tyle tylko, 
że Sunu, które normalnie spożywamy, pochodzi z martwych 
wykwitów. W innym przypadku, spożywając Sunu, zaczyna 
się słyszeć i czuć myśli wykwitu. Z tego właśnie powodu nie 
da się ich hodować i zbierać z nich Sunu. Podanie komuś 
Sunu z żywego wykwitu to najbardziej wyrafinowana tortu-
ra, nieszczęśnik skazany będzie na wieczne wsłuchiwanie się 
w myśli rośliny. Prędzej czy później pogubi się w tym, co jest 
jego własnymi myślami i dążeniami. Stanie się niewolnikiem 
i jego jedyną nadzieją będzie to, że pewnego dnia ktoś zabije 
wykwit, uwalniając go od cierpienia.

Ten przed nami był niewielki i białego koloru. Przypominał 
rozwinięty kwiat lotosu i pulsował delikatnie. Patrząc w jego 
środek, można było zaobserwować splot jasnych żył. Nas jed-
nak interesowały przede wszystkim wąskie i białe, podobne 
do pustynnych krzewów kępy widłogoni z zalążkami Sunu. 
Widłogonie otaczają cały wykwit, chroniąc go przed poten-
cjalnymi napastnikami. Jednak ta metoda ochrony skutecz-
na przeciw zwierzętom nie sprawdziła się przeciw ludziom. 
Pewnie gdyby nie zawierające Sunu widłogonie, nikt by na 
wykwity nie zwrócił uwagi. Ot, kolejny koralowiec. W tym 
przypadku ponadto jeszcze mały…

Zakląłem w myślach, ledwo pokryje koszty zanurzenia.
– … odejdźcie… odejdźcie… odejdźcie… –  powtarzał 

w moim umyśle wykwit. To była stara sztuczka, doskonale 
nam znana. Woda w pobliżu wykwitu zaprawiona jest Sunu, 
pływając w niej przyjmuje się jego porcję.

Łyżeczka wystrzelił z kuszy prosto w splot. Widłogonie 
zafalowały gwałtownie, a światło pobladło i zniknęło zupeł-
nie. Wykwit był martwy, a my zaczęliśmy zbierać Sunu. Za-
braliśmy ledwie połowę i trzeba było wracać.

Wynurzyliśmy się w dzwonie w jednej chwili, łapiąc po-
wietrze. Odgłos „pfiu-pfiu” był jakby cichszy.

– To ma być ten twój wieki wykwit? – spytałem Joachima. 
Ten, ignorując mnie, patrzył na Łyżeczkę.

Z kącika oka olbrzyma sączyła się krew.
– Co się tak gapicie – zareagował ten ostatni. Wyraz 

twarzy Łyżeczki świadczył o tym, że i on zdaje sobie sprawę, 
że nurkowanie tak głęboko po tak niewielką ilość, w dodatku 
białego Sunu, to przerost formy nad treścią.

– Byłem pewny, że to duży wykwit i prawie pewny, że  
szlachetniejszej barwy. – Joachim był nie tyle zdenerwowany, 
co zdziwiony.

– Przez twoją pewność tkwimy tutaj! – Starałem się opano-
wać emocje. Wiedziałem, że nie jestem sobą, żaden z nas nie był.

– Spokojnie, wynurzmy się i tyle – powiedział Łyżeczka.
– Nie możemy, musimy nurkować zgodnie z planem  

i zgodnie z planem wydostać się na powietrze – mówiąc to 
sprawdziłem klepsydry, mieliśmy jeszcze dużo czasu, nim 
dzwon zacznie wędrować w górę.

– Wracamy do naszej roboty, wydobędziemy tyle Sunu, 
ile damy radę. Cóż, nie zawsze trafia się na niebieskie – 
powiedział pojednawczym tonem Joachim. Czułem jak ręce 
zaciskają mi się w pięści, i miałem ochotę wepchnąć mu te 
słowa do gardła. Spokojnie, tylko spokojnie, każdemu mogą 
zdarzyć się błędy.

– Szkoda tylko, że twoje błędy zawiodły nas tak głęboko – 
wtrącił Łyżeczka, który usłyszał moje myśli.

– Uspokój się, mamy Sunu do zebrania. – Te słowa 
podziałały na niego jak balsam. Uśmiechnął się niewinnym 

uśmiechem, a jego paskudna gęba nabrała wyglądu dziecięcej 
twarzyczki.

– Bo widzisz, Kapitanie Marten, gdybyś zamocował linę sy-
gnałową, moglibyśmy przyspieszyć wynurzanie. – Obserwo-
wałem jego dłonie. Nie zaciskały się w pięść, a oczy były spokojne.

– Nie będziemy wracać do tego tematu. – Mieliśmy daw-
niej linę sygnałową, łączącą nas z załogą na górze. Jednak 
kiedyś nieomal pozostawiliśmy swe nędzne ciała na dnie 
morza, gdy na nasze życzenie załoga wyciągała nas bez za-
planowanych przystanków. Upojenie głębokością. Syreni 
śpiew. Stan, w którym teraz się znajdowaliśmy. Świadomie 
zrezygnowałem z liny sygnałowej, dochodząc do wniosku, że 
może nam tylko zaszkodzić.

– Tracimy czas – powiedział Joachim. Sprawdziłem kle-
psydry, istotnie traciliśmy czas, skoro już byliśmy na tej 
głębokości, trzeba było wziąć się do pracy.

Wiedzieliśmy, gdzie jest wykwit, zatem płynęliśmy szybko. 
We trójkę zebraliśmy całe Sunu i gdy dałem znać, że czas wracać, 
zbiory były zakończone. Głębokość mieszała mi w głowie, 
sprawiała, że płynąłem do dzwonu najszybciej jak potrafiłem. 
Jako pierwszy wynurzyłem się we wnętrzu. Przywitała mnie ci-
sza, nie było słychać odgłosu wtłaczanego powietrza.

Łyżeczka wynurzył się koło mnie, twarz miał lekko sina-
wą, łapczywie chwytał powietrze.

– Nie tłoczą – powiedziałem, wskazując na wlot węża sre-
brzycowego. Łyżeczka pokiwał tylko głową.

– Może zaraz zaczną – powiedział, jakby nie zdając sobie 
sprawy z powagi sytuacji.

– A może postanowili nas podusić jak szczeniaki. – Zas-
kakiwał mnie mój głos, był lekko piskliwy, histeryczny.

– Nie… – Kiwający głową Łyżeczka emanował za to spo-
kojem. – Gdyby chcieli nas załatwić, przebiliby wąż, wtedy 
woda dostałaby się do dzwonu w mgnieniu oka.

– Gdzie Joachim? – spytałem olbrzyma, ten ostatni odru-
chowo rozejrzał się.

– Nie wiem, płynął na końcu. – Popatrzyliśmy na siebie i jak 
na komendę zanurkowaliśmy. Sunu umożliwia naprawdę długie 
wstrzymywanie oddechu, ale Joachim powinien już wrócić.

Nie było go na zewnątrz. Czerwony półksiężyc nie zmienił się 
ani o jotę, natomiast u dołu jednego ze słupów dostrzegałem 
niewielki poblask. Wyostrzyłem wzrok, to musiała być kar-
bidianka Joachima. Ruszyłem przodem, a Łyżeczka mnie 
ubezpieczał. Płynąłem naprawdę szybko, jednak na próżno.

Joachim wpatrywał się w nas martwymi oczyma, jego 
ręce unosiły się w górę, a on sam kiwał się niczym liść trawy 
morskiej. Na jego twarzy gościł uśmiech.

Nie to było najdziwniejsze…
Jego nogi, ściślej łydki i stopy były ze złota.
Ciało Joachima płynnie przechodziło w złoty posąg. 

Zbaraniałem, podobnie jak Łyżeczka. Nie zastanawiając 
się długo, chwyciliśmy Joachima pod ramiona i wspólnymi 
siłami dowlekliśmy go w pobliże dzwonu. Tym razem to 
Łyżeczka był pierwszy wewnątrz, wynurzyłem się tuż za nim.

– Ja pierdolę! – powiedział, ciężko dysząc.
– Słyszałeś kiedyś o czymś takim? – spytałem olbrzyma.
– Ozłociło go, bo to przecież złoto, Marten, najczystsze złoto.
– Płyńmy tam.
– Gdzie? – zapytał, był jeszcze oszołomiony, też byłem 

oszołomiony, lubiłem Joachima.
– Tam, gdzie go znaleźliśmy,. Ludzie nie zmieniają się 

w złote posągi, ot tak. – W głowie kiełkowała mi nieśmiała 
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myśl, oparta o starą legendę poławiaczy Sunu. Łyżeczka 
wiedział o czym myślę.

– Transmutacja, marzenie alchemików… – jego głos 
drżał, gdy to mówił. Transmutacji nie umożliwia nawet nie-
bieskie Sunu.

Wzięliśmy głębokie oddechy i zanurkowaliśmy. Szybko do-
tarliśmy do miejsca, w którym znaleźliśmy Joachima. Łyżeczka 
dostrzegł niewielką szczelinę w czerwonym półksiężycu. Wpłynął 
tam, a ja popłynąłem za nim. Nienawidzę nurkować w ciasnych 
przestrzeniach. Uczucie, że nie zdołam się z nich wydostać, jest 
przerażające. Jednak szczelina tylko z początku była ciasna, po-
tem rozszerzała się w wielką jaskinię. Zanurkowaliśmy jesz-
cze dwa, trzy sążnie głębiej i zobaczyłem najpierw wielkiego,  
w całości pokrytego skorupą żółwia, tak wielkiego, że nie mógłby 
przepłynąć przez szczelinę. Potem, w jednej chwili razem  
z Łyżeczką dostrzegliśmy widłogonię i wykwit.

Zarówno widłogonia, jak i wykwit były czarne…
Czarne Sunu, legenda opowiadana przy ogniskach, mit…
Łyżeczka wycelował kuszę i wtedy żółw zasłonił wy-

kwit pokrytym skorupą ciałem, cały był opancerzony. Nie 
atakował jak inni strażnicy, po prostu zasłaniał wykwit, tak, 
że Łyżeczka nie mógł go trafić z kuszy. Olbrzym, celując 
starał się okrążyć żółwia, ten jednak stale zasłaniał wykwit.

PODPŁYŃ… PODPŁYŃ… PODPŁYŃ… – słyszałem 
w głowie myśli wykwitu. Był inny niż wszystkie nam zna-
ne. Staraliśmy się jakoś zmylić żółwia, ale ten wiedział, któ-
ry z nas ma kuszę. Trzeba było wymyślić coś innego. Dałem 
Łyżeczce znak, że wracamy, jako pierwszy przepłynąłem 
przez szczelinę. Była ciasna jak panna przy pierwszym 
rżniątku. Gotowy byłem przysiąc, że się zacisnęła.

Gdy wynurzałem się wewnątrz dzwonu, moje płuca 
płonęły żywym ogniem. Zbyt długo byłem na bezdechu. 
Przez wąż srebrzycowy wciąż nie pompowano.

Szybko łapałem powietrze, starając się uspokoić. Za sobą 
usłyszałem plusk wynurzającego się Łyżeczki.

Tyle, że to nie był Łyżeczka. To był Joachim. Coś obcięło 
jego nogi poniżej kolan. Ocean w świetle karbidianek nabrał 
szkarłatnego koloru.

Dzwon zakolebał się pod silnym uderzeniem. Z wylotu 
węża rozległ się przerażający wizg uciekającego powietrza, 
a poziom wody zaczął się podnosić. Coś rozerwało wąż sre-
brzycowy. Wpakowałem sobie do ust wielki kawałek nie-
bieskiego Sunu. Wyrwałem zza paska nóż i wypłynąłem 
na zewnątrz. Rozglądałem się za napastnikiem i Łyżeczką, 
dostrzegłem ich w jednej chwili.

Właściwie to jego, bo napastnikiem był Łyżeczka…
Trudno go było rozpoznać, wyglądał niczym potwór. 

Ciało pokryło się łuską, nogi zmieniły w długi wijący się 
ogon. Górna część tułowia pozostała ludzka, poza szyją, któ-
ra rozpękła się tworząc ogromne skrzela. Wykwit czarnego 
Sunu znalazł nowego strażnika.

Rzucił się na mnie z szybkością rekina. Oberwałem 
pięścią nieomal tracąc przytomność. Owinął ogon dookoła 
mnie, krępując ręce, i zaczął okładać pięściami. Starałem 
się zasłonić, ale uderzał niczym wściekły kowal. Zerwał mi  
z twarzy okulary, a w jego dłoni zalśnił mały, metalowy prze-
dmiot. Zamknąłem oczy i uderzyłem czołem o jego ciało, 
rozbijając karbidiankę. Błysnęło oślepiająco, nawet przez po-
wieki. Zdezorientowany Łyżeczka rozluźnił uścisk. Trzymał 
moją dłoń z nożem. Skupiłem myśli i szybko jak nigdy dotąd 
wydłużyłem ostrze, przebijając brzuch Łyżeczki. Szarpnął 

się i nóż wypatroszył go jak rybę. Patrzyłem, jak wnętrzności 
wypadają, niczym z rozprutego worka. W absurdalnym odruchu 
usiłował wepchnąć je z powrotem. Wyswobodziłem się z uścisku. 
Wpłynąłem do dzwonu, ale nie było już w nim powietrza.

Pomyślałem o tym, jak daleko byłem od powierzchni  
i wiedziałem, że zdołam wypłynąć.

Pomyślałem o tym, ile miało trwać wynurzenie i co się 
stanie z moim ciałem, gdy po prostu popłynę w górę.

Pomyślałem o pękających żyłach i krwi zmieniającej się 
w szampan.

I popłynąłem w kierunku szczeliny, w kierunku czarnego 
wykwitu, by stać się jego nowym strażnikiem.

Michał Organiściak

Rocznik... z którego tylko wina są dobre.
Urodzony na Lubelszczyźnie. Mieszka w ukochanym To-

runiu, gdzie ukończył – nie wiedzieć po co – pedagogikę.
W życiu zawodowym był bramkarzem w klubie noc-

nym, urzędasem szczebla wysokiego i pracownikiem firmy 
consultingowej. W jednym z tych miejsc nauczył się myśleć  
i działać szybko, mówić i pisać wdzięcznie, pracować ciężko 
i z oddaniem. Preferuje wymachiwanie ciężkimi metalowy-
mi przedmiotami lub taplanie się UAZ-em w błocie, nad 
wieczór spędzony na oglądaniu tv. Od zawsze marzył, by 
pisać, a gdy już zaczął – zamarzył o publikowaniu. Zapytany, 
co u niego słychać, nieodmiennie odpowiada: „Niekończące 
się pasmo sukcesów…”

Poławiacze Sunu
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Arkadiusz Kawałko
Smak czy niesmak?   

Ilustracja: Krzysztof Trzaska  
Dwóch Strażników Dobrego Smaku prowadziło go 

wzdłuż długiego korytarza. Nie stawiał oporu. Wiedział, że 
przesłuchanie w podziemiach gmachu Ministerstwa Do-
brego Smaku nie będzie należało do lekkich. Zdawał sobie 
sprawę ze skali przewinienia. Za propagowanie Kultury Dru-
giego Rzędu mógł otrzymać karę dziesięciu lat pozbawienia 
wolności. Mimo to ze spokojem zmierzał ku swemu przez-
naczeniu. Pokonał ostatni zakręt w lewo, by ujrzeć tabliczkę 
z cyfrą 113. To tu.

− Przyprowadziliśmy podejrzanego − powiedział starszy 
rangą Strażnik Dobrego Smaku. 

– Kapitan Kirov zaraz się pojawi. Poszedł umyć ręce − 
oznajmił bez emocji sekretarz Biura do Spraw Przestępstw 
Muzycznych i zatopił głowę w papierach.

Pokój numer 113 sprawiał przygnębiające wrażenie. Na 
jego skromne umeblowanie składało się dębowe biurko, dwa 
krzesła, taboret oraz wieszak, na którym codziennie wisiał kre-
mowy płaszcz kapitana. Ściany koloru zielonego były brudne  
i odrapane. Tak naprawdę wszystko mogłoby się tutaj wydarzyć. 
Pomieszczenie gotowe na każdą ewentualność. Uniwersalne. 

Na blacie biurka, oprócz telefonu, stało marmurowe po-
piersie Kompozytora Nut Doskonałych. Rzeźba była unikal-
na, zawierała bowiem w sobie szczep podobizn kompozy-
torów, których dzieła, według oceny wyższych władz, były 
rewolucyjne. Statua zawierała kształt głowy Beethovena, 
perukę Mozarta, brodę Brahmsa, wąsy Johanna Straussa 
syna, nos Szostakowicza, oczy Wagnera, usta Czajkowskiego, 
uszy Berlioza, okulary Schuberta, szyję Liszta i tułów Chopi-
na. Odzwierciedlało to muzyczną politykę prowadzoną przez 
Ministerstwo Dobrego Smaku. Grupa rządowych kompo-
zytorów realizowała bowiem sponsorowany przez budżet 
państwa trójetapowy projekt, który zyskał miano Selekcji 
Wzniosłych Melodii. Pierwsza faza polegała na dokładnej 
analizie partytur przełomowych dla historii muzyki. W dru-
giej starannie wybierano te fragmenty, które górowały nad 
resztą. W trzeciej − sklejano je w jedną całość. Powstałe 
dzieło miało stać się oficjalnym hymnem narodowym Kraju 
Wysokiej Kultury.

Oskarżony trwał w milczeniu, gdy do pokoju wszedł kapi-
tan. Powolnym nonszalanckim krokiem skierował się w stronę 
biurka i usiadł.

− Co my tutaj mamy − powiedział, wzdychając i wertując akta.
− Obywatel Borodiejev. − Tutaj sekretarz Karamzin 

wskazał palcem na oskarżonego. − Publicznie nucił melodię 
z I Koncertu fortepianowego Chopina.

− E-moll. Piękna tonacja. Od razu w mojej głowie zabrzmiała 
IV Symfonia Brahmsa. Potężna. Allegro energico e passionato. Zna 
pan tę symfonię? − W chwili, gdy wypowiadał ostatnie zdanie, 
kapitan Kirov zwrócił wzrok bezpośrednio na Borodiejeva.

− Znam.
− Piękna, co nie?
− Oczywiście.
− A wie pan, co jest w niej takiego szczególnego?
− Ta siła, o której pan mówił przed chwilą?
− Też, ale siła to tylko ułamek wartości dzieła. Prawdziwy 

utwór musi coś zmienić, musi podważyć dotychczasową 
linię wyznaczoną przez poprzedników. Ile jest mocy w ta-
kiej Sonacie Księżycowej? Presto agitato faktycznie epatuje 
muzycznym rozmachem, ale część pierwsza jest powolna,  
mroczna i, co nieskończenie istotne w naszych dysputach, 
rewolucyjna. To ona zapoczątkowała romantyzm! A ile 
zmienił taki I Koncert Fortepianowy Chopina?

− Chciałem powiedzieć, że... − Borodiejev nie dokończył, 
bowiem szybko przerwał mu kapitan.

− Musi pan znać rozporządzenie ministra o powszechnie 
obowiązującym zakazie zachwycania się twórczością, która 
nie poruszyła koła napędowego muzycznego postępu. Mi-
nisterstwo Dobrego Smaku oczywiście doceniło Chopina za 
muzykę fortepianową, ale nie za symfoniczną. Do Kultury 
Pierwszego Rzędu należą nokturny, mazurki, etiudy, preludia 
oraz scherza. Natomiast koncerty fortepianowe nie poruszyły 
wyższych władz. Minister Bielkov zastanawiał się co prawda 
nad larghettem z II Koncertu fortepianowego f-moll, ale dzięki 
mojej kontrargumentacji udało się ten pomysł zarzucić.

− Myślę, że w tej kwestii Chopin powinien być oceniany 
wyłącznie przez pryzmat muzyki fortepianowej. Jego kon-
certy można grać absolutnie solo i to bez szkody dla ich ar-
tystycznej wartości − odparował dumnie Borodiejev.

Było to zaskoczenie dla Kirova. Nikt do tej pory nie 
podważył, tak otwarcie, kompetencji władz. Ze spokojem 
zerknął na Strażników Dobrego Smaku i samym tylko wzro-
kiem poinstruował ich, co powinni zrobić. Starszy z nich 
wyciągnął pałkę i zamachnąwszy się solidnie, uderzył nią  
w plecy oskarżonego tak, że ten spadł z taboretu i skulił się 
z bólu jak pies. 

− Wstawaj! − krzyknął − Pokażę ci, co to znaczy zadrzeć 
z nadrzędną ideą Kraju Wysokiej Kultury.

− Proszę wstać, jak ładnie proszą − łagodnie odezwał się 
kapitan Kirov − my tylko chcemy dowiedzieć się, czym się 
pan kierował, tak lekkomyślnie lekceważąc postanowienia 
Ministerstwa Dobrego Smaku.

− Dewizą św. Tomasza z Akwinu, pulchra sunt qua visa 
placent1 − z bólem odparł Borodiejev i ponownie usiadł.

− A więc to tak! Wie pan, co napisał wielki reformator  
i autorytet do spraw instrumentacji, Hector Berlioz, o orkies-
trze Chopina w jego I Koncercie fortepianowym?

1 Piękne jest to, co ujrzane podoba się.
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− Nie wiem.
− Że jest ona, uwaga, cytuję: zimnym, beznamiętnym 

akompaniamentem. My takie dzieła akceptujemy, bo zaliczają 
się do kanonu muzyki poważnej, ale na mocy dekretu Rady 
Najwyższej Ministerstwa Dobrego Smaku uznane zostały 
jako Kultura Drugiego Rzędu, wskutek czego zabroniona jest 
jakakolwiek próba publicznego dzielenia się nimi. Jest pan 
młody, więc nie pamięta pan czasów, kiedy to zdemoralizowa-
na młodzież słuchała na ulicach muzyki, która zaliczana jest 
dzisiaj do najniższej półki. Rewolucja Kwietniowa z roku 2086 
całkowicie usunęła ten wrzód i dzisiaj te nikczemne utwory są 
u nas nieosiągalne, jakby nigdy nie powstały. Zdumiewające, 
ile może zmienić się w ciągu jednego miesiąca. Wreszcie 
doczekaliśmy tych pięknych czasów, kiedy tylko Kultura 
Pierwszego Rzędu została wyniesiona na piedestał. W Filhar-
monii Wiecznego Postępu grane są symfonie Beethovena, 
Schuberta, Brucknera, Mahlera, Szostakowicza. Oczywiście 
tylko te zatwierdzone przez Radę Najwyższą. Nie wyobrażam 
sobie słuchania na sali koncertowej tak zdziecinniałego ut-
woru jak IX Symfonia Szostakowicza. W porównaniu do 
„Niedokończonej” Schuberta to infantylne qui pro quo2.  
A właśnie, jak się pan odnosi do tego kompozytora?

− W cieniu Beethovena.
− Hmm. Pokażmy naszemu gościowi, jak poważnie trak-

tujemy wszelkie opinie o Schubercie.
Na te słowa starszy ze Strażników Dobrego Smaku pod-

szedł do Borodiejeva i z jeszcze większą siłą niż ostatnio 
uderzył go, tym razem w żebra. Znów upadł na podłogę.

− Czyżby nie doceniał pan Schuberta? Jak to w cie-
niu Beethovena? Osobiście interweniowałem u ministra 
Bielkova o to, żeby jego VIII Symfonię zaliczył do Kultury 
Pierwszego Rzędu. Troszkę się przed tym wzbraniał, podając 
jako kontrargument IX Symfonię Beethovena, ale dzisiaj 
jest mi niezmiernie wdzięczny, że wytyczyłem mu nową 
ścieżkę ku poznaniu duszy Franciszka Schuberta. Proszę so-
bie wyobrazić. Rok 1822. Schubert pracuje nad swoim nigdy 
niedokończonym arcydziełem, podczas gdy Beethoven nie 
ma jeszcze pomysłu na swoje. Grzybek, Franciszek chyba nie 
miałby nic przeciwko takiemu spoufaleniu, skomponował 
dzieło swojego życia dwa lata przed wychwalaną „dziewiątką” 
Beethovena. Moim, jakże skromnym zdaniem, symfonia 
Schuberta ją przewyższa. Chyba poproszę ministra o przyz-
nanie jej Orderu Najwyższej Genialności. − Kapitan Kirov 
zwrócił się do siedzącego obok sekretarza Karamzina i po-
prosił go, aby ten przygotował specjalne pismo w tej sprawie. 
Następnie ponownie zwrócił się do swojego oponenta.

– Przyznaje się pan do winy?
Tak − odparł Borodiejev i podniósł się z ziemi.
– To dobrze. Confessio est regina probationem3. Proces nie 

będzie potrzebny. Jeszcze dziś zostanie pan przetransporto-
wany do Więzienia im. Siergieja Kaganowicza. Dziesięć lat.  
W trybie pilnym resocjalizacja muzyczna. To tyle z mojej strony.

I wyszedł.

***

Ministerstwo Dobrego Smaku wyłoniło się na kanwie 
wydarzeń roku 2086. Wąska grupa spiskowców, buntujących 

się przeciwko wszechobecnej komercji i kulturalnemu upad-
kowi społeczeństwa, wzięła sprawy w swoje ręce i przy po-
parciu środowisk intelektualnych przejęła władzę w państwie. 
14 kwietnia 2086 roku proklamowano Kraj Wysokiej Kul-
tury. Rewolucja doprowadziła do zastąpienia dawnej elity 
rządzącej nową. Każdy człowiek, który w jakikolwiek sposób 
związany był z poprzednią doktryną, był usuwany z urzędu. 
Nikt się nie ostał. Ludzie, którzy sprzeciwiali się zaistniałemu 
stanowi rzeczy, skazywani byli na ostracyzm. Niewielki po-
wierzchniowo Kraj Wysokiej Kultury opuściło przeszło 
milion obywateli, przez co liczba jego mieszkańców spadła  
o połowę. Ludzie, którzy przejęli stery rządzenia państwem, 
byli całkowicie oddani nowej ideologii. 

Najwyższą władzę w kraju posiadało Ministerstwo Do-
brego Smaku. Za całokształt życia kulturalnego odpowiadał 
sprawujący swoje funkcje, dożywotnio wybrany przez Elek-
torat Osobowości Wspaniałych, minister Bielkov. Jego 
głównym zadaniem było przygotowywanie projektów ustaw, 
które większością głosów przyjmowane były na posiedzeniu 
Rady Najwyższej. Tematem obrad była literatura, muzyka 
oraz sztuka. Wprowadzono kategorie, jakimi należy kierować 
się podczas wyboru dzieła do konsumpcji. Powstały ku temu 
specjalne pojęcia.

Kultura Pierwszego Rzędu była taką, którą należało się za-
chwycać. Wszystkie sklepy muzyczne, galerie sztuki, księgarnie, 
biblioteki obfitowały w dzieła, które były przełomowe, 
znaczące, godne zapamiętania i kultywowania. 

Spacerując po ulicy, można było usłyszeć „Symfonię 
Fantastyczną” Berlioza z roku 1830, poemat symfoniczny Les 
Preludes Liszta z roku 1854, operę kosmiczną „Lata świetlne” 
Nikolova z roku 2095. W księgarniach można było trafić 
na takie pozycje jak „Ulisses” Joyce‘a, „Rok 1984” Orwella, 
„Krytyka czystego rozumu” Kanta, „Świat jako wola i prze-
dstawienie” Schopenhauera, „Chińska Europa” Krawczenki. 
W Galerii Głównej znajdowały się obrazy reprezentujące 
przede wszystkim sztukę XIX wieku, m.in. „Rozstrzelanie 
powstańców madryckich” Goi, „Śniadanie na trawie” Mane-
ta, „Pokój artysty” van Gogha. Prawdziwą perełkę stanowił 
pierwszy wykonany techniką wklęsłodruku na blasze pozys-
kanej z żelaznych pozostałości po komecie Zamiatin 2089, 
sztych „Pustynia życia” Wolkova. 

Kultura Drugiego Rzędu zawierała w sobie twórczość, 
która nie stanowiła co prawda kamienia milowego epoki, 
w której się narodziła, ale była afirmacją istniejącego w da-
nym czasie prądu intelektualnego. Władze ją akceptowały  
i dozwolone było jej udostępnianie, ale wyłącznie do użytku 
domowego. Na przykład podczas zakupu bądź wypożyczenia 
miniaturowej orkiestry z wbudowanym programem „Mu-
zyka Godna Bytu Bez Zachwytu” każdy obywatel musiał 
podpisać specjalne oświadczenie, w którym zobowiązywał 
się do słuchania jej w domu. 

Kultura Trzeciego Rzędu stanowiła całą resztę. 
Minister Bielkov brylował na łamach Dziennika Kultural-

nego. Pod każdą ustawą, która była tam publikowana, widniał 
jego komentarz. Jako że obecny rok 2107 uznany został ro-
kiem Edvarda Griega, Minister Dobrego Smaku przygotował 
projekt ustawy, która uznawała jego Symfonię c-moll jako 
Kulturę Pierwszego Rzędu. Bielkov w uzasadnieniu pisał: 
„Jeszcze do niedawna symfonia ta leżała w zakurzonych archi-
wach Kultury Drugiego Rzędu. Po dokładnej analizie okazało 

2 Pomyłka, nieporozumienie..
3 Przyznanie się jest królową dowodów.
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się, że występują tam partie, które znamionują już nadejście 
Antona Brucknera, wobec czego konieczna wydaje się nowa 
klasyfikacja muzyczna na korzyść tego dzieła”. Podobnych 
wpisów było znacznie więcej. Nie brakowało także komen-
tarzy negatywnych. Wychwalana przez poprzedni ustrój ope-
ra Wagnera Das Rienzi została z inicjatywy Bielkova uzna-
na za Kulturę Drugiego Rzędu. W Dzienniku Kulturalnym 
minister notował: „Das Rienzi to obraza dla indywidualnego 
stylu kompozytora. Przez obecność wyraźnych wpływów Mey-
erbeera traci tylko Wagner. Dopiero Latający Holender poru-
sza swoją rewolucyjną ideą, wobec czego nie prędzej od roku 
1843 wypada liczyć czas rozpoczęcia misji dziejowej geniuszu 
Richarda Wagnera”.

Prawą ręką i jedynym człowiekiem mającym jakikol-
wiek wpływ na ministra Bielkova był szef Biura do Spraw 
Przestępstw Muzycznych, kapitan Kirov. Godziny pracy 
wypełniały mu serie przesłuchań, jakie prowadził w otoczo-
nym złą sławą pokoju numer 113. Pedantyczny, budził lęk 
wśród oskarżonych. Wytrwały w realizacji postawionych 
celów, pracoholik. Nieprzekupny niczym Robespierre. Niski.

***

Kapitan Kirov ledwie zdążył wejść, a już otrzymano 
zgłoszenie ze Szkoły Pielęgnowania Gustów Muzycznych. 
Jeden z uczniów, z pracy domowej dotyczącej requiem Mo-
zarta, otrzymał ocenę niedostateczną. Nauczyciel nie zwlekał 
z wezwaniem Strażników Dobrego Smaku. Po niespełna 
pięciu minutach dwóch z nich było już na miejscu. Pode-
jrzany stał już w kącie i czekał. Reszta klasy patrzyła na niego 
z nieskrywaną nienawiścią. Padły wyzwiska. 

− Ty głupcze. Wbij sobie to do głowy. KV sześć dwa sześć, 
requiem Mozarta dobre jest − zawołała jedna z uczennic.

– Kto mszy żałobnej nie słucha, tego czeka intelektualna 
posucha − zawołała druga.

– Musi wiedzieć każdy młody, że Mozart nigdy nie wyj-
dzie z mody – wyrecytowała trzecia. 

Nie zamieniwszy ani jednego słowa, Strażnicy Dobrego 
Smaku zabrali chłopca. Ze spuszczoną głową opuścił szkołę. 
Jego myśli koncentrowały się na najbliższej przyszłości. Nie miał 
na to dużo czasu. Droga do biura upłynęła mu błyskawicznie. 
Kapitan Kirov już na niego czekał. 

– Witamy w naszych skromnych progach – powitał przy-
bysza i wskazał mu miejsce spoczynku.

– Chce mi się pić – powiedział oskarżony.
– Ach, ta dziecięca szczerość i bezceremonialność. Prosto 

i konkretnie. Urzekające. Ile masz lat?
– Dziewięć.
– Dziewięć lat. To już duży z ciebie chłopiec.
– Mama też tak mówi.
– Dlaczego nie odrobiłeś pracy domowej? − Zmienił te-

mat i tembr głosu kapitan Kirov. − Doniesiono mi także, że 
na ostatnim koncercie nie zachwycałeś się tak, jak powinieneś 
IV Symfonią Brucknera? Co się stało?

– Smutne to requiem Mozarta, a Bruckner za głośny.
− Niedorzeczność. Twoje argumenty są niepoważne. Ta 

msza żałobna posiada durowe rozjaśnienia, a IV Symfonia 
Brucknera w porównaniu do „ósemki” to pianissimo. 

– Wolę coś weselszego. 
– I co jeszcze?
– Chce mi się pić.

Kapitan Kirov wstał i podszedł do ucznia, któremu spły-
nęła już pierwsza łza. Popatrzył mu głęboko w oczy. 

− Nie becz! − krzyknął. – Najpierw nauczysz się doceniać 
potężną muzykę symfoniczną, jak twoi równieśnicy!

– Chcę do domu − wyjąkał chłopiec.
– Zabrać go do Sali Leczenia Neoklasycyzmem – kapitan 

Kirov zwrócił się do Strażników Dobrego Smaku.
– Tak jest! − chórem odpowiedzieli.
Pokój numer 121 był jeszcze skromniejszy niż osławiona 

„sto trzynastka”. Znajdowała się tutaj stalowa prycza, biała 
szafka, w której przechowywane były zapasy dopaminy, oraz 
miniaturowa, umieszczona w szklanym kloszu, klasyczna or-
kiestra symfoniczna. Grupa kilkudziesięciu figurek poruszała 
się zgodnie z wybijanym metrum w takt wydobywającej się 
muzyki. Kapitan Kirov przywiązywał szczególną uwagę do 
dętych blaszanych, które zaopatrzone były w najnowszy pro-
gram symulacji. Reszta funkcjonowała nieco gorzej, ale na tyle 
sprawnie, żeby pozostać użytecznym narzędziem w leczeniu.

– Co będzie grane tym razem? - zapytał jeden ze Straż-
ników Dobrego Smaku.

– V Symfonia Mahlera – odparł szybko Kirov. – Przy-
wiążcie dobrze małego.

– Ma się rozumieć, kapitanie. – Starszy z nich chwycił 
mocno rękę chłopca i pasami przypiął ją do rogu łóżka. – Tyl-
ko mi tutaj spokojnie. Nie potrwa to długo – kapitan próbował 
uspokoić niesfornego ucznia – zaczynamy równo o dwunastej.

W południe salę wypełniło solo trąbki. V Symfonia Mah-
lera rozpoczęła się od przejmującego marsza żałobnego. 
Równocześnie chłopcu podano dożylnie dopaminę w daw-
ce 10 μg/kg m.c./min., hormon odpowiedzialny za uczu-
cie szczęścia. Mózg, na zasadzie skojarzeń, miał za zada-
nie nauczyć się pozytywnie reagować na potężną muzykę 
symfoniczną oraz na utwór żałobny. Mahler nie został wy-
brany przypadkowo. Jego V Symfonia doskonale sprawdzała 
się w tej roli, zwłaszcza gdy odbiorcą był podatny na nowe 
doznania i ideologie młody człowiek.

Obecność pracowników Ministerstwa Dobrego Smaku 
nie była potrzebna podczas seansu. Kapitan Kirov zrobił so-
bie małą przerwę. Pracował nieprzerwanie od rana. Wypił 
zaległą kawę. Poczytał nieco ministerialnej prozy. W ciągu 
godziny odebrał tylko jeden telefon. To była pomyłka.

Gdy zbliżał się czas do końca „mahlerowskiej” kuracji, 
kapitan Kirov skierował się do pokoju 121. Oskarżony leżał 
nieruchomo na pryczy. Oczy miał zamknięte. Symfonia właś-
nie dogorywała. Po wybrzmieniu ostatniego akordu maszyna 
się wyłączyła. 

− Pobudka! − wykrzyknął kapitan i klasnął w dłonie. − 
Byłeś bardzo dzielny. Mamusia i tatuś byliby dumni.

– Chcę do domu – wyszeptał chłopiec.
– Chwileczkę. Jeszcze ciebie przepytam.
– Te pasy bolą.
– Jak oceniasz V Symfonię Mahlera? Gdybyś miał ją pod-

sumować jednym zdaniem, jak by ono brzmiało?
– Chce mi się pić.
– Piiiii – Kirov zaintonował dźwięk złej odpowiedzi pada-

jącej w teleturnieju. – Jak słuchałeś?
 Cisza.
− Podsumuj ją jednym zdaniem. Tak, jak was uczą  

w Szkole Pielęgnowania Gustów Muzycznych. Wiem, że Ma-
hler jest przerabiany dopiero w V klasie, ale wymyśl coś.

– Ciężko teraz.
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– Improwizuj, do cholery!
– O tym każdy uczeń wie, piąta Mahlera jest jak...
– Chyba będę zmuszony powtórzyć terapię muzyczną.
– Proszę, nie.
– Piąta Mahlera jest jak?
– Lew?
– Wrócę za około godzinę. 

***
  
Kapitan Kirov oddał się błogiemu lenistwu. Założył nogi 

na biurko i czekał. Przysnął. Obudził go telefon.
– Biuro do Spraw Przestępstw Muzycznych, słucham?
– Instruktorka tańca podczas zajęć włączyła utwór mu-

zyki pop. To piosenka. Ulica Wytrzymałych Smyczków  
16. Przyślijcie Strażników Dobrego Smaku.

– Przyjąłem. Wysyłam.
Cała akcja trwała około piętnastu minut. Po tym czasie  

w drzwiach pokoju numer 113 stała już oskarżona.
− Obywatelko Lavrinenko. Czy nie można już pląsać przy 

tańcach słowiańskich Dvoraka czy węgierskich Brahmsa? − 
zaczął rozmowę Kirov. − Wie pani, co za to grozi?

– Domyślam się.
– Nie mogę uwierzyć, że ten barbarzyński sprzęt, dzięki 

któremu udało się pani uruchomić zapadnię tej nikczemnej 
muzyki, ostał się Rewizji Głównej z kwietnia 2086 roku.

– To pamiątka po pradziadku. 
– Sklep z antykami nawet by go nie przyjął. − Zaśmiał się 

ironicznie kapitan.
– Pamiątek się nie oddaje.
– Ach tak. Rozumiem. Jest pani do niego przywiązana. 

Sentymentalna dusza. Kto by pomyślał.
– Na przykład ja.
– Dość tego przekomarzania się. Nauczymy ciebie kultu-

ry, dziecinko. 
 Po tych słowach jeden z obecnych Strażników Dobrego 

Smaku podszedł do dziewczyny, złapał ją za głowę i uderzył 
nią o kant biurka. 

– Dość! − wykrzyknął kapitan Kirov. – To tylko uwertu-
ra. Albo preludium, jak wolisz?

Nie odpowiedziała. 
− Nic nie musisz mówić. Jesteś tylko instruktorką tańca. 

Wiesz, jak Wagner nazwał VII Symfonię Beethovena? „Apo-
teoza tańca”. Zatańczymy z tobą. Z więzienia można wyjść,  
z tego już nie wyjdziesz.

– Z czego?
– Z podziwu dla naszego ustroju.
– Phi.
– Powiem ci, co się stanie – poważnym tonem rozpoczął 

Kirov. − Sześć miesięcy będziesz przebywać w odosobnieniu. 
Wiesz, że w ciągu dwóch tygodni iloraz inteligencji potrafi spaść 
o dwadzieścia punktów? Doprowadza do tego bezczynność. 
Zdumiewające. Jako że teraz jesteś w pełni świadomym czło-
wiekiem, trochę potrwa naprawa twojej osobowości. My jes-
teśmy cierpliwi. Gdy otworzą się wrota pustelni, poddana zosta-
niesz gruntownej edukacji, by w przyszłości stać się wzorową 
obywatelką Kraju Wysokiej Kultury.

– Powodzenia.
– Dziękuję.

***

− Wiemy już coś o autorze tego żałosnego pamfletu?
– Jeszcze nic.
– Minęły dwa dni od całego zamieszania, a śledztwo wciąż 

stoi w martwym punkcie. Świetnie. – Po chwili dodał: Jestem 
szefem Kierownictwa Walki z Dywersją, do jasnej cholery!

– Spokojnie, panie Nikolov. Na pewno go złapiemy.
– Oby. Nie mogę przez tę sprawę spać po nocach. A jak 

ten ktoś wydrukował więcej egzemplarzy i teraz bezkarnie je 
roznosi po ulicach Kulturgradu?

– Nie ryzykowałby tak. Strażnicy Dobrego Smaku są 
teraz wszędzie. 

– Dotychczas nie mijała godzina, a podejrzany już błagał 
o litość. A teraz?

– Teraz zaangażowane jest całe ministerstwo. 
– Tak, wiem. Ale zobacz, co za czelność. Ten nikczemnik 

upodlił pomnik naszego ministra Bielkova! 
– To fakt. Dziełko to włożone do ręki Ministra Dobrego 

Smaku to świętokradztwo.
– Krew mnie zalewa!
Rozległo się pukanie do drzwi.
– Wejść! − krzyknął Nikolov. 
Nikt jednak nie wszedł. Za drugim razem dyrektor Kie-

rownictwa Walki z Dywersją wstał z miejsca i w nadziei od-
krycia tożsamości natręta udał się do wyjścia. Uchylił drzwi. 
Leżała tam koperta. Pomacał ją i otworzył. Zaczął czytać.

  
Do wyrzszyh władz
Z niepokojem obserwuję to, co dzieje się w moim kraju 

wysokiej kultury. Nie będę rozwodził się nad śmiesznością tej 
nazwy, więc to przemilczę. Dodam tylko, że...

Nie dokończył. Wybiegł z budynku i zaczął gonić tłum.
  

  
arkadiusz kawałko

Urodziłem się w roku 1988 w Słupsku. Ukończyłem his-
torię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje 
mnie muzyka poważna (gram na fortepianie i komponuję), 
literatura piękna (wszelkiej maści antyutopia) oraz poker. 
Opowiadanie zamieszczone w periodyku „Qfant“ będzie 
moim literackim debiutem.
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Barbara Maturska 
Sordino

Ilustracja: Tomasz Bełzowski 
„Nadchodzi moment, kiedy łatwiej udźwignąć całą tę 

ciszę?” – spytała w języku migowym kapitana Tong Tyona.
Odparł drwiącymi gestami goryczy. Po godzinie ruszyło 

go sumienie i odpisał na glab-glabie: „Stopniowo wzmacniają 
się inne zmysły. Wyobraźnia imituje dźwięki”.

Wyczuła, że pocieszał na siłę – jego także dręczyła 
ułomność, wyrzeczenie, na które wyraził dobrowolną zgodę.

Na pokładzie wahadłowca PRO-47 „Silene” szum ma- 
szyn nigdy nie zamiera, ale przebywający tu nie mogą się  
o tym przekonać na własne uszy. Warunkiem uczestnict-
wa w kspedycji było podpisanie kontraktu. Paragraf trze-
ci legitymizował Sordino – implant pozbawiający słuchu. 
Ujawniono go dopiero w ostatnim etapie przygotowań do 
lotu. Nikt się nie wycofał.

Przyczyna dziwnej klauzuli? Nieznana. Krążyły plotki 
– jedna głupsza od drugiej, że Sordino chroni załogę przed 
szkodliwym hałasem panującym na statku, a zanim wpro-
wadzono w życie okrutne remedium, astronauci borykali się 
z przeróżnymi trudnościami. Całe misje były narażone na 
ryzyko. Utrata koordynacji ruchowej kończyn, pogarszająca 
się bezsenność, stany lękowe i depresyjne miały rzekomo 
prowadzić do chorób psychicznych. Podobno ludzie wario-
wali i niejeden wahadłowiec zaginął bez wieści.

Nikt tego nie kupował. Ani bajek o hałasie maszyn, ani 
szalonych teorii o obcych atakujących w przestrzeni kosmi-
cznej i wydających dźwięki, przeobrażające ludzi w niewol-
ników zdolnych usłuchać każdego ich rozkazu.

Na „Silene” nie rozlega się śmiech ani gwar rozmów. Cisza 
jest jednym z wyznaczników trwającej podróży, narzuconym wy-
mogiem, z którym każdy musi pogodzić się na swój sposób.

Muzyka przestała istnieć, a wraz z nią wymierna ilość 
piękna. Irina wiedziała, że nie pogodzi się z tym nigdy. 
Siadała na podłodze swojej kajuty, z rozżaleniem myśląc, jak 
bardzo pragnie usłyszeć ludzki głos. Tęskniła za szuraniem 
butów, melodyjnym brzękiem odkładanej filiżanki, szumem 
liści, trzepotem skrzydeł odfruwającego gołębia, wszystki-
mi tymi drobiazgami, których brak zmieniał normalność 
w kalectwo. Z zamkniętymi oczami odtwarzała w pamięci 
„Wiosnę” Vivaldiego, ale dźwięki nadchodziły ułomne, 
pozbawione symfonicznej pełni brzmień.

Gabinet Lerkucja znajdował się na poziomie Y02, po-
przedzony sterylnym korytarzem. Na lewo mieściła się pra-
cownia analizy medycznej, na prawo komora dezynfekcji 
oddzielała sale operacyjne.

„Czemu nie olejemy tej procedury comiesięcznego bada-
nia krwi?” – narzekał Blajda. „Co może się zmienić w ciągu 
miesiąca? Nawet tasiemiec potrzebuje więcej czasu na za-
adaptowanie się w ludzkich kiszkach”.

Lerkucjo zgromił go wzrokiem, choć nie wysilił się na 
komentarz. Wygładził kitel, umieścił próbkę w odpowiedniej 
przegródce opatrzonej numerem seryjnym, datą i nazwis-
kiem, po czym skinął na Tial.

„I co z tego, nawet gdybym zachorował” – ciągnął Blajda.
Tial nadstawiła rękę i skrzywiła się, choć cała operacja 

była krótka i niemal bezbolesna. Zanim się obejrzała, Ler-
kucjo zabezpieczał próbkę. Chwilę później pobrał kosmyk jej 
włosów i było po wszystkim.

„Strasznie narzekasz, chłopie” – na fotel wgramolił się 
Ututek, cały w skowronkach. „Patrz, jak to się robi”. 

Blajda zignorował fanfaronadę kolegi.
„Te weryfikacje DNA też są bez sensu” – utyskiwał. „Myś-

lisz, Lerkucjo, że ktoś mnie podmieni w czasie lotu, co?”
„Procedura to procedura” – zawyrokował lekarz.
Irina uśmiechnęła się pod nosem, opuszczając gabinet. 

Musiała za kwadrans stawić się na mostku. Czekała ją zbyt 
długa wachta, żeby mogła przywiązywać wagę do błazeństw 
Blajdy i Ututka, czy też stawać w obronie Lerkucja. Dyżury 
na mostku trwały od pięciu do siedmiu godzin. „Silene” 
był jednym z najlepszych statków korporacji Cruser. Nie 
brakowało tu wyrafinowanych wnętrz. Zadbano o oranżerię, 
by lot nie przeminął bez widoku roślin i zapachu kwiatów. 
W trzech salach funkcjonowały trójwymiarowe hologramy, 
generujące iluzje dowolnie wybranych miejsc. Zasada kom-
fortu i ergonomii załamywała się na mostku. Czarny me-
tal i futurystyczne fotele wywoływały zimne, odpychające 
wrażenie, nie przystawały do potrzeb ludzi spędzających  
w skupieniu długotrwałe i wymagające cykle pracy.

Irina urywała się z dyżurów przy każdej sprzyjającej 
okazji. Ich podstawowym obowiązkiem było wyłapywanie 
błędów i eliminowanie ich. Błędy na szczęście występowały 
rzadko. Dostawali więc kręćka, godzina po godzinie wga-
piając się w ekrany. Wymieniali dla rozrywki śmieszne linki 
na glabie i zabijali czas na przeróżne sposoby, czekając, aż 
przyjdzie zmiana. Tong Tyon na przykład sporządzał ra-
porty dla bazy. Udatnie stwarzał pozory, że dowodzi karną, 
zdyscyplinowaną załogą trzymającą się ściśle wszystkich 
protokołów. Przedstawianie pokładowej nudy w sposób 
satysfakcjonujący dla osób postronnych było zadaniem nie 
do pozazdroszczenia. Irina zdecydowanie wolała w tym cza-
sie czytać wiadomości z Ziemi, choć rzadko kiedy były to 
dobre wieści.

 Katastrofa wahadłowca „Arteria”. 27 osób nie żyje.
Według doniesień „Hyperlog”, do wypadku doszło niedale-

ko punktu kontrolnego stacji kosmicznej Lagos. Wahadłowiec 
„Arteria” zderzył się z asteroidą i uległ zniszczeniu. W mo-
mencie nadania SOS na pokładzie znajdowało się dwadzieścia 
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siedem osób. Teleskop ASF10 nie odnalazł śladów kapsuł ra-
tunkowych. Prawdopodobnie nikt nie ocalał.

Druga katastrofa statku z floty Crusera w tym półroczu. Irinie 
zrobiło się zimno. Oderwała się od glaba, aby skontrolować logi. 
Czujniki sprawne. Stan urządzeń nie odbiegający od normy. Brak 
anomalii w plikach dziennika. Pracujące w tle procesy czyste.

Przełączyła glaba na kanał 5.41.186, gdzie punkt ósma obowią-
zującego czasu, sakramentalnym „Emilio znów się spóźnia ze 
śniadaniem”, zaczynała się fala narzekań załogi na kucharza.

„Niech ktoś do niego idzie! Niech skończy z tą pieprzoną 
jogą natychmiast. Za dwie minuty mam zobaczyć na stole roga-
liki, albo przysięgam, spuszczę facetowi łomot!” – przyłączył 
się Ututek. Jak na naukowca, był w gorącej wodzie kąpany. 
Nie było na pokładzie nikogo bardziej zapalczywego. Patrząc 
na niego, odnosiło się wrażenie, że jest tępym i nieokrzesa-
nym mięśniakiem. Mylne było wrażenie dotyczące inteligen-
cji, reszta zaś jak najbardziej się zgadzała. 

Blajda z Ututkiem tworzyli kuriozalny tandem. Chyba 
jakiś szaleniec ich zwerbował. Para kompletnie niepoważnych 
dzieci. Najchętniej nie opuszczaliby mesy. Bawił ich widok 
bimbru fermentującego w przeźroczystych baniakach. Nie 
mogli wnieść na pokład napojów wyskokowych, przemycili 
więc destylator i przekupili Kapitana Tong Tyona. Nie było 
to wcale trudne. Gdy tylko mogli, rżnęli w pokera jak naj-
lepsi przyjaciele albo najgorsi wrogowie, w zależności od re-
zultatu rozgrywki i tego, czy grali o pieniądze. Ich ekscesom 
nie było końca. Po tym jak się pobili, Ututek pięć dni chodził  
z podbitym okiem, przykładając do opuchlizny zimny nóż. 
Z zemsty wysmarował kupą drzwi i klamkę od kajuty Blajdy. 
Śmierdziało okropnie. Była kolejna bójka i straszna awan-
tura. Uspokoiło się po interwencji Madame Serfillez. Egois-
tycznej interwencji, należy zaznaczyć. Ta kobieta kochała się 
wtrącać i mieć ostatnie słowo we wszystkim. Rozstawianie 
ludzi po kątach było zresztą jej jedyną rozrywką na statku. 
Ekscentryczna miliarderka.

Jeden atut dawał Madame przewagę nawet nad kapita-
nem Tong Tyonem. Przemyciła na statek mechanicznego 
lamparta, który stał się postrachem załogi, wymuszając re-
spekt. Gdziekolwiek się pojawiał, ludzie zamierali w bezru-
chu. Nie odwracali się do niego plecami ani na chwilę. Gdy 
Lerkucjo nie chciał ustąpić Serfillez miejsca przy stoliku  
w mesie, lampart capnął go i powalił na ziemię. Bawił się 
nim, dopóki Madame nie odwołała go gestem.

Miała usposobienie niedźwiedzia chorującego na ból 
zęba. Jeśli wierzyć zapiskom blogowym, potrafiła być wiel-
koduszna, ale dotąd nie znalazł się dowód, który by to pot-
wierdzał. Na blogu można zresztą przeczytać, jakich wybie-
gów użyła, by zdobyć owego niepowtarzalnego lamparta. 
Pozostańmy więc sceptyczni co do dobroci tej pani i przyj-
mijmy, że w jej przypadku cel uświęca środki.

Inżynier Goa zbudował i zaprogramował zwierzę zapew-
ne w taki sposób, by nie było tylko salonowym pieszczo-
chem. W rozjarzonych zielenią oczach bestii nie dostrzegłbyś 
śladu przywiązania, ale tylko wariat oczekiwałby uczuć od 
maszyny. Bardzo nas śmieszyła ta jednostronna miłość do 
nieczułego mechanizmu ze strony kobiety nie troszczącej się 
o ludzi. Gdy tylko Madame tuliła się do czarnej sierści, na 
prywatnych kanałach glab-glaba sypały się sardoniczne wpi-
sy, epitety i kawały o zoofilach. 

Kolejnym jej dziwactwem były manekiny. Opłaciła do-
datkową kajutę i umieściła w niej piętnaście egzemplarzy. 

Przed startem prześwietlono kolekcję przy użyciu wszelkich 
dostępnych czujników i skanerów. Nie znaleziono niestety 
kontrabandy ani w ogóle nic zabronionego. Po co jej były te 
manekiny? Blajda twierdził, że odwracały uwagę od (faktycz-
nie przemycanego) lamparta i pewnie miał rację. Wrażenie 
stawało się osobliwe, gdy mijając dodatkową kajutę Madame, 
której drzwi zawsze były na oścież otwarte, przechodzący 
czuli na sobie nieruchome oczy manekinów zastygłych  
w sztywnych pozach.

„Czy to pierwszy lot Madame?” – spytała Irina Tong Tyona.
„Drugi” – odparł w migowym. „Bezpośrednio po pow-

rocie na Ziemię wystosowała wnioski o uczestnictwo w ko-
lejnej misji”.

„Powód?”
„Powód to rzecz drugorzędna. W tym przypadku liczą się 

trzy rzeczy: łapówki, wpływy, znajomości. Nie wiesz jeszcze, 
jak trudno odnaleźć się po powrocie i długiej nieobecności, 
podczas gdy tak wiele się zmieniło”.

„Jeśli ci przeszkadza opieszałość Emilia, masz pierwszeń-
stwo upomnieć go sam” – Blajda okrasił glabowy komentarz 
szeregiem sardonicznych emotikon.

Impertynent startujący z pretensjami do kucharza może 
zapomnieć, że jego propozycje kiedykolwiek znajdą się w ja-
dłospisie. A Emilio nie był zły, mimo że śniadanie opóźniało 
się pół godziny. Z początku odnoszono się do niego podejrzli-
wie (co wegetarianin może wiedzieć o mięsnych potrawach?), 
ale bukiet przypraw i rzymska pieczeń zyskały aprobatę. Wy-
korzystując jego życzliwość, najbardziej cwani opracowali 
system wieczornych losowań i cotygodniową szansę na kilka 
ulubionych dań.

Piotr Gler dwadzieścia godzin na dobę ślęczał nad swoimi 
projektami. Sypiał niewiele, tak zaślepiony pracą, że przesz-
kadzanie mu nie wchodziło w grę. Rzadko opuszczał labo-
ratorium, równie rzadko reagował na komunikaty na glabie. 
Golił się raz na tydzień i chyba zasypiał na krześle, bo jego 
uniform przypominał wygniecioną chustkę.

Członków załogi jednakowo obowiązywał zakaz naduży-
wania wody, ale wnioskując po zapachu, wszyscy kąpali się 
normalnie. Gdyby limit wody był bliski naruszenia, Emilio 
wyzywałby już od burych kundli i lujów parkowych.

Lerkucjo spędzał w mesie mnóstwo czasu. Zadręczał 
wszystkich makabrycznymi żartami i oczekiwał, że będą się 
śmiać. Nie były to dowcipy, którymi można rozbawić osobę 
bez względu na wiek, płeć czy rasę. Nie były to też kawały 
chamskie, z rodzaju tych o głodnych afrykańskich dzieciach. 
(Znacie to? Jak sprawić, żeby dzieci w Afryce nie chodziły 
głodne? Obciąć im nóżki. Tego rodzaju kawały). Dowcipy 
Lerkucja o martwych płodach mieściły się w kategorii „hard-
core lekarski”. Na ile to etyczne? Na ile świadczy o skrzywieniu 
zawodowym? Nie ważmy się oceniać. Ośmieszane jest to, co 
budzi instynktowny lęk – oswajane śmiechem. Rozważania 
o poczuciu humoru mogą prowadzić w niewesołe miejsca.

Nikt nie śmiał się szczerze z dowcipów Lerkucja. Ludzie 
woleli rżeć na glabach z zastępcy Tong Tyona – trochę się 
na niego uwzięli. Grupa znudzonych osób zdanych na swoje 
towarzystwo w końcu znajduje ofiarę do obśmiewania. Syn-
drom hien. Padło na niego, bo był zamknięty w sobie, dumny 
i przed nikim nie zdejmował czapki. Złośliwie komentowa-
no, że siedzi w niej nawet na kiblu. Stąd przydomek Mały 
Beret. Przezwisko przylgnęło jak błoto do płotu i nikt już 
nawet nie pamiętał, że na imię miał Gael. Nikt prócz Iriny 
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Tial i Tong Tyona. Odpowiedzialny za to był zwyczajowo 
Ututek, on zaczął. Zaparł się, że Gael zbyt często patrzy spod 
byka. Uważał takie zachowanie za aspołeczne i nie zamierzał 
rewanżować się niczym poza złośliwościami. Niewykluczo-
ne, że powodowało nim zamknięcie na niewielkiej przestrze-
ni w gronie ludzi, których nie dobrał według osobistych 
upodobań i sympatii. W stanie rozdrażnienia byle drobiazg 
urastał do problemu.

Gael rzadko się uśmiechał, odkąd gruchnęła plotka, że 
pięć lat temu został zdegradowany za poważne przewinienie. 
Wcześniej miał własny statek, ale coś porządnie schrzanił. Tong 
Tyon ignorował pytania. Napisał uprzejmie (oraz kilkakrotnie) 
na prywatnych kanałach najbardziej wścibskich osób, żeby 
przestali wtykać nosy w cudze sprawy. Szczerze? Zmowa mil-
czenia wokół tej sprawy tylko pobudzała wyobraźnię. Wszecho-
becna cisza rozstrajała każdego z osobna, aż stało się widoczne 
gołym okiem, że złośliwość rozdyma statek od wewnątrz.

Irina przeciągnęła się w fotelu, ziewnęła i przełączyła na 
glabie zakładkę wiadomości.

Osiemnastego sierpnia o godzinie 3:16 eksplodowały dwa 
przyczółki Gildii Energetycznej w Fushung. Przewodnicząca 
Grupy PengLi – Gong Pur’Sang wydała oficjalne oświad-
czenie, że zareaguje bezlitosną odpowiedzią na ten atak. 
Do tej pory żadne ugrupowanie terrorystyczne nie wzięło 
odpowiedzialności za incydent.

Financial Center ostrzega – ograniczenie dostaw może 
wywołać globalną podwyżkę cen i bezpośrednio doprowadzić 
do krachu na giełdach. Zupełnie otwarcie używa się już termi-
nu „wojna o hel-3”. Gildia oskarża Grupę Cruser o kradzież 
osiemdziesięciu ton surowca, a konflikt zaogniają dodat-
kowo niewyjaśnione akty agresji i brak stanowczej reakcji 
sfer rządowych. „Podjęliśmy szereg kroków ustawodawczych, 
prowadzących do rozwiązania tych problemów” – komentuje 
Jakub Lorent, międzynarodowy komisarz ds. regulacji energe-
tyki. Do kompromisu ma doprowadzić szczyt w Tbilisi.

Harmonogram poszukiwań helu-3 intensyfikowano od 
ponad dwóch lat. Niedobór surowca stawał się rozpacz-
liwy. Ostatnie komunikaty z Ziemi dowodziły, że rozgrywki 
pomiędzy holdingami znacznie przybrały na sile, narażając 
stabilność Rządu Międzynarodowego. Nagrania prowokacji 
i zamachów bombowych dowodziły, że jest źle.

Trzy ekspedycje przed nimi nie odnalazły nowych złoży 
helu-3. „Silene” szczęście dopisało po ośmiu miesiącach od-
wiertów. Lokalizacja podlegała bezwzględnej tajemnicy. Nie 
podawali jej w komunikatach wymienianych z bazą Crusera. 
Nie powiadomili nawet, że misję zakończyli sukcesem. Takie 
informacje były warte majątek i protokół stanowczo zabraniał 
ryzykowania ich wycieku. Przywiozą ładunek, który uratuje 
podupadającą kondycję Crusera i przełamie monopol PengLi.

Zerknęła na Piotra Gler. Ana Zarine spędziła rok, asystując 
mu w Instytucie i podczas ekspedycji. Choć się przyjaźniły, nie 
chciała zdradzić Irinie szczegółów badań, które tam prowa-
dzono. „To skończone” – ucinała wszelkie pytania na glabie. 
„Zarząd zawiesił nasze testy. Dane na ten temat są utajnione”.

Pomimo zamknięcia projektu Gler nie krył przed załogą, 
że nadal analizuje dokumentację, nie wpuszczał też nikogo 
prócz Any do swojej pracowni. Krążyły zakłady, kiedy facet 
zeświruje od nadmiaru pracy.

„Tial, możesz tu zerknąć?” – spytał Cefeid, gdy na mo-
ment zostali sami.

Z niezadowolonym grymasem oderwała się od śledzenia 
rejestrów zdarzeń i podeszła do drugiego stanowiska. „Co 
jest?” – mignęła rękami.

Wstał, ustępując jej miejsca przy wyświetlaczu. Gdy 
usiadła, dosunął fotel. „Kurs nie zgadza się z profilem na-
wigacyjnym”. – Pochylił się tak blisko, że poczuła zapachy 
drzewa cedrowego, szamponu i ciepły oddech na swojej szyi.

Wydała komendę analizy i czekała, aż segmenty liczb 
spłyną w dół ekranu.

„Może później skoczymy razem coś zjeść?” – zaproponował.
Przykurzone metody amanta niemego kina nadwyrężały 

jej cierpliwość. 
„Mam inne plany” – odparła i z niecierpliwością czekała, 

aż diagnostyka dobiegnie końca. Chyba nigdy nie trwało to 
aż tak długo. Piotr Gler zdążył wrócić na swoje stanowisko, 
zanim proces się skończył.

„Wygląda na to, że wszystko jest w porządku” – skwi-
towała raport analizy.

„Może więc jutro?” – Cefeid uruchomił uwodzicielski uśmiech.
„Może” – uśmiechnęła się równie gwiazdorsko, wracając 

na swoje miejsce. „Wiem, gdzie cię znaleźć”.
„Nie lubię faceta” – napisał na szyfrowanym obserwujący 

scenę Gler. „Dobrze robisz, trzymając go na dystans. Po-
przednio leciała z nami jedna doktor, miła nawet. Poobracał 
ją, a potem śmiał się z chłopakami w mesie, że na statku nie 
można być wybrednym, chcąc zaspokajać potrzeby”.

„Żaden z niego dżentelmen, tak?” Tial nie zdziwiła się 
zbytnio. „A myślałam, że tylko wygląda na dupka”.

Gler uśmiechnął się nieznacznie i skinął głową. „Czysty skurw”.
„Kto?” – podchwycił Ututek, znany z hakowania wszys-

tkich prywatnych kanałów łączności.
„Nikt” – uciął Gler. „Zmykaj, mała. Za moment będę na 

mostku, żeby cię zluzować”.
Ściany, sufity i podłogi pokrywały poduszkowe wykładziny 

niwelujące możliwość ewentualnych potłuczeń ciała. „Zbędne 
środki zapobiegawcze” – myślała Tial, idąc Strefą X. „Nie groziła 
i prawdopodobnie nie zagrozi nam awaria systemów grawitacyj-
nych. Statystycznie to się nie zdarza”. Jej przekonanie było uzasad-
nione. Nie doświadczyli ani jednego gwałtowniejszego wstrząsu. 
Kolejny dzień lotu upływał jednostajnie jak każdy poprzedni.

Rozpływające się w ustach pieczywo i gorąca, aromatyczna 
kawa – o tym marzyło się, siedząc na mostku i licząc mono-
tonnie upływające godziny. Rogaliki Emilia nie miały sobie 
równych (drożdżowe, świeże, nadziewane różaną konfiturą) 
i dlatego „rozchodziły się” bardzo szybko. Pechowcy z pier-
wszej zmiany zastawali co najwyżej okruchy i drwiące uwagi 
opuszczających mesę kolegów. Irina miała szczęście, cieszyła 
się u Emilia szczególnymi względami i mogła liczyć na to, że 
również dziś nie ominą jej najlepsze smakołyki. 

Tego ranka spałaszowała śniadanie błyskawicznie, po 
czym wróciła do kajuty, żeby przebrać się w odzież treningową. 
Każdego dnia jedną godzinę spędzała na bieżni, drugą na wal-
ce wręcz pod kierunkiem Gaela.

O północy obowiązującego czasu światła w kajucie Tong 
Tyona włączyły się, migając na przemian na czerwono i po-
marańczowo. Kapitan jeszcze nie spał. Poderwał głowę, jak-
by czekał na przeciągły dźwięk syreny albo wołanie, a przy-
łapawszy się na tym odruchu, uśmiechnął się z przekąsem.
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„Jest Pan niezwłocznie potrzebny w Y02”. Wiadomość 
od Gaela, nawet jak na niego, była dziwnie lakoniczna. 
Co mogło wydarzyć się w gabinecie lekarskim o tej porze? 
Pokonywał kolejne pasaże, a przez głowę przemykały mu 
najgorsze scenariusze. Jeden z tych najczarniejszych zastał  
u celu, minąwszy korytarz Y02.

Lerkucjo leżał na ziemi. Wytrzeszczonymi oczami gapił 
się w sufit. Jedną rękę miał przyciśniętą do szyi, jakby dusił 
się przed śmiercią, drugą wyciągał przed siebie w niemym 
żądaniu lub błaganiu. W kąciku rozchylonych ust zastygła  
piana i strużka zakrzepłej krwi. W powietrzu unosiła się  
obrzydliwa woń ludzkich fekaliów i uryny.

Gael przywitał kapitana uniesieniem dłoni. Marszcząc 
nos, rozpiął uniform pod szyją. Oddychał z trudem, jak-
by tłumił mdłości. Bladą twarz pokryła mu warstwa potu, 
choć temperatura na statku jak zwykle nie przekraczała 
dziewiętnastu stopni.

„Nie żyje” – poinformował, choć dało się to zauważyć na 
pierwszy rzut oka.

Tong pochylił się nad zwłokami, potem omiótł gabinet 
uważnym spojrzeniem. Zastanawiał się, jak powiadomić  
o tym bazę. Co za bajzel.

„Jak myślisz, co mu się stało?” – Gael marszczył brwi, 
przeglądając gabloty.

„Nie wiem. Zawał? Przyczyną śmierci zajmą się na Ziemi”.
„Dziwne. Brakuje próbek DNA. Są opisane pojemniki, ale puste”.
„Pewnie przygotowywał je pod kolejne badania” – Tong 

wzruszył ramionami. „Był cholernie skrupulatny”.

Wszystkich przygnębiła wiadomość o śmierci Lerkucja. 
Taki nagły zgon na statku był czymś nieoczekiwanym. Tru-
dno było pogodzić się z tym, że jeden z nich mógł umrzeć tak  
z dnia na dzień, bez żadnej wyraźnej przyczyny czy ostrzeżenia.

„Widocznie chorował, tylko nikomu się nie przyznał” – 
stwierdził Gler, gdy po symbolicznym pogrzebie zebrali się  
w mesie na żałobną kawę i herbatniki.

„Albo przedawkował jakieś tabletki” – wysunął tezę Ututek.
Madame piła z eleganckiej porcelanowej filiżanki, na któ-

rej widniała ręcznie malowana, siedemnastowieczna dama  
z pieskiem. Madame wydawała się imitacją owej damy. Tak jak 
przy nogach tamtej piesek, tak przy jej własnych leżał Lampart. 
Błyszczące oczy obserwowały ludzi z głodną czujnością.

„Pozwólmy zmarłemu spoczywać w spokoju” – zamigał 
rozkazująco Tong. „Życie toczy się dalej”.

Apozycyjne oczy Imaricollis rhombodera lśniły, obser-
wując rękę poruszającą się poza ścianą terrarium. Zanie-
pokojone owady poruszały nerwowo skrzydłami. Przednie, 
pokryte ciemnymi włosami odnóża uniosły się ostrzegaw-
czo, gotowe do ataku. Ortognatyczna głowa podążała w ślad 
za ruchem, a jednocześnie wykres rejestrujący na bieżąco 
współczynnik agresji narastał ostrą, czerwoną kreską. Były 
zabójczo jadowite.

Ręka przesunęła się po klawiszach kontrolki, ustawiając czas 
rozpylenia gazu dla poszczególnych osobników i raz jeszcze 
pogładziła szkło, pozdrawiając swych groźnych podopiecznych.

Imaricolis rhombodera były przypadkową krzyżówką, dzie-
ckiem niefrasobliwego entomologa, który zginął na skutek 
własnej ciekawości. Gdy wyszła na jaw niespotykana podat-
ność Imarów na implementację, projekt przejęło i utajniło 
wojsko. Ukierunkowanie ich agresji poprzez łączenie 

bodźca z identyfikatorem personalnym (zapachem danego 
człowieka, włosem, fragmentem odzieży) dawało znakomi-
te rezultaty. Wystarczyła niewielka stymulacja i odrobina 
farmaceutyku, a owady przestawały być agresywne wobec 
wszystkich, reagowały tylko na konkretny obiekt – jednego, 
szczególnego wroga.

Były już na tyle duże, by je wszczepić. Dzięki kapsułom 
ze środkiem usypiającym pozostaną w stanie spoczynku, 
dopóki nie będą potrzebne. Potem zabiją, aby się wydostać, 
ale to akurat nie był problem. Pozostawał wybór „naczynia”. 

Oddzielacz wody pracował na pełnych obrotach, mimo 
to para wypełniała kabinę mleczną mgłą. Tial zaciągnęła 
się upajającym zapachem miodu i olejku arganowego. Zna-
jomy zapach pomagał uwolnić się od uporczywych myśli, 
przywołujących stresogenne chwile. Miała prawo być zde-
nerwowana. Ponad dobę pracowali na podwójnych obrotach, 
zwalczając dysfunkcję trzeciego reaktora. Przez większość 
czasu sytuacja była groźna. Ponosiły ich nerwy. Tong Tyon 
wyzywał od partaczy, gdy wyszło na jaw, że samodzielnie nie 
rozwiążą problemu. Blajda pobił się z Ututkiem. W pewnym 
momencie nawet Piotr Gler nie wiedział, co robić. Musieli 
skontaktować się z bazą i prosić o dalsze instrukcje. Półtorej 
godziny czekali na odpowiedź, dopiero potem krok po kroku, 
według otrzymanych wskazówek, przeprowadzili naprawę.

Kąpiel okazała się zbawienna. Gdy piana spłynęła, Tial 
poczuła się cudownie zrelaksowana i spokojna jak po dob-
rze przespanej nocy. Włączy generator iluzji i obejrzy zachód 
słońca nad morzem albo pogrąży się na jakiś czas w medy-
tacji. Rozsunęła drzwi kabiny i wycierając się, przeszła do 
części sypialnej. Na moment zastygła na widok Cefeida, ale 
nie tracąc zimnej krwi, bez nadmiernego popłochu owinęła 
się ręcznikiem.

„Co tu robisz nieproszony” – gniewnie zamigotała dłoń-
mi. „Wyjdź!”

„Chciałbym z tobą chwilę porozmawiać” – Cefeid wbił 
twarde spojrzenie w jej twarz. „Na statku jest sabotażysta”.

„O czym on bredzi”, pomyślała Tial. Prześwietlono każdy 
szczegół ich życiorysów. Przesłuchania przy użyciu wario-
grafów najnowszego typu. Skanowanie siatkówki oka i DNA. 
Testy sprawnościowe i psychologiczne. Sesje hipnozy. Bada-
nia inteligencji, wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Zadali so-
bie wiele trudu, żeby możliwość sabotażu była nie marginal-
na, ale zerowa.

„Źródło konkluzji?” – spytała w końcu Tial, nie tając 
zniecierpliwienia. Cefeid, z tą swoją manierą nieokazywania 
emocji, przypominał jej jednego z manekinów.

„Uszkodzenie cewek obejmowało sześćdziesiąt procent, 
dostatecznie dużo, żeby odwrócić naszą uwagę, ale nie na 
tyle, żeby poważnie zagrozić bezpieczeństwu”.

„Odwrócić naszą uwagę od czego?” – spytała Tial i usiadła 
na brzegu łóżka. Odrzuciła możliwość zdrady. Cefeid musiał 
się mylić.

„Nie wiem” – odparł i zgarbił się nieznacznie. „Blajda 
pierwszy zauważył awarię”.

„Podejrzewasz go?” Skrzywiła się pogardliwie. „Po-
rozmawiaj o swoich domysłach z Tong Tyonem”.

„Nie mam dowodów. Nie chcę nikogo oczerniać bezpo-
dstawnie”. Nalał do szklanki soku pomarańczowego i wypił 
odrobinę. „Zauważyłaś, ile Tong spędza czasu w kajucie Ma-
dame i w gabinecie manekinów?”
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Zarzuty wydały się Irinie tak głupie, że nie miała ochoty 
ich nawet komentować.

„Popadasz w paranoję”. Potrząsnęła głową z niedowierza-
niem. „Nie wierzę, że o tym rozmawiamy. Może Tong gustuje 
w starszych paniach? A awaria reaktora nie jest powodem do 
szukania wokół zdrajcy. Takie usterki się zdarzają”.

„Nie według Glera”.
„Gler nie jest specjalistą w tym zakresie, udowodnił to dzisiaj”.
„Po prostu zwróć uwagę, czy ktoś nie zachowuje się dziwnie”.
„Tak zrobię”.
W mniemaniu Iriny jedynym podejrzanym typem na 

pokładzie był Cefeid, niemniej przez kilka dni, zgodnie  
z obietnicą, przyglądała się podejrzliwie pozostałym. Szukała 
najdrobniejszych oznak niecodziennego czy budzącego 
wątpliwości zachowania. Jeśli ktoś w tym czasie przeprowadził 
sabotaż, przegapiła oznaki. Trzy dni później potężny huk 
wstrząsnął statkiem.

Tong Tyon zerwał się jak oparzony, gdy włączył się alarm 
wibracyjny, a wszystkie światła zaczęły migać czerwono 
i urywanie. Na głównym ekranie, dotąd przeplatającym 
zdjęcia z zewnętrznych kamer z trasą „Silene”, wyświetlił się 
plan wahadłowca z zaznaczonym miejscem awarii.

„Co się dzieje?” – nerwowo zamigał rękami.
„Mamy pożar w warsztacie przy maszynowni. Był wybuch” 

– odparł Ututek i wprowadził dyrektywę przeciwpożarową.
APO INIT.
BRAK DOSTĘPU.
„Coś tu nie gra” – zaniepokoił się Ututek, powtarzając 

dyrektywę raz po razie.
APO INIT. 
BRAK DOSTĘPU.
APO –A ARBITR.
ERROR 10000800983.
„Czekaj, ja spróbuję”, zniecierpliwił się Tong Tyon. 

„Odetnę zagrożoną strefę i otworzę komory próżniowe”. 
Wprowadził rozkaz, ale system znowu wysypał error. „Zro-
bimy to ręcznie” – stwierdził w końcu. „Tial, schowek”.

Zgodnie z poleceniem wyciągnęła i rozdzieliła kombinezony.
„Nadaj ostrzeżenie do wszystkich, Irina. Niech się przy-

gotują na najgorsze” – rozkazał kapitan, gdy kończyli się 
ubierać. „Mają udać się do Strefy X10 i czekać na dalsze ins-
trukcje. Ciebie to też dotyczy”.

Tong z Ututkiem wyszli. Irina nadała wiadomość wyso-
kiego priorytetu, nałożyła kask i właśnie szła do drzwi, gdy 
monitor uległ zmianie. Odwróciła się z niedowierzaniem. Na 
ekranie zobaczyła zbliżający się szybko obiekt. Równolegle 
boczny ekran zapełniły podświetlone na czerwono logi. Kurs 
był kolizyjny!

Rzuciła się do terminala, chcąc zmienić trajektorię 
lotu. Wprowadzała wiersz poleceń linijka po linijce, ale nie 
odniosło to żadnego rezultatu. System wciąż nie reagował.

„Czy to dywersja?”
Nadała SOS. Nie było czasu na nic więcej. Zapięła pas  

i na wstrzymanym oddechu patrzyła, jak moment zderzenia 
staje się nieuchronny.

Wstrząs wgniótł ją w fotel. Ciężar przygniótł piersi. Wi-
bracja maszyn ustała, jakby uderzenie zachwiało pracą cen-
tralnych urządzeń wahadłowca. Drobne przedmioty uniosły 
się w stanie nieważkości. Ruch obrotowy statku został 
zaburzony. Grawitacja zniknęła. Pogasły światła. Walczyła 

o oddech, dopóki pokrywa kasku nie zmieniła barwy  
z przejrzystej na lekko żółtawą, sygnalizując uruchomienie 
wewnętrznego obiegu podtrzymywania życia.

Latarka kasku rozświetliła odrobinę mostek. 
„Jak znaleźliśmy się w tak olbrzymich tarapatach?” – 

zastanawiała się Tial.
Wypięła się z pasów i poruszając palcami, ostrożnie 

podpłynęła przez pogrążony w półmroku mostek do kory-
tarza łącznego ze Strefą X90. Wtedy szarpnęło nią boleśnie. 
Od przeciążeń żołądek podskoczył do gardła. Wróciła grawi-
tacja i szum maszyn, włączyły się czerwone halogeny. Irina 
upadła, uderzyła się w bark i biodro. 

Podświadomie czekając na kolejne wstrząsy, wstała 
ostrożnie i rozmasowała obolałe miejsca. „A jeśli jestem  
w centrum ataku?” – zakołatało jej w głowie. – „Eksplozja 
w maszynowni dla odciągnięcia uwagi, blokada systemu 
operacyjnego i prawie jednoczesne zderzenie z czymś, co 
wyglądało na kapsułę desantową. Kapsuła mogła zmieścić 
dwudziestu uzbrojonych i wyszkolonych ludzi. Nie wolno 
zlekceważyć takiego zagrożenia, takiej możliwości”.

Po namyśle wróciła na mostek. Glaby pozostawały nieaktyw-
ne, ale wiadomość wyświetli się na każdym ekranie wahadłowca.

WSZYSCY W GOTOWOŚCI. PRIORYTET 8. PRAW-
DOPODOBIEŃSTWO WROGA NA POKŁADZIE.

Trzęsącymi się dłońmi wpisała kod szyfrowy schowka. 
Wyciągnęła i załadowała broń, zatknęła nóż za pas, ale tak 
naprawdę nie wiedziała, co robić dalej. Czekać na polecenia 
od Tong Tyona? Nie, znajdzie pozostałych i upewni się, że 
nic im nie jest.

Najwyższa dyrektywa mówiła o zabezpieczeniu ładunku 
za wszelką cenę, nawet kosztem życia. Wziąwszy pod uwagę 
katastrofę „Arterii”, czy byli pierwszym celem? Biegnąc ko-
rytarzem, Tial pomyślała, że chrzanić dyrektywę, jej priory-
tety są inne.

Ostrożnie wychyliła się zza załomu korytarza, z bronią  
w gotowości i walącym sercem. Przyległy pasaż był pusty  
– a raczej tak jej się zdawało, póki nie dostrzegła nierucho-
mego ciała w znajomym uniformie.

Blajda!
Delikatnie obróciła mężczyznę na plecy. Próbowała odszu-

kać dłonią puls, ale skóra pod palcami była martwa. Irina spaz-
matycznie zassała powietrze. Łza skapnęła na szary uniform, 
choć Tial nie zwykła poddawać się sentymentom. W rozpacz-
liwych sytuacjach należało wziąć się w garść, po prostu.

„Nie ujdą daleko”, poprzysięgła.
Pięciu komandosów w czarnych kombinezonach – tak 

pewnych siebie, jakby nie spodziewali się najmniejszego 
oporu – dogoniła kwadrans później. Halogeny rzucały na ich 
kaski czerwone lśnienie, a Irina wciągnęła w płuca głęboki 
oddech i oddała ciąg strzałów.

Dwóch ludzi upadło. Pozostali błyskawicznie odpowie-
dzieli ogniem. Tial rzuciła się do ucieczki. Doskonale znała 
statek i zamierzała z tego skorzystać. Pomiędzy X85 a X83 
mieściła się wąska drabinka schodząca do magazynow-
ni. Tą drogą zręcznie zsunęła się w dół. Wąskimi, krótkimi 
przedsionkami przedostała się włazem do Z5, skąd ruszyła 
przez kolejne pomieszczenia. Było tu wszystko: zamrażarki 
z żywnością, konserwy, pojemniki ze środkami czystości, 
narzędzia rozlokowane w niebieskich skrzynkach. Zapasowa 
elektronika wypełniała szafki i półki. Pachniało kurzem.
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Im dalej szła, tym bardziej zagracone były magazyny, 
przybywało zakamarków. Lampy alarmowe oświetlały tylko 
centralną część, przewiązkę między wejściem a wyjściem. 
Tial ukryła się w szczelinie między przylegającymi regałami.

Bardzo długo nic się nie działo. Czekanie. Bezruch. Gdy 
już sądziła, że zgubiła pościg na dobre, cienie na ścianie 
poruszyły się.

Gestykulowali między sobą, ale w jakiś dziwny sposób. 
Uzmysłowiła sobie, że tak samo zareagowali na jej atak, zbyt 
szybko, zupełnie jakby… dodawali ruch ręki tylko na pop-
arcie słów! Z niedowierzania rozchyliła usta. „Oni słyszą”, 
pomyślała zszokowana. Poczuła panikę, jakby ich przewa-
ga stała się jeszcze bardziej przytłaczająca i jednocześnie 
pozbawiała ją szans.

Wcisnęła się głębiej w cień. Mężczyźni przeczesywali zaułki 
magazynu i decydujący moment nadchodził nieubłaganie. 
Jeden z intruzów ruszył jej korytarzem. Kask nadchodzącego 
lśnił czerwoną łuną. Serce Tial załomotało jak ptak 
zamknięty w zbyt ciasnej klatce. Na broni zobaczyła mrów-
czy symbol PengLi. Wstrzymała oddech. Oczy rozszerzyły 
się jej ze strachu. Bezmyślnie skoczyła i z całej siły wbiła nóż 
pod żebra intruza. Wyszarpnęła mu broń. Dźgnęła drugi raz 
i trzeci. Odepchnęła mężczyznę, a gdy upadł na przeciwległą 
półkę, zobaczyła, że krzyknął. W cieniu kasku gasł ruch ust 
i grymas bólu.

Rzuciła się do ucieczki, ale zaalarmowani kompani zabi-
tego już biegli w jej stronę. Zanurkowała między niebieskie 
skrzynie zaszeregowane jedna na drugiej w wysokie bloki. 
Szarpnięcie przeszyło jej rękę bólem. Kula musiała drasnąć 
ciało. Tial wychyliła się zza skrzyń i oddała na ślepo kilka 
strzałów. Zrobiła tak parokrotnie, żałując, że nie słyszy wy-
miany salw. Zerknęła ostrożnie i osłupiała. Napastnicy zniknęli.

„Osaczają. Z której strony, lewej czy prawej? Może z obyd-
wu”. Wydobyła zza paska również broń odebraną wcześniej 
napastnikowi i wymierzyła w przeciwległe krańce chroniącej 
ją zapory skrzyń.

Zareagowała instynktownie na ruch. Oddała jednocześnie 
serie z obydwu pistoletów i przekoziołkowała. Koleś z prawej 
zginął, ten od lewej był farciarzem. Piekielnie szybko skrócił 
dystans i kopnął Tial w skroń, aż poczerniało jej przed ocza-
mi. Oberwała ciosy w brzuch i w plecy, a czując, że nie ma 
szans, rzuciła broń i uniosła ręce do góry.

Była głupia, że się poddała, należało walczyć do upadłego. 
Napastnik odkopnął pistolety nieco dalej, potem spokojnie 
skierował na nią lufę. Twarz miał bez wyrazu, pustą i twardą, 
tylko w grymasie ust tkwiła nienawiść.

Umarł z tą nienawiścią. Cefeid go zabił.
„Szlachetny strzał w plecy”, pomyślała z ulgą Tial. 

Skrzywiła się jednak z odrazą, gdy Cefeid strzelił po raz dru-
gi w głowę mężczyzny i tak samo upewnił się co do śmierci 
pozostałych. Ostrożność rządziła jego postępowaniem. Ale 
czy konieczność? 

Wyczuł jej niechęć i rysy na moment mu stężały. Wsunął 
broń do kabury.

„Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć”.

Mesa przypominała pobojowisko. Wszystko było potłu-
czone i zdemolowane. Jedzenie i skorupy rozbitych naczyń 
usłały podłogę. Ututek leżał przy drzwiach jak pisklak 
wypchnięty z gniazda. Emilio umierał – podziurawili mu 
tors kulami. Ledwie miał siłę poruszyć rękoma.

„Mają wszystkich. Zabrali ich na mostek. Strzelili do 
mnie. Chyba niepotrzebnie się stawiałem”. Krew bulgotała, 
wypełniając mu usta.

Irina zdarła ze stolika obrus i usiłowała zatrzymać krwo-
tok. Szlochała i przyciskała mu obrus do piersi, a materiał 
wypełniał się szkarłatem.

„Musicie to wiedzieć. Piotr Gler był szpiegiem”.
Cefeid ukląkł z drugiej strony i trzymał kucharza za rękę, 

dopóki mężczyzna nie skonał. A nawet gdy to nastąpiło, jesz-
cze przez moment trwali z Iriną w bezruchu, jakby oczekiwa-
li, że za kilka sekund coś go przywróci, jakiś cud sprawi, że 
ożyje. Zawsze czeka się na taki cud, nawet jeśli nieświadomie. 
Upłynęło około minuty, zanim Irina puściła obrus, a Cefeid 
stygnącą rękę Emilia.

Wtedy zostali otoczeni.

Tak jak pozostałych, zapędzono ich na mostek. Byli tutaj 
najwyraźniej wszyscy najemnicy PengLi. Tial przeliczyła ich 
mimowolnie – dwunastu oraz Piotr Gler. Udusiłaby gołymi 
rękami tego pierdolonego zdrajcę.

Tong wyraźnie przygnębiony siedział z pochyloną głową. 
Uś-miechnął się przelotnie na ich widok, jakby mówiąc „do-
brze, że żyjecie”. Gael także, tylko Ana Zarine drżała owinięta 
w zielony koc, w stanie szoku albo jakiejś katatonii. Oczy 
miała wytrzeszczone, ale była nieświadoma, a z kącika ust 
sączyła się jej strużka śliny.

„Co z nią?” – spytała Tial, gdy nie odniosło rezultatu 
potrząsanie ramieniem dziewczyny i delikatny klaps w policzek.

„Nie wiem” – odparł Gael. „Przyprowadzili ją w tym stanie”.
„Chciałem uruchomić sekwencję autodestrukcji, ale wygląda 

na to, że anulowano nasze klucze komend” – wtrącił Tong Tyon.
„Chciałeś wysadzić statek?” – Tial uniosła brwi wstrząśnięta.
„Mielibyśmy czas na ucieczkę” – odparł niewzruszony.
„Odwaliło ci?” – Tial znacząco puknęła palcem w czoło.
Potrząsnął głową beznamiętnie.
„Zdążylibyśmy dotrzeć do kapsuł ratunkowych”.
„I zdechlibyśmy, czekając na pomoc”.
Wzruszył ramionami. „A teraz oni mają wszystko – statek, 

lokalizację, hel-3, a my oczekujemy na pluton egzekucyjny”.
„Niezupełnie” – skwitowała Madame, uśmiechając się  

tajemniczo.
Irina przypatrywała się Glerowi, który siedział na swym dawnym 

miejscu przy terminalu, jak gdyby zupełnie nic się nie wydarzyło. 
Unikał patrzenia w ich stronę. Udzielał tamtym wskazówek co do 
oprzyrządowania i wkrótce intruzi przy jego pomocy uruchomi-
li wszystkie protokoły niezbędne do przejęcia wahadłowca. Alarm 
wyłączył się. Światła powróciły w swej stonowanej wersji.

Madame tymczasem z minuty na minutę wydawała się 
coraz bardziej podekscytowana. Chwyciła rękę Tong Tyona 
i w napięciu patrzyła w kierunku wejścia na mostek. Tial 
podążyła za jej spojrzeniem i na moment wstrzymała oddech.

Wszystkie głowy kolejno odwróciły się w stronę Lamparta. 
Najemnicy PengLi wskazywali go nerwowo i krzyczeli do siebie. 
Uniesiono broń i padło kilka strzałów, ale lampart nie zareagował 
na atak. Ani drgnął. Błyszcząca sierść zjeżyła się i zaczęła ema-
nować delikatną poświatą. Zwierzę otworzyło paszczę jak do ryku 
i w jednej chwili wszyscy intruzi upadli na ziemię, zwijając się  
w spazmach. Krew popłynęła im z oczu, uszu i nosa.

Madame zatarła dłonie i zachichotała zadowolona, pokle-
pując Tong Tyona po ramieniu, jakby mówiła: „Patrz, to 
działa. Działa super, nie?”

BARBARA MATURSKA
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Lśnienie ustało dopiero, gdy ostatni z ludzi PengLi 
znieruchomiał.

Zanim Piotr Gler miał czas otrząsnąć się z szoku, Gael 
już mierzył do niego z broni, tak samo Tong i Cefeid.

„Dlaczego to zrobiłeś?” – Zamigała wściekle Tial. – „Blajda, 
Ututek i Emilio nie żyją. A Lerkucjo? To też twoja sprawka?”

„Musiałem” – Gler wzruszył ramionami. „Rozgryzł 
mnie”. Niemal niepostrzeżenie wyciągnął z kieszeni mały 
panel. Twarz powlekł mu grymas szaleństwa.

Tial zmroził strach. Zobaczyła, jak Ana Zarine upada 
w konwulsjach, drapiąc i rozszarpując kombinezon, a po-
tem nagą skórę. We wnętrznościach dziewczyny coś się 
kotłowało, próbując wydostać na zewnątrz.

Irina instynktownie cofnęła się ku wyjściu. Ciało Any 
wygięło się w tył w paroksyzmach, a Imary wydostawały 
się z jej poszarpanego brzucha jeden po drugim. Proste 
skrzydła cięły powietrze krawędziami ostrymi jak brzytwy, 
rozbryzgując krew i kawałki ciała. Madame porzuciła Lam-
parta i po prostu uciekła. Korzystając z chwilowego za-
mieszania, Gler wyrwał pistolet z rąk martwego żołnierza, 
po czym ukrył się za fotelem kapitańskim. Tong, Cefeid  
i Gael byli zbyt zajęci strzelaniem do robali, by to zauważyć.  
A szkoda, Glera łatwiej byłoby ustrzelić niż małe, szybkie owady.

Gael zamienił nieskuteczną broń na krzesło i oganiał 
się mocnymi zamachami. Przezornie z jego strony. Tong 
dopuścił swojego Imara zbyt blisko i ten zatopił szczypce  
w jego twarzy. Miotając się na oślep, kapitan jeszcze pró-
bował gołymi rękami oderwać owada, choć ostre skrzydła 
kaleczyły mu palce i wnętrza dłoni. Chwilę później upadł 
sparaliżowany. Otworzył usta, w desperacji próbując nabrać 
choć haust powietrza, ale przez spuchnięte gardło nic się nie 
przedostało. Posiniał i znieruchomiał.

Cefeid stał najdalej od Any Zarine i widząc, co się święci, 
zawczasu zerwał z siebie kombinezon. Narzucił sztywne 
tworzywo na atakującego go osobnika i deptał tak długo, aż 
rozgniótł owada.

Tial niezręcznie próbowała ratować się nożem bojowym. 
Dźgała powietrze, usiłując trafić atakujące stworzenie, ale 
zapewne skończyłaby jak Tong, gdyby Cefeid nie przyszedł 
jej z pomocą. Jego numer z zarzucaniem kombinezonu jak 
zaimprowizowanej sieci był niezawodny.

Gael w końcu trafił swojego Imara nogą od krzesła, a Tial 
dokończyła dzieła (wreszcie celnym) dźgnięciem noża.

„Gdzie Gler?” Cefeid rozejrzał się po mostku.
Po krótkich poszukiwaniach znaleźli go martwego za fo-

telem kapitańskim. Zastrzelił się.

Tial otarła pot z czoła, zakorkowała detergent i zrzuciła 
gumowe rękawice. Zmywanie plam krwi (zwłaszcza przy-
jaciół) nigdy nie będzie jej hobby. Otarła ukradkiem zał-
zawione oczy i popatrzyła tępo, jak krew zabarwia rdzawo 
wodę w wiadrze.

Przed upływem godziny przywrócą mesę do porządku. 
Nic nie będzie przypominać o masakrze. Jeszcze tylko pozbie-
rają potłuczone talerze i rozsypane karty. Najważniejsze, że 
brunatne plamy zniknęły z podłogi i ścian. 

Na mostku natomiast czekało aż nadto pracy.
Madame Serfillez zrobiła herbaty i pozwoliły sobie na 

chwilę wytchnienia w gabinecie manekinów.
„Jak udało ci się przeżyć atak Imarów?” – Tial po raz setny py-

tała o to starszą panią i wcale już nie liczyła na szczerą odpowiedź.

„Miałam szczęście” – odparła tamta, a wargi rozchylił jej 
nie-znaczny uśmiech. „Zręczny gracz zawsze chowa więcej 
niż jednego asa w rękawie”.

„Ja miałam Cefeida” – zamigała Irina.
„Wdzięczność to silne uczucie, dziecko. Bardzo niedoce-

niane. Mieć kogoś, na kim można polegać, to skarb”.
Tial wzruszyła ramionami. Inne rzeczy zaprzątały jej głowę.
„Pomyliłam się co do ciebie”.
„Drobiazg. Potrafię stwarzać wokół siebie mylne pozory. 

Czy oni zdążyli nadać do Gildii lokalizację helu-3?”
„Gael mówi, że nie. Nawiązali połączenie, tylko tyle, nicze-

go nie przesłano. Lampart wkroczył do akcji w najodpowied-
niejszym momencie. Baza jest z nas zadowolona. Twierdzą, że 
zabezpieczyli bezpieczny powrót, cokolwiek to znaczy”.

Madame skinęła głową usatysfakcjonowana.
Tial uruchomiła glaba i przebiegła wzrokiem serwis  

informacyjny.
Wczoraj o dwunastej zero sześć zamachowiec-samobójca 

wysadził wahadłowiec PRO-47 „Silene”. Do ataku przyznała 
się grupa terrorystyczna Czarny Szlak.

Barbara Maturska

We wrześniu ubiegłego roku zadebiutowała opowiadaniem 
„Sznur Inanny” w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” 
nr 07 (CIX) /. Niektóre z jej wcześniejszych opowiadań, m.in. 
„Powrót do Tanhai” i „Owad w bursztynie” można znaleźć na 
Portalu Fabrica Librorum.  Aktualnie pracuje nad ukończeniem 
powieści.
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Bartłomiej Dzik 
Anioł konwencjonalny

Ilustracja: Magdalena Mińko 
Odkąd Beata przeprowadziła się z Targówka na Ochotę, nie 

bała się wracać sama późną porą do wynajmowanego mieszka-
nia. Okolica była zielona i spokojna, a dojazd na wykłady, nawet 
uwzględniając przesiadkę z autobusu do tramwaju – krótszy, niż 
gdy mieszkała po prawej stronie Wisły. Tego wieczoru arterie 
wyjazdowe z Warszawy zagęściły się od samochodów, jak zawsze 
przed majowym długim weekendem. Beata również planowała 
wyjazd, ale musiała poświęcić jeden dzień na pilnie zlecone 
tłumaczenie, które zapewniało poważny zastrzyk gotówki do 
skromnego studenckiego budżetu. Jej dwie koleżanki, z który-
mi dzieliła wynajmowane lokum, wyjechały dzień wcześniej, co 
dawało gwarancję spokojnej pracy nad tekstem.

Wybiegła z tramwaju, licząc, że zdąży złapać autobus, 
ale gdy dotarła na przystanek, widziała już tylko znikające 
za zakrętem światła przegubowego solarisa. Na następny  
o tej porze musiałaby czekać pół godziny. Postanowiła, że 
dotrze do mieszkania piechotą na skróty, co zajmie mniej niż 
kwadrans. Ciepły bezchmurny wieczór zachęcał do spaceru, 
a Beata stwierdziła, że świeże powietrze dobrze jej zrobi po 
wielogodzinnym wdychaniu bibliotecznego kurzu.

Minęła ogródki działkowe i skręciła w prawo, przechodząc 
koło zamkniętego sklepu spożywczego w brzydkim pawilonie 
pamiętającym epokę Edwarda Gierka. Nagle wieczorną ciszę 
przerwało głośne przekleństwo i metaliczny brzęk. Pod nogi Beaty 
poturlała się nieotwarta puszka piwa. Zanim dziewczyna zdążyła 
zareagować, znalazła się między dwoma mężczyznami, z których 
jeden niezgrabnie trzymał rozdarty sześciopak, a drugi kończył 
rozmowę przez telefon komórkowy, nie wyjmując papierosa z ust.

Dziewczyna w pierwszym momencie porządnie się wystra-
szyła, zaraz jednak odetchnęła z ulgą, bowiem mężczyźni w żad-
nym razie nie wyglądali na dresiarzy, narkomanów czy innych 
degeneratów. Obaj w średnim wieku, dość szczupli, elegancko 
przystrzyżeni, jeden ubrany w szary garnitur, drugi – w dżinsy 
i markową skórzaną kurtkę, przypominali raczej biznesmenów 
wracających z awaryjnych zakupów w nocnym sklepie.

Mężczyzna w kurtce bezrefleksyjnym wzrokiem zlustro-
wał studentkę, po czym przykucnął, by podnieść upuszczoną 
puszkę. Beata energicznie ruszyła w stronę mieszkania, od 
którego dzieliło ją niecałe pięćset metrów. Nie zdążyła przejść 
trzech kroków, gdy poczuła silne szarpnięcie za ramię, które 
obróciło ją o sto osiemdziesiąt stopni. 

– Dokąd tak pędzisz, dupeczko? – zarechotał mężczyzna 
w garniturze. Jego twarz, dobrze widoczna w świetle latar-
ni, wyglądała jak morda zagłodzonego psa, który zobaczył 
krwisty ochłap mięsa z kością. Serce dziewczyny zaczęło 
uderzać niczym kowalski młot.

– Może napijesz się z nami na działeczce pod gruszą – 
dodał chrapliwym głosem mężczyzna w kurtce, otwierając 
puszkę piwa. – Na pewno się napijesz…

Umysł Beaty, coraz silniej trawiony przez strach, starał 
się resztkami siły znaleźć wyjście z sytuacji. Najbliższy blok 
znajdował się niedaleko, ledwie dwadzieścia metrów, ale 
jego czarne okiennice dawały nikłą nadzieję, że ktoś usłyszy 
krzyk. Ulica, normalnie dość ruchliwa, była o tej porze 
złośliwie pusta. Za to ogrodzone poszarpaną siatką ogródki 
działkowe leżały na wyciągnięcie ręki. Dziewczyna zdała so-
bie sprawę, jak bardzo głupim pomysłem było obranie tego 
skrótu późnym wieczorem.

Obróciła się na pięcie i rzuciła do ucieczki, składając 
usta do krzyku, jednak mężczyzna w garniturze był szybszy. 
Poczuła jak dłoń knebluje jej usta, a silne ramię obejmuje  
w pasie i unosi parę centymetrów nad ziemię. Zaczęła wierzgać 
rękoma i nogami, ale na napastniku ciągnącym ją w stronę 
krzaków nie robiło to żadnego wrażenia. Nie minęła minu-
ta, jak znaleźli się wśród gęstych drzew i krzewów obok starej 
zdezelowanej altanki, na skrawku trawy słabo oświetlonym 
jedynie księżycową poświatą.

– Lubię rżnąć rude! Ty wiesz, Zdzichu, że bardzo lubię 
– wychrypiał mężczyzna w kurtce, wyrzucając na trawę nie-
dopitą puszkę. Uścisk dłoni kneblujący Beatę był tak silny, że 
dziewczyna poczuła w ustach smak krwi. Jej oczy zaszkliły się 
łzami, a serce szamotało się w piersi jak dziki zwierz złapany 
we wnyki. Nagle poczuła na całym ciele podmuch ciepłego 
powietrza. Liście wokół zaszeleściły głośno, choć mogłaby 
przysiąc, że pogoda tej nocy była całkowicie bezwietrzna.

– Co jest, kurwa!? – warknął mężczyzna nad uchem Bea-
ty, lekko luzując uścisk ramienia.

– Psy po krzakach szczają – odparł niepewnym głosem jego 
towarzysz, rozglądając się naokoło. – Albo jakie inne pierdo…

Nie zdążył dokończyć. Jakaś niewidzialna dłoń chwyciła 
go z tyłu za kurtkę, uniosła płynnie i cisnęła z ogromnym im-
petem na spróchniałą ścianę altanki. Bielone deski popękały 
z trzaskiem, a zgięty w pół korpus mężczyzny bezwładnie 
zawisł na resztkach konstrukcji, półtora metra nad ziemią.

Drugi napastnik zwolnił ucisk i dziewczyna zdołała wyr-
wać mu się z rąk. Była jednak tak spanikowana, że zaraz 
zaplątały jej się nogi i runęła jak długa na trawę. Z tej pozy-
cji mogła dostrzec, jak jej niedoszły oprawca mija ją bie-
giem, a sekundę później zostaje podcięty przez niewidoczną 
przeszkodę. Nieszczęśnik zanurkował w powietrzu i po 
paru metrach widowiskowego lotu jego głowa spotkała 
przerdzewiały hydrant. 

Roztrzęsiona Beata z trudem podniosła się na nogi. Nie 
oglądając się za siebie wybiegła z ogródków, jakimś cudem 
odnajdując najkrótszą drogę do osiedlowej uliczki. Biegła 
jeszcze dobrych dwieście metrów, aż zatrzymała się, łap-
czywie łapiąc oddech. Znowu poczuła ciepły wiatr i jeszcze 
coś, jakby delikatne muśnięcie puchem na prawym policzku.
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– Przepraszam, że tak niezręcznie wyszło. – Ciepły męski 
głos zza pleców sprawił, że serce znowu podeszło jej do 
gardła. Niemniej, wiedziona dziwną intuicją, nie rzuciła się 
do ucieczki, tylko powoli odwróciła głowę.

Anioł wyglądał zupełnie jak przeniesiony z obrazu, któ-
ry wisiał nad łóżkiem jej ukochanej babci: młody blondyn  
o kręconych włosach, ubrany w powłóczystą białą szatę,  
z parą śnieżnobiałych łabędzich skrzydeł. Był nawet lekko 
pulchny, może nie otyły, ale krągły – dokładnie jak na ma-
lowidle w wiejskim domku.

– Nie bój się – rzekł przyjaznym, uspokajającym tonem. 
– Jestem Esaphryel, twój Anioł Stróż.

– Beata – odpowiedziała drżącym głosem, dygając grzecz-
nie, po czym zaczerwieniła się jak burak, zdając sobie sprawę  
z bezsensowności przedstawiania się własnemu aniołowi.

– Jeszcze raz przepraszam – powtórzył. – To nie powinno 
tak wyglądać. Ciągle się uczę. Pozwolisz, że odprowadzę cię 
do domu. – Gestem ręki wskazał w kierunku bloku, w któ-
rym mieszkała.

Skinęła delikatnie głową, robiąc nieco skonfundowaną 
minę. Ruszyli powolnym krokiem opustoszałą uliczką wzdłuż 
płotu ogródków działkowych. 

Beata należała do dziewczyn, które twardo stąpają po zie-
mi. Pomimo studiów na drugim roku filologii germańskiej 
charakterologicznie chyba bardziej przypominała trzeźwo 
myślącego ścisłowca niż bujającą w obłokach humanistkę. 
Sytuacja, w której się znalazła, wyglądała całkowicie ab-
surdalnie – bo jak inaczej nazwać spacer z aniołem po 
opustoszałych uliczkach Ochoty. Z drugiej strony, anality-
czny umysł dziewczyny odrzucał hipotezę o śnie czy halu-
cynacjach. Poza postacią Esaphryela wszystkie otaczające 
dziewczynę detale były zbyt wyraziste, by występować w sen-
nych majakach. Bolące pobrudzone kolano, torebka, z któr-
ej wystaje kupiony po drodze z biblioteki kartonik soczku, 
odór otwartego śmietnika przy mijanym czteropiętrowym 
bloku – w snach takie szczegóły nie występują. Beata szybko 
pogodziła się z myślą, że to wszystko dzieje się naprawdę.

Przez moment szli w milczeniu. Nie mogła się powstrzy-
mać, by nie spoglądać co chwilę na idącą po jej prawej stro-
nie postać, choć starała się robić to bardzo dyskretnie. Anioł 
nie leciał ani nie lewitował, chodził po nierównym chodniku 
jak zwykły śmiertelnik, tyle że na bosaka. Beata zauważyła 
nawet, że Esaphyreal ma nieowłosione nogi i znowu się 
zaczerwieniła. Serce dziewczyny, które jeszcze niedawno 
chciało za wszelką cenę wyrwać się z żebrowego więzienia, 
było teraz nadzwyczaj spokojne. Czuła, że otacza ją jakaś 
nie do końca opisywalna słowami aura, rodzaj eterycznego 
kokonu, dającego poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Przed 
oczami stanęła jej scena sprzed ledwie trzech minut z dwo-
ma zwyrodnialcami przy altance i wtedy dopiero poczuła 
chłodny dreszcz. Została cudownie ocalona – to nie ulegało 
wątpliwości – ale dlaczego anioł ją przepraszał?

– To, co nazywasz cudem, było raczej niezgrabnie napra-
wioną wpadką – rzekł Esaphryel. Beata natychmiast zdała sobie 
sprawę, że towarzysz spaceru czyta jej w myślach. – W ludzkim 
języku pojęcie cudu jest zresztą bardzo nieprecyzyjne.

– No, ale… – zaczęła, nie wiedząc do końca, co chce powiedzieć.
– Większość Aniołów Stróżów, zdecydowana większość, 

to doświadczeni opiekunowie – zaczął wywód. – Tobie trafił 
się, mówiąc ziemskim językiem, praktykant, uczeń. Nie py-
taj dlaczego: z jednej strony nie mogę powiedzieć, że przez 

przypadek, bo u nas, na górze, takie słowo jak „przypa-
dek” nie istnieje, z drugiej strony to dość skomplikowane.  
W każdym razie to nie jest żadna kara ani nagroda.

Skręcili w boczną osiedlową uliczkę. Beata nerwowo 
rozglądała się wokół, zastanawiając się, co będzie, gdy ktoś 
ich zobaczy. Nikogo jednak nie było w zasięgu wzroku.

– Wcześniej śpiewałem w anielskim chórze. To też ważne 
zajęcie, acz dużo prostsze. Bycie Aniołem Stróżem to zasz-
czytna, ale i bardzo trudna funkcja – kontynuował. – Me-
taforycznie rzecz ujmując, trzeba nauczyć się mistrzowsko 
grać na strunach wielkiej harfy, zwanej Bożą Opatrznością. 
Ja jeszcze tego dobrze nie potrafię.

Kilka metrów przed nimi, zza kosza na śmieci wysunęła 
się sylwetka czarnego kocura. Zwierz podniósł łapkę, jakby 
szykując się do przebiegnięcia im drogi, ale potem zamarł ni-
czym sparaliżowany. Przeszli obok niego, a sekundę później 
Beata usłyszała za plecami delikatne szelest kocich łap.

– Wyrwałeś mnie z rąk tych… no… – rzekła dziewczyna. 
– Czy to nie jest opatrzność?

– Jest, lecz… Jakby to powiedzieć… – Esaphryel zamyślił 
się. – W ludzkim języku ciężko znaleźć analogię, ale spróbuję. 
Macie tu na ziemi broń konwencjonalną: czołgi, samoloty, 
działa. Macie wreszcie broń atomową i inne środki maso-
wego rażenia. Broń konwencjonalna jest efektywna, gdy 
używa się jej na polu walki. Broń atomowa może w potężny 
sposób wpływać na losy świata, nawet jeśli spoczywa ukry-
ta w podziemnym silosie. Albo tak… macie medycynę 
konwencjonalną, te wszystkie pastylki lub chirurgiczne ope-
racje. Stosujecie też czasem profilaktykę, kiedy odpowied-
nie drobne działania zapobiegają poważnym schorzeniom. 
To, co stało się kilka minut temu przy altance, to było jak-
by użycie prymitywnej broni konwencjonalnej, taki strzał 
z działa; albo jak konwencjonalna operacja chirurgiczna. 
Klucz do arsenału atomowego to trzyma sam Bóg, a domeną 
doświadczonych Aniołów Stróżów jest profilaktyka. 

Jeśli tak zachował się anioł konwencjonalny, to co zrobiłby 
profilaktyczny? – pomyślała Beata i ugryzła się od razu  
w mentalny język, przypominając sobie o czytaniu w myślach.

– Anioł konwencjonalny i anioł profilaktyczny, nawet cieka-
wa nazwa. – Esaphryel uśmiechnął się. – Gdybym umiał dob-
rze operować harfą opatrzności, przewidując bieg wydarzeń  
i subtelnie ingerując w świat nieożywiony, sprawiłbym choćby, że 
autobus spóźniłby się pół minuty i zdążyłabyś do niego wsiąść. 
Anioły Stróże interweniują w ten sposób codziennie miliony 
razy. Jest wielką sztuką to wszystko zharmonizować. Nawet  
uczonym ludziom wydaje się, że światem kierują deterministycz-
ne prawidła, choć na każdym kroku dzieją się cuda. Rozumiesz?

– Tak, chyba tak… – odrzekła i zamyśliła się. Wychowała 
się w religijnej rodzinie, modlitwa i wizyty w kościele nie 
były dla niej pustymi rytuałami, ale mimo wszystko, nagle 
poczuła się tak, jakby jej wiara była boleśnie płytka. 

– Jesteśmy na miejscu. – Głos Esaphryela wyrwał ją z za-
myślenia. Nawet nie zauważyła, że już doszli do przeszklonej 
klatki jej bloku. – Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. 
Obiecuję się poprawić, już niedługo mam koniec praktyk  
i egzamin…

– O, to jak u mnie, sesja za miesiąc… – odparła bez zasta-
nowienia. 

– U nas „niedługo” znaczy jednak coś innego – znów się 
uśmiechnął. – Wyśpij się dobrze, miałaś ciężki wieczór. Będę 
przy tobie – rzekł ciepłym, opiekuńczym głosem. I znikł.

Anioł konwencjonalny
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Beata stała przez chwilę z otwartymi ustami i dłonią 
opartą na klamce zewnętrznych drzwi klatki.

– Ojej, zapomniałam – westchnęła nagle. – Dziękuję! – 
rzuciła w powietrze, patrząc na rozgwieżdżone niebo.

Gdy weszła do mieszkania, poczuła, że opuszczają ją 
siły. Zdołała jeszcze tylko rzucić ubranie w kąt, wtuliła się 
pod kołdrę i błyskawicznie zasnęła. Wstała kwadrans po 
dziewiątej, fizycznie wypoczęta, ale strasznie głodna i jed-
nak lekko skołowana. Jedząc tosty z twarożkiem i popijając 
mleczną kawą, usiłowała sobie przypomnieć wydarzenia 
ostatniego wieczoru, ale miała wrażenie, że ktoś je zasłonił 
kotarą gęstej mgły. Gwałciciele, spacer z aniołem, nawet ten 
czarny kot, wszystko to wyglądało teraz jakoś bajkowo. Jej 
prawe kolano było lekko zadrapane, to fakt, ale to trochę 
za mało, by uwiarygodnić fantastyczne obrazy z krańców 
świadomości. Beata pomyślała, że to jednak musiał być sen 

– przedziwny, realistyczny w szczegółach, ale jednak sen. 
Dopiła kawę i odpaliła komputer. Należało się sprężyć, by 
zrobić tłumaczenie i zdążyć na pociąg do rodziców.

* * *

Nigdy nie przepadała za takimi miejscami, ale w końcu 
uznała, że coś się od życia należy i dała się zaciągnąć koleżankom 
z pracy do znanego klubu w Śródmieściu. Lokal w piątkowy wie-
czór był zapełniony po brzegi młodymi pracownikami wielkich 
korporacji, którzy chcieli wyładować stres nagromadzony po co 
najmniej pięćdziesięciogodzinnym tygodniu pracy. Towarzystwo 
piło fantazyjne drinki przy barze i przy mikroskopijnych plasti-
kowych stolikach, podrygiwało leniwie w rytm nowoczesnej mu-
zyki o trudnym do określenia gatunku i mniej lub bardziej dys-
kretnie raczyło się bardziej lub mniej legalnymi używkami.

BARTłOMIEJ DZIK

opowiadania



57

– Co ja tu robię? – powtórzyła w myślach już trzeci raz  
w ciągu godziny, sącząc kolorową Margaritę i wsłuchując się  
w dyskusję koleżanek z pracy o ukrytych zaletach seksu oralnego. 

Beata czuła się podle, a alkohol, który miał poprawić humor, 
okazał się złośliwie nieefektywny. Od rozstania z Krzyśkiem 
minęły już trzy tygodnie, a ona wciąż nie mogła się pozbierać. 
Choć sama go rzuciła, miesiąc przed planowanymi zaręczynami, 
gdy na jaw wyszły wszystkie jego krętactwa i skoki w bok, trawiło 
ją poczucie wstydu i życiowej porażki. Przypomniała sobie, jak 
śmiertelnie obrażona ignorowała ostrzeżenia rodziców, które 
okazały się co do joty prawdziwe. Było jej tak głupio, że po raz 
pierwszy w życiu wykręciła się od przyjazdu na Wielkanoc, 
argumentując to nagłym spiętrzeniem zawodowych obowiązków. 
Wytłumaczenie to zawierało nawet ziarno prawdy, bo firma kon-
sultingowa, w której zaczęła po studiach pracę jako tłumaczka, 
płaciła sowicie, ale też wymagała od pracowników dużo więcej 
niż spokojnej pracy od ósmej do szesnastej.

Dopiła drugiego drinka do połowy i wreszcie poczuła  
w głowie lekki szum. Wlany w pusty żołądek alkohol w końcu 
zaczynał działać. Podniosła wzrok znad szklanki na swoje to-
warzyszki. Były tak różne od niej. Kiedyś wydawały się jej 
pretensjonalnymi, bardzo płytkimi panienkami, teraz powoli 
zaczynała zazdrościć im przebojowości. Na ich tle wyglądała 
jak ruda myszka, może dobrze wykształcona, może pracowi-
ta, ale jednak myszka. One braki w wykształceniu nadrabiały 
obrotnością, a gdy było trzeba więcej pracować, nie wahały się 
sięgać po amfę czy podobne stymulanty. Zobaczywszy to pierwszy 
raz, była mocno przerażona, a teraz nawet zaczęła zazdrościć 
koleżankom tej łatwości rozwiązywania problemów na skróty.

 – Kurde, Beata, wyglądasz jak zbity kundel… – Sztur-
chnięcie Alki wyrwało dziewczynę z zamyślenia. – Potrzebu-
jesz czegoś mocniejszego na poprawę humoru.

– Zaraz coś znajdziemy… Wydaje mi się, że widziałam Leona. 
– Sylwia wstała od stołu i pociągnęła Beatę za rękę. Dziewczyna 
nie stawiała oporu, wstała chwiejnie i podreptała za koleżankami 
w ciemniejszy zaułek klubu obok tylnego wyjścia i toalet.

Leon był trzydziestoletnim brunetem, jakby żywcem wy-
jętym z klasycznego gangsterskiego filmu o włoskiej mafii. 
Piekielnie przystojny, o pociągłej twarzy, z lekką opalenizną 
i zaczesanymi do tyłu kruczoczarnymi włosami. Ubrany  
w idealnie dopasowany stalowoszary garnitur i purpurową 
jedwabną koszulę, pachniał wodą toaletową o ostrej, ekstra-
waganckiej nucie. Sypał błyskotliwymi żartami, a z Beatą na-
wet zamienił dwa zdania o niemieckiej literaturze romantycz-
nej. Zdecydowanie nie wyglądał na dealera, a dziewczyna była 
pod dużym wrażeniem jego erudycji. W końcu jednak rozmo-
wa, w której pierwsze skrzypce wiodły Sylwia z Alką, zeszła na 
stymulanty. W wypielęgnowanych dłoniach Leona pojawił się 
foliowy woreczek z jakimiś bladoróżowymi pastylkami.

– Dla ciebie gratis. Zobaczysz, jak wygląda krok w chmu-
rach – uśmiechnął się szelmowsko do Beaty. Wahała się przez 
chwilę. Wypity przed kwadransem alkohol szumiał mocno  
w głowie, perspektywa oderwania się od złych wspomnień 
kusiła coraz bardziej. Głos rozsądku, nuty odpowiedzialności, 
poczucie bycia tą „grzeczną dziewczynką” parowały szybko jak 
poranna rosa. Chrzanić to wszystko – pomyślała i wyciągnęła 
dłoń po foliową torebkę.

– Jezu! – krzyknęła przechodząca obok kelnerka, która 
poślizgnęła się na mokrej posadzce. Srebrna taca wyleciała 
w powietrze, a wypełnione kolorowymi drinkami szklanki 
pofrunęły we wszystkich kierunkach. Solidna porcja Krwawej 

Mary wylądowała dokładnie na środku niebieskiej bluzki Beaty. 
Dziewczyna odskoczyła do tyłu i zaklęła siarczyście. Ignorując 
współczujące słowa koleżanek, pędem pobiegła do łazienki jak 
najszybciej zmyć czerwoną plamę z ulubionego ciuszka.

Zmagania z sokiem pomidorowym wypadły jednak dość 
żałośnie. Jedyne, co osiągnęła, to tylko większe przemocze-
nie. Jeszcze, jak na złość, w kranach zabrakło ciepłej wody, 
zaś ta, która miała być zimna, była po prostu lodowata. Be-
ata zabrała się za mycie twarzy, również ochlapanej przez 
drinka. Wnet poczuła, że wściekłość ją opuszcza, a nawet, że 
nieco trzeźwieje. Bez wahania zanurzyła jeszcze raz skronie  
w zimnym strumieniu na dobrych kilkanaście sekund.

– Rany, co ja robię!? Chyba zupełnie zwariowałam – 
rzekła na głos, po czym wybiegła z klubu, łapiąc tylko kurtkę 
w szatni i nie oglądając wcale się na koleżanki.

Noc była wyjątkowo ciepła jak na koniec marca. Ruszyła 
piechotą w stronę metra. Mokra bluzka dawała poczucie fi-
zycznego dyskomfortu, ale psychicznie Beata czuła się jak 
nigdy dotąd. Jak mogłam być tak głupia? Było tak blisko! – 
pomyślała. – Zapomnieć o Krzyśku, olać te głupie lafiryndy, 
zmienić pracę! – Czuła, jak wstępuje w nią niesamowita ener-
gia. – Jadę do domu na Wielkanoc, choćby świat się walił i palił! 
Gdy dochodziła do Marszałkowskiej, omiótł ja silny powiew 
wiatru. Na policzku poczuła coś dziwnego, jakby delikatne 
muśniecie upierzonym skrzydłem. Zatrzymała się nagle z ot-
wartymi ze zdziwienia ustami i uniosła oczy ku niebu.

– Dziękuję! – wyszeptała. – Awansowałeś…
Prężnym krokiem ruszyła przed siebie. Przed jej oczy-

ma stanął obraz z klubu sprzed kwadransa, gdy rozmawiała 
z przystojnym kusicielem. Przedziwny, ostry aromat wody 
toaletowej nie dawał jej spokoju, ale teraz uświadamiała 
sobie, że nie było to nic innego tylko… zapach siarki! Cóż, 
najwyraźniej obok konwencjonalnych aniołów po świecie 
wędrowały również konwencjonalne diabły…

Bartłomiej dzik

Rocznik 1975. Z wykształcenia ekonomista, autor publi-
kacji popularnonaukowych i felietonów z dziedziny ekono-
mii i psychologii społecznej. Dwukrotny finalista konkursu 
Horyzonty Wyobraźni. Publikował w Esensji i Fahrenheicie, 
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cuje nad powieścią fantasy.
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Gdy z końcem roku studenckiego powróciłem do rodzin-

nego domu na wakacje, naszła mnie jakaś szczególna ochota na 
czytanie. W latach licealnych, mając jeszcze dużo wolnego cza-
su, potrafiłem spędzać nad lekturą długie godziny, które później 
wspominałem jako chwile osobliwe, pełne magii i niezwykłości. 
Ileż radości dawało mi zagłębianie się w te fikcyjne historie, 
które przenosiły mnie do innego świata i pozwalały zapomnieć  
o traumach rzeczywistości. Najbardziej ceniłem sobie opo-
wieści grozy, pełne zadziwiających, przyprawiających o dresz-
cze wydarzeń, ponieważ był to szczególny rodzaj lęku, jakże 
odmienny od tego, który znałem z codzienności.

Wieczór przyniósł otuchę po parnym i upalnym popo-
łudniu. Rodzice siedzieli na ławce przed domem i popija-
li zimną herbatę, co jakiś czas zadając mi dla formalności 
jakieś pytania dotyczące studiów; pytania, na które nie  
chcieli znać odpowiedzi. Wypoczywałem na skonstruowanym 
przez ojca leżaku, przewracając kolejne strony powieści, i co 
jakiś czas z niechęcią powtarzałem na zmianę słowa: „tak”, 
„nie”, „dobrze”. Czasem odpowiadałem „nie” na pytanie typu 
„kiedy planuję powrócić do Wrocławia?”, jednak ani ja, ani 
rodzice nie zwracaliśmy uwagi na bezcelowość tej konwer-
sacji. Odkąd w dzieciństwie zamknąłem się w sobie, stosunki 
między nami zaczęły się ochładzać, co z początku stanowiło 
dla rodziców problem konieczny do naprawienia. Ale widząc, 
że po każdej próbie nacisku jeszcze bardziej ociągam się  
z wylewaniem uczuć i ani myślę opowiadać o sprawach, któ-
re dręczą moją duszę, dali wreszcie spokój i od tamtej pory 
traktowaliśmy się wzajemnie z dawką obojętności.

Znając już niemal wszystkie pozycje, które ułożone były na 
domowych regałach, postanowiłem poszukać książki na strychu, 
gdzie rodzice trzymali wiele staroci. Ku swojemu zdumieniu 
odkryłem tam powieść w obszarpanej okładce, z której nie 
mogłem odczytać tytułu. Dopiero przewrócenie kilku starych, 
zbrązowiałych i śmierdzących kurzem stron, opatrzonych bardzo 
długim wstępem, przekonało mnie, że oto trzymam w dłoniach 
„Mnicha” autorstwa Matthew Lewisa. Jako że wcześniej nie 
znałem tego dzieła, a ze wstępu dowiedziałem się, iż swojego cza-
su powieść cieszyła się wielką popularnością i budziła pewne kon-
trowersje, a w dodatku posiadała elementy grozy, zdecydowałem, 
że właśnie od niej rozpocznę czytelnicze wakacje. 

Przygody opata Ambrozjo i markiza de las Cisternas 
zainteresowały mnie i wciągnęły tak mocno, że nim zapadł 
zmrok, znalazłem się bliżej końca niż początku powieści. 
Wreszcie przetarłem zmęczone oczy i po zjedzeniu kolacji 
udałem się do swojego pokoju z zamiarem dokończenia 
tej nocy całej historii. Niestety, to był fatalny pomysł, któ-
ry doprowadził mnie do szaleństwa. Boże! Gdybym tylko 
mógł przewidzieć konsekwencje swoich decyzji, nigdy nie 
wziąłbym tej książki do ręki.

Opat Ambrozjo właśnie przymierzał się do pohańbienia 
niewinnej Antonii. Z pomocą sił szatańskich zakradał się nocą 
do pokoju dziewczyny, by utonąć w rozkoszy i dokonać niegod-
nego czynu, pozbawienia czci dziecięcej istoty. I wtedy właśnie ją 
ujrzałem! Wielka, brązowa, ohydna plama pokrywała tekst, któ-
rego nie mogłem dalej czytać. Owszem, rozróżniałem litery, ale 
z jakiegoś dziwnego powodu nie potrafiłem się na nich skupić, 
gdyż wzrok cały czas kierowałem na ciemniejsze obrzeża plamy. 
Podobnie nie mogłem też opuścić fragmentu i czytać dalej, tak 
jakby nagle ta wstrętna skaza zaraziła każdą myśl biegnącą przez 
moją głowę. Paskuda o identycznym nijakim kształcie, choć  
z każdą kartką nieco lżejsza i jaśniejsza, powtarzała się jeszcze 
na kilku stronach. Wyobrażałem sobie, że dawno temu ktoś 
wylał na książkę kawę, a potem wszystko zaschło i pozostało 
nietknięte na całe lata tylko po to, aby teraz zaatakować mój 
umysł. Podstępna zagrywka! Obraz, który początkowo mnie 
absorbował, z czasem zaczął budzić coraz większą niechęć  
i wreszcie nie mogłem już dłużej znieść tego widoku. 

Zamknąłem książkę, wzbijając w powietrze drobiny ku-
rzu, i odstawiłem na półkę z przeświadczeniem, że nigdy już 
po nią nie sięgnę. Zimny pot oblał moje ciało i drżałem, jakby 
wydarzyło się coś przerażającego, a przecież w rzeczywistości nie 
stało się nic. Niepokoił mnie nienaturalny rytm bicia serca, ale 
nie potrafiłem odpowiedzieć sobie na pytanie, co było przyczyną 
tych nerwów. Wreszcie położyłem się do łóżka z nadzieją, 
że sen przyniesie spokój i zapomnienie, ale nie dane było mi 
weń zapaść. Rzucałem się na pościeli, wiercąc i przewracając  
z boku na bok, a moje uszy drażniły tak zwyczajne i na co dzień 
niesłyszalne dźwięki, jak granie świerszczy lub szczekanie psów. 
Marzyłem o zamknięciu okna, żeby choć na chwilę odgrodzić 
się od hałasu, ale w pokoju było tak duszno, że nie zniósłbym ani 
chwili. Wiłem się jakby w męczarniach, ciągle myśląc o plamie,  
i po pewnym czasie zauważyłem, że moje odczucia względem niej 
zaczęły nabierać kształtu. Bałem się jej, a strach był paraliżujący  
i wzrastał z każdą chwilą. Zamykałem oczy, żeby nie dojrzeć jej 
przypadkiem w jakimś niespodziewanym miejscu, ale wtedy 
wyobraźnia podsuwała mi ją w myślach. 

Uśpiło mnie zmęczenie, jednak sen był przerywany i nie-
stały. Co jakiś czas podrywałem się do góry z uczuciem dziw-
nego odrętwienia. Śniło mi się, że leżę we własnym łóżku, 
pogrążony w mroku nocy, którą rozświetlał blask niewiadome-
go pochodzenia ciągnący od drzwi. W świetle ujrzałem sylwetkę 
nagiego mężczyzny kroczącego w moją stronę. Posuwał się 
wolno z wyciągniętymi przed siebie dłońmi, tak jakby chciał 
mnie pochwycić. Nie mogłem złapać oddechu, krztusiłem się  
i miałem wrażenie, że coś naciska mi na klatkę piersiową. Tatuaż, 
którego kształtu nie potrafiłem rozpoznać, widniał na ramieniu 
mężczyzny. Nie miał twarzy, a raczej zakryta była ona plamą, która 
zdawała się być w ruchu, pęcznieć i powiększać się; wylewała się 
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z niej jakaś ciecz, kapiąc oraz spływając po starym i obmierzłym 
ciele. Przerażony zamknąłem oczy, ale obraz nie zniknął,  
a nawet stał się wyraźniejszy. Mężczyzna był coraz bliżej i już 
wchodził na łóżko, jednak usilne zaciskanie powiek na jawie 
wyrwało mnie wreszcie z koszmaru. 

Trudno opisać ogrom radości, jaka mnie ogarnęła, gdy 
przekonałem się, że jestem sam w pokoju. Można to porównać 
jedynie z rozkoszą, która spływa na ocalonego szczęśliwie od 
tragicznej śmierci. Chwyciłem poszewkę kołdry i przetarłem 
całą spoconą twarz. Krótką chwilę patrzyłem w sufit, próbując 
poukładać myśli, a potem podniosłem się i zapaliłem światło, 
chcąc nabrać pewności, że faktycznie wszystko było jedynie 
snem. Zdziwiło mnie jednak, że „Mnich” nie leżał na regale, 
gdzie go zostawiłem, lecz na stoliku obok łóżka. Książka była 
otwarta na stronie, której tak bardzo się obawiałem. 

Postanowiłem nie poddać się panice i wiedząc, że nie będę 
mógł już zasnąć, zdecydowałem przeczekać do rana, oglądając 
telewizję w salonie. Wcześniej jednak skierowałem się do ła-
zienki, chcąc przemyć twarz w zimnej wodzie. Ale ku swojemu 
przerażeniu ujrzałem na suficie grzyb, który w zastraszającym 
tempie zaczął postępować na ściany. Naraz ogarnął  mnie lęk, 
że grzyb przez podłogę dostanie się do moich bosych stóp,  
a potem rozejdzie na całe ciało, zamieniając je w plamę. Szybko 
chwyciłem klamkę, ale mimo nacisku drzwi się nie otworzyły. 
Nagle poczułem coś wilgotnego na szyi i ze zgrozą nabrałem 
przekonania, że to już grzyb pnie się po mojej skórze. Ale to była 
ślina. Znów zbudziłem się w łóżku. Niczego nie będąc już pew-
nym, przeleżałem do świtu z otwartymi oczyma i głową pełną 
dziwacznych myśli. Dopiero nad ranem zaczął morzyć mnie sen. 
Wtedy też poczułem wewnętrzny spokój, który przyniósł mi uko-
jenie. W blasku słońca wszystko ma radosną barwę, podczas gdy 
mrok nocy wyolbrzymia nawet najmniejszy skrawek niepokoju. 

Strach przed ujrzeniem skazy jednak nie znikł, o czym prze-
konałem się w ciągu dnia. Z niedającą się wytłumaczyć obawą 
wchodziłem do swego pokoju, a kiedy w nim przebywałem, 
ogarniał mnie paniczny lęk przed stroną „Mnicha”, na której 
widniało to paskudztwo. Postanowiłem więc odnieść książkę  
z powrotem na strych. Ta decyzja początkowo przyniosła mi ulgę 
tak wielką, że odetchnąwszy z radością, spędziłem niemal całe 
popołudnie na rozmowach z rodzicami. Chyba żadne z nas nie 
spodziewało się, że nadejdzie jeszcze dzień, kiedy przy ciastkach 
i herbacie z nieudawaną uprzejmością będziemy rozmawiać, jak-
by nigdy nic się nie wydarzyło. Owszem, nie dyskutowaliśmy na 
żaden z tematów, które mogłyby w jakiś sposób naruszyć ten mile 
spędzony czas, mówiliśmy raczej o sprawach błahych i nieistot-
nych, ale sądziłem –  i myślę, że rodzice również byli tego zdania 
–  iż na dobry początek to w zupełności wystarczy. 

Wieczorem jednak cały ten irracjonalny lęk powrócił  
i zaatakował ze zdwojoną siłą. Niewypowiedzianą grozą na-
pełniało mnie już samo towarzystwo książek. Jakaś część mo-
jej wyobraźni szeptała, że pośród biblioteki na pewno znajdzie 
się niejedna książka, na stronnicach której widnieją okropne 
plamy. Ta świadomość nie pozwalała mi złapać oddechu, a nie 
mogąc zapomnieć odrażającego widoku z poprzedniego wie-
czora, znów zacząłem drżeć. Nie potrafiłem odwrócić myśli 
od tej skazy, cieniem kładącej się na mojej duszy.

Kolejną noc spędziłem, wijąc się na łóżku pod wpływem 
bólu, który zadawała mi obecność woluminów ułożonych 
równo na półkach. Wpatrywały się we mnie swoimi grzbie-
tami, stojąc prosto w rzędzie, niczym oddział żołnierzy na 
uroczystości, i skrzyły się, emanując żarem tak przejmującym, 

że niemal czułem swąd przypalanych na skórze włosów.  
W modlitwie prosiłem Boga, aby dał mi choć chwilę wytchnie-
nia, bym zaledwie na kilka sekund zapomniał o mękach  
i katuszach, jakie dostarczało mi to szalone opętanie. Powoli 
popadałem w stan odrętwienia, pełnego majaków i ponurych 
wizji, z których pamiętam tylko obraz znienawidzonej plamy.

Z każdym dniem strach przed ciemnością przybierał na 
sile. Wkrótce doszło do tego, że zaczynałem obiecywać sobie, 
iż następnym razem nie położę się nawet do łóżka, spędzając 
całą noc przy zapalonym świetle. Ale pomysły te spełzały 
na niczym, ponieważ gdy zapadał zmrok, okazywało się, że  
sztuczne światło razi moje oczy. Przyczyną takiego stanu było 
niedospanie i oszołomienie, wzrastające z każdą godziną bez 
snu. Chadzałem po mieszkaniu, wlokąc się z kąta w kąt ni-
czym zjawa. Twarz miałem ściągniętą i bladą, a pod oczyma 
widniały opuchnięte worki. Kilka razy na dzień popadałem  
w stan dziwnej apatii, kiedy przez kilka minut zupełnie nic do 
mnie nie docierało, a ja sam pogrążony byłem w półśnie. Oj-
ciec zawsze szarpał mną wtedy i przywracał do rzeczywistości.

Oczywiście, rodzice szybko zauważyli, że dzieje się ze 
mną coś złego. Bagatelizowałem sprawę, tłumacząc im, że 
to wina gorączki i zwyczajnego przemęczenia, ale niebawem 
wszystko będzie w porządku. Nie chcieli mi wierzyć, bardzo 
się martwili i doszło do tego, że w domu panowała wyjątkowo 
nieprzyjemna atmosfera. Wieczorami widziałem, jak szeptali 
w kuchni. Kiedy targały nimi silniejsze emocje, zdarzało się, 
że podnosili głos. Wreszcie oznajmili, iż umówili mnie na 
wizytę u psychologa, namawiając, a później wręcz błagając, 
abym skorzystał z tej możliwości. Długo nie zamierzałem 
się zgodzić, odpierając ich prośby z rosnącym zdenerwowa-
niem. Ale pewnej nocy zrozumiałem, że jeśli nie znajdę dla 
siebie deski ratunku, to niebawem oszaleję, a wtedy będzie 
już za późno na jakąkolwiek pomoc. Rodzice przyjęli moją 
decyzję z nieukrywaną radością, a podbudowani zmianą 
zdania postanowili jeszcze zachęcić mnie do odwiedzenia 
lekarza, ale tym razem stanowczo odmówiłem. Wmawiałem 
sobie, że żaden lekarz nie będzie w stanie uczynić niczego, co 
mogłoby przynieść mi ulgę. Owszem, dostałbym może jakieś 
leki na bezsenność, ale strach przed plamą by pozostał.

Rozmowa z psychologiem miała się odbyć dopiero w przy-
szłym tygodniu, tymczasem moja obsesja powiększała się  
z dnia na dzień i rozrastała do niewyobrażalnych rozmiarów. 
Już nie tylko książki budziły we mnie paniczny lęk. Jednego 
wieczora w wiadomościach mówiono o straszliwej zbrodni. 
Pewien mężczyzna zgwałcił i bestialsko zamordował dziecko, 
a potem zakopał je w lesie. Policja odnalazła zwłoki i zrobio-
ne im zdjęcie pokazano właśnie w telewizji. Oczywiście obraz 
był ocenzurowany, ciało w całości zamazano, tak że zdjęcie 
przedstawiało właściwie tylko niewyraźną plamę. Widząc 
to, krzyknąłem, zanosząc się łzami, a po chwili wpadłem  
w szał, wrzeszcząc, aby wyłączono telewizor. Rodzice przyjęli 
ten wybuch histerii z wielkim niepokojem. Pamiętam, że 
później ojciec dzwonił do kogoś po poradę. Od tamtej pory 
strach towarzyszył mi na każdym kroku, plamy bowiem 
mogły pojawiać się wszędzie, nawet w najmniej oczekiwa-
nych miejscach. Bałem się choćby otworzyć oczy, aby nie 
ujrzeć gdzieś skazy. Tylko stany wzmożonej apatii wyrywały 
mnie na chwilę z koszmaru, który stopniowo i nieprzer-
wanie prowadził do katastrofy. Na dwa dni przed wizytą  
u psychologa psychoza osiągnęła apogeum, czyniąc ze mnie 
wrak, coś na podobieństwo żyjącego trupa. Jednak gdzieś  
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w moim zatartym umyśle pozostawały jeszcze porozrywane 
na strzępy resztki rozumu i to one zmusiły mnie do działania, 
wykonania ostatniego desperackiego ruchu, który mógłby 
przywrócić mi spokój ducha. Musiałem zniszczyć „Mnicha”.

Niedługo zastanawiałem się nad tą decyzją, zresztą nie byłem 
już nawet w stanie racjonalnie myśleć. To był impuls, ostat-
nia oznaka instynktu samozachowawczego, który zmusił mnie 
do samoobrony. Wziąwszy ze sobą paczkę zapałek, z uczuciem 
najwyższej odrazy wydobyłem książkę ze strychu i postanowiłem 
wynieść ją oraz spalić jak najdalej od domu. Stojąc pod gościńcem, 
podpaliłem tę staroć i z nieopisaną ulgą przyglądałem się, jak stro-
ny płoną, marszczą się i zamieniają w popiół. 

Wygrałem!
Pierwszy raz od dłuższego czasu na mojej twarzy zagościł 

uśmiech. Znajdowałem się w jakimś nieopisanym błogostanie, 
który przywracał mi energię i radość życia. Już po chwili lęki, 
które jeszcze kilkanaście minut temu przyprawiały mnie  
o dreszcze, teraz wydawały się śmieszne i dziecinne. „Głu-
piec!”, powtarzałem w myślach. Zmęczenie co prawda na-
dal dawało mi się mocno we znaki, ale wewnętrzny spokój 
pozwalał mieć nadzieję, że tej nocy wyśpię się za wszystkie 
czasy. Byłem szczęśliwy. Po troskach nie zostało ani śladu. 

Wracając do domu, zobaczyłem stojącą na ulicy dziewczyn-
kę, najwyżej pięcioletnią. Przystanąłem, żeby się jej przyjrzeć. 
Chyba na kogoś czekała, trzymając w dłoni czekoladowego loda, 
który zaczął się już topić. Po chwili z pobliskiego sklepu wyszedł 
mężczyzna z siatką w ręku. Szedł w kierunku dziecka i już 
wyciągał wolną dłoń, żeby je złapać. Nagle kawał loda oderwał 
się od wafla i rozpaćkał na białej sukience dziewczynki. Wiel-
ka, brązowa plama rysująca się na materiale wpatrywała się we 
mnie i wciągała w bezdenną otchłań ciemności. Poczułem silne 
ukłucie w brzuchu i naraz serce zaczęło bić szybciej. Wszys-
tko powróciło; przerażenie objęło moje ciało, spowijając je 
paraliżem. Widząc palce mężczyzny, które zaraz miały zacisnąć 
się na rączce dziecka, nabrałem przekonania, że brud z ubranka 
przejdzie na niego, oszpecając i napełniając mrokiem oraz ob-
rzydzeniem. Chciałem go przestrzec, odwieść od tego szalonego 
pomysłu, zrobić wszystko, żeby się uratował.

– Stój! – krzyknąłem. – Zostaw to biedne dziecko! Nie 
dotykaj jej!

Załamałem się widząc, że mimo moich wołań mężczyzna 
złapał dziewczynkę za rękę i, patrząc na mnie jak na głupca, zaczął 
się oddalać. Już wyobrażałem sobie, jak plama rozwija się w nim. 
Nie chciałem dać za wygraną, jeszcze pragnąłem go przekonać.

– Zostaw ją, proszę cię! – wyłem, krztusząc się. – Ludzie! 
Ludzie! Nie pozwólcie mu, zabierzcie go od tej dziewczynki!

– Zamknij się! – Mężczyzna nie wytrzymał w końcu. 
Puścił dziecko, odłożył siatkę i przybiegł do mnie, wygrażając 
pięściami. – Oszalałeś, Majewski, czy co?! 

Stałem nieruchomo, z przerażeniem patrząc mu w oczy. 
Przez chwilę oddychał nerwowo, chcąc się uspokoić, a zdzi-
wienie nie schodziło z jego twarzy. Wreszcie chwycił mnie za 
włosy i pociągnął za nie, trzęsąc głową.

– Ty jesteś pijany? – zapytał. – Co ty wyprawiasz? Przecież 
to moja córka. Po co krzyczysz i wołasz ludzi, głupcze? Zawsze wie-
działem, że masz nie po kolei w głowie, ale nie sądziłem, że aż tak. 

– Ale… plama – wybełkotałem, odpływając już w kierun-
ku zapomnienia.

Chwiejąc się i zataczając z nerwów oraz przygnębienia, wy-
niszczony przekonaniem, że spalenie „Mnicha” nie odniosło 
zamierzonego skutku i że sytuacja staje się z każdą chwilą 

coraz gorsza, a przede wszystkim nabijając sobie głowę stra-
chem przed nocą, wróciłem do domu otępiony. Nie zwróciw-
szy uwagi na gościa, który siedział z rodzicami w kuchni, nie-
mal wbiegłem do łazienki, chcąc obmyć się z całego brudu,  
z obawą, że jakieś znamię przedostało się na moje ciało.

– Radek, nie przywitasz się? – usłyszałem głos.
Zamarłem. Miałem wrażenie, że śmiertelny wróg właśnie 

przekracza ostatnią linię oporu i jest już na prostej drodze do mo-
jego unicestwienia. Czułem się, jakby ktoś przyłożył mi młotkiem 
w głowę. Tylko elektryzujące mrowienie rozeszło się po całej skó-
rze, wstrząsając ciało spazmem. Łzy pociekły po policzku. 

„Oby to nie była prawda”, modliłem się w myślach.
Znałem ten głos bardzo dobrze. Wujek Adrian był ostatnią 

osobą, którą chciałem w tamtej chwili zobaczyć. Kiedyś, gdy 
byłem dzieciakiem, bywał u nas często. Typ samotnika, który 
nigdy nie znalazł sobie kobiety, choć wrodzonego uroku mu 
nie brakowało. Nieraz opiekował się mną przez kilka waka-
cyjnych tygodni, gdy rodzice wyruszali w jakąś podróż, ale 
później odwiedzał nas już coraz rzadziej. 

Zwymiotowałem. Wstrętny, cierpki posmak osiadł na ję-
zyku. Chciałem wyć i płakać, zniszczyć w złości wszystko, co 
stanie mi na drodze. Całe zamieszanie spowodowane było 
pieprzykiem, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Wujek miał na 
prawym policzku pieprzyk wielkości kapsla od butelki, z któ-
rego wyrastały pojedyncze, długie włosy. Na samą myśl robiło 
mi się niedobrze i chociaż starałem się uspokoić, wmówić so-
bie, że wyobraźnia uwypukla zatarte wspomnienia, że znamię 
wcale nie musiało być aż tak duże, to jednak obrzydzenie rosło 
z każdą sekundą. W tej sytuacji kolejna odrażająca plama była 
już ponad moje siły. Zdawało mi się, że jestem brudny, skażony. 

Przebiegłem przez kuchnię jak opętany, rzucając jedy-
nie: „źle się czuję”, i zamknąłem się w swoim pokoju. Matka 
opowiedziała wujkowi o ostatnich dniach, a on odparł coś 
ze zrozumieniem. Położyłem się na łóżku z zamiarem prze-
czekania tam do czasu, aż wujek odjedzie. Jakież było moje 
rozczarowanie, gdy z rozmów wywnioskowałem, że gość 
zostanie na noc. Tego było już za wiele!

Leżąc w ubraniu na łóżku, raz przykrywając się pościelą, 
a raz zrzucając ją nerwowo i nie mogąc znieść duchoty, jaka 
panowała w pokoju, czekałem w zawieszeniu, aż coś się 
wydarzy. Rozmowy dobiegające z kuchni ustały, nadszedł  
zmrok, a wraz z nim nadciągnęły ciężkie, burzliwe chmury. 
Co jakiś czas dało się słyszeć złowieszcze pomruki ciągnące od 
wschodu. Z rzadka zrywał się silniejszy wiatr, który trzepotał 
firankami i wprowadzał do pokoju odrobinę ochłody.  

Z lekkiej drzemki co chwila wyrywało mnie nerwowe ko-
łatanie serca. W żaden sposób nie mogłem tego opanować. 
Obawiałem się, że dostałem gorączki, bo mimo niesamowitego 
gorąca wstrząsał mną zimny dreszcz. Wszędzie dookoła zalegała 
jakaś dziwna, nieprzenikniona cisza, którą przerywały jedynie 
coraz głośniejsze grzmoty. W pokoju panowała taka ciemność, że 
z trudem dostrzegałem wyciągniętą dłoń. Ale wyobraźnia igrała 
sobie ze mną, malując mi na tych ledwo widocznych rękach, 
wyraźne plamy wielkości piłek tenisowych, jedna obok drugiej.  
Z trudem przełykałem ślinę, mając wrażenie, że to suchy, pustynny  
piasek, i marzyłem o kropli zimnej wody. Wystarczyło wstać, 
przejść do kuchni i nalać sobie pełną szklankę, ale niedorzeczne 
poczucie zagrożenia nie pozwalało mi na wykonanie żadnego 
ruchu. Tak bardzo kusiło mnie, żeby włączyć nocną lampkę  
i przekonać się, że skóra na moich dłoniach jest zdrowa, ale jesz-
cze bardziej bałem się, że lęk okaże się uzasadniony. Wpajałem 

DAMIAN DRABIK

opowiadania



61

sobie jednak, że ślady, które mnie pokryły, zaczynają swędzieć 
i szczypać, choć był to zapewne jedynie wynik ukąszeń przez 
komary. Drapałem się więc coraz żywiej, szybciej i mocniej, aż 
wreszcie w niektórych miejscach podrażniłem skórę do tego 
stopnia, że zaczęła z niej lecieć krew. Wpatrując się długi czas 
w jakieś ciemne miejsce, doszedłem do wniosku, że widzę je-
den obraz bez względu na to, czy mam otwarte czy zamknięte 
oczy. Wszędzie ciemność! I wtedy zacząłem sobie wyobrażać, 
że wszystko stało się już jedną wielką, niezgłębioną otchłanią 
o szkaradnych obrzeżach, że skaza padła na mnie jak trąd, 
wyżerając mi oczy, grzyb pokrył dom, zamieniając go w pluga-
we miejsce, w którym śpi trup, śmierdzący hańbą. 

Plamy! Plamy! Wszędzie plamy!
Chciałem krzyczeć na cały głos, ale gdy tylko łapałem 

powietrze, już coś kłuło mnie w gardle, uniemożliwiając mi 
wydobycie z siebie głosu.  

Nagle blask rozjaśnił całe pomieszczenie. W ciągu jed-
nej chwili, ułamka sekundy, zobaczyłem wszystko, czego się 
lękałem i boleśnie przekonałem się o prawdziwości powodów 
moich obaw. A więc jednak! Sufit i ściany pokryte grzybem, 
który wił się, poruszał niczym bakterie widziane pod mikro-
skopem. Brązowe ślady o przeróżnych kształtach na rękach. 
Nawet pościel, co ujrzałem kątem oka, pokryta była pleśnią. 
Ciemność nie sprawiła już, że obraz zniknął. Widziałem, 
Boże, widziałem wszystko! Zaraza padła na dom i lada mo-
ment zamieni mnie w brudną, śmierdzącą, obmierzłą plamę. 

Potężny grzmot rozerwał ciszę na strzępy, sprawiając, 
że dom zadrżał w posadach. Nikt tego nie odczuł, nikt tego 
nie słyszał, tylko ja wiedziałem. Zaczynałem rozumieć, 
poznawałem istotę całego zamieszania. Szkaradny, pokryty 
włosiem pieprzyk wujka Adriana. Miarka przebrała się wtedy, 
kiedy to odstręczające znamię pojawiło się w domu. Zaczęło 
się od plamy na stronicach „Mnicha”, a potem choroba coraz 
bardziej dobierała się do mnie ze wszelkich możliwych stron, 
wreszcie wujek otworzył drzwi i wpuścił ją do środka. On 
sprowadził ten smród! On był przyczyną! 

Teraz już wszystko skończone. Na dom spadła hańba  
i brud, którego nigdy nie uda się zmyć. Nawet jeśli pobieżnie 
zetrze się plamy, zdrapie tynk i umaluje ściany od nowa, to 
nie uda się już pozbyć zarazy. Ona jest wewnątrz, ukryła się 
głęboko w fundamentach i każda poszczególna cegła jest nią 

do cna przesiąknięta. Wszystko zostaje w psychice. Można 
zapomnieć o skazie, ale nie można od niej uciec.

Ratunku upatrywałem więc gdzie indziej. Myślałem, że 
jeśli nie da się pozbyć pleśni, to może uda się zahamować lub 
nawet odrobinę cofnąć jej rozwój. Gdyby udało się wrócić do 
chwili sprzed przekroczenia granicy. Wyrzucić z nagroma-
dzenia brudów jeden element, ten największy, który wszys-
tko sprowokował. Tak! Trzeba było pozbyć się znamienia 
wujka, bo to ono rozniosło zarazę.

Jeszcze przez długi czas leżałem bez ruchu, szeroko otwarty-
mi oczyma wpatrując się w ciemny sufit, na którym dostrzegałem 
delikatny ruch. Pragnąłem się uspokoić, opanować, wyrównać 
oddech, ale myśl o pozbyciu się choroby nie przyniosła mi ulgi, 
której potrzebowałem. Świadomość czynu, który musiałem 
popełnić, obudziła we mnie najgorsze uczucia i w duszy 
nie zgadzałem się z sobą, przeklinałem tę decyzję i kar-
miłem się złudną nadzieją, że wszystko samo powróci do 
normy. Wiedząc jednak, że to niemożliwe, próbowałem jakoś 
oswoić się z tym, co ma się wydarzyć. Chciałem rozplanować 
wszystko w głowie, obejrzeć kilka razy z różnych perspektyw, 
przekonać samego siebie, że nie ma innego wyjścia z sytuacji. 
Wyobrażałem sobie, że zamykam sypialnię rodziców na klucz, 
a potem z siekierą w dłoni wchodzę do salonu, gdzie na kana-
pie śpi niczego niepodejrzewający wujek. Oczyma wyobraźni 
widziałem, jak krew, która wydostała się z rozciętej na pół głowy, 
spływa po ścianie za kanapę. Wyobrażenie było tak przejmujące 
i naturalne, że przez chwilę przestraszyłem się, iż wszystko, co 
ujrzałem, było prawdą. Nie mógłbym zrobić tego w taki sposób. 
Przykryłem się pościelą, drżąc z zimna, jakby ktoś wyrzucił 
mnie nagiego na dwór w trakcie zamieci. Drugie wyobrażenie 
było jeszcze bardziej wstrząsające. Mrok czający się w moim 
sercu, dotychczas skryty i niezauważalny, teraz rozrósł się do 
gigantycznych rozmiarów i ogarnął całą duszę. Taszczyłem wuj-
ka po podłodze, ciągnąc go za włosy i z lubością wsłuchując 
się w jego krzyk. Kopałem go po twarzy bez opamiętania do 
momentu, aż została mu z głowy tylko kupa mięsa. Jeszcze 
wtedy wydawał z siebie ze świstem jakieś jęki, a grudka krwi 
na czymś, co wcześniej było jego ustami, podrygiwała mia-
rowo. Tylko pieprzyk pozostał nienaruszony na swym miejscu. 
Wyrastające z niego włosy rozciągnęły się nagle, oplotły moją 
głowę i wciągnęły do niezmierzonej otchłani ciemności.

Plama

opowiadania



62

Zapłakałem żałośnie, zdając sobie sprawę, że dzieje się 
ze mną coś strasznego. Chciałem krzyknąć, zawołać mamę  
i prosić ją, by mnie przytuliła. Opowiedzieć jej wszystko, co  
w dzieciństwie zamknąłem na klucz w swym sercu. Pragnąłem 
się jej wypłakać, zdradzić wszystkie szczegóły z nadzieją, że 
weźmie sprawy w swoje ręce i postąpi właściwie, naprawiając  
szkody. Desperacko łaknąłem jej bliskości. Ale wtedy rozum 
znów wziął nade mną górę. „Matka nie pozbędzie się zarazy. 
Jej oczy są ślepe, nie pozwalają jej ujrzeć plamy. Ona w nią nie 
uwierzy”, myślałem. A wtedy jeszcze bardziej utwierdzałem 
się w przekonaniu, że muszę to wszystko zakończyć własnymi 
rękami. W przeciwnym wypadku oszalałbym i zgnił, trawiony 
chorobą. W końcu uległem podszeptom mrocznej strony serca. 

Chciałem dokonać tego możliwie jak najszybciej, nie dając 
sobie chwili na zastanowienie i zmianę decyzji. Przeszedłszy 
korytarzem obok sypialni rodziców i przekonawszy się, że 
oboje pogrążeni są w głębokim śnie, ruszyłem do kuchni 
po ostry nóż, a potem udałem się do salonu. Plan był pros-
ty: przydepnąć ciało wujka tak, aby zablokować jego ruchy, 
jedną dłonią zakryć mu twarz, a drugą wbić nóż głęboko  
w serce. Zamierzałem odwrócić głowę, żeby nie widzieć jego 
cierpienia ani tym bardziej plamy. A potem, gdy wypłynie już 
z niego całe życie, niech się dzieje, co chce. Nie myślałem o 
konsekwencjach. Liczyło się tylko tu i teraz.

 Zakradłem się w ciszy do pokoju gościnnego. Mimo że 
burza już minęła i chmury nieco się rozstąpiły, w pomiesz-
czeniu nadal panowała gęsta ciemność, którą co kilka sekund 
delikatnie rozjaśniało światło wydobywające się z niewielkiej 
lampki stojącej na telewizorze. Stonowany blask o niewielkim 
natężeniu co kilka sekund łagodnie wygasał, aby po chwili 
znów zabarwić mrok granatowym kolorem. Miałem niewiele 
miejsca na wykonywanie ruchów, bowiem kanapa umiejsco-
wiona była tuż przy stole. Podszedłem bliżej, wsłuchując się  
w nieregularny i nerwowy oddech gościa, który wydmuchiwał 
powietrze wprost na poszewkę. Przykucnąłem ostrożnie, 
z obawą, że kości zaczną wydawać trzeszczące dźwięki, ale 
udało mi się temu zapobiec. 

Gdy wszedłem do pokoju, zacząłem od razu wyczuwać 
charakterystyczny… smród. Zbliżywszy się do głowy wujka, 
zauważyłem, że skóra na jego twarzy pokryta jest ropiejącymi 
strupami oraz innymi wykwitami i tylko najbliższe okolice 
pieprzyka zdawały się być wolne od choroby. Ale samo znamię 
było nabrzmiałe i pulsowało miarowo. Szyja, która w blasku 
światła stawała się niebieska, również  pełna była wszelkiego 
rodzaju grudek i wrzodów. Ten widok natychmiast ścisnął 
mnie za krtań i napełnił głębokim obrzydzeniem. Znamienne 
było to, że w jednakowym stopniu zaczęła wzrastać zarówno 
moja nienawiść do tego potwora, jak i współczucie dla niego. 
Zdałem sobie sprawę, że oba te uczucia zaczynają toczyć walkę 
i od jej wyniku zależały moje kolejne posunięcia. W porywie 
złości przykładałem już ostrze do gardła wuja, z zamiarem 
przebicia tej paskudnej skóry i zaspokojenia swej żądzy wido-
kiem krwi, wsiąkającej w pościel. Ale monstrum wyglądało tak 
żałośnie i nędznie, że powstrzymywałem się przed ostatecz-
nym ruchem dłoni. To oczekiwanie mnie zabijało. Drżałem na 
całym ciele, popadając w coraz większe przygnębienie i rozpa-
cz. Pieprzyk pęczniał, sprawiając wrażenie, jakby miał pęknąć  
i wylać na mnie wszystko, co się w nim znajduje. 

Wujek nagle obrócił się na bok i jęknął przejmująco, a ten 
dziwny odgłos przesiąknięty był tak niespotykanym żalem, że aż 
serce mi zadrżało. Potem wypuścił powietrze z sykiem, oblizał 

wargi i zaraz usłyszałem cichy, stłumiony płacz. Jedna, jedyna 
łza oderwała się od rzęsy i zatrzymała na grubym strupie pod 
okiem. Łkał przez długi czas, postękując boleśnie. Z pewnością 
przyśniło mu się coś niepokojącego, wywołującego w jego duszy 
tak wielkie poruszenie. Świadomość, że wujek być może gdzieś  
w sercu przeczuwa, co się ma wydarzyć, napełniła mnie trwogą. 
Bez względu na wszystko, nie byłbym w stanie zabić tego bezbron-
nego i cierpiącego potwora. Jestem pewien, że zdawał sobie sprawę, 
jak wielkie zło uczynił, a wiedza ta nie mogła przecież pozostawić 
go obojętnym. Ale nie miałem już nad sobą żadnej władzy. Zara-
za, która całkowicie pokryła moją skórę, pchnęła mą kierowaną 
zemstą dłoń. Płacz urwał się nagle i tylko głuchy jęk wydarł się jesz-
cze z piersi wujka, a potem nastała cisza, tak gęsta i przejmująca, siłą 
wdzierająca się do uszu. Napełniony wstrętem, wyciąłem pieprzyk 
z policzka trupa. Dopiero wtedy ukojenie i nieopisana rozkosz 
spłynęły na mnie jak za dotknięciem magicznej różdżki. 

Wraz z powolnym nastaniem świtu przekonałem się, że 
w domu zapanował spokój. Choroba, która toczyła budynek 
i mnie samego, ustąpiła. Pozbyłem się zarazy, a zaschnięte 
plamy krwi na dłoniach nie wzbudzały już lęku. Usiadłszy na 
krześle, z uczuciem szczytowego zadowolenia oraz pełnego 
opanowania przyglądałem się staremu i pomarszczonemu 
ciału wujka, które nagie i nieruchome leżało na kanapie. 
Szeroko otwartymi oczyma, pełnymi nieopisanego zdziwie-
nia, wpatrywał się we mnie, ale jego twarz nie wyrażała ani 
nienawiści, ani żalu. Kiedy obserwowałem tatuaż na ramie-
niu trupa, zmęczenie wzięło nade mną górę i po raz pierwszy 
od dłuższego czasu zmusiło do naturalnego snu, w którym 
nie przeszkadzała mi nawet niewygodna pozycja na krześle. 

damian drabik

Rocznik 1992. Student kulturoznawstwa na lubelskim 
UMCS. Na papierze debiutował opowiadaniem pt. „Wydarze-
nia radomskie”, opublikowanym w Nowej Fantastyce (6/2012). 
W wolnych chwilach ogląda filmy, szczególnie ceni sobie dzieła 
m.in. braci Coen. Poza opowiadaniami amatorsko zajmuje się 
również pisaniem recenzji książek oraz filmów.  
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Recenzje 
Artur K. Dormann 

„Co zdarzyło się w Lake Falls“

Wydawnictwo: Prozami
Data premiery:  9 listopad 2012 
Seria: Mroczne tajemnice 
Liczba stron: 368 
ISBN: 978-83-63742-00-3

Wizerunek wampira w światowej literaturze kształtował się 
i drastycznie zmieniał na przestrzeni wieków. Gdy pojawił się 
po raz pierwszy na kartach noweli „The Vampyre”, autorstwa 
Johna Williama Polidoriego, przedstawiany był jako rządzona 
instynktami bestia, łaknąca jedynie ludzkiej krwi. Wizerunek 
ten mocno zmodyfikował irlandzki pisarz Bram Stoker. Dał 
on swojemu Drakuli zdolność odczuwania uczuć wyższych, 
takich jak miłość czy współczucie.  Zmiana owa była mocno 
krytykowana przez tradycjonalistów, zarzucających autorowi 
„popsucie” postaci wampira. Zapewne głosy krytyków byłyby 
łagodniejsze, gdyby tylko mogli przewidzieć nadchodzący 
„Zmierzch”. Co stało się później, wszyscy dobrze wiemy. 

Artur K. Dormann (lub jego wydawca) jest bez wątpienia 
odważnym człowiekiem. Sugeruje to sama okładka jego 
książki „Co zdarzyło się w Lake Falls”, szumnie obwieszczając: 
„Jeśli myślisz, że o wampirach wiesz już wszystko – mylisz się“. 
Do owych buńczucznych zapowiedzi postanowiłem podejść  
z dystansem. Powszechnie wiadomo, że nowości w tej tema-
tyce są równie częste jak dziewice w haremie maharadży.  Czy 
autorowi udało się przełamać mój zaawansowany scepty-
cyzm? O tym postaram się wspomnieć w kolejnych akapitach. 

Victoria, narratorka całej opowieści, szybko przekonała 
się, że życie bywa bajkowe jedynie w filmach Disneya. Idealne 
na pierwszy rzut oka małżeństwo szybko okazało się pasmem 
nieszczęść i upokorzeń. Uciekając przed przeszłością, Victoria 
przeprowadza się wraz z córką do Lake Falls – izolowanego 
miasta, do którego nawet ptaki potrzebują drogowskazów. 
Tam na nowo zaczyna budować swoje życie – życie, które 
szybko rozpada się pod ciosami kolejnej tragedii. Splot dra-
matycznych wydarzeń zmusza młodą lekarkę do zamieszka-
nia pod jednym dachem z najprawdziwszym wampirem.   

Obcy okazuje się szczególnie uciążliwym domownikiem. 
Zdecydowanie nie jest on typem sprzątającym po sobie  
w łazience lub wynoszącym śmieci. Swój wolny czas spędza 
głównie na naruszaniu prywatności współlokatorki i seksu-
alnych aluzjach wobec niej. Ma on także nietypowe nawyki 
żywieniowe, w których ludzie zajmują bardzo wysokie miejs-
ce. Wszystkie jego działania motywowane są jednak przez 
nadrzędny cel, ujawniony dopiero pod koniec powieści.  Nie 
mniej ciekawą postacią jest także sama Victoria. Młoda ko-
bieta zostaje rozdarta pomiędzy dogmatami  własnego su-
mienia a troską o los umierającej córki. Każdy kolejny dzień 
jest dla niej elementem skomplikowanej gry, w której naj-
mniejszy błąd może doprowadzić do czyjejś śmierci. Do tego 
duetu należy dołączyć rzeszę barwnych postaci drugopla-
nowych, umiejętnie wpasowanych w fabułę powieści. 

Jednak to nie znakomicie wykreowane postacie stanowią 
o prawdziwej sile książki Dormanna. Historia opowiedzia-
na w „Co zdarzyło się w Lake Falls” jest bez wątpienia jej 
mocniejszą stroną. Autor odkrywa ją etapami, odpowiadając 
na niektóre pytania i zadając szereg kolejnych. Niedobór akcji 
rekompensowany jest przez kolejne elementy wytrawnej za-
gadki, ukrywającej prawdziwe motywacje mrocznego gościa. 
Dormann umiejętnie pokazuje też przemianę samej głównej 
bohaterki, której sposób widzenia świata i moralności ulega 
stopniowemu przeobrażeniu.Wszystko to sprawia, że od ko-
lejnych stron książki naprawdę ciężko się uwolnić.

Czy opowieść Dormanna jest dziełem innowacyjnym? 
Pod ową tezą nie mógłbym się z czystym sercem podpisać.  
W książce można znaleźć liczne elementy, które nieraz pojawiły 
się w innych „wampirzych” powieściach. Jest za to znakomicie 
opowiedzianą historią, trzymającą w napięciu i zaskakującą 
dosłownie do ostatnich stron. Historią, w której nic nie jest ta-
kie, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, a stereotypy dobra i zła 
zostają gwałtownie obalone. „Co zdarzyło się w Lake Falls” jest 
także opowieścią dla ludzi, dla których wampiry nie błyszczą  
w słońcu i nie żywią się wiewiórkami. Bez wątpienia znajdą tam 
oni elementy, które ucieszą ich strapione dusze. 

Krzysztof Dworakowski
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Tomasz Przewoźnik 
„Hikikomori” 

Pierwsza powieść Tomasza Przewoźnika, zwycięzcy trze-
ciej edycji Horyzontów Wyobraźni, reklamowana jest jako 
powieść ezoteryczna. Dla pewnej liczby osób określenie to 
będzie najlepszym i jedynym potrzebnym argumentem, 
by po powieść sięgnąć. W autorce tej recenzji natomiast 
wywołało skojarzenie z pewnym brazylijskim pisarzem bard-
zo uduchowionej prozy, co spowodowało, że po „Hikikomori” 
sięgała raczej z niechęcią. Śmiem twierdzić, że bardzo duża 
liczba osób na „powieść ezoteryczną” zareagowała podobnie 
jak ja, ale nie jest to miejsce i czas na refleksje o tym, czy taką 
etykietką autor strzela sobie w stopę, czy nie.

Za to na pewno jest to odpowiednie miejsce i czas, by napisać, 
że powieści „Hikikomori” jest bardzo blisko do genialnej „Gry 
Endera” Orsona Scotta Carda czy nawet do „Harry’ego Potte-
ra” – a o tym nie dowiecie się z blurba (przez co wielu poten-
cjalnych fanów nie zwróci na omawianą powieść najmniejszej 
uwagi). Przewoźnik korzysta z popularnego motywu młodego 
bohatera, który trafia do mniej lub bardziej elitarnej instytucji 
wychowawczej, gdzie dojrzewa, szlifuje swoje umiejętności  
i przy okazji odkrywa, że jest pewnego rodzaju wybrańcem.  
W „Hikikomori” głównym bohaterem jest Jonasz Hosala. Po-
znajemy go w przeddzień testów adolescencyjnych, dzięki któ-
rym młody człowiek może się dowiedzieć, jakie ma uzdolnienia 
i w jakim zawodzie będzie najlepszy. Dla Jonasza werdykt jest 
dość zaskakujący – jedną z profesji, która mu wyszła, jest… gej-
sza. Ale zanim zaczniecie stroić głupie żarty, wiedzcie jedno –  
w wykreowanej przez Przewoźnika przyszłości gejsza nie ma wie-
le wspólnego z piękną Japonką zabawiającą gości na przyjęciach; 
w „Hikikomori” gejszami mogą być tylko mężczyźni. Zdziwienie 
Jonasza wynika z tego, że profesja ta jest jedną z najbardziej elitar-
nych. Wymaga wielu umiejętności i odpowiednich predyspozycji, 
ale także poświęcenia – stąd niewielu decyduje się na wstąpienie 
na tę ścieżkę kształcenia; Jonasz również od razu ją odrzuca. Los 
jednak ma dla niego inne plany i nasz bohater w końcu trafia do 
domu gejsz Okiya Diamentowy Lotos, gdzie zostanie zamknięty 
na 20 lat, by zgłębić wiedzę o ludzkim ciele i umyśle i móc później 
pomagać chorym z całego świata. Tak jak w innych książkach 
podobny motyw wykorzystujących, tak i tutaj czytelnik będzie 
razem z głównym bohaterem poznawał zakamarki tajemniczej 
placówki i przechodził przez kolejne etapy kształcenia.

Co zatem nowego proponuje Przewoźnik w tym przerobio-
nym we wszystkie strony schemacie? W „Hikikomori” tematem 
głównym jest nie tyle dojrzewanie bohatera w kierunku przyszłego 
zawodu, co jego dojrzewanie duchowe. Znaczną część fabuły 
zajmują Jonaszowe próby osiągnięcia Wielkiej Doskonałości. 
Oznacza to dużo wywodów o istocie buddyzmu, szamanizmu, 
nihilizmu i innych –izmów, ale każdego, kto w tym momencie 
zapragnął uciekać, gdzie pieprz rośnie, pragnę poinformować, że 
nie ma w tym ani krzty drażniących, kaznodziejskich, natchnio-
nych oracji. Są to w przystępny sposób zaserwowane podstawy 
danych religii czy filozofii, które nie tylko po prostu informują, ale 
zachęcają, by samemu zgłębić poruszane tematy.

Tym, co zasługuje na największą uwagę i uznanie dla auto-
ra, jest frapująca wizja świata – społeczno-polityczne tło i za-
sady, którymi rządzi się wykreowana przyszłość. „Hikikomo-
ri” ukazuje świat, w którym coraz więcej ludzi nie radzi sobie  
z życiem w społeczeństwie. Tytułowa choroba dotyka całej cy-
wilizacji. Pociągnęło to za sobą wiele skutków – jednym z nich 
jest przekształcenie profesji gejszy i jej ogromna rola w leczeniu 
odizolowanych od świata osób. Autor kreuje swoją wizję dalej 
– powszechne samotnictwo doprowadziło w końcu do tego, że 
społeczeństwo zaczęło się starzeć – coraz mniej ludzi łączyło 
się w pary i wydawało potomstwo, bo jak tego dokonać, kiedy 
sama myśl o wyjściu na ulicę doprowadza do palpitacji serca? 
Aby zaradzić ujemnemu przyrostowi naturalnemu, wprowa-
dzono obowiązek posiadania dzieci – i to co najmniej dwóch, 
aby zapobiegać jedynactwu, które może mieć zgubny wpływ na 
dorastającego człowieka. Na tym Przewoźnik nie kończy, ale 
więcej zdradzać nie chcę, by nie odbierać przyjemności z lek-
tury. Myślę, że ani trochę nie przesadzę, jeśli stwierdzę, że daw-
no już nie spotkałam się z tak ciekawie zaprezentowaną wizją 
przyszłości u polskiego pisarza – i tak dopracowaną.

Minus widzę właściwie tylko jeden. Na tyle mały, że nie 
powinien mieć znaczenia dla kogoś podejmującego decyzję 
o przeczytaniu powieści, ale na tyle spory, że nie chcę go 
pomijać (mimo że czytałam recenzję z takimi samymi zar-
zutami i wyjdzie, że zgapiłam). Otóż sporadycznie drażniło 
mnie użycie języka, i chodzi tu głównie o wulgaryzmy. 
Ciężko mi przyjąć, że chłopcy zamknięci na kilkanaście lat 
w placówce przepełnionej uczoną atmosferą, mający kon-
takt tylko ze sobą i swoimi mistrzami, odzywają się do siebie 
językiem, którym nie pogardziłby dzisiaj ordynarny gimnaz-
jalista. Nie kupuję tego, i tyle. Natomiast rozkładało mnie na 
łopatki, kiedy w trakcie ładnej scenki erotycznych uniesień 
nagle wyskakiwał jakiś wulgaryzm w miejscu nazwy narządu 
płciowego. Po co budować estetyczny opis stosunku cieles-
nego, skoro całą miłosną atmosferę psujemy wulgaryzmem? 

Mimo to „Hikikomori” wypada bardzo dobrze. Kreacją 
świata jestem wręcz zachwycona, fabularnie – zadowolona 
(zdarzały się fragmenty, kiedy zaczynałam się nudzić, ale ak-
cja szybko wracała do ciekawszych wątków). Powieść dostar-
cza wielu interesujących zagadnień i refleksji, niekiedy nawet 
filozoficznie daje popalić, a przy tym napisana jest zręcznie, 
wciąga i czyta się bardzo szybko. Polecam.

„Hikikomori” została wydana w formie e-booka, ale kto do 
e-booków się jeszcze nie przekonał i tylko to mu przeszkadza 
w sięgnięciu po powieść Przewoźnika, ma teraz okazję zdobyć 
książkową wersję powieści. Limitowaną edycję można zakupić 
jeszcze na allegro, do czego zachęcam e-bookowych oponentów.

Katarzyna Tatomir
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David Mitchell
„Atlas chmur”

Tłumaczenie: Justyna Gardzińska
Tytuł oryginału: Cloud Atlas
Wydawnictwo: MAG
Data wydania: listopad 2012 
ISBN: 978-83-7480-274-1
Liczba stron: 544

Jeśli na ekrany kin wchodzi film będący adaptacją książki, 
można być niemal pewnym, że któryś z wydawców podep-
nie się pod działania marketingowe filmowców i sprowadzi 
tę książkę na polski rynek, tudzież po prostu wznowi w rzu-
cającej się w oczy filmowej okładce. Nie inaczej było z „Atla-
sem chmur”. Mag jednak, wydając tę nietypową powieść Davida 
Mitchella w dwóch odsłonach, daje swoim czytelnikom jasny 
przekaz: nie wypuszczamy tej książki tylko z powodu głośnego 
filmu z Tomem Hanksem, Halle Berry i Hugh Grantem, ale 
również dlatego, że jest po prostu dobra. Na tyle, by włączyć 
ją do niewątpliwie najbardziej ambitnej i awangardowej serii 
fantastycznej, jaką jest „Uczta Wyobraźni”. A dla każuali mamy 
obrzydliwie komercyjną filmową okładkę, niech zarobi na eks-
kluzywne twarde wydanie ucztowe.

Fabuły nie sposób opisać w tych kilku zdaniach, które 
zwykle na to przeznaczam. Składa się bowiem na nią aż sześć 
zupełnie różnych historii, które dzieli, wydawałoby się, wszys-
tko – od czasu i przestrzeni począwszy, na tematyce kończąc. 
Opowieści te, o czym przekonać się można już po zerknięciu 
na spis treści, tworzą swoistą chronologiczną piramidkę: 
pierwsza z nich urywa się w połowie, by później zamknąć 
dzieło Mitchella, druga kończy się jako przedostatnia i tak da-
lej aż do wierzchołka, opowieści szóstej, najbardziej oddalonej 
w czasie i jedynej zaserwowanej od razu w całości. Przedsta-
wiona historia zatem z początku rozwija się, dochodzi do 

punktu kulminacyjnego i zaczyna się na powrót zwijać. Rzecz 
na pierwszy rzut oka dość skomplikowana i trudna do opisa-
nia, ale podczas czytania wszystko układa się jak puzzle.

Porównanie kompozycji do piramidy wydaje się najbar-
dziej oczywiste, zarówno z powodu samego uporządkowania 
tekstów, jak i faktu, że sąsiadujące opowieści w wyraźny 
sposób są ze sobą w taki czy inny sposób powiązane. Jednak 
wiele subtelniejszych więzi łączy także te bardziej odległe 
od siebie, jak również spinają książkę w sensowną całość. 
Różne symbole przychodziły mi na myśl, by zobrazować 
te zależności, od matrioszek po olimpijskie koła, jed-
nak pozwolę sobie zacytować jednego z bohaterów, który 
oczywiście nie mówił w tej chwili dosłownie o struktur-
ze książki, w której występuje, lecz jest to ze strony autora 
wyraźna aluzja. Jedna z wielu zresztą, ale moja ulubiona:

„(…) fortepian, klarnet, wiolonczela, flet, obój i skrzypce, 
każdy gra swoim własnym językiem, we własnej tonacji, gamie  
i barwie. W pierwszej serii każdą partię solo przerywa następna: 
w drugiej, każda partia przerwana w serii pierwszej ma swój 
własny ciąg. Rewolucja w muzyce czy zwykła sztuczka?”

Mitchell żongluje nie tylko czasami i miejscami, ale 
również formami i stylami. Pierwsza opowieść to dziennik 
amerykańskiego notariusza będącego w podróży z Sydney do 
Kalifornii, spisany najprawdopodobniej w połowie XIX wieku. 
Dalej mamy powieść epistolarną – listy pisane przez młodego 
muzyka do przyjaciela w roku 1931. Następnie przechodzimy 
do lat 70. i prawdziwie sensacyjnej historii, która trochę przy-
wodzi mi na myśl „Raport Pelikana” z Julią Roberts. Później 
Mitchell przedstawia część chyba najbardziej zbliżoną do 
teraźniejszości opowiadającą o pomniejszym wydawcy, który 
w dość osobliwy sposób staje się wydawcą światowego bestsel-
lera. Narracja pierwszoosobowa prowadzona jest z humorem, 
z wyraźnym przeznaczeniem na ekranizację. Dwie ostatnie 
opowieści to już przyszłość. Najpierw koreańska technokracja, 
władza sprawowana przez korporacje – wypisz, wymaluj fan-
tastyka socjologiczna. Wszystko wieńczy (choć nie kończy) 
postapokalipsa. O życiu w jednej z ostatnich, mocno zaco-
fanych i zdegenerowanych społeczności opowiada w formie 
gawędy przy ognisku pasterz kóz.

Takie ustawienie daje efekt logicznego ciągu. Autor łączy 
punkty z przeszłości i teraźniejszości i przedłuża prostą na 
przyszłość, ekstrapoluje ją. Więzi między czasami podtrzy-
muje dodatkowo wątek swoistej reinkarnacji. Pomysł nie 
jest nowy, na różne sposoby obracał go chociażby Jonathan 
Carroll, jednak Mitchell robi to dużo subtelniej, mniej efek-
townie, lecz równie ciekawie. A przez to znacznie bardziej 
intrygująco. W „Atlasie chmur” nie ma wyraźnej puenty, 
ale nie jest to też sztuka dla sztuki, jak przez pewien czas 
myślałem. Książka wymaga od czytelnika wysiłku, samo-
dzielnego wyciągnięcia wniosków, dłuższego zastanowienia.

Potwierdzam zatem: „Atlas chmur” Davida Mitchella zde-
cydowanie zasługuje na swoje miejsce w „Uczcie Wyobraźni”  
i będzie jedną z ozdób mojej kolekcji nie tylko ze względu na 
treść, ale i wyjątkowej urody okładkę. A skoro lektura już za mną, 
to czas najwyższy wybrać się na film – to jest właśnie jedyna 
słuszna kolejność. Sądząc po trailerze, zapowiada się interesująco. 
Książki, co oczywiste, i tak nigdy nie przebije, ale zapewne skłoni 
parę osób do sięgnięcia po dzieło Mitchella. Z olbrzymią korzyścią 
dla nakłonionych. Ja również zachęcam i gorąco polecam.

Łukasz Szatkowski
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Libba Bray
„Wróżbiarze” 

Tytuł oryginalny: The Diviners
Przekład: Anna Studniarek
Wydawnictwo: Mag
Liczba stron: 556
ISBN: 978-83-7480-276-5

Gramy w karty. To już kolejne rozdanie: poprzednie poszły 
Ci kiepsko, karty były słabe. Ale teraz znów przetasowaliśmy 
talię, więc radośnie dobierasz kolorowe kartoniki. Układasz 
je w dłoni koszulkami w moją stronę, żebym nie podglądała. 
Wreszcie rzucasz wzrokiem na obrazki... i załamanie nerwo-
we gotowe. Te same karty, co w poprzednim rozdaniu. Ba, 
te same, co w przedostatnim! Po Twojej wydłużonej minie 
widzę, że mam zwycięstwo praktycznie w kieszeni. No i co 
masz zrobić z takim pechem? Może spróbujesz rozegrać 
nową grę starymi kartami? Tylko czy w ogóle można wygrać 
rozgrywkę, w której przeciwnik zna wszystkie Twoje ruchy 
kilka minut naprzód?

Otwierając książkę „Wróżbiarze” byłam załamana dokład-
nie tak samo, jak gracz z kiepskimi kartami. Wystarczy rzucić 
okiem na figury, jakimi gra Libba Bray, aby stracić resztki 
nadziei. Bohaterka: wyszczekana chłopczyca nie mająca  
krzty szacunku dla starszych, na dodatek wyposażona w nad-
naturalne moce. Jeśli kiedykolwiek spędziliście choć 5 minut 
na jednym z różowych blogów internetowych, wiecie, czym 
grozi towarzystwo takiej pannicy. Dalej: grupa tytułowych 
wróżbiarzy, nastolatków obdarzonych umiejętnościami uzdra-
wiania, znikania i tym podobnymi. Pierwszy rozdział niemal 
na siłę naszpikowany realiami lat dwudziestych i nazwiskami 
celebrytów z tego okresu. Wreszcie gwóźdź do trumny, już na 
pierwszej stronie: narracja w czasie teraźniejszym, z rozma-
chem opisująca uczucia wiatru wiejącego ulicami Nowego Jor-
ku i jego (wiatru) przemyślenia na temat zła w ludzkiej duszy.

Zaczynając książkę płakałam z rozpaczy, którą pogłębiała 
jeszcze grubość lektury. „Do końca świata jej nie skończę!”

Cóż, skoro pan każe, sługa musi: zakasałam rękawy  
i ruszyłam do boju. Uwinęłam się w niecałe dwa dni, a teraz 
buszuję po stronie internetowej cyklu „Wróżbiarze”. Myślę, 
że to może dać Wam pojęcie, jak mylne były moje przewidy-
wania względem książki.

Podobnie jak nasz karciarz z pierwszego akapitu, Libba 
Bray zdecydowała się osiągnąć jak najwięcej grając kiep-
skimi kartami. Z niemal wszystkimi moimi zastrzeżeniami 
rozprawiała się jedno po drugim, dając w zamian wiele go-
dzin lektury, która oderwała mnie od nieprzyjaznego świata 
poza okładkami książki (i która wrzuciła w jeszcze bardziej 
nieprzyjazny świat duchów i morderców, ale o tym zaraz).

Po tak kiepskim starcie z narracją w czasie teraźniejszym 
i bogatym życiem emocjonalnym jesiennego wiatru tak 
naprawdę dosyć łatwo jest się poprawić. Na szczęście wyż 
stylistyczno-fabularny utrzymuje się potem przez całe sześćset 
stron, pomijając potknięcia w tłumaczeniu, które czasem 
bawią w trochę nieodpowiednich momentach. Niemniej, 
narracja i opisy wprowadzają prawdziwie filmową atmosferę: 
migoczące światła latarni, skradające się cienie, przytłaczająca 
atmosfera opuszczonego domostwa. Książka zdecydowanie 
nadaje się do przeniesienia na ekran. Sceny walki ze złem 
zamieszkującym dom Idy Knowles aż się o to proszą: żywe 
trupy przebijające przypominające membranę ściany to tylko 
jeden z robiących wrażenie opisów, jakie Was czekają. 

Sama historia stanowi połączenie elementów całkowicie 
oklepanych. Grupa młodych ludzi mająca bronić świat – to 
historia równie stara, co owa wymagająca obrony kula ziem-
ska. Jednak u Libby Bray wszystko idzie nie tak: Wróżbiarze 
boją się swoich mocy lub wręcz o nich nie wiedzą, zaprzedają 
je dla własnych korzyści, wyrzekają się ich w imię rozmaitych 
powodów. Mają tworzyć zgrany zespół walczący ze złem, ale 
nie znają się, niektórzy z nich nigdy nie widzieli się na oczy, 
choć mieszkają w tym samym mieście. Albo, wręcz prze-
ciwnie: są dobrymi przyjaciółmi, ale utrzymują tę przyjaźń  
w wyraźnie określonych granicach. Zaufanie nigdy nie 
jest tak duże, by wyznać drugiej osobie, że „umiem czytać  
w twoich myślach”. Infantylnie rozpoczynająca się powieść 
z czasem zmienia się w całkiem poważną opowieść o lęku, 
ciągłym braku zaufania i obcości, której nie może zapobiec 
nawet miłość. To naprawdę zaskakujące, jak w tak w gruncie 
rzeczy lekkiej, popowej powieści autorce udało się przemycić 
elementy mocno oddziaływujące na umysł czytelnika. Na 
odkrycie Ameryki nie ma co liczyć; podobnie jak cały kon-
flikt, na którym oparta jest fabuła, wszystko to już gdzieś 
było. Jednak u Bray zostaje podane w taki sposób, że nawet 
się nie skrzywiłam, łykając kolejnego odgrzanego kotleta.

Ku mojemu zaskoczeniu (to wyrażenie powtarza się sta-
nowczo zbyt często w tej recenzji) jednym z największych 
plusów „Wróżbiarzy” są bohaterowie. Po raz kolejny autorka 
sięga po znane już charaktery, jednak to wcale nie przeszka-
dza. Denerwująca, pyskata pannica o charakterze określanym 
w Internecie jako Mary Sue przypadła mi do serca już około 
dwusetnej strony (wbrew pozorom to wcale nie dużo), 
ukazując swoje drugie oblicze. Wciąż irytujące, ale kierowane 
racjonalnymi pobudkami i bardzo prawdopodobne u osiem-
nastolatki. Czarujący, przystojny złodziejaszek, kolejna jakże 
sztampowa postać, pozwolił autorce na zilustrowanie kon-
trastu pomiędzy wyglądem i życiem wewnętrznym, opiniami, 
jakie wyrabiamy sobie o innych ludziach i ich rzeczywistej 
osobowości. Grzeczna dziewczynka i córeczka mamusi powo-
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li wyzwalająca się spod szklanego klosza, zamknięty w sobie 
bibliotekarz ukrywający swoją przeszłość, szalony wujaszek 
wierzący w duchy. Nie mogę Was okłamywać: czytaliście to 
już. Jednak nigdy nie czytaliście tego z taką radością.

Nawet relacje pomiędzy bohaterami, od samego po-
czątku oflagowane wyraźnie napisami: „Będziemy parą!” 
lub „Zdradzę cię!”, zaserwowane są w nienachalny sposób. 
Libba Bray pozwala Wam poczuć raczej satysfakcję z fak-
tu, iż odgadło się właściwie przyszłość postaci, niż irytację 
spowodowaną przewidywalnością relacji. 

Tak naprawdę „Wróżbiarzy” mogę skomentować jednym 

zdaniem: bardzo oklepany temat, odczarowany przez autorkę 
i wciągający bez reszty. Książka jest gruba, co czytelnik nau-
czy się szybko doceniać, i już szykują się jej kolejne części. 
Bohaterowie przypadają do serca. Fabuła budzi dreszcz i gę-
sią skórkę. I do tego wszystkiego cudowne czasy pomiędzy 
dwoma wojnami, niby beztroskie, a jednak w cieniu tragedii. 
„Wróżbiarze” to porządnie napisana powieść „z duszą”, która 
wyziera spomiędzy liter. Autorka świetnie się bawiła, pisząc ją. 
Skąd wiem? Bo fantastycznie się bawiłam, czytając. 

Maryla Kowalska

Jim Butcher
„Śmiertelna groźba” 

Seria/cykl wydawniczy: Akta Dresdena tom 3
Wydawnictwo: MAG
Data wydania: październik 2012
ISBN: 978-83-7480-269-7
Liczba stron: 472

Kto sieje wiatr, zbiera burzę…

„Jestem wierny zasadzie, 
że kiedy jesteśmy o czymś przekonani, 

naszym obowiązkiem jest dążyć do tego
 nawet wbrew instynktownemu strachowi”.

– Hans Christian Andersen

To już trzeci tom cyklu „Akta Dresdena”, ale pierwszy, któ-
ry mam przyjemność recenzować. Po „Froncie burzowym”  

i „Pełni księżyca”, „Śmiertelna groźba” nie różni się spec-
jalnie od poprzednich części. Nadal jest to zabawna, spraw-
nie napisana opowieść, utrzymana w klimacie żartobliwego, 
choć niekiedy przerażającego wykładu o tym, że wszystko, co 
wydawało nam się prawdą o magach, wampirach i ogólnie – 
świecie nadprzyrodzonym – było wyssaną z palca bajeczką. 

Narratorem jest – jak zwykle – Harry Blackstone Copper-
field Dresden, jedyny, reklamujący się w książce telefonicz-
nej, mag detektyw (ceny konkurencyjne!). Tym razem nasz 
bohater pakuje się w aferę, która nawet według jego pomoc-
nika – Boba (ducha zamieszkującego czaszkę w laboratorium 
Harry’ego) – jest zbyt trudna i zbyt niebezpieczna. Dresden 
wraz ze swoim przyjacielem Michaelem – Rycerzem Krzyża, 
Pięścią Boga – podejmuje się krucjaty przeciwko duchom 
atakującym Chicago, tylko czy to rzeczywiście duchy są jego 
głównym wrogiem…? Mnogość przeplatających się wątków 
i nadprzyrodzonych postaci nie pozwala się nudzić podczas 
lektury. Mamy zatem torturowane duchy, żądnego zemsty 
Koszmara, bal wampirów, złamane obietnice i polowanie el-
fów – wszystko jakby sprzysięgło się przeciwko magowi i na 
pewno nie będzie mu łatwo wymknąć się z tej kabały.

Jim Butcher stworzył ciekawą hybrydę kryminału sensa-
cyjnego z urban fantasy, wzbogaconą dużą dawką humoru. 
Klasycznym – dla tego rodzaju literatury – stosowanym 
przez autora zabiegiem są częste zwroty akcji, dramatyczne 
pomyłki bohaterów i poczucie misji, które zmusza ich do kon-
tynuowania różnych niebezpiecznych zadań i poświęcania się  
w imię sprawy. Ponieważ jednak świat bez miłości byłby pusty 
(o czym przekonuje się też nasz bohater) oraz mało prawdo-
podobny, ten wątek pojawia się również i pełni ważną rolę  
w „Śmiertelnej groźbie”.

Niewątpliwie literatura popularna służy rozrywce i przy-
jemności lekturowej – i niniejsza książka Butchera spełnia 
owe założenia w stu procentach. Mimo to powieść ta niesie 
ze sobą (oprócz lekkiej, zabawnej historii) pewne przesłanie 
i skłania do refleksji. Uważam to za ogromną zaletę nie tylko 
tego tomu, lecz także całego cyklu „Akt Dresdena”. 

Warto również wspomnieć, że niezwykle ciekawa jest sy-
tuacja końcowa, w jakiej autor zostawia czytelnika – skom-
plikowanie fabuły i zagmatwanie życia bohatera zmusza do 
niecierpliwych spekulacji na temat tego, co będzie dalej? 
Jak potoczą się losy Dresdena w czwartej części jego przy-
gód? I kiedy pojawi się kolejny tom? Pozostaje mi zatem 
zaprosić wszystkich chętnych do lektury, bo naprawdę warto 
poświęcić chwilę, by zanurzyć się w rzeczywistości wykreo-
wanej przez tego autora. 

Anna Perzyńska
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Jack Ketchum
„Rudy. Prawo do życia” 

Wydawnictwo: Papierowy Księżyc
Tytuł oryginału: Red/Right to Life
Tłumaczenie: Bartosz Czartoryski, Marcin Kiszela
Data wydania: Wrzesień 2012
ISBN: 978-83-61386-19-3
Oprawa: miękka
Format: 143 x 205 mm
Cena: 35,90 zł
Rok wydania oryginału: 1995/1999

Chociaż utwory „Rudy” i „Prawo do życia” zajmują mniej 
więcej tyle samo stron i są bardzo rozbudowane (dlatego nikt nie 
śmie określić ich mianem długich opowiadań), z notki na okładce 
recenzowanego wydawnictwa wynika, że „Prawo do życia” jest 
tylko dodatkiem do „Rudego”, który gra w książce pierwsze 
skrzypce. Nie pojmuję, na jakiej podstawie „Rudy” został mia-
nowany powieścią, a „Prawo do życia” już tylko minipowieścią, 
skoro ta druga ma raptem 50 stron mniej. Jak już się bawimy  
w dodawanie zmniejszających prefiksów, to bądźmy konsek-
wentni – książka zawiera d w i e minipowieści, jednakowo ważne 
i pełnokrwiste, choć kompletnie różne. Odnajdujemy w nich 
oczywiście Jacka Ketchuma, którego znamy i cenimy. 

Błagam, niech to nie będzie o znęcaniu się nad zwierzętami – 
modliłam się tuż przed lekturą pierwszego tekstu, kiedy z notki 
wydawniczej dowiedziałam się, że tytułowym Rudym jest pies. 
Niech to nie będzie „Dziewczyna z sąsiedztwa” z psiakiem w roli 
głównej, nie przeżyję tego. Okazało się jednak, że „Rudemu” ze 
względu na problematykę bliżej do „Jedynego dziecka”. Central-
nym zagadnieniem tego utworu jest walka o sprawiedliwość, 
której wypełnienia nie są w stanie zapewnić bohaterowi organy 
prawne i sądowe. Ponieważ stróże prawa nie potrafią, nie mogą 
i nie chcą mu pomóc, zasłaniając się absurdalnymi argumen-
tami i paragrafami, Avery Ludlow musi wziąć sprawy w swoje 
ręce. Nie pozwoli na to, aby trójka skretyniałych nastolatków, 
która zastrzeliła jego psa bez żadnego powodu – ot tak, dla jaj – 
pozostała nieukarana i myślała, że jest nietykalna.

W utworze tym nie ma prawie nic z horroru, niewiele też 
w nim thrillera. Jest to raczej pełna akcji, dramatyczna his-
toria człowieka, który pragnie sprawiedliwości i usłyszenia 
z ust zbrodniarzy słów prawdy. Chyba najmniej brutalna ze 
wszystkich opowieści Ketchuma, które miałam do tej pory 
przyjemność czytać, ale równie pełna napięcia i emocjonująca 
jak inne. O budowaniu napięcia Ketchum mógłby napisać jakiś 
podręcznik dla pisarzy, gdyż to, co prezentuje już na pierwszych 
stronach tej minipowieści, jest co najmniej mistrzowskie. 
Mężczyzna łowi ryby, obok niego leży rudy pies, nagle z lasu 
wychodzi trzech osiłków ze strzelbą – niby prosta scenka, ale 
napisana tak, że po plecach przechodzą ciarki i serce zaczyna 
szybciej bić, ponieważ wiemy, że zaraz się stanie coś złego... 

Czytelnik przeżywa wszystkie krzywdy, których doznaje 
Avery, ale także dzieli z nim chęć zemsty i złość. Jeżeli otwiera 
ci się nóż w kieszeni za każdym razem, gdy słyszysz w mediach 
o kolejnych niedorozwojach znęcających się nad zwierzętami, 
to „Rudy” – że tak powiem – pozwoli ci ulżyć swoim mor-
derczym zapędom, dając satysfakcję mentalną i pocieszenie, 
wypływające z ciepłego zakończenia.

„Prawo do życia” natomiast jest bardzo podobne do „Dziew-
czyny z sąsiedztwa” – okrucieństwa, do których zdolny jest 
człowiek oraz uwięziona i torturowana kobieta znów w rolach 
głównych. Sara Foster wraz ze swoim ukochanym zdecydowali się 
usunąć swoje nienarodzone dziecko. Kiedy kobieta idzie sama na 
zabieg, pod kliniką manifestuje akurat grupa przeciwników aborcji.  
W zamieszaniu nikt nie zauważa, jak koło Sary przejeżdża 
samochód i jak ktoś wciąga ją do środka. Kobieta czuje tylko 
ukłucie igły, po czym budzi się w ciemności, w drewnianej trumnie.

Przedstawione w „Prawie do życia” losy Sary Foster oparte 
są na prawdziwej historii Colleen Stan. Przeczytawszy kilka-
naście stron minipowieści, byłam zbyt przerażona tym, co 
jeszcze mogę przeczytać i jak się ta historia skończy. Czułam, 
że nie dam rady kontynuować lektury, dopóki nie dowiem się 
więcej o prawdziwej sprawie i nie upewnię, że 20-letnia ko-
bieta, będąca pierwowzorem Sary, przeżyła. I możliwe, że za-
poznanie się z faktami było błędem, ponieważ w porównaniu 
z tym, co napisało życie, utwór Ketchuma jest dość... łagodny. 
Choć ciężko w to uwierzyć, historia Colleen Stan jest o wiele 
bardziej dramatyczna, choćby dlatego, że jej katorga i pra-
nie mózgu przez masochistycznego porywacza trwały ponad  
siedem lat – a Ketchum uczynił z tego krótką powieść, pomijając 
sporo wątków, mimo że materiału miał na o wiele obszerniejszy  
utwór. Przez to „Prawo do życia” wygląda tak, jakby pisarzowi 
skończyło się natchnienie albo jakby nagle postanowił, że jed-
nak nie będzie kontynuować tej historii, ale nie chce jej całkiem 
spisywać na straty. Dodał więc sensacyjny punkt kulminacyjny, 
który satysfakcjonuje zszargane nerwy czytelnika, oraz trochę 
zbyt różowe zakończenie, o którym sama nie wiem, co myśleć.

Jakkolwiek by nie było, „Prawo do życia” jest dobrym utwo-
rem, który niewiele odstaje od pozostałych tekstów Ketchuma. 
Przeraża i nie pozostawia obojętnym na poruszane problemy.

Nie chcę w żaden sposób pomniejszać wartości zawartych 
w książce „Rudy. Prawo do życia” utworów, ale ponieważ czuję 
spory niedosyt, muszę napisać, że jednak ponad 300-stroni-
cowa powieść syci porządniej niż dwa mniejsze utwory. Mam 
nadzieję, że Papierowy Księżyc szykuje już dla nas kolejną 
solidną powieść Ketchuma, ponieważ wciąż czuję głód prozy 
„najbardziej przerażającego faceta w Ameryce”.

Katarzyna Tatomir
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Elżbieta Cherezińska
„Korona śniegu i krwi”

Data wydania: 26 czerwca 2012
Wydawca: Zysk i S-ka
ISBN 978-83-7506-994-5

Istnieją książki-drinki, uderzające do głowy już po kilku 
stronach, książki-labirynty, po których tygodniami błądzi się  
w poszukiwaniu jaskini skarbów. Zwalające z nóg książki-młoty, 
wywołujące długotrwały ból głowy, czy powieści-demony, które 
wysysają z czytelnika wszystkie siły życiowe. Niektóre działają jak 
środek uspokajający – niczym przysłowiowe „tabletki ze słów” – 
inne doładowują organizm lepiej niż kofeina, dzięki czemu świat 
za oknem wydaje się mniej szarobury. Takie właśnie „kawowe” 
działanie ma powieść Elżbiety Cherezińskiej. Jeden łyczek wystar-
czy, żeby obudzić wyobraźnię i zmusić do pracy szare komórki. 

A jest co budzić, drodzy państwo, ponieważ autorka sagi 
o wikingach przenosi nas tym razem w świat rozbicia dzielni-
cowego. Trzynasty wiek, wiele drobnych księstewek, Piastowie 
rozplenieni niczym kąkol na zagonie, zagrożeni ze wszystkich 
stron najazdami i niezdolni do nawiązania ze sobą trwałych 
sojuszów. Klątwa to, czy ironia losu? A może po prostu typo-
wo polska zdolność do sprowadzania na własną głowę coraz 
to nowych kłopotów? Jedni twierdzą, że wszystkiemu wi- 
nien Bolesław Śmiały, który swego czasu zamordował biskupa 
Stanisława, narażając się na gniew Siły Wyższej (Jakub Świnka 
ma na ten temat nieco inne zdanie, ale woli je zachować dla 
siebie), inni obwiniają o wszystko burzliwą, Piastowską naturę. 
Nie ma nic gorszego, niż zjazdy Piastów! – powiadają starcy, 
mądrze kiwając głowami, i przypominają mordy, porwania, 
burdy i międzynarodowe afery z udziałem polskich książąt. 
Czy istnieje choć cień nadziei, że znajdzie się ktoś na tyle silny 
i sprytny, żeby połączyć rozbite dzielnice w jedno królestwo? 

To jeszcze nie wszystko. W lasach nadal ukrywają się przed-
stawiciele Starszej Krwi, poganie, którzy wciąż mają spory 
wpływ na losy współczesnego świata. Jednym z ostatnich 
bastionów jest… burdel, prowadzony przez panią Ludwinę 
z rodziny znanych, świdnickich browarników. Jej „zielone 
dziewczęta” nie tylko biegają na sabaty i oddają cześć Matce 
Ziemi, przede wszystkim zdobywają serca (i nie tylko ser-
ca) możnych panów ze Śląska oraz Małej i Starszej Polski. 
Henryk Śląski nawet nie przypuszcza, że Jemioła, dziewczy-

na, która wpadła mu w oko, to ktoś więcej, niż zawodowa 
nierządnica. A jednak. Czasem „historii sprężyna” zgina się 
całkiem w inną stronę, niż można by podejrzewać, właśnie 
za sprawą pozornie zwyczajnych ludzi. 

Świat Cherezińskiej jest barwny, wyrazisty i aż gęsty od 
emocji. Bohaterowie, których do tej pory znaliśmy jedynie 
z podręczników, stają przed nami jak żywi: książę Przemysł, 
Władzio zwany Karłem, święta Kinga, Henryk Probus czy 
arcybiskup Jakub Świnka. Lubimy ich lub nie, irytują nas, 
zachwycają i doprowadzają do szału swoim zachowaniem – 
są ludzcy i bliscy, jedyni w swoim rodzaju. W powieści poja-
wia się wiele osób, autorka potrafi jednak każdej, nawet naj-
bardziej epizodycznej postaci przypisać cechy właściwe tylko 
jej i nikomu innemu. Nie ma obawy, że utoniemy w tłumie 
bliźniaczo do siebie podobnych, historycznych posągów, 
nudnych aż do ataku ziewania; niebezpieczeństwo polega na 
czymś odwrotnym – mamy dużą szansę przywiązać się zbyt 
mocno do zbyt wielu postaci i stracić dla nich głowę. 

W historyczne realia wdzierają się elementy fantastyki – 
zgodnie zresztą ze średniowieczną wizją rzeczywistości. Nikogo 
nie dziwi, że Kinga konferuje z Matką Boską, lewituje i pachnie 
liliami, w końcu już za życia została naznaczona świętością. Na-
tomiast Jakub Świnka ma bliski kontakt z Jezusem, który daje 
mu znaki i pomaga podejmować decyzje. Zmarli wtrącają się 
w sprawy żyjących, żyjący nieustannie stykają się ze zmarłymi, 
granice między światami rzadko bywają zamknięte na cztery 
spusty. Mechtylda Askańska (mój ulubiony „czarny charakter” 
powieści) potrafi rzucać uroki niczym baśniowa wiedźma i jest 
mistrzynią trucizn, po lasach grasują wilkołaki, w jaskini pod 
Wawelem można znaleźć autentyczne smocze łuski, natomiast 
znaki heraldyczne książąt: gryfy, lwy, orły ożywają i potrafią,  
w obronie podopiecznych, rzucić się do gardła przeciwnikowi. 

W dodatku, co też nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę 
epokę, w której rozgrywa się akcja, w świadomości polskich 
książąt głęboko tkwią wątki rodem z legend arturiańskich. 
Leitmotivem „Korony śniegu i krwi” jest pieśń o Balinie  
i przeklętym mieczu, nierozerwalnie związana z fabułą po-
wieści. Nie raz i nie dwa padają też imiona Lancelota, Perciva-
la czy Galahada, Piastowie używają ich jako przydomków, losy 
bohaterów traktując jako inspirację do rozmaitych działań. 
Przemysł tworzy nawet swoją własną wersję Okrągłego Stołu. 

Utwór Cherezińskiej to nie tylko wciągająca opowieść  
o czasach dawno minionych i ludziach uwikłanych w wielkie 
wydarzenia, to także – jeśli nie przede wszystkim – doskonała 
ilustracja prac mediewisty Jacquesa Le Goffa, który interesował 
się światem średniowiecznej wyobraźni. Podczas lektury nie 
wyczuwa się „zgrzytów”, wszystkie elementy do siebie pasują, 
autorka w subtelny sposób splata fikcję z historyczną prawdą, 
fantastykę ze średniowiecznymi realiami. Dzięki temu dosta-
jemy do ręki powieść nie tylko mądrą i wielowymiarową, ale 
zachowującą też lekkość właściwą dla produktów popkul-
tury. Można by się sprzeczać o to, czy mamy do czynienia  
z historyczną fantastyką, czy z powieścią historyczną z ele-
mentami fantastyki, a może jeszcze z czymś innym? Nie o pró-
by szufladkowania tu jednak chodzi. Ważne, że Cherezińska 
napisała wciągającą opowieść o świecie, który już nie istnie-
je, ale stanowi część naszej historii – a tym samym naszej 
tożsamości kulturowej. Opowieść o mało znanym królu, który 
rzucił się z motyką na słońce i zapłacił za to najwyższą cenę. 

Natalia Bilska
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Iwona Mejza 
„Wszystkie grzechy nieboszczyka”

Seria: Zbrodnia w bibliotece
Data wydania: 7 grudnia 2012
Wydawnictwo: Oficynka
ISBN: 978-83-62465-57-6
Liczba stron: 278
Okładka: miękka

Powieść pt. „Wszystkie grzechy nie-
boszczyka” autorstwa Iwony Mejzy, 
otwiera serię kryminalnych debiutów 
„Zbrodnia w bibliotece” wydawnictwa 
Oficynka. Przyznaję, że to niemała grat-
ka dla miłośników tego gatunku. Nie 
wiem, jak wy, ale ja już zacieram ręce…

Dzień, jak co dzień. Kasjerka Bożenka Kryspin, niezwyk-
le obowiązkowy i uporządkowany pracownik, otwiera fleg-
matycznie biuro firmy ubezpieczeniowej i zasiada w swoim 
okienku kasowym. Nic nie wzbudza jej podejrzeń, wokół 
jest cicho i spokojnie… Ale kobieta dostrzega jeden nowy 
„element wystroju”, który wprawia ją w osłupienie – pod jej 
biurkiem leży nieboszczyk! Zachowując zimną krew, zawia-
damia odpowiednie służby i ze spokojem oraz trzeźwością 
umysłu, relacjonuje funkcjonariuszom przebieg zdarzeń.  
W firmie popełniono okrutną zbrodnię, lecz policjantów dzi-
wi zachowanie jej pracowników. Nikt zbytnio nie przejmuje 
się nieboszczykiem, wszyscy są żywo zainteresowani jedynie 
odnalezieniem mordercy oraz zatuszowaniem wszelkich 
niedociągnięć, jakich dopuszczali się w pracy. A niektórzy 
mają niemało na sumieniu…

Działalność i funkcjonowanie firmy ubezpieczeniowej 
„Bezpieczna przyszłość” zostało przedstawione w powieści 
w bardzo realistyczny i drobiazgowy sposób. Korzystając 
z doświadczenia ulubionej pisarki Joanny Chmielewskiej, 
autorka umieściła akcję powieści w miejscu sobie doskona-
le znanym – w miejscu pracy. Bowiem któż, jak nie osoba 
pracująca w danej branży, będzie wiedzieć o niej najwięcej? 
Dodam również, że Iwona Mejza równie skrupulatnie 
podeszła do opisów metod zabójstwa – jak udało mi się 
wyczytać w jednym z wywiadów, zdarzyło jej się osobiście 
sprawdzać (na ile to możliwe i bezpieczne) ich wiarygodność.

Powieść nie straszy, właściwie brak w niej atmosfery 
grozy. Daniem głównym stają się zagadkowe morderstwa 
(bo nie skończy się, oczywiście, na jednym nieboszczyku). 
Różnorakie zawirowania wokół zbrodni, wskazują, co rusz, 
na innego podejrzanego, co jedynie utwierdza czytelnika  
w przekonaniu, że nic nie jest takie, na jakie wygląda i wszys-
tko może się jeszcze wydarzyć. Autorka ma niezwykłe wy-
czucie humoru sytuacyjnego, co widoczne jest między in-
nymi w nietuzinkowych postaciach i wielu niefortunnych 
zbiegach okoliczności, będących ich udziałem.

„Trup, poszlaki, dowody, finał – sprawca w areszcie” 
– taki schemat tylko z pozoru wydaje się prosty, gdyż ko-
misarz Jodła i jego współpracownicy muszą się nieźle 
namęczyć, by rozwikłać zagadkę „nieboszczyka spod  
biurka”. Perypetie bohaterów, okraszone szczyptą humoru 
sprawiają, że debiut kryminalny Iwony Mejzy jest niezwykle 
przyjemną lekturą na kilka długich, zimowych wieczorów. 
Uważajcie tylko, żeby pod waszym biurkiem nie natknąć 
się na jakiegoś nieboszczyka…

Kinga Król

Stefan Grabiński
„Demon ruchu”

Liczba stron: 544
Format: 135x205 mm
Oprawa: twarda
ISBN-13: 9788375066708
Data wydania: wrzesień 2011

Kim jest Stefan Grabiński?
W czasach międzywojnia był to popularny twórca tzw. 

opowieści niesamowitych, czyli wczesnej odmiany literackiej 
fantastyki, w luźny sposób mieszającej elementy literatury 
grozy, science-fiction i tego, co miało stać się szeroko pojętym 
fantasy. Po wojnie dzieła Grabińskiego zostały w dużym stop-
niu zapomniane, ale od jakiegoś czasu przeżywają renesans 
popularności. Źródeł tego zjawiska należy się doszukiwać 
m.in. w fali nostalgii za II Rzeczpospolitą, a także, być może, 
w jakimś poczuciu – czy ja wiem – przekory kulturowej? To 
tak, jakbyśmy znów mówili „Polacy nie gęsi…”, tylko tym ra-
zem kończąc „też swojego Lovecrafta mają”. Bo Grabińskiego 
często nazywa się polskim Lovecraftem albo nawet Poem.

Czy zasłużenie?
Po lekturze sztandarowego zbioru nowel „Demon ru-

chu” (zdaje się, że znacznie poszerzonego przez Zysk i S-ka 
względem przedwojennego pierwowzoru) mogę chyba 
powiedzieć: tak. Opowiadania Grabińskiego mają bardzo 
podobne korzenie intelektualne, co utwory Lovecrafta. Są to 
dzieła kultury z epoki radykalnego postępu technologiczne-
go, społecznego etc. Mówiąc inaczej, jest to literatura okresu 
burzliwych i często przerażających zmian i napięć. Znajdą 
się tacy, którzy twierdzą, że te same lęki, które napędzały 
pióro Lovecrafta czy Grabińskiego, w pewnym sensie 
doprowadziły do wybuchu obu wojen światowych.

O czym tak naprawdę pisze ten polski mistrz opowieści 
niesamowitych? Przede wszystkim o kolei, która jest swe-
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go rodzaju symbolem epoki. Imaginarium Grabińskiego 
pełne jest niesamowitych maszyn, matematycznych widm, 
duchów, będących impresjami zdarzeń zapisanymi w tkance 
rzeczywistości albo w tajemniczym eterze, który tak fascynował 
naszych przodków. Silnik parowy jest dla niego metaforą… no 
właśnie, czego? Kultu postępu? Nauki urastającej do rozmiarów 
religii? Technologii, która spotyka się z mistyką? 

Lovecraft, tworząc mitologię Cthulhu, zaproponował 
pewną ideę, która w jego czasach była dość rewolucyjna, mia-
nowicie, że istoty z kosmosu będą nas tak bardzo przewyższać 
pod względem rozwoju, że będą nam się wydawać bogami. Ich 
technologia będzie nam przypominać magię. Grabiński zosta-
je bliżej Ziemi, jakby powiadał: „to, co teraz tworzymy, to już 
jest magia. Straciliśmy kontrolę”.

Jednak różnica między naszym prekursorem hororu 
a samotnikiem z Providence jest taka, że ten pierwszy 
popularność zyskał już za życia. Dlaczego? Technicznie rzecz 
biorąc, Grabiński był po prostu lepszym pisarzem. Zgrabniej 
konstruował fabuły, lepiej prowadził akcję, miał lżejsze pió-
ro. Jego opowiadaniom nie brakuje dynamiki, odpowiednio 
stosowanego suspensu i zgrabnych puent. Pomimo upływu 

lat ciągle dobrze się je czyta, choć oczywiście trzeba wziąć 
pewną poprawkę na konwencję epoki. Ale to nie przeszka-
dza. Wręcz przeciwnie, tworzy specyficzny klimat.

Przy tym styl Grabińskiego wyjątkowo do mnie przema-
wia. Powiedziałbym, że jest trochę impresjonistyczny, lekko 
poetycki. Ale nigdy nie przekracza cienkiej granicy grafoma-
nii. Grabiński narrację prowadzi niespiesznie, daje czytelni-
kowi czas na to, aby zatopił się we mgle, wsłuchał w stukot 
kół na szynach, rozsmakował się w zapachu (synestezja za-
mierzona) dymu z komina o mroźnym poranku. Ale robi to 
z wyczuciem. Nie daje czasu na nudę.

Po „Demona ruchu” z całą pewnością warto sięgnąć. 
To kawał literackiej historii naszego kraju. No i przy okaz-
ji, niezła książka na długie zimowe wieczory, gdy „głucha 
przestrzeń woła”. Wiecie, Polacy nie gęsi... Jeśli lubicie Love-
crafta, to Grabiński też wam się spodoba. A jeśli nie lubicie, 
to być może nasz rodak będzie w stanie dać wam to, czego 
zabrakło samotnikowi z Providence.

Grzegorz Gajek

Gregory Funaro
„Rzeźbiarz” 

Tytuł oryginalny: The Sculptor
Przekład: Janusz Ochab
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Liczba stron: 446
ISBN: 987-83-7839-360-3

Jak napisać kryminał? – krótki przewodnik dla początkujących.
1. Wybierz bohaterów, najlepiej dwóch śledczych i kry-

minalistę. Grupa ścigająca powinna być zróżnicowana 
płciowo: otworzy Ci to drogę dla wielu fascynujących kom-
plikacji sercowych. Kryminalista powinien być seryjnym 
mordercą i najlepiej –specjalizować się w wyjątkowo maka-
brycznych, inscenizowanych zbrodniach. Czytelnicy kochają 
seryjnych morderców (patrz: Hannibal Lecter).

2. Wyposaż bohaterów w Problemy, koniecznie z dużej 
litery. Niech wspominają bolesną przeszłość i/lub starają się 
od niej odciąć. Wskazana jest krwawa śmierć kogoś z ro-
dziny, żeby uniemożliwić bohaterowi nawiązanie popraw-

nych relacji emocjonalnych. Dzięki temu zbudujesz napięcie 
pomiędzy bohaterami, którzy chcą być ze sobą, ale nie mogą, 
co doprowadzi do finalnego wybuchu uczuć i łóżka.

3. Pamiętaj o Problemach kryminalisty. Najlepszą bazą dla 
krwawej jatki jest bolesna przeszłość rodzinna albo seksualna 
(nie zaszkodzi obydwa). Najlepiej przedstaw ją z punktu wi-
dzenia samego mordercy, co pozwoli czytelnikom przerazić się 
głębią zdegenerowanego, ale i fascynującego umysłu zboczeńca.

4. Czas na trochę akcji. Pierwszego trupa podrzuć za-
raz na początku książki: trzeba ruszyć z kopyta. Pamiętaj, 
by zbrodnia była wystarczająco makabryczna i obrzydliwa; 
musi wstrząsnąć żołądkami co delikatniejszych czytelników. 
Dobrym pomysłem jest zniekształcenie ciała ofiary i osadze-
nie zbrodni w kontekście religijnym/kulturowym.

5. Przyszykuj jeszcze maksymalnie dwa trupy: na więcej nie 
ma czasu. Pierwszy będzie idealnym powodem do sfrustrowa-
nia śledczych, którzy przybędą na miejsce morderstwa spóźnieni 
dosłownie o kilka minut. Drugi będzie ostatecznym bodźcem do 
zwiększenia wysiłków i finalnie – schwytania zwyrodnialca.

6. Nie zapominaj o frustracji seksualnej pomiędzy śled-
czymi. W podobny sposób możesz wzbogacić także stosunek 
mordercy do jednego z policjantów.

7. Stwórz bezpośrednie zagrożenie dla jednego z detek-
tywów, konfrontując go z mordercą. Wyślij drugiego na po-
moc. Niech igrają ze śmiercią, szaleni.

8. Dopraw wszystko odrobiną (lub więcej) obrzydliwości 
i zdeprawowania seksualnego. 

9. Happy end: wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Oprócz 
mordercy, ma się rozumieć. 

Na zakończenie zatytułuj jakoś dzieło, możesz nawiązać 
do rodzaju zbrodni lub przezwiska mordercy. „Rzeźbiarz” 
będzie w porządku. Niegłupim pomysłem jest też ubarwie-
nie fabuły w blurbie na tyle książki: informacja, jakoby ofiary 
były „ułomne”, na pewno skłoni wiele osób do lektury. Do 
połowy książki i tak zapomną, co było na okładce. 

Miłej lektury.

Maryla Kowalska
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Grzegorz Gajek
„Szaleństwo przychodzi nocą” 

Wydawnictwo: Novae Res
Data wydania: grudzień 2012
ISBN: 978-83-7722-490-8
Liczba stron: 210

Mimo iż „Szaleństwo przychodzi nocą” Grzegorza Gaj-
ka jest jego powieściowym debiutem, to nazwisko tego  
autora powinno być znane naszym czytelnikom – pu-
blikował w końcu swoje opowiadania (i nie tylko) wielokrot-
nie na łamach „Qfantu“, ale także w „Science Fiction Fan-
tasy i Horror“ czy „Magazynie Fantastycznym“, a słyszałem, 
że jego kolejne opowiadanie kupiła już „Nowa Fantastyka“. 
Najwidoczniej jednak skończył już swoje literackie termino-
wanie i postanowił w związku z tym napisać powieść. Debi-
utancka książka Gajka wyjdzie jeszcze w tym roku nakładem 
gdyńskiego wydawnictwa Novae Res.

Żona Stańka umarła na raka. Starszy mężczyzna, mimo 
wsparcia córki, zięcia i wnuka, kiepsko to znosi – wraz  
z samotnością do jego świadomości dobijają się dawno za-
pomniane dziecięce strachy, które swoje źródło mają jesz-
cze w II wojnie światowej. Czy to jednak tylko i wyłącznie 

senne koszmary, a może demony dręczące Stańka istnieją 
naprawdę i realnie zagrażają życiu jego oraz jego rodziny?

Polska scena literatury grozy, swego czasu raczej uboga, 
rozwija się coraz prężniej. Mimo że do świadomości czytel-
niczego ogółu przebijają się głównie dwa nazwiska – Orbi-
towski i Darda – to gatunek ten doczekał się już całego sze-
regu solidnych pisarzy, pojawiają się także nowe obiecujące 
postacie. Miłośnicy gatunku znają swoich autorów i mają  
z czego wybierać. Od teraz (jeśli nie robili tego już 
wcześniej) śledzić będą również na pewno pisarską karierę 
Grzegorza Gajka.

„Szaleństwo przychodzi nocą” stanowi zgrabne po-
łączenie obyczajowej grozy Kinga z odpowiednio zła-
godzonymi i usubtelnionymi widowiskowymi chwytami 
i motywami à la Masterton. A wszystko to odpowiednio 
zmodyfikowane i przystosowane do naszych lokalnych 
warunków, zgodnie z czymś, co chyba można już określić 
polską szkołą horroru. Gajek tworzy ponurą atmosferę, 
będącą podwaliną historii, za pomocą wspomnia-
nej już śmierci bliskiej osoby i samotności z tego faktu 
wynikającej, ale także za sprawą niemożności pogodzenia 
się głównego bohatera ze sobą, ze swoją starością. Staniek 
wraz ze śmiercią  żony uzmysławia sobie w dwójnasób, że 
stoi jedną nogą w grobie – jest stary, niedołężny, nie nadąża 
za swoim wnukiem, nie ma prawa podobać się kobietom, 
a jego garderoba składa się niemal wyłącznie z dresów, bo 
stawy tylko na nie pozwalają. Autor uświadamia w powieści 
tabu, które niepostrzeżenie rozwinęliśmy nad starością  
i przełamuje je ukazując Stańka nie stereotypowo (jako do-
brodusznego, łagodnego dziadka czy popularnego ostatni-
mi czasy dziada-mohera maszerującego z jakimś durnym 
transparentem na jednym z politycznych wieców), ale jako 
zwykłego faceta o wciąż przenikliwym umyśle, wewnątrz 
którego pozwala sobie na „niedziadkowe”, jak sam to raz 
określa, nieparlamentarne słowa i bynajmniej nie dobro-
duszne przemyślenia. Zresztą w życiu również taki bywa. 
Zwłaszcza przy scenie ćwiartowania zwłok unieszkodliwio-
nego włamywacza, której sensu nie rozumiem. Najwidocz-
niej Gajek uznał, że powieść grozy nie może obejść się bez 
choć jednego tak drastycznego fragmentu.

Choć to Staniek jest głównym bohaterem, to na praw-
dziwego bohatera (w znaczeniu hero, nie character) wyras-
ta jego zięć. Dobry ojciec, czuły mąż, solidny pracownik – 
jednym słowem zwykły, niepozorny nudziarz o pośledniej, 
drugoplanowej roli w powieści. A jednak ma swoją 
widowiskową solówkę do odegrania, dzięki której dopiero 
dostrzegamy jego zwykłe, bo zwykłe, ale jednak bohater-
stwo w codziennym życiu. To zdecydowanie moja ulubi-
ona postać w „Szaleństwie…”, podoba mi się ta oszczęd- 
na kreacja.

„Szaleństwo przychodzi nocą” Grzegorza Gajka to 
bardzo solidna, całkiem interesująca powieść. Warszta-
towi autora nie można zbyt wiele zarzucić, książkę czyta 
się bardzo płynnie, bez zgrzytów. Być może brakuje tam 
jakiegoś jednego mocnego, zaskakującego twistu fabular-
nego, który wywróciłby nam historię na lewą stronę, ale  
i tak przy lekturze nie sposób się nudzić. Bardzo obiecujący 
powieściowy debiut, z optymizmem patrzę na literacką 
przyszłość Gajka, niewątpliwie jeszcze o nim usłyszymy.

Łukasz Szatkowski

RECENZJE

RECENZJE



73

Juraj Cervenak
„Bohatyr. Żelazny kostur”

Tytuł oryginału: Ocelove zezlo
Data wydania polskiego: 2012
Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy ERICA
ISBN: 978-83-62329-53-3
Wydanie: I
Strony: 504
Oprawa: miękka

Środek nocy. 

Siedzę sobie w murach dawnego klasztoru (obec-
nie przerobionego na akademik), gdzieś w sercu czes-
kiego Czarnego Lasu. Serio, serio. Mrok nocy już dawno 
zawładnął okolicą, o zimie – która okryła świat śnieżnym 
puchem – nie wspominając. Powoli zapada cisza, zakłócana 
już tylko szeptami niesionymi z sąsiednich izb. Coraz 
cichszymi. Pora spać – lecz sen jakoś nie chce wziąć mnie  
w ramiona. Nie żebym się lękał zasnąć w tym przepełnionym 
atmosferą starości i tajemnicy miejscu, w którym zapewnie 
niejeden duch buszuje – zwyczajnie nie czuję znużenia. Na 
szczęście zabrałem na drogę coś, co powinno mi umilić 

chwile nudnej bezsenności – nową powieść Juraja Cer-
venaka, zatytułowaną „Bohatyr. Żelazny kostur”. Przez kil-
ka chwil spoglądam na łypiącego groźnie z jej okładki woja,  
a w myślach wspominam „Czarnoksiężnika. Władcę wil-
ków”. Diablo dobrą – mroczną, soczystą mieszankę przy-
gody, akcji i fantastyki, wspartą na mocarnych filarach 
słowiańskiej mitologii – poprzednią powieść słowackiego 
pisarza. Oby „Bohatyr. Żelazny kostur” był równie sma-
kowity – myślę, ponownie skupiając uwagę na okładce  
i – upiwszy nieco ciepłej miodowicy – powoli przewracam 
pierwsze strony tomiska.

Słowiańską duszę czuję już od pierwszych stron 
opowieści. 

Miło łechce podniebienie i sprawia, że błyskawicznie 
wsiąkam w przedstawioną w „Bohatyrze” rzeczywistość 
– zupełnie jak miało to miejsce w przypadku przygód 
Rogana. Tylko tempo akcji jakieś takie wolne – nie to, co 
we „Władcy wilków”, w którym akcja rwała z kopyta już 
od pierwszych akapitów. Za kilka rozdziałów powinno 
się rozbujać – myślę sobie. Mam nadzieję. Mam przeczu-
cie. I czytam. Poznaję Ilję Muromca, głównego hero snutej 
przez Juraja opowiastki. Ot, na pierwszy rzut oka zwykły 
chłopak, na dodatek kaleki. Jednak to właśnie on, jako je-
dyny, przeżywa rzeź, którą w jego wiosce rozpętują obcy 
najeźdźcy. I wkrótce, wspierany przez kilku niezwykłych 
towarzyszy, wyrusza na wyprawę, która całkowicie odmieni 
jego dotychczasowy byt.

– No tak, od zera do bohate... bohatyra znaczy – myślę 
sobie, brnąc przez kolejne rozdziały. Ten wyświechtany  
w literaturze na wszelkie możliwe sposoby motyw w przy-
padku opisywanej tu powieści mnie jednak nie razi. Po 
części zasługa to ciekawej rzeczywistości wykreowanej 
na potrzeby przygód Ilja, po części znakomitego warszta-
tu pisarskiego Autora, po części faktu, że przedstawiona  
w książce historia jest naprawdę ciekawa i z każdą kolejną 
stroną wciąga coraz mocniej. Świat, w jakim przyszło 
żyć Ilji, stanowi miks realiów historycznych z motywami 
wyjętymi wprost ze słowiańskiej mitologii. To rozbudowa-
ne, pełne magii i fantastycznych stworzeń uniwersum, ani  
o jotę mniej atrakcyjnie od powszechnie wykorzystywanej 
w literaturze mitologii nordyckiej. Jest to zarazem świat 
otulony mrokiem, surowy, bezwzględny, co rusz wstrząsany 
krwawymi potyczkami (których przebieg Juraj Cervenak 
opisuje bardzo sugestywnie). Słowiańskie mroczne fantasy, 
jednym zdaniem. 

Czytanie powieści dokańczam już w domu. Co prawda 
cztery ściany mego pokoju tworzą nieco inny nastrój niż 
klasztorne mury, ale książka nie traci nic ze swego uroku. 
I zanim jeszcze docieram do ostatniej strony, jestem pe- 
wien, że Juraj Cervenak napisał kolejną bardzo dobrą 
historię. „Bohatyr. Żelazny kostur” to kawał znakomitej fan-
tastyki, obok której żaden miłośnik tego typu literatury nie 
może przejść obojętnie. O czym warto jeszcze wspomnieć?  
Z pewnością o znakomitej oprawie graficznej tomu, jaką 
zafundowało nam rodzime wydawnictwo. Te wszystkie ry-
ciny i ornamenty zdobiące każdą stronę są bardzo przyjem-
ne dla oka. Z niecierpliwością czekam na kolejne tomy 
przygód Ilji Muromca – mam nadzieję, że co najmniej rów-
nie dobre jak „Żelazny kostur”.

Kamil Dolik
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