


2 SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

PUBLICYSTYKA

GALERIA

INNE

POLECANKI

OPOWIADANIA

Wywiad Józef Hen

Katarzyna Zalecka Malleus Maleficarumm czyli  
w jaki sposób absurd stał się rzeczywistością

Darisz Barczewski  Wygoogluj sobie kulturę, czyli 
krótki felieton o szukaniu

Ewa Szutowicz  O kolorach 

Agnieszka Zienkowicz In the middle of nołłer

Polemika: W obronie kosmitów - Karol Nurow- 
ski/Ewa Szutowicz

Igor Myszkiewicz  

Magdalena Kałużyńska Lukrecja

Łukasz Henel Mówię Ci, wstań 

Michał Organiściak  Odpust ostateczny 

Tomasz Zawada  Szukając smoka   

Kącik Wujka Zło

QFun

Volker Klüpfel i Michael Kobr Szczodre Gody
(Lucyna Markowska) 

Dmitry Glukhovski Czas zmierzchu (Kamil Dolik)

Jack Ketchum Dziewczyna z sąsiedztwa (Ewelina 
Kozik) 

Antologia Miecze i mroczna magia (Wiktor       
Werner)

Janusz Koryl Sny (Maciej Lewandowski) 

Maureen Jennings Biedny Tom już wystygł         
(Ewelina Kozik) 

Wojciech Szyda Stroiciel ciszy (Anna Pędziwiatr)

Eleonora Ratkiewicz Tae ekkejr! (Beata Toma-
szewska)

Robison Wells Wariant (Jagoda Wochlik) 

Stephen King Dallas ‘63 (Maryla Kowalska) 

5

8

16

22

26

30

34

44

64

72

84

104

108

112

114

116

117

119

120

121

122

123

124



3Wstępniak

WSTĘPNIAK

Obyś żył w ciekawych 
czasach! To chińskie 
przysłowie może równie 
dobrze być klątwą, jak       
i najlepszym życzeniem 
dla pisarza. A co by nie 
mówić, czasy mamy cie-
kawe, głównie za sprawą 
galopującego przyspie-
szenia rozwoju nauki 
oraz – następujących 

dosłownie na naszych oczach – zmian global-
nych relacji geopolitycznych. Tym samym, nie-
zwykłe zdolności adaptacyjne człowieka zostają 
wystawione na próbę, do której być może nie 
dorósł. Optymiści powiedzą, że nie taki diabeł 
straszny, gdyż homo sapiens odniósł bezpre-
cedensowy sukces, zasiedlając najbardziej 
niegościnne zakątki planety i kosząc po drodze 
zawodników z tego samego pnia ewolucyjnego, 
oraz uporał się z dziesiątkującymi ludzkość epi-
demiami, by wreszcie sięgnąć, z pomocą ujętych 
w matematyczne wzory myśli, ku najdalszym 
rejonom Wszechświata. Pesymiści zaripostują, 
że technologie wymykają nam się z rąk, zmian 
klimatu nie sposób już okiełznać, a wstrząsana 
wszelakimi kryzysami globalna wieś to arena 

niekończącego się wyścigu szczurów. Spór wy-
daje się możliwy do rozstrzygnięcia jedynie em-
pirycznie, co niekoniecznie jest wnioskiem ra-
dosnym.

Cóż nam zatem pozostaje? Opowiedzieć 
się po jednej ze stron lub wyjść z założenia, że         
gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czy-
li nie oglądać się na powszechne trendy, prze-
konane o własnej nieomylności gadające głowy 
odsyłać z pomocą telewizyjnego pilota w niebyt 
i nauczyć się samodzielnie decydować o swoim 
życiu. Zwłaszcza, że żyjemy w naprawdę cie-
kawych czasach.

Ale dość ględzenia, najnowszy numer Qfantu 
już w sieci! Znajdziecie w nim wiele smaczków, 
dania wykwintne i lżejsze. Szczególnie polecam 
felieton Dariusza Barczewskiego o meandrach 
tropienia kultury w internecie oraz opowiada-
nie „Lukrecja”, autorstwa jak zawsze znakomitej 
Magdaleny Kałużyńskiej, napisane specjalnie 
dla naszego magazynu.

Ahoj, do przeczytania!

Jacek Skowroński
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Józef Hen (ur. 1923) - 
powieściopisarz, publicys-
ta, dramaturg i scenarzysta. 
Autor powieści i zbiorów 
opowiadań (m.in.: Kwie-
cień, 1961; Nikt nie woła, 
napisana w roku 1957, wy-
dana w 1990; Krzyż Wale-
cznych, 1964; Toast, 1964; 
Przed wielką pauzą, 1966; 
Opór, 1967; Oko Dajana, 

tryptyk nowelistyczny drukowany w paryskiej 
„Kulturze“ w latach 1969-1972 pod pseudo-
nimem Korab; Bokser i śmierć, 1975; Milczące 
między nami, 1985; Odejście Afrodyty, 1995; 
Niebo naszych ojców, 1997). Publikował także 
powieści historyczne (Crimen, 1975; Królewskie 
sny, 1989), książki biograficzne (Mój przyjaciel 
król. Opowieść o Stanisławie Auguście, 2003) oraz 
trzy tomy dzienników Nie boję się bezsennych 
nocy (1987, 1992, 2001). Józef Hen jest autorem 
scenariuszy do filmów, m.in. Krzyż Walecznych 
i Prawo i pięść, oraz seriali Życie Kamila Ku-
ranta i Królewskie sny. Jego utwory tłumaczono 
na dwadzieścia jeden języków. Wydawnictwo 
W.A.B. wznowiło głośne biografie: Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego pt. Błazen - wielki mąż (2008), 
uznaną przez ZAIKS za najlepszą książkę 1998 
roku, oraz bestsellerową Ja, Michał z Montaig-
ne... (2009). W 2008 roku ukazała się powieść 
Pingpongista, rok później swoją premierę miał 
Dziennik na nowy wiek, wyróżniony nagrodą 
„Książka Jesieni 2009“. Najnowszą książką Hena 
jest tom Nowolipie. Najpiękniejsze lata(W.A.B. 
2011). Autor jest laureatem Nagrody Miasta 
Stołecznego Warszawy.

Piotr Dresler: Pańska powieść „Crimen”, 
której wydanie zostało wznowione przez Insty-
tut Wydawniczy Erica, spotkała się z życzliwym 
przyjęciem – nie tylko recenzentów, ale i czytel-
ników. Co Pan czuje po tylu latach od pierwsze-
go wydania, widząc tę książkę na półkach?

Józef Hen: Nareszcie! Prawie 20 lat nie 
było jej w księgarniach. Nie pisano o niej, 
nie tłumaczono – z wyjątkiem przekładu na 
język czeski (30 t. nakładu!). Erica wykazała tu 
dużo inicjatywy i energii, by od decyzji szyb-
ko doprowadzić do wydania. Piękna okładka, 
staranne wydanie. To wszystko cieszy.

P. D.: „Crimen” jest reklamowany jako 
„opowieść sensacyjna z XVII wieku”, jednak wy-
daje mi się, że sama zagadka kryminalna jest tyl-
ko okazją do opowiedzenia o siedemnastowie-
cznej Polsce. Jak długo trwały przygotowania do 
napisania tej powieści?

J. H.: Rzecz dzieje się w siedemnastowiecznej 
Polsce, postaci i akcja są zgodne (mam nadzieję) 
z ówczesnymi realiami, nie mniej – wydaje mi 
się, że psychologia postaci; opowieść o zbrod-
ni i miłości są w niej uniwersalne, zrozumiałe 
wszędzie, gdzie książka by dotarła. Napisałem ją 
w 1973 r., na 7 lat przed „Imieniem Róży” Um-
berto Eco. Ale on swój „kryminał historyczny” 
napisał po włosku, w zachodniej Europie, a ja 
swój po polsku –źle widziany przez ówczesnych 
decydentów – w PRL. Przypomnę, że przed 
„Crimenem” były „Przypadki starościca Wol-
skiego”, 7 książeczek z tego samego okresu, któ-
rych inspiracją także było „Prawem i lewem” Wł. 

Józef Hen
Wywiad

(rozmawiał Piotr Dresler)

Wywiad
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Łozińskiego. Czyli lata całe tkwiłem w tej epoce, 
czytając o arianach, o życiu miejskim, o kultur-
ze staropolskiej; poezję baroku, listy, pamiętniki 
i opracowania historyczne.

P. D.: Przyglądając się Pańskiemu życiory-
sowi, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Tomasz 
Brudnicki ma w sobie wiele z Pana. Spotkał się 
Pan z takimi przypuszczeniami?

J. H.: Tak, na pewno. Zresztą autor zawsze 
coś z siebie daje postaci. Tutaj nawet pewne fak-
ty z mojej biografii. Ja też wróciłem po latach 
z Rosji, tez wiedziałem, co to jest nostalgia,               
i też, to chyba najważniejsze, znałem tęsknotę 
do spokoju i hierarchię spraw: tego, co w życiu 
ważne, a co nieistotne…

P. D.:Jako dziecko szlifował Pan swoje pisar-
skie rzemiosło w „Małym Przeglądzie”. Jak Pan 
wspomina te doświadczenia? Miały one jakiś 
wpływ na Pańskie pisarstwo?

J. H.: O zetknięciu z „Małym Przeglądem”          
i jego redaktorem piszę dość dużo w „Nowoli-
piu”. W skrócie mogę powiedzieć, że redakcja 
uczyła swoich dziecięcych współpracowników 
szacunku dla zwykłego życia, uczyła je obser-
wować i odtwarzać.

P. D.: Czytając Pańskie dzieła, zdałem sobie 
sprawę, że wśród fikcji literackiej bardzo dużo 
jest w nich prawd historycznych, prób pokaza-
nia, jak się żyło, jaka była Polska. Dzisiejsza lite-
ratura od tego odchodzi, myśli Pan, że to błąd?

J. H.: Trudno mi to oceniać, nie znam prawie 
dzisiejszej literatury. Jak mówił Tuwim: „każdy 

pisze według swego piszemisię”. Możliwe, że dzi-
siejszy czas inspiruje taką a nie inną literaturę, 
nie wiem. Ja wspominam z satysfakcją to, że po 
„Królewskich snach” (serialu i książce), prof. 
Gieysztor mnie komplementował: „Pokazuje 
pan Polakom prawdziwa historię”.

P. D.: Kilka z Pańskich powieści zostało prze-
niesionych na ekran, kilka Pan sam reżyserował. 
Która ekranizacja najbardziej odpowiada 
Pańskiej wizji? 

J. H.: Ja sam ekranizowałem tylko jedno 
dłuższe opowiadanie: „Autobusy jak żółwie”. 
Prócz tego nakręciłem mini serial komediowy: 
„Perły i dukaty”. Myślę, że najbardziej zadowo-
lony mogę być z filmów: „Krzyż Walecznych” 
(K. Kutz), „Kwiecień” (W. Lesiewicz), „Prawo 
i pięść” (Hoffman i Skórzewski) i „Don Gab-
riel” (Ewa i Czesław Petelscy), ze świetną rolą 
Bronisława Pawlika. O sposób realizacji innych 
pozycji bym się wykłócał. Ale kto wie, czy naj-
wybitniejszym osiągnięciem związanym z moi-
mi scenariuszami nie są dwa seriale: „Życie 
Kamila Kuranta” i „Królewskie sny” z Holoub-
kiem w roli Jagiełły. Oba reżyserował Grzegorz 
Warchoł.

P. D.: Serial „Crimen” do tej pory jest bardzo 
dobrze oceniany i mile wspominany. Czy miał 
Pan jakiś wpływ na dobór aktorów? 

J. H.: Żadnego. Stare dzieje, nie będę teraz 
wznawiał wojny z powodu konfliktów sprzed 
lat. Mówi pan, że ser-
ial się podobał? No to 
bardzo dobrze, niech 
tak zostanie.

P. D.: W jednym         
z wywiadów powie-
dział Pan, że pisze 
wiecznym piórem, 
gdyż musi „nerwowo 
czuć litery”. Wszys-
tkie Pańskie powieści 
powstają w ten sposób?

JózEf hEN



7

J. H.: Tak, wszystkie. Scenariusze pisywałem 
od razu na maszynie. Z wyjątkiem „Królewskich 
snów”, bo to był ten rzadki przypadek, kiedy 
scenariusz powstał „z głowy”, a dopiero później 
na jego podstawie – powieść.

P. D.: Ostatnią powieść wydał Pan, jeśli do-
brze pamiętam, w 2009 roku. Czy pracuje Pan 
nad czymś teraz?

J. H.: Powieść „Pingpongista” ukazała się       
w 2008 roku. Rok później ukazał się „Dziennik 
na nowy wiek” (jak w tytule: lata 2000-2007). 
Niedawno ukazała się książka „Nowolipie. 
Najpiękniejsze lata”, 2 tytuły we wspólnym to-
mie. Tym się głównie zajmuję: przygotowywa-
niem mojego całkiem pokaźnego dorobku do 
wznowień. Właśnie ukazuje się obszerny wy-
bór moich opowiadań: „Szóste, najmłodsze”, od 
1948 do 2011 (opowiadanie tytułowe!). Za dwa 
tygodnie ukaże się w USA po angielsku „Nowo-
lipie Street”. Dla WA.B. przygotowuję trzy księgi 
„Nie boję się bezsennych nocy” w jednym to-
mie. Czasem coś notuję. Może będzie dziennik 
na następne lata. Zajęć więc mam sporo.

P. D.: W swoim życiu dokonał Pan bardzo 
wiele. Czy czuje się Pan spełniony?

J. H.: Nie wiem, co w moim przypadku 
miałoby oznaczać słowo „spełniony”. Nigdy  
tak o sobie nie myślałem. W życiu literackim 
bywają osiągnięcia, ale są porażki i rozczaro-

wania. Wiem za to, że 
na pewno zdołałem się                                                     
w y p o w i e d z i e ć , 
że coś z moich doś-
wiadczeń i myśli prze-
kazałem czytelnikowi. 
Mam tu na myśli nie 
tylko księgi refleksji, jak 
„Nie boję się bezsen-
nych nocy” czy „Dzien-
nik na nowy wiek”, ale 
także biografie (np. „Ja, 
Michał z Montaigne”), 
opowiadania i powieści, 

szczególnie „Nikt nie 
woła” i „Odejście Af-
rodyty”. Czytelnik, 
który jest skłonny 
zastanowić się nad 
światem, miałby się 
czym pożywić.

P. D.: Czy począ-
tkujący pisarze pró-
bują się z Panem 
skontaktować prosząc 
o pomoc lub poradę 
dotyczącą pisania?

J. H.: Na szczęście nie.  Jestem pisarzem              
z innej niż oni epoki, z innymi doświadczeniami 
i oni to czują. Ci najbardziej utalentowani nie 
potrzebują niczyjego mentorstwa.

P. D.: Ludzie bardziej kojarzą Pana z powieś-
ciami czy ich ekranizacjami? 

J. H.: Mam nadzieję, że z literaturą.  Widzo-
wie rzadko scenarzystów zapamiętują. Ostatecz-
ny kształt ekranizacji nadaje reżyser, scenariusz 
dla niego jest tylko punktem wyjścia. Jak zawsze 
w życiu, zdarzają się wyjątki.

P. D.: Jaka jest najmilsza sytuacja, która Pana 
spotkała związana z pisarstwem? 

J. H.: Zainteresowanie i przywiązanie niektó-
rych czytelników. Byli i są między nimi ludzie 
wysokiej klasy.  Oni poświadczają, że moja pra-
ca miała sens.

P. D.: Przechowuje Pan swoje rękopisy 
powieści już wydanych? Bardzo się różnią od fi-
nalnych wersji?

J. H.: Tak. Są pełne skreśleń i dopisków. Kie-
dy przepisuję je na maszynie (teraz zdarza mi się 
to na komputerze) wiele zdań przeredagowuję. 
To jest bardzo ważny etap dojścia do ostateczn-
ego kształtu książki.

Wywiad



8

Schyłek XV wieku. Dwaj dominikańscy in-
kwizytorzy – Heinrich Kramer i Jakub Spren-
ger (udział tego drugiego jest obecnie kwestio-
nowany) – wydają słynne dzieło pod tytułem 
Malleus Maleficarum, w którym, opierając się 
na bulli papieża Innocentego VIII z 1484 roku, 
przekonują o niebezpieczeństwie, jakie zagraża 
światu ze strony czarownic. Młot na czarownice, 
bo tak właśnie brzmi polski tytuł, to podzielo-
na na trzy części księga stanowiąca podręcznik 
polowania na czarownice, który wkrótce 
po wydaniu stał się inspiracją oraz wzorem 
postępowania i wpłynął na powstawanie innych 

dzieł o podobnej tematyce. Choć dzieło zostało 
ostatecznie potępione przez Kościół (już przez 
następcę papieża Innocentego VIII – Aleksan-
dra VI, słynnego z niemoralności Rodrigio Bor-
gii [1]), jego popularność nie malała. Na skutek 
zapotrzebowania na remedia przeciw czarom 
wpływowi protestanccy badacze prześladowań 
(piszący pod koniec XIX i na początku XX wie-
ku) ostatecznie uczynili je sławnym [6]. Mogło 
się tak stać m.in. dlatego, że Malleus stanowił 
jeden z najstarszych traktatów tego rodza-
ju. Co ciekawe, nie był dziełem nowatorskim, 
lecz raczej zbiorem wszystkich „prawd”, które 
wypłynęły wcześniej. Kramer cytował przede 
wszystkim – co najmniej siedemdziesiąt razy 
– wydrukowanego w 1475 roku Formicariusa 
Johannesa Nidera [6]. Zaletą, jeśli można tak 
to określić, dzieła Kramera jest z pewnością 
przedstawienie istniejącego wcześniej stereo-
typu czarownicy w kompletnym i względnie 
przejrzystym zarysie (jako członka sekty satani-
stycznej [2]) – księga ta stanowiła więc niejako 
kompendium wiedzy na temat czarownictwa                                                                                                               
w tamtym okresie. Powszechnie dostępny, 
Malleus dostarczał przede wszystkim infor-
macji praktycznych osobom bezpośrednio 
zaangażowanym w napiętnowanie czarownic, 
choćby sędziom, których obowiązkiem było prze-
prowadzenie procesu o czary. To na stronach tej 
księgi mogli oni znaleźć szczegółowe informacje 
na temat tego, jak postępować z oskarżonymi 
podczas przesłuchań, jak ich torturować, czy                                                                                              
w końcu – jak uchronić się przed niszczycielskim 
wpływem swoich ofiar. Powagi i prestiżu licznie 
wznawianemu dziełu Kramera dodawały ponad-
to dołączana do wielu wydań wyżej wspomnia-

Katarzyna Zalecka 
Malleus Maleficarum, 

czyli w jaki sposób absurd stał się rzeczywistością

KATARzYNA zALECKA
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na bulla papieska (pełna treść), a także doku-
ment uniwersytetu w Kolonii aprobujący dzieło 
(najprawdopodobniej sfałszowany przez Kra-
mera). Takie działanie miało na celu wywołanie 
w czytelniku wrażenia, że Malleus cieszy się 
bezpośrednim błogosławieństwem papieża, 
a co za tym idzie – samego Boga. Należy jed-
nak zwrócić uwagę na to, że bulla Innocentego 
skupiała się ogólnie na bezecnej i szkodliwej 
działalności heretyków, nie konkretnie czarow-
nic. Nie ma w niej również wzmianek na te-
mat nocnych lotów rzekomo praktykowanych 
przez wiedźmy, ani tym bardziej nie potępia 
ona kobiet jako seksualnych partnerek szatana 
[7], a to, co czyni Malleus pozycją szczególnie 
niebezpieczną pośród innych publikacji tego 
typu, jest właśnie bezwzględne napiętnowanie 
płci pięknej. Niektórzy historycy skłaniają się 
nawet ku porównaniu Młota do hitlerowskie-
go Mein Kampf, bowiem obie pozycje uzbrajają 
w nienawiść, mówią jak wróg jest potężny i jak 
trzeba z nim walczyć [5]. Podobne porównanie 
nie powinno nikogo dziwić, zważywszy na to, ile 
szkody wyrzuciło dzieło Kramera przez setki lat.

Polska
W Polsce Młot na czarownice został w okro-

jonej formie wydany po raz pierwszy w 1614 
roku. Przełożył go na polski prawnik i sekretarz 
Kasztelana Krakowskiego, Stanisław Ząbkowic, 
i opatrzył komentarzem: „Księga wiadomości 
ludzkiej nie tylko godna i potrzebna ale i z nauką 
Kościoła powszechnego zgadzająca się” [3].

Młot na czarownice, czyli kogo    
trzeba bić  

Dzięki lekturze Malleusa odpowiedź nasuwa 
się sama – podejrzanym może być praktycz-
nie każdy, bez względu na płeć (choć według 
Kramera kobieta, jako istota słaba i właściwie 
z gruntu zła, jest zawsze podejrzana wielokroć 
bardziej niż mężczyzna), wiek czy pozycję 
społeczną. Nieraz zdarzało się, że ofiarami 
prześladowań inkwizytorów stawały się małe 
dziewczynki (8 czy 10-letnie!), które to często 
zrodzone były ze służebnic szatana i jemu tuż po 
urodzeniu oddawane na służbę [3]. Aby w pełni 

uświadomić sobie absurd takich oskarżeń, jeśli 
macie dzieci, siostry, czy kuzynki w tym wie-
ku, poświęćcie chwilę na wyobrażenie ich sobie       
w roli oskarżonych. Włos jeży się na głowie na 
samą myśl! Tymczasem tego typu praktyki były 
w okresie prześladowań na porządku dziennym 
i raczej nikogo nie dziwiły. 

Czarownicę można było poznać po podej-
rzanym zachowaniu, na przykład po tym, że 
w kościele w czasie podniesienia ciała Chrys-
tusowego pluje albo mruży oczy [3]. Niektórzy 
przyłapywali je także na wykradaniu dzieci, roz-
kopywaniu grobów, patrzeniu złym okiem na … 
(tu należy wstawić dowolną rzecz/osobę/część 
ciała)… etc. 

Nieraz zdarzało się i tak, że anty-magiczna 
fobia doprowadzała do sytuacji, w których                    
w owładniętej gorączką polowania na czarow-
nice wiosce pozostawały przy życiu jedynie dwie 
czy trzy kobiety! [3]  

Proces o czary
Nieodzownymi elementami procesu o cza-

ry (czy to kościelnego, czy świeckiego) są: 

Malleus Maleficarumm...
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oskarżenie, przesłuchanie (często z użyciem 
tortur), różnego rodzaju testy na czarostwo,                             
a w końcu orzeczenie o winie (bądź niewinności) 
i stracenie (lub ułaskawienie).

Przesłuchanie i tortury
Według Młota na czarownice procedu-

ra prowadzenia przesłuchania powinna być 
następująca: Po pierwsze strażnik powinien 
przygotować narzędzia tortur, następnie obnażyć 
więźnia. Służy to temu, ażeby udaremnić 
możliwość ukrycia w odzieniu sił czarcich, któ-
re mogą być w nim posiane – czarownice często, 
nauczone przez diabła, przyrządzają taki prepa-
rat z ciał nieochrzczonych dzieci. Powszechne 
było także golenie ofiary i nakłuwanie znamion 
na jej ciele (w których rzekomo miał siedzieć 
diabeł). Kiedy narzędzia tortur zostały przygo-
towane, sędzia, osobiście lub za pośrednictwem 
innego dobrego człowieka, próbuje przekonać 
więźnia, aby wyznał prawdę dobrowolnie. Jeśli 
ów nie zacznie jednak jej wyznawać, sędzia 
rozkaże dozorującemu przygotować więźnia do 
strappado albo innej tortury. Dozorujący mają 
posłusznie i niezwłocznie wykonywać polecenia. 
Następnie, podczas modlitwy odmawianej przez 
kogoś z obecnych, więzień ma być odwiązany        
i ponownie zachęcony do złożenia zeznać, przy 
czym należy dać mu nadzieję, że w razie ich 
złożenia nie zostanie stracony…[3].

Wśród tortur najbardziej powszechne było 
wymienione wcześniej strappado, czyli pod-
wieszanie i rozciąganie, a także biczowanie, 
ściskanie i miażdżenie palców czy podpalanie. 
Rzadziej praktykowano odcinanie kończyn, 
oślepianie lub rozszarpywanie rozgrzanymi do 
czerwoności obcęgami [3].

Tortury często ciągnęły się całymi dniami,        
a kaci zostawiali swoją ofiarę na kilka godzin, 
podczas których udawali się na posiłek czy 
zażywali odpoczynku. Przerażający przykład 
dnia z sali tortur stanowi raport sądowy 
dotyczący procesu kobiety oskarżonej o czary 
w Prossneck w Niemczech, w 1629 roku [3]. 
Mowa w nim o tym, że oskarżoną przywiązano 
do drabiny, a następnie wypalono jej włosy aż 
do korzeni. Poza tym pod jej ramionami i na 
plecach umieszczono siarkę, którą następnie 
podpalono. Potem kat związał kobiecie ręce za 
plecami i podciągnął ją za nie do góry, pod sufit. 
Zostawił ją tak na mniej więcej trzy i pół godzi-
ny, po czym oblał alkoholem jej plecy i ponow-
nie podpalił. Po tych czynnościach przyczepił 
jej do nóg duże ciężary i ponownie zawiesił 
oskarżoną pod sufitem. Następnie umieścił ją 
na drabinie i ranił jej ciało chropowatą, pełną 
ostrych nacięć deską. Po tym zabiegu na powrót 
dokonał podwieszenia. Następnie zmiażdżył jej 
kciuki i duże palce w stopach, przywiązał ra-
miona  kobiety  do  kija  i  w  takiej  pozycji  
trzymał ją zawieszoną przez piętnaście minut, 
w czasie których kilkakrotnie zemdlała. To jed-
nak nie koniec – wobec oskarżonej zastosowa-
no także ściskanie łydek i nóg między deskami 
oraz chłostę. W czasie tortur oskarżona była 
oczywiście przesłuchiwana. Wszystkie wymie-
nione powyżej procedury trwały około ośmiu 
godzin i należy pamiętać, że prowadzone były 
z myślą o zbawieniu krzywdzonej delikwentki. 
Aby pobudzić osobę parającą się czarami do 
skruchy, podczas tortur często praktykowano 
odmawianie modlitwy lub pouczenia, a także 
stosowanie wody święconej. Chłostę nierzadko 
wymierzano w południe, do wtóru dzwonów na 
Anioł Pański.

 Odpowiedzi na pytania zadawane 
oskarżonym często wymagały nie lada wyobraź-
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ni. Torturujący chcieli wiedzieć na przykład, jak 
wyglądały sabaty i kto w nich uczestniczył, jaką 
muzykę tam grano i jakie tańczono tańce, gdzie 
oskarżeni siedzieli podczas uczty, jak nazywa 
się inkub czy sukub, z którym dopuszczają się 
bezeceństw, co otrzymali od nich za stosunek 
cielesny, z czego sporządzają maść służącą do 
smarowania kij, na którym potem fruwają i ja-
kie magiczne słowa muszą wypowiedzieć, żeby 
wzbić się do lotu [3]. Często przesłuchujący 
tak manipulowali pytaniami, by można było 
odpowiadać na nie w prosty sposób (tak albo 
nie) i zapewne dlatego wiele relacji z przesłuchań 
pokrywa się, niezależnie od kraju, w którym 
toczył się proces.

Próba wody
Do najpopularniejszych sprawdzianów 

mających na celu określenie, czy dana oso-
ba rzeczywiście dopuściła się zarzucanych jej 
win, jest próba wody. Polegała ona na tym, że 
podejrzaną o czary wiązano i wrzucano do wody 
(często obciążając wcześniej kamieniem). Jeśli 
ofiara utrzymywała się na powierzchni wody 
(zwykle za sprawą odzienia, w których zbierało 

się powietrze), uważano, że pomaga jej diabeł                                                                                                       
i uznawano za winną. Natomiast utonięcie rzeko-
mej czarownicy świadczyło o jej niewinności… 
Lecz cóż z tego, skoro była martwa.

Egzekucja
Egzekucję, przeprowadzaną w obecności 

przedstawicieli władzy duchownej i świeckiej, 
a także tłumu widzów i kata, poprzedzało od-
czytanie win skazanego oraz adekwatnego do 
nich wyroku. Najpowszechniejszą karą było 
spalenie na stosie, w oczyszczającym, świętym 
ogniu. By przedłużyć czas spalania, używano 
zielonego drewna [3]. Inną formą egzekucji było 
uśmiercanie przez powieszenie (szczególnie po-
pularne w Stanach Zjednoczonych).

Śmiać się czy płakać, czyli co śmieszy 
w „Młocie na czarownice” 

W dziele Kramera aż roi się od sformułowań, 
które nam, żyjącym przeszło 500 lat po pierwszej 
publikacji Malleus Maleficarum, mogą wydać 
tak absurdalne, że aż śmieszne. Pozwolę sobie  
w tym miejscu przytoczyć kilka z nich [3]: 
•	 Św. Augustyn w swoich księgach wspo-

minał ojca niejakiego Prestancjusza, który 
mniemał, że jest koniem. Żywił się on zbożem. 
Mężczyzna już w młodości został przemieniony 
w osła. Żył on z tym przekonaniem aż trzy lata. 
A kto w to nie wierzy, ten jest sceptykiem i here-
tykiem!
•	 Napisał on (św. Grzegorz w Dialogach) 

o pewnej mniszce, która zjadła sałatę, zanim ją 
przeżegnała. Oczywiście nawiedził ją szatan. 
Oczywiście.
•	 Nagle do kościoła wszedł pewien łotr            

i zaczął się obelżywie zwracać do Sylwana. Syl-
wan jako niewinny baranek niezwykle cieszył się            
z obelg nieznajomego i prosił o więcej. 

•	 Kobiety,	 wypędzając	 zaczarowane	 krowy	
na pastwisko, kładą im na głowy męskie części 
garderoby, by sprowokować szatana do ucieczki. 
On, siedząc w takiej krowie, bardzo się denerwuje 
i zaczyna uderzać głową w drzwi obory. Robi to 
tak długo, aż czarownica nie zdoła go uspokoić 
innymi czarami.

Malleus Maleficarumm...
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•	 Kobiety	 bardzo	 często	 fantazjują	 na	 te-
mat obcowania z szatanem. Taki stan rzeczy jest 
wynikiem ich melancholijnego sposobu bycia i po 
prostu bycia kobietą. Czyżby?
•	 Szatan poprosił księdza, by ten wskazał 

mu miejsce, które po opuszczeniu ciała opętanego 
człowieka będzie mógł zająć. Brat, żartując, so-
bie zaproponował szatanowi miejsce w wychod-
ku. Zakonnik poszedł w nocy za potrzebą i został 
bardzo pobity przez szatana. Takie są właśnie 
skutki umieszczania diabła w wygódce.
•	 Dzwony kościelne dzwonią, gdy rozpoczy-

na się burza (…) by szatana wystraszyć (ma on 
pomyśleć, że Bóg z nieba na niego trąbi)…

•	 Istnieją	 też	 takie	 przypadki,	 że	 miejsce	
podmienionego dziecka zajmuje sam szatan                                          
w powłoce malucha (szatan pod przykrywką 
dziecka jest zawsze bardzo ciężki i wiecznie 
głodny). A jak tam wasze pociechy? 

Seksualność w mentalności średnio-
wiecznej

Niewątpliwie istotnym zagadnieniem w Mło-
cie na czarownice jest seksualność, wiele zbrodni 
zarzucanych czarownicom ma bowiem zabar-
wienie erotyczne. Aby zbadać podłoże obsesyj-
nej nienawiści Kramera do kobiet (i związanej 
z nimi seksualności), warto bliżej przyjrzeć 
się realiom obyczajowym w dobie wczesnego 
średniowiecza. Pozwolę sobie w tym miejscu 
przytoczyć fragmenty pracy magisterskiej Pawła 
Matwiejczuka pt. „Pokuta kościelna w świetle 
penitencjałów	 z	 terenów	 Francji	 i	 Italii	 z	 VIII																																																																																																	
i	IX	w.”	[2],	oto	one:	Jeśli	chodzi	o	liczbę	pokutnych	
zapisek, to największa ich część dotyczy dziedziny 
erotyki, płciowości, seksu oraz wszelkiego rodzaju 
perwersji. (…) To właśnie mniszy punkt widze-
nia ukształtował całość wizji i punkt odniesienia 
Kościoła do szeroko pojętej problematyki szóste-
go przykazania. (…) W rzeczywistości oglądanej 
poprzez zakonną perspektywę moralną, nic 
tak nie zanieczyszczało duszy, jak właśnie 
grzech cielesny. (…) Grzech cudzołóstwa był 
bezwzględnie karany wieloletnią pokutą, wyg-
naniem lub pielgrzymką oraz jałmużną. (…) 
Surowo wzbroniona była wszelka erotyczna inic-
jatywa, tak ze strony duchownych, jak i świec-

kich. Nie wolno było dotykać, ani oglądać, ani 
tym	 bardziej	 całować	 [nie	 dotyczy	 oczywiście	
współmałżonków].	 Bezwzględnie	 tępiona	 była	
wszelka lubieżność już w samym zarodku. 
(…) Zaleca się, aby pokutnik nie kochał się 
z małżonką na trzy dni przed komunią, 40 
dni przed Bożym Narodzeniem, 40 dni przed 
Wielkanocą i tydzień po Wielkanocy, tydzień 
po Zielonych Świątkach, w przeddzień uroczys-
tych świąt, w środy, w piątki i niedziele; podczas 
brzemienności żony i przez 30 dni po urodzeniu 
dziecka, gdy jest to chłopiec, a przez 40 dni, gdy 
dziewczynka, a wreszcie podczas menstruacji                   
i pięć dni przed przystąpieniem do komu-
nii (…). Wyobrazić sobie należy siłę argumen-
tu spowiednika pouczającego z chrześcijańską 
dobrocią, że stuprocentowym efektem niedzieln-
ego seksu jest poczęcie dziecka głuchego, kulawe-
go, kalekiego, cierpiącego na inne podobne choro-
by, diabolicznego mutanta. (…) Po erotycznych 
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doznaniach małżeńskich nie wolno nawet iść do 
kościoła. (!) Zaleca się, aby małżonkowie obmyli 
się, potem mogą wejść do świątyni, byleby tylko 
stali możliwie daleko od ołtarza…

Jak widać, życie w średniowieczu nie było 
łatwe. Czytając powyższe rewelacje nie sposób 
przeoczyć oczywistego wpływu aspektu ero-
tycznego na postrzeganie czarownic jako 
tych, które naruszały najważniejsze z zakazów, 
uczestnicząc w orgiach na cześć szatana, a także 
spółkując z nim i ze sobą nawzajem (wszyst-
kie czary pochodzą z cielesnej żądzy, która jest                         
w kobietach nienasycona [3]). Ponadto czarow-
nice były często podejrzewane o „patrzenie 
złym okiem” na małżonków tudzież części ich 
ciała i w efekcie na uniemożliwianie współżycia 
między nimi, kiedy pozbawiły mężczyznę władzy 
w jego własnym członku lub kiedy duchom od-
powiedzialnym za płodzenie dzieci zamykały 
ścieżki potrzebne do wpuszczenia nasienia [3]. 
Kramer wspomina także przypadki, w których 
mężczyznom wydawało się, iż stracili swoje 
członki, w rzeczywistości jednak była to iluzja, 
zasłaniająca je lub za sprawą niedotlenienia nie 
pozwalająca mężczyznom ich dojrzeć [3]. Innym 
fenomenem, opisanym w Malleus Maleficarum, 

a mającym miejsce za sprawą szatańskiego oma-
mienia, jest odbieranie panom przez czarownice 
ich męskości i zamykanie ich w gniazdach, bądź 
w skrzyniach. Warto wspomnieć, że zachowywały 
się	one	wtedy,	jak…	żywe	(żywiły	się	np.:	owsem)	
[3]. Na koniec przytoczę zabawną anegdotkę 
nawiązującą do powyższego: pewien człowiek 
mówił o tym, że czarownica pozbawiła go intym-
nej części ciała. Mężczyzna uprosił ją o zwrot. 
Ona poleciła mu zabrać członek z gniazda um-
iejscowionego na najwyższym drzewie. Kiedy 
ów nieszczęśnik znalazł się na szczycie ujrzał                     
w gnieździe wiele męskich organów. Chciał zabrać 
największy (ach, ci mężczyźni!), lecz czarownica 
powiedziała, że  jest on własnością pewnego ple-
bana…[3].

Konsekwencje
Malleus Maleficarum, jak już wspomniałam 

powyżej, wydawany był wielokrotnie – dziś 
powiedzielibyśmy pewnie, że stał się bestselle-
rem. Aż do 1678 roku była to ponoć najpopular-
niejsza lektura zaraz po Biblii [3]! Pomiędzy ro-
kiem 1487 i 1520 ukazało się trzynaście wydań 
Młota, a kolejnych szesnaście w latach 1574-
1669, zarówno w krajach katolickich, jak i pro-
testanckich [7]. Księga cieszyła się największą 
popularnością zwłaszcza  w Europie Zachodniej 
i Centralnej (z wyjątkiem Anglii i Holandii oraz 
Hiszpanii i Portugalii) [7]. Popularność dzieła 
dominikańskich inkwizytorów nie powinna 
dziwić zważywszy na to, że władza i społeczność 
w Europie żywiły w tym okresie tak głęboki lęk 
przed czarownicami, iż wyrażał się on często        
w postaci szalonych, irracjonalnych i maniackich 
form zachowania w czasie ich ścigania [4]. Mal-
leus stanowił więc dla żyjących w strachu ludzi 
bezcenne źródło informacji o tym, jak walczyć z 
tą plagą, jednocześnie utwierdzając ich w prze-
konaniu o słuszności żywionych obaw. Młot 
na czarownice przyczynił się niewątpliwie do 
ukształtowania tzw. zbiorczej koncepcji czarów, 
co z kolei wpłynęło na rozprzestrzenianie się 
wielkich polowań na czarownice, był więc jed-
nym z głównych czynników napędzających tę 
zbiorową obsesję.
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Darek Barczewski 
Wygoogluj sobie kulturę, 

czyli krótki felieton o szukaniu
ilustracja: Magda Mińko

Czy pamiętacie jeszcze te czasy − mroczne, 
odległe, jakże umykające dzisiejszemu rozez-
naniu − kiedy człowiek nie był przypięty do 
Internetu? Och, wiem, wcale nie zapomniałem, 
że różnego rodzaju sprzęgi łączące ludzki mózg                                                                                               
z siecią dopiero są w planach i że w najbliższym 
markecie się ich jeszcze nie dostanie. Ale spój-
rzmy prawdzie w oczy: wciśnięcie kabla gdzieś 
pomiędzy prawą a lewą półkulę szarego kala-
fio-ra, zwanego w języku gladiatorów i westa-
lek  encephalonem,  niewiele  już  zmieni.  Od 
wielu lat tkwimy w sieci cyberpająka na dobre,                                                       
a nasze uzależnienie realizuje się w oparciu                            
o przestarzałe, ale ciągle niezbędne narzędzia, 
takie jak klawiatury i myszki czy też ekrany 
dotykowe. Tego, że pełna imersja świadomości 
w światłowodowe otchłanie jest pewna, my 
również jesteśmy pewni (jakkolwiek dziw-
nie by to nie brzmiało). Skąd to przekonanie? 
Cóż, przyszłość taką wieszczą nie tylko pisa-
rze science fiction (ci sami, którzy obiecali nam 
dziesiątki zasiedlonych planet i świat bez podat-
ków oraz orgazm za naciśnięciem guzika!) czy 
naukowcy (ci sami, z winy których wizje twór-
ców science fiction jeszcze się nie sprawdziły... 
czy wspomniałem o podatkach?), ale nawet 
przedsiębiorcy (im z pewnością o podatkach 
przypominać nie trzeba). Pierwsze, ograniczo-
ne funkcjonalnie interfejsy BCI (brain-computer 
interface) dostępne są już w sprzedaży. Daleko 
im jeszcze do sensownych implantów neuronal-
nych, o jakich marzą co bardziej zapobiegliwi 
transhumaniści (lub praktycy), ale wielkie kon-
cerny nie zasypiają gruszek w popiele: szefowie 
największych działów R&D też czytują Crichto-
na i Asimowa…

Zostawmy jednak na boku rozważania o tech-
nologii – w tej dziedzinie więcej do powiedzenia 
mają ludzie bardziej kompetentni1. Zajmijmy 
się pewnym aspektem bieżącej dostępności do 
świata informacji, a konkretnie… domniemaną 
łatwością odnajdywania przejawów kultury                      
w sieci. Nim przejdziemy do meritum, pozwól-
my sobie na drobne uściślenie. Skąd tytuł tego 
tekstu? Czemu jest taki a nie inny? W grun-
cie rzeczy jest to ciekawostka. „Googlanie” czy 
„googlowanie” (słowniki poprawnej polszczyz-
ny na razie milczą na temat sposobów odmie-
niania tego wyrazu) to oczywiście korzystanie 
ze sztandarowego produktu koncernu Google, 
a mianowicie wyszukiwarki, od której cała ta 
heca się zaczęła. Gwoli ścisłości − Google nie 
były pierwsze, z pewnością nie będą też ostatnie, 
ale udział giganta z Mountain View w tym ryn-
ku jest tak znaczący, że od pewnego czasu po-
kraczny neologizm „googlowanie” (czy też jego 
druga, wymieniona powyżej forma2) używany 
jest zamiennie wobec słowa „szukanie”. Dotyczy 
to zwłaszcza szukania czegoś w sieci z pomocą 
wyszukiwarki, ale nie tylko. „Googlowanie” 
przeciekło do języka potocznego i choćby dlate-
go zasłużyło na zainteresowanie językoznawców 
i pisarzy. Jacek Dukaj, cesarz polskiej hard                  
science fiction, włączył pojęcie do swojej skrzyn-
ki z narzędziami. Pojawia się w „Science Fiction”, 
ale w nieco innej postaci. Potrafiący czynić cuda 
z językiem tarnowianin ceni sobie ekonomię 
lingwistyczną, pewnie stąd forma prosta i efek-
towna: „guglanie”. A skoro już przy Dukaju 
jesteśmy, to warto wspomnieć, że autor nie tyl-
ko dopieścił owo słowo, lecz i przypisał mu coś                                               
w rodzaju etosu savoir-vivre. „[...] Caldwell [...] 
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nie zna twórczości Ksuko w ogóle. Mógłby ją 
szybko zguglać [oczywiście bez siadania przy 
komputerze – w świecie wykreowanym dostęp 
do sieci jest nieograniczony i przebiega za 
pomocą czegoś w rodzaju wspomnianych BCI – 
przyp. D.B.], ale cóż to byłoby za faux pas, gdyby 
się zorientowała!3”

My, tymczasem, nie mamy ani bezpośre-
dniego, domózgowego dostępu do sieci i Goog-
le, ani nie obowiązują nas powyższe, jakże 
śmieszne, ograniczenia. Jeszcze tego brakuje, 
aby ktoś się obraził, że szukamy o nim infor-
macji! Najczęstszą przyczyną frustracji jest sytu-
acja odwrotna, to znaczy brak zainteresowania. 
A skoro tak, to szukajmy. 

Humaniści nie lubią statystyk, nie będziemy 
się zatem przerzucali liczbami, acz kilka cyferek 
nie zaszkodzi. Teoretycznie szeroko rozumia-
na kultura powinna być jednym z klejnotów 
w koronie wyszukiwarek. Teoretycznie. Samo 
słowo „kultura” rzeczywiście notuje dość duże 
zainteresowanie, jeszcze lepiej plasuje się „lite-
ratura” czy „film”, ale oczywiście nic nie prze-
bije… „seksu”4. To dobra okazja, aby pokręcić 
nosem i ponarzekać. Na czasy, na obyczaje, na 
społeczeństwo. I jeszcze trochę na czasy, które, 
jak wiadomo, zawsze są złe, choć w nieziden-
tyfikowanej przeszłości były lepsze (najlepsze 
– zapewne – gdzieś w okolicach wczesnego pre-
kambru). My jednak, cokolwiek niekonwencjo-
nalnie, pozwolimy sobie wyrazić zadowolenie    
z powyższych statystyk. Gdy spojrzymy na dane 
demograficzne, to informacje płynące z ser-
werów Google musimy odebrać jako optymisty-
czne. Dobra książka czy niezły film to oczywiście 
ważne artefakty, na których oparta jest nasza 
kultura, ale z punktu widzenia potencjału pro-
kreacyjnego… Sami rozumiecie.

Jeśli zagłębimy się dalej w podsumowania 
wyników wyszukiwań, to rychło dostrzeżemy, 
że książka jest w odwrocie. W Polsce przegrywa 
z Naszą Klasą czy „grami” (tutaj przynajmniej 
pozostajemy w kręgu kultury rozumianej szero-
ko), sklepem internetowym Allegro lub witryną 

You Tube5. Wysoko trzyma się Facebook − także 
w wyszukiwaniach prowadzonych za Oceanem, 
a konkretnie w Stanach Zjednoczonych, w któ-
rych do liderów dołącza… pogoda („weather”). 
Podobnie rzecz wygląda w Wielkiej Brytanii czy 
Francji. Gdybyśmy z kolei podsumowali najs-
zybciej zyskujące frazy i słowa kluczowe w 2011 
to… po pierwsze zadalibyśmy sobie pytanie: 
„kim do diabła jest Rebecca Black?6”, po drugie 
zaś złapalibyśmy się za głowę. Najpoważniejszym 
graczem (nomen omen) z kręgu kultury okazu-
je się bowiem gra Battlefield 3. Przy odrobinie 
szczęścia może któraś z misji odbywa się w bib-
liotece, ewentualnie istnieje możliwość rzucania 
książkami w przeciwników, kiedy już skończą 
się granaty.

Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że 
ludzie chętniej szukają i szukać będą gwiazdek 
muzyki, choćby te nie potrafiły śpiewać (a na-
wet zwłaszcza wtedy) niż, dajmy na to, krytycz-
nych tekstów o „Ulissesie” Joyce'a. Ale, z drugiej 
strony, to nie jest wyścig. Nie ma znaczenia jak 
często, ważne, że w ogóle twarde, cenne artefak-
ty kultury podlegają wyszukiwaniom. A skoro 
są szukane, to… zobaczmy, jak to się dzieje na 
polu bitwy. Pora na taktykę wyszukiwań.

Dajmy na chwilę odpocząć pracowitym 
żołnierzom firmy Google, a natchnienia poszu-
kajmy w sieci bezpośrednio u zainteresowanych. 
Na przykład na stronach i blogach poświęconych 
kulturze. Pewien publicysta pochwalił się staty-
stykami swojego bloga i ujawnił, jakie zapytania 
najczęściej prowadzą do jego kulturalnej strony. 
Lista jest długa i fascynująca, jej wnikliwa lek-
tura powinna stać się podstawą każdej pracy 
doktorskiej, opisującej wykorzystanie wyszu-
kiwarek internetowych do zgłębiania wiedzy. 
My, oczywiście, doktorami zostać nie chcemy 
(mimo wszystko bez tego tytułu łatwiej dostać 
pracę w recepcji pobliskiego hotelu lub rozwozić 
pizzę...), więc pozwólmy sobie na skrótowe tyl-
ko prześledzenie tego zestawienia. Niektóre                
z fraz tchną prawdziwą mądrością, jak choćby 
ta: „sztuka wspolczesna rodzi z checi zarobie-
nia pieniedzy7”, inne służą odkrywaniu tajników 

Wygoogluj sobie kulturę...
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mistycznych: „po co mężczyźnie sutki (bardzo 
słuszne i rzeczowe pytanie)”, „pokwitujący sa-
miec” lub kwestiom bez mała praktycznym: „jak 
powinno byc napisane na zaproszeniu kisla czy 
kisiela” albo makabryczny „pochówek w sposób 
mentalny” czy też „życie poza cmentarzem”. 

 

Pod względem częstotliwości wygrywa seks. 
W najrozmaitszych postaciach: „sexs na wizji”, 
„forum podgladaczy nagich dziewczyn bez tabu 
baner”, „karolina i waldek uprawiają seks”, „por-
nole z czasow starozytnych”, „seks spółkowanie 
z piękną dziewczyną (wreszcie jakiś normalny 
się znalazł)”, „akt erotyczny z obrączką”, a nawet 
„falliczne przyprawy” czy… cokolwiek niekon-
wencjonalny „stosunek z rzeźbą”. W tym ostat-
nim zapytaniu mamy przynajmniej wskazanie 
na kulturę, wszak rzeźba to nie byle co, prawda? 

Niektórzy wyszukujący prezentują bardzo 
osobisty stosunek do Google – w takich przy-
padkach nie ma mowy o banalnych frazach, ale          
o prawdziwych dialogach z wyszukiwarką: „kogo 
współcześnie rozumiemy człowiekiem renesan-
su? … plisss … szybko i konkrety!”, „ludobójs-
two nie jest katastrofą-jaki to gatunek literacki” 
albo nawet precyzyjnych poleceniach: „proszę 
o napisanie recenzji jakiegoś filmu, najlepiej                                                                                                  
z jakiejś komedii. proszę zrobić to dokładnie, 
tak koło 10 zdań. ma być w tym zawarte:własna 
opinia,reżyser,rodzaj filmu,muzyka jeśli była 
ciekawa. poziom rozszerzony, więc proszę o do-
kładność”. 

Bywa, że do pytań wkrada się coś w rodza-
ju poezji: „jest na talerzu, jest tak uchwytne, 
że jem jajka, szpinak, księżyc”. Ci, którzy mają 
największe parcie na ambitną problematykę, 
również korzystają z wyszukiwarek, o czym 
świadczą bardziej wyrafinowane wątpliwości: 
„ile historii krązy w utworze gustawa grudzin-
skiego” lub „recenzja z przedstawienia brud   
smród i choroby”, ewentualnie: „z czego wynikał 
bunt chlopa i jakie dawal oznaki w tekscie zbun-
towany”, nie wspominając o mocnym: „samo-
bujstwo… komasy”.

 
To było konkretne zestawienie, ale nie jedy-

ne. Jest ich więcej. Raz jeszcze odwołajmy się do 
wyszukiwarki. Niech nam pomoże. Czego chce-
my? Kultury, rzecz jasna. No i mamy. Tak jak-
by. „Ułożenie ksiazek na regale8” oraz „żołądek        
w biblii9”. Biblia w żołądku się otwiera…

 
Także rzut oka do prywatnej statystyki blo-

gowej potwierdza prawidłowość łatwą do zaob-
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serwowania powyżej10. Jesteśmy jednak dumni          
z faktu, że „akt” przegrywa ze „śniadaniem          
u tiffaniego”, choć... „nagie kobiety” wygrywają 
ze „sniadanie u tiffaniego” (ach te warian-
ty...). „Naga kobieta” prowadzi z „kazimierz                  
kyrcz jr”, a „nagie ciało” przebija o kilka pun-
któw „północny sztorm”. Później, dla odmiany, 
„Jacek Skowroński” pokonał „nagie ciało kobie-
ty”, zaś „nagość w sztuce” i „akt w fotografii”                        
o włos wyprzedziły nasze ulubione „kryminały”.

 
Czytając takie zestawienia, nie sposób nie 

zadać sobie pytania kluczowego: jak działają 
wyszukiwarki, jaki geniusz został zawarty w ich 
algorytmach, skoro potrafią udzielić odpowie-
dzi na tak… niezwykłe pytania. Niezwykłe i, co 
tu dużo mówić, niegramatyczne i nieortograficz-
ne. Gdybyśmy poszli tym tropem, musielibyśmy 
zastanowić się, kim właściwie jest przeciętny 
użytkownik wyszukiwarki Google. To, z kolei, 
jest dobrym powodem, aby zbyt mocno się nie 
zastanawiać. Wnioski mogłyby być niecieka-
we. Zamiast więc brnąć dalej, skręćmy w alejkę 
zatytułowaną „podsumowanie”.

„Żyjemy tu jak bakterie w trzewiach olbrzy-
ma: gdyby nie my, dostałby prędko zatwardzenia 
z niestrawności, karmiony wciąż tą przeraźliwą 
sałatką pytań, problemów i zagadnień, które 
stawiają mu ludzie z zewnątrz… Szczególny 
rodzaj symbiozy człowieka z maszyną: chwilami 
odnoszę wrażenie, że to on nami zawładnął, że 
to my bez niego nie potrafimy się obyć”. 

Brzmi jak fragment bloga któregoś z pra-
cowników koncernu Google? Macie prawo tak 
myśleć, ale jesteście w błędzie. Jest to bowiem 
fragment wizji, która narodziła się, nim Larry 
Page i Siergiej Brin w ogóle przyszli na świat. 
Tak pisał Janusz A. Zajdel w roku 196511. Wielki 
Polak nie przewidział, że pół wieku później, aby 
dowiedzieć się czegokolwiek, wystarczy usiąść 
przed komputerem (laptopem, palmtopem, ta-
bletem, smartfonem, telewizorem z dostępem 
do Internetu lub takąż… konsolą – niepotrzeb-
ne skreślić), ale błyskotliwie uświadomił so-
bie dwa inne problemy związane z nadmiarem 
dostępnej wiedzy. Przede wszystkim kłopot z jej 

magazynowaniem i przetwarzaniem (w cytowa-
nym opowiadaniu rezerwuarem informacji oraz 
zasobem mocy obliczeniowych jest gargantu-
iczny budynek, w którym wszystkie procesy 
odbywają się w nieco średniowieczny sposób) 
oraz… spadek indywidualnych umiejętności 
ludzi (tych, którzy zadają pytania). „Ce-jeden:	
13725.	Ce-dwa:	24,85.	Człon	wariacyjny:	funkc-
ja Yogla drugiego rodzaju, wskaźniki trzy i pięć – 
odparł jąkający się z niecierpliwości głos. Albert 
zanotował. I	 szybko,	 szybko! [...] Albert wziął 
ołówek, wypisał rozwiązanie ogólne z pamięci, 
stałe wynotował z tablic. Podstawił wszystko do 
równania i sięgnął po suwak. W ciągu trzech 
minut miał gotowe rozwiązanie. [...] To pan... 
sam rozwiązał to równanie? Sam. [...] Pan umie 
rozwiązywać takie równania? − W jego głosie 
brzmiał nietajony podziw. I	nie	tylko	takie! 12”. 

Jakże przewidująco Zajdel nadmienił jeszcze, 
że „Scientax to nie jakaś głupia centrala telefo-
niczna! To maszyna mądrzejsza od niejednego 
człowieka! Czasami ma prawo być w niedyspo-
zycji!13” Dzisiaj miejsce owej „maszyny” zajął 
wszechpotężny Google. I niech się Microsoft nad 
nami zlituje, jeśli zacznie cierpieć na coś więcej 
niż banalną niedyspozycję, bo nawet książek na 
półce biblioteczki nie będziemy mogli ułożyć…

Przypisy:
1 Jeśli chcecie rozszerzyć własne horyzonty, 

to poczytajcie sobie chociażby o OCZ Neural 
Impulse	Actuator. Nie ma to wielkiego znacze-
nia z punktu widzenia naszego felietonu, ale 
wiedzy nigdy dosyć, prawda? Pewne informacje 
znajdziecie tutaj: http://twojepc.pl/artykuly.
php?id=ocz-nia-neural-impulse-actuator&tSid
=7844316946df63bf7c6909a546138be1, a jeśli 
to dla Was za mało, to… oczywiście, zmierzcie 
się z googlami. Wszystkie linki podane w ni-
niejszym artykule zostały odwiedzone w stycz-
niu 2012.

 2 Gwoli ścisłości − choć  słowo  „google” 
faktycznie jest wyrazem sztucznym, wbrew po-
zorom wcale nie opartym na luźnym i odleg-
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łym skojarzeniu z goglami narciarskimi ani 
żadnymi innymi, to istnieje wyraz bardzo doń 
zbliżony, który oryginalnie miał być nazwą 
firmy założonej w 1998 przez dwóch dokto-
rantów Uniwersytetu Stanforda, a mianowicie 
„googol”. „Googol” to liczba 10 do potęgi set-
nej, zapisalibyśmy ją jako jedynkę i sto zer. Nie 
mamy pojęcia, do oznaczania czego można użyć 
tak wielkiej liczby (przekracza ona szacowaną 
ilość atomów we Wszechświecie), ale wiemy coś 
innego, kolejną ciekawostkę, a mianowicie skąd 
się owa kuriozalna nazwa wzięła. Jeśli „google” 
pojawiły się jako pomylona wersja „googola”, to 
sam „googol” miał równie intrygującą genezę. 
Ten cud lingwistyki stosowanej powstał w 1938 
roku, powołany do życia przez Miltona Sirot-
ta, który miał… dziewięć lat. Milton, zapytany 
przez Edwarda Kasnera, amerykańskiego mate-
matyka, którego był siostrzeńcem, o nazwę dla 
bardzo dużej liczby, z namysłem udzielił odpo-
wiedzi brzmiącej „googol”. O tajemnicy nazwy 
koncernu Google możecie przeczytać m.in. 
tutaj: http://graphics.stanford.edu/~dk/google_
name_origin.html, natomiast o genezie „goo-
gola” dowiecie się z następującego linku: http://
mathworld.wolfram.com/Googol.html

 3 Jacek Dukaj, „Science Fiction” w: „Science 
Fiction” Antologia, Warszawa 2011, s. 644.

 4 Miesięczna liczba wyszukań w Polsce: lite-
ratura 5 milionów, kultura ok. 1,8 miliona, film 
ok. 340 milionów. Seks… ok. 620 milionów. 
Statystyki dotyczą wyszukiwarki google.com, 
podaję za Google AdWords, www.adwords.
google.com 

5 Trendy wyszukań ilustruje www.google.
com/insights/search, z kolei Google Zeitgeist 
2011 to doroczny raport podsumowujący naj-
szybciej zyskujące frazy w Google. Dostępne na: 
http://www.googlezeitgeist.com/pl

 6 Już wiemy – pomogła nam... wyszukiwarka 
Google. 

 7 Wszystkie cytaty dotyczącego tego źródła 

pochodzą z bloga Wizja Lokalna, http://wizja-
lokalna.wordpress.com/2011/12/03/poezja-ab-
surdu-czyli-jaja-w-wyszukiwarce. Zachowano 
pisownię oryginalną. Komentarze w nawiasach 
napisane kursywą zostały sformułowane przez 
autora wspomnianego bloga, pozostałe komen-
tarze moje.  

8 http://neta.blox.pl/2009/04/Statystyki-czy-
li-czego-ludzie-szukaja-w-necie.html

9 http://blog.marcinwozniak.pl/2009/05/cze-
go-ludzie-szukaja-w-internecie/

10 Dotyczy naszego bloga: http://onibe.word-
press.com.

11 Janusz A. Zajdel, „Dyżur”, antologia „Re-
lacja z pierwszej ręki”, Warszawa 2010, s. 17.

12 Ibidem, s. 20.
13 Ibidem, s. 21.

Dariusz Barczewski 

Model z rocznika 1982. 
Podobno już takich nie robią. 
Wielbiciel każdego słowa pi-
sanego, w ostateczności czy-
tuje nawet graffiti, których        
w Łodzi (miasto zamiesz-
kania) nie brakuje. Na ogół 
jednak preferuje papierową 
klasykę: science fiction, fan-
tastykę, kryminał, thriller 

polityczny i militarny. Uczulony na wampi-
ry, głupotę i polityków. Recenzuje dla Gildii, 
współprowadzi Blog fotograficzno-literacki 
Onibe.wordpress.com, z rosnącą przyjemnością 
udziela się na „Qfancie”, próbuje swoich sił jako 
literat. Cieszy się, że znowu przełożono datę Ar-
magedonu – może nawet zdąży popełnić jakąś 
książkę przed pojawieniem się Czterech...

DARIUSz BARCzEWSKI 
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Co jest najłatwiejszym do zaobserwowania 
dowodem istnienia życia na obcej planecie? 
Dowodem niemożliwym do podważenia, wi-
docznym z otchłani kosmosu? Dziwne sygnały 
radiowe? Niezwykłe struktury albo zaburze-
nia? Nie. Moim zdaniem pierwszymi żywymi 
organizmami, jakie uda się człowiekowi 
zaobserwować na planecie pozasłonecznej, będą 
rośliny. 

Fotosynteza leży u podstaw całego łańcucha 
pokarmowego na Ziemi. Nieliczne wyjątki              
w postaci organizmów chemosyntetyzujących           
(np. bakterie żyjące w kominach termalnych 
na dnie oceanów), dawno zostały zepchnięte 
na margines życia na naszej planecie – choć 
kiedyś, przy samych jego narodzinach, che-
mosynteza była podstawowym mechanizmem 
pozyskiwania energii do syntezy związków or-
ganicznych. Bardzo szybko jednak organizmy 
żywe przerzuciły się na pozyskiwanie energii ze 
światła słonecznego i tak jest do dzisiaj. Trud-
no się zresztą dziwić – światło słoneczne jest 
doskonałym źródłem energii, szczególnie dla 
światów położonych w tzw. ekosferze, czyli strefie 
wokół gwiazdy, gdzie jest możliwe występowanie 
wody w stanie ciekłym. Nic dziwnego, że orga-
nizmy ziemskie zaczęły pozyskiwać ją ponad 3,5 
mld lat temu, gdy tylko atmosfera stała się dość 
przejrzysta, by promienie słoneczne zdołały 
dotrzeć na powierzchnię planety. Było to na 
długo przed pojawianiem się oddychania tleno-
wego. Co więcej – oddychanie tlenowe, podsta-
wa naszego metabolizmu, nigdy nie powstałoby, 
gdyby nie wcześniejsze wyewoluowanie foto-
syntezy, której produktem ubocznym  jest  tlen. 

Pierwiastek ten jest bowiem tak reaktywny, że            
w formie cząsteczkowej na planetach pozbawio-
nych życia istnieje w ilościach śladowych – od 
razu wchodzi w reakcję z innymi pierwiastkami 
i związkami. 

Pojawianie się tlenu w atmosferze znacząco 
zmodyfikowało jej właściwości, w tym – sposób 
filtrowania światła. Pierwsze organizmy zapew-
ne korzystały z promieniowania podczerwon-
ego, z czasem, gdy skład atmosfery się zmienił 
– pojawił się m.in. chroniący przez UV ozon 
– zmieniło się też pasmo absorpcji promienio-
wania przez rośliny. Jest to samonapędzający się 
proces, w którym fotosyntetyzujące organizmy 
żywe same zmodyfikowały własne środowisko 
i źródło energii (widmo promieniowania 
docierającego na powierzchnię). I to w sposób 
niemożliwy do uzyskania inaczej, jak tylko przez 
ingerencję istot żywych. Można wręcz założyć, 
że odkrycie planety, w której widmie będą obec-
ne charakterystyczne prążki absorpcyjne tlenu      
i ozonu, świadczące o ich wysokiej zawartości    
w atmosferze, będzie równoznaczne z odkry-
ciem obcego życia.

Dlatego, jeśli ludzie mają szansę odkryć 
życie na innych światach, najszybciej będzie 
to sygnatura oznaczająca występowanie roślin 
(chciałabym w tym miejscu wyjaśnić, że przez 
rośliny mam na myśli wszystkie organizmy 
fotosyntetyzujące, w tym bakterie, które stricte 
roślinami nie są, jednak dla wygody rozumienia 
tekstu przez czytelnika, pozwolę sobie na to nie 
do końca poprawne uogólnienie). Przy czym 
nie należy zakładać, że skoro na Ziemi powstały 

Ewa Szumowicz
O kolorach 

EWA SzUMOWICz
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rośliny o zielonej barwie, na innych światach też 
będą takiego koloru. 

Barwa organizmów fotosyntetyzujących 
będzie w głównej mierze uzależniona od za-
kresu światła, jaki dotrze na powierzchnię, a to 
jest bezpośrednio uwarunkowane typem wid-
mowym gwiazdy, wokół której będzie krążyć 
planeta. 

Największe szanse na wyewoluowanie życia 
posiadają planety krążące wokół czterech typów 
gwiazd: F, G, K i M. Gwiazdy tych typów żyją 
wystarczająco długo, by powstało na nich życie. 
Przy czym są cztery możliwe scenariusze: fo-
tosynteza beztlenowa w wodzie, oksygeniczna 
w wodzie, tlenowa na lądzie i beztlenowa na 
lądzie. Jak widać, wybór jest dość szeroki.

Gwiazda typu F ma średnią temperaturę 
powierzchni w granicach 6000−7500 K, czyli 
barwę żółtobiałą, jest więc trochę większa, cie-
plejsza i jaśniejsza od Słońca. Z tego względu, 
orbita hipotetycznej planety zdatnej do życia 
będzie też nieco większa (przykładowa orbita dla 
gwiazdy o masie 1,4 Słońca może wynosić 1,69 
j.a.). Na takiej planecie mogłoby wyewoluować 
życie fotosyntetyzujące tlenowo albo beztleno-
wo − ale tylko pod wodą. Beztlenowe życie na 
powierzchni lądu byłoby znacząco utrudnione 
z powodu wysokiego stężenia promieniowania 
UV (ozon jest wytworem fotosyntezy oksy-
genicznej, na planetach bez życia występuje 
w ilościach śladowych). Jako że gwiazda jest 
trochę cieplejsza od Słońca, na powierzchnię 

planety dotrze promieniowanie, którego mak-
simum wypadnie w paśmie barwy niebieskiej, 
czyli wysokoenergetyczne. Rośliny na takim 
świecie mogłyby wyewoluować na dwa sposoby. 
Mogłyby korzystać tylko z pozostałych długości 
fal świetlnych, chroniąc się przed nazbyt ener-
getycznym promieniowaniem za pomocą 
błękitnych barwników – wtedy ich barwa byłaby 
mniej lub bardziej niebieska. Albo wręcz od-
wrotnie – dysponując tak silnym źródłem ener-
gii, rośliny mogłyby w ogóle zrezygnować z wy-
korzystywania innych długości poza światłem 
niebieskim i zielonym, a ich kolor byłby czer-
wony albo żółty. 

Następnym typem według jasności jest G, do 
którego należy nasze Słońce. Gwiazdy tego typu 
mają średnią temperaturę 5000−6000 K i żółtą 
barwę. Maksimum promieniowania, które doci-
era na powierzchnię Ziemi, wypada w paśmie 
barwy czerwonej. Niestety, jest ono znacznie 
mniej energetyczne niż niebieskie, stąd specy-
ficzna budowa chlorofilu, głównego barwnika 
fotosyntetycznego na naszej planecie. Barw-
nik ten absorbuje promieniowanie w dwóch 
przedziałach: niezbyt obfitującym w fotony, lecz 
wysokoenergetycznym, niebieskim oraz znacz-
nie mniej wydajnym energetycznie, ale za to 
najsilniejszym, czerwonym. 

Jak widać, zielona barwa roślin na Ziemi 
to wynik kompromisu – fotonów tego pasma 
jest zbyt mało albo są zbyt słabe, by roślinom 
opłacało się inwestować w jej pochłanianie. 

O kolorach

Typy widmowe gwiazd ciągu głównego
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Jednak pod wodą, która absorbuje promienio-
wanie czerwone, organizmy fotosyntetyzujące 
posiadają odpowiednie barwniki i wykorzystują 
tę długość fali świetlnej. Co może posłużyć jako 
argument, że zielona barwa roślin na planecie 
krążącej wokół gwiazdy typu G nie musi być 
regułą. Wystarczyłoby, by gwiazda była mini-
malnie cieplejsza, a już rośliny mogłyby być nie 
zielone, a intensywnie czerwone albo żółte. Jedy-
nie fotosynteza beztlenowa na powierzchni lądu 
wydaje się mało prawdopodobną możliwością – 
mimo że chłodniejsza od typu F, gwiazda typu 
G nadal produkuje zbyt dużo promieniowania 
UV, by umożliwić rozwój takiego typu fotosyn-
tezy. 

Gwiazdy typu K o średniej temperaturze                                                
3500−5000 K i pomarańczowej barwie są nie-
co mniejsze i chłodniejsze od typu G, więc 
orbity ich hipotetycznych planet byłyby nie-
co ciaśniejsze niż ziemska. Maksimum pro-
mieniowania docierającego na powierzchnię 
przypadałoby w paśmie czerwieni. Być może 
barwa roślin byłaby bliższa ziemskim, niebies-
kozielonym sinicom, jednak gwiazda tego typu 
produkuje dość promieniowania widzialnego, 
by ewentualne rośliny wyewoluowały w sposób 
przybliżony do typu G.

Znacznie ciekawszymi od gwiazd typu             
K są gwiazdy typu M. Gwiazda ciągu głównego 
tego typu, tak zwany czerwony karzeł, ma 
temperaturę poniżej 3500 K, czerwoną barwę      
i jest o połowę (albo więcej) mniejsza od Słońca. 
Jest najliczniej występującym typem spośród 
wymienionych oraz najdłużej żyjącym – co dla 
powstania i ewolucji życia ma niebagatelne zna-
czenie. Gwiazdy typu M są sporo zimniejsze                     
i ciemniejsze od typu G, więc orbity ich hipo-
tetycznych planet byłyby sporo ciaśniejsze od 
ziemskiej (przykładowo dla gwiazdy o masie 0,5 
masy Słońca wynosiłaby ona 0,16 j.a.). Świecą 
długo (żyją 20−50 razy dłużej od typu G) i sta-
bilnie, ale nie wszystkie cechy gwiazdy typu 
M czynią ją idealnym kandydatem na słońce 
obcego świata. Na początku swojego istnienia 
emitują one silne rozbłyski promieniowania UV, 

które stanowiłoby zagrożenie dla istot żywych. 
Życie mogłoby się przed nimi skryć pod wodą, 
ale to stanowiłoby już problem w przypadku 
planety otrzymującej –mniej więcej – połowę 
energii, którą otrzymuje Ziemia od Słońca, 
w dodatku przy maksimum przesuniętym na 
daleką czerwień i podczerwień. Jednak wydaje 
się, że w wodzie na głębokości około 9 m ewen-
tualne organizmy mogłyby wyewoluować, już 
chronione przed śmiertelnymi rozbłyskami,       
a jeszcze otrzymując dostateczną ilość promie-
niowania gwiazdy, by mogła funkcjonować 
sprawna fotosynteza. Na takim świecie życie 
mogłoby rozwijać się sprawnie tylko w wodzie, 
przy czym fotosynteza mogłaby być tlenowa         
i beztlenowa. 

Po etapie wzmożonej aktywności gwiazda 
typu M przechodzi w etap dojrzałości, a wtedy 
wytwarza tak niewielkie ilości promieniowa-
nia UV, że nawet bez ochronnej warstwy ozo-
nu można potraktować je jako zaniedbywalne, 
nieszkodliwe dla życia na lądzie. Jest to więc je-
dyny z omówionych typ gwiazdy, w przypadku 
którego na planecie mogłyby powstać lądowe 
rośliny fotosyntetyzujące beztlenowo. A byłyby 
prawdopodobnie czarne. Gwiazda produkuje 
mało światła, do tego maksimum wypada w paś-
mie dalekiej czerwieni i podczerwieni, fotony 
tej długości fali są mało energetyczne. Rośliny 
prawdopodobnie wytworzyłyby cały garnitur 
barwników, by jak najdokładniej absorbować na 
wszystkich możliwych długościach − po prostu 
nie stać by ich było na odbijanie czegokolwiek. 

Paradoksalnie, choć gwiazd typu M jest 
najwięcej, to wykrycie sygnatury świadczącej 
o obecności roślin na powierzchni planet je 
okrążających byłoby najtrudniejsze. Na plane-
tach innych typów gwiazd zawsze było pasmo 
promieniowania bardziej korzystne do użycia, 
więc rośliny miały określone kolory, które 
dałoby się wykryć (pod warunkiem, że życie 
wyszło z wody). Miały też w atmosferach tlen 
i ozon – a te dają charakterystyczne pasma ab-
sorpcji. W przypadku gwiazdy typu M rośliny 
są czarne, a w atmosferze wcale nie musi być 

EWA SzUMOWICz
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tlenu, by rozwijało się tam bujne życie. Choć, 
oczywiście, wcale to nie oznacza, że mimo 
wszystko nie wyewoluowały tam rośliny jednak 
produkujące tlen. 

A jeśli życie nie wyszło z wody i jest beztleno-
we, to choćby ocean gotował się od organizmów 
żywych i tak go nie wykryjemy. 

Ten krótki artykuł nie wyczerpuje złożonego 
problemu, jakim jest fotosynteza na planetach 
pozasłonecznych. Problemu istotnego – bo bez 
niej nie ma szans na życie na wyższym szczeblu 
rozwoju niż bakterie. Bez zasilania nie ma życia 
– o tym muszą pamiętać zarówno naukowcy, 
poszukujący jego przejawów w kosmosie, jak         
i pisarze, konstruujący swoje egzotyczne światy. 
I wydaje mi się, że wypadałoby, by posiadali 
choć podstawową wiedzę. Bo dobrego pisarza 
SF można poznać także po tym, że w jego teks-
tach – oprócz świetnej fabuły i ciekawych posta-
ci – nie ma „kwiatków” w postaci czerwonych 
roślin na planecie okrążającej czerwonego karła. 
W końcu zawsze można przekolorować je na 
czarno. 

Ewa Szumowicz 

Urodziła się i wychowała 
na Mazurach w pięknej 
miejscowości Pisz. Absol-
wentka Akademii Medycz-
nej w Gdańsku, wydział far-
macji, aktualnie zamieszkała                 
w Ostrołęce (choć akurat to 
się może szybko zmienić, 
bo nie lubi długo mieszkać           

w jednym miejscu), prowadzi jedną z tamtej-
szych aptek. W wolnym czasie czyta, głównie 
polską fantastykę, oraz sama próbuje swoich 
sił na tym polu, bez większych sukcesów. In-
teresuje się wszystkim, od gotyckich zamków 
(zwiedziła ich ponad trzydzieści i planuje                 
w najbliższym czasie zwiększyć tę liczbę co 
najmniej trzykrotnie), przez fizykę kwantową, 
po językoznawstwo, choć jej największą miłoś-
cią na zawsze pozostaną rośliny lecznicze. Nie-
poprawna i nieuleczalna kociara.

Lubię To

MY JUŻ LUBIMY.

A TY?

DOŁĄCZ DO NAS!
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Odbijamy z głównej drogi Sypniewo – Na-
darzyce na wybrukowaną szosę prowadzącą 
w głąb lasu. Krążymy dość długo, co chwilę 
mijając krzyżówki z leśnymi ścieżkami lub ol-
brzymie żelbetonowe „głazy”. W końcu przed 
naszymi oczami wyrasta blokowisko – cel na-
szej podróży. Mamy zamiar zwiedzić opusz-
czone budynki z powybijanymi oknami oraz 
straszący zniszczonymi gabinetami szpital 
i poczuć ten specyficzny, postapokaliptycz-
ny klimat. Gdzie jesteśmy? Za cel obraliśmy 
Kłomino – znajdujące się w północno-zachod-
niej Polsce miasto-widmo. Na jednym ze zruj-
nowanych budynków widnieje napis „in the 
middle of nołłer” (pisownia oryginalna) – 
znajdujemy się dosłownie pośrodku niczego.

„Przydrożne żywopłoty przemienione 
w rzędy czarnych, poskręcanych cierni. 
Żadnych oznak życia”*.

Gdy tylko znaleźliśmy się na miejscu, nie za 
bardzo wiedzieliśmy, od czego zacząć, w któ-
rą stronę ruszyć. Miasto uderzyło nas swoją 
wielkością. I ogromem zniszczeń. W czasach, 
gdy stacjonowało tu wojsko radzieckie (do 
1992 roku), Kłomino liczyło około pięć tysięcy 

mieszkańców – wojskowych i ich rodzin. Obec-
nie zamieszkuje tu mniej więcej pięć osób. 

Ze sporego miasteczka pozostały opustoszałe, 
w większości zrujnowane budynki oraz te 
pięć osób, które zamiast nadawać pozory 
życia, wprowadzają w Kłominie wyjątkowo 
nieprzyjemny nastrój. Kto bowiem spośród 
przybyłych spodziewać się będzie leśniczego 
pojawiającego się właściwie znikąd? Lub zado-
wolonej starszej pary, która wybrała się na letni 
spacer pośrodku gruzowiska? 

Mimo ogromu zniszczeń większość bloków 
nadal nadaje się do zwiedzania. Należy jednak 
bacznie patrzeć pod nogi. A to z powodu nie-
zabezpieczonych szybów wind – co jakiś czas                                                                                                               
w miejscu, gdzie teoretycznie powinna znajdować 
się podłoga, zieje ogromna wyrwa. Najciekawszy 
efekt tworzą przepastne dziury, od najwyższego 
piętra po zalane piwnice budynku. Gwarantuję, 
że niezidentyfikowane „kotłowanie” w wodzie 
widoczne z poziomu kilkunastu metrów wywoła 
gęsią skórkę u każdego. To jednak nie radziec-
kie zombie ani wynik eksperymentów ZSRR                                                                 
z bronią nuklearną, tylko zwykłe (no, może nie 
do końca), troszkę wyrośnięte szczury, którym 
nie w smak towarzystwo ludzi.

Agnieszka Zienkowicz 
In the middle of nołłer

AGNIESzKA zIENKOWICz
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Poruszając się od budynku do budynku 
również musimy uważać na to, gdzie stawia-
my kroki. W mieście nie ma bowiem ani jednej 
pokrywy studzienki kanalizacyjnej. Prawdopo-
dobnie posłużyły one mieszkańcom okolicznych 
miejscowości jako całkiem niezły zarobek lub 
budulec. Jak zresztą większość elementów mia-
sta. Kiedy Armia Radziecka opuściła Kłomino, 
terenem zainteresowali się szabrownicy. Ogra-
bili oni miasto ze wszystkiego, co nadawało 
się na sprzedaż. Nie ostały się wspomniane już 
pokrywy, żeliwne rury kanalizacyjne ani nawet 
kostka brukowa i olbrzymie, ważące kilka ton 
ołowiane drzwi od magazynu czołgowego. 

W jaki sposób szabrownikom udało się 
wystawić z zawiasów i przewieźć zdobycz, tego 
nikt nie wie. Z pewnością był to wyczyn na 
miarę rekordu Guinessa.

 
Samowystarczalne koszary
Rosjanie nie wybudowali Kłomina zupełnie 

od podstaw. Miasto powstało w miejscu niemiec-
kiego obozu jenieckiego Oflag II D Gross Born, 
po którym dziś nie ma śladu. Przetrzymywany 
był tu m.in. pisarz Leon Kruczkowski. Kilka lat 
temu w okalających miejscowość lasach znale-
ziono masowe groby więźniów wojennych. Sza-

cuje się, że jest to miejsce ostatniego spoczynku 
około 30 tysięcy jeńców. To dodatkowo wpływa 
na ponury klimat tego miasta duchów. Prawdo-
podobnie, zupełnie o tym nie wiedząc, depcze-
my po przysypanych niewielką warstewką ziemi 
ciałach czyichś dziadków, ojców, braci… 

Po przejęciu Kłomina przez Armię Radziecką 
większą część poniemieckich magazynów wy-
burzono, a odzyskaną cegłę wykorzystano do 
budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Na ich miejscu powstało w pełni samowystar-
czalne miasto – ze szkołą dla dzieci radziec-
kich oficerów, kinem, szpitalem i przepiękną 
salą balową. Podobno jeszcze w latach 90. 
można było podziwiać na jej suficie olbrzymie, 
kryształowe żyrandole. 

Niestety w chwili, gdy zwiedzamy opuszczo-
ne miasto, możemy zobaczyć jedynie jej funda-
menty. 

„Śmieci na podłodze, stare gazety. Por-
celana w kredensie, filiżanki wiszące na 
haczykach”*.

Wnętrza budynków, które przetrwały „najaz-
dy” szabrowników i oparły się mijającemu cza-
sowi, to istny wehikuł czasu, przenoszący nas 
do epoki, w której Związek Radziecki rządził tą 

In the middle of nołłer
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częścią Europy żelazną ręką. Na klatce schodo-
wej wita nas łuszcząca się farba „burego” koloru, 
tak dobrze znana z blokowisk i ośrodków zdro-
wia z lat 80. W mieszkaniach królują natomiast 
niebieskie i wyblakłoróżowe tapety oraz… ra-
dzieckie gazety: „Prawda” i „Krasnaja Zwiezła”, 
z wszechobecnym portretem Lenina.

Po zejściu do piwnic jednego z budynków 
znaleźliśmy się w sporej sali gimnastycznej,        
a raczej czymś na kształt sowieckiego fitness 
clubu. Na brudnozielonych ścianach zachowały 
się w doskonałym stanie grafiki przedstawiające 
m.in. boks i zapasy. Natomiast przy „mura-
lu” prezentującym koła olimpijskich robimy 
obowiązkowe, pamiątkowe zdjęcie. Ku chwale 
radzieckiej wysportowanej młodzieży.

Poza blokami mieszkalnymi z wielkiej płyty 
udaje nam się zobaczyć jeszcze ogromny budy-
nek szpitala i garaże czołgowe. Gdy spaceruje-
my wśród ciemnych korytarzy i zaglądamy do 
niewielkich sal chorych, po plecach przechodzą 
nam ciarki. Czujemy się jak  w „Silent Hill”. Bra-
kuje tylko mgły i opadającego zewsząd popiołu. 
Czym prędzej opuszczamy ponury budynek, 
by odetchnąć świeżym powietrzem i uciec od 
wrażenia, że jeszcze chwila i pozostaniemy tu 
już na zawsze…

W poszukiwaniu nuklearnego guzika
Wśród tropicieli tajemnic oraz okolicznych 

mieszkańców krążą legendy o tym, że w Kłominie 
przechowywano głowice atomowe. Podobno to 
z tego właśnie powodu nikt nie chciał się tutaj 
osiedlić po tym, jak miasto opuściła już Armia 
Czerwona. Postanawiamy sprawdzić, ile jest 
w tym prawdy. Otaczający miasto las ukrywa 
bunkry i długie budowle przypominające silosy 
rakietowe. Jednakże na żelbetonowych ścianach 
nie ma żadnych oznaczeń czy ostrzeżeń. Wokół 
ani śladu po murze, drucie kolczastym lub choć 
niewielkim ogrodzeniu. 

Czyżby jednak budynki nie służyły za ma-
gazyny broni jądrowej? A może opuszczający 
miasto Rosjanie zniszczyli wszelkie dowodu 
przechowywania głowic nuklearnych na tym te-
renie? Tego niestety się już nie dowiemy. Posta-
nawiamy jednak nie przebywać zbyt długo na 
terenie „oskarżonym” o rendez-vous z uranem 
– wszyscy woleliśmy obudzić się następnego 
dnia z odpowiednią liczbą głów i odnóży. 

Wiadomo na pewno, że w okolicy Kłomina, 
w położonej kilkanaście kilometrów na połud-
nie Brzeźnicy-Kolonii, przechowywano broń 
jądrową. Była to jedna z trzech położonych         
w Polsce sowieckich baz rakietowych. Teren ten 
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był zabezpieczony przed niechcianymi gośćmi 
potrójnym murem i drutem kolczastym pod 
napięciem. 

Opuszczone przez Boga i ludzi
Zwiedzając ruiny polskiego ghost city, zasta-

nawiamy się, jak to się stało, że to miasteczko 
zostało zapomniane. Od kiedy w 1992 roku oko-
lice Bornego Sulinowa opuściły wojska radziec-
kie, nikt nie zagospodarował opustoszałych bu-
dynków. Piękne, „zdrowe” blokowiska, szkoła, 
szpital – wszystko zostało zostawione same 
sobie. Czy ludzi wystraszyła broń nuklearna? 
Cmentarzysko po obozie jenieckim? A może 
żołnierze radzieccy zostawili jakąś wyjątkowo 
nieprzyjemną niespodziankę, tak, żeby nikt 
już nie zasiedlił tego terenu i nie poznał ich se-
kretów? Obecnie tereny Kłomina przypominają 
ukraińską Prypeć – miasto ewakuowane                 
w wyniku wybuchu elektrowni w Czarnobylu. 
W 2008 roku rozsypujące się budynki zaczęto 
wyburzać. Pozostaje ich coraz mniej, jednak na-
dal tworzą niepowtarzalną atmosferę. Należy się 
spieszyć, aby zwiedzić to jedyne w Polsce miasto 
„zapomniane przez Boga i ludzi”. Do wyprawy 
należy się dobrze przygotować. Kłomino było 
doskonale zamaskowane przed okiem postron-
nych cywilów i bez dobrych map ciężko jest 
dostać się do położonego w środku lasu osied-
la. Warto też zapoznać się ze zdjęciami terenu 
sprzed 1992 roku. Wtedy dopiero można ujrzeć, 
jakiego ogromu zniszczeń dokonał tutaj czas.

Dzięki militarnemu charakterowi i nie-
samowitej atmosferze, miasto-widmo sta-
nowi doskonały teren pod rozgrywki paint-
balla. Wiele osób przyjeżdża tam wyłącznie                                     
w tym celu. Można wręcz potknąć się o kulki 

z farbą, a ściany ocalałych budynków „zdobią” 
różnobarwne rozbryzgi. Wyprawa do Kłomina 
to też niezwykła lekcja. Okoliczni mieszkańcy 
nie chcieli się tu osiedlić, więc przyroda zaczęła 
powoli, lecz sukcesywnie, przejmować ten te-
ren w swoje władanie. Jak tak dalej pójdzie, po 
Kłominie nie zostanie nawet śladu, a na jego 
miejscu wyrośnie gęsty las. O tym, że żyli tu 
kiedyś ludzie, będą świadczyć jedynie głowy la-
lek wyrastające spod ziemi, skorupy zastawy ku-
chennej oraz coraz to straszniejsze legendy na 
temat tego miejsca, przekazywane z pokolenia 
na pokolenie.

 
*cytaty pochodzą z książki „Droga”, autorst-

wa Cormaca McCarthy’ego.

Agnieszka Zienkowicz

„Rocznik Czarnobyla”.           
Z wykształcenia psycholog,    
z zamiłowania i z zawodu 
copywriter. Codziennie zma-
ga się z ubraniem w poetyc-
kie metafory tematu pieców              
i kotłów C.O. tudzież malo-
wania proszkowego czy obu-
wia sportowego. Dzięki temu 

przekonała się, że żaden tekst nie jest jej straszny.
W wolnych chwilach czytuje pisarzy rosyj-

skich i udziela się w Qfancie.

In the middle of nołłer
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Polemika: W obronie kosmitów 
Karol Nurowski/Ewa Szumowicz

ilustracja: Kornel Kwieciński

Polemika z artykułem Ewy Szumowicz „Prze-
ciw	ufoludkom”	w	„Qfant”	#12

Ewa Szumowicz w tekście „Przeciw ufolud-
kom” zauważa i piętnuje zjawisko antropocent-
ryzmu w literaturze, „Szczególnie, gdy autorowi 
zależy na przedstawieniu rasy wielokrotnie naszą 
przewyższającej i od nas doskonalszej”. Krytyka 
takiego podejścia polega na wyliczeniu,  bynaj-
mniej nie zupełnym, wad i niedoskonałości ludz-
kiego organizmu. Przy czym słusznie zauważa, że 
przyczyną takiej  a nie innej budowy poszczegól-
nych narządów jest działanie ewolucji. Ewolucja 
buduje, wykorzystując istniejące rozwiązania, 
przystosowując je do nowego środowiska czy 
po prostu szukając lepszych. Pojawiają się 
nowe mechanizmy i zastosowania dotych-
czas funkcjonujących, lecz stare rozwiązania 
pozostają w formie szczątkowej lub też jako 
ślady w DNA. Stąd biorą się przywoływane 
przez autorkę wady i niedoskonałości ludz-
kiej konstrukcji. Wniosek, jaki płynie z tych 
rozważań, jest wezwanie do tworzenia kosmitów 
nieobciążonych ludzkimi zaszłościami histo-
rycznymi: „uważam, że bez sensu jest budować 
przedstawienia kosmitów na nasz obraz i podo-
bieństwo. Chociaż im oszczędźmy tego odzie-
dziczonego po przodkach bałaganu, jaki zwiemy 
ludzkim ciałem”. Chciałbym zastanowić się, czy 
ten wniosek faktycznie powinien być przyjęty 
tak bezproblemowo, jak to wygląda w tekście 
Ewy Szumowicz? Czy nie należy wskazać na do-
datkowe założenia, być może nie tak oczywiste? 
Jednocześnie warto rozważyć, czy w literatu-
rze obcy powinni pełnić taką rolę, jaką dla nich 
przewiduje autorka.

Literatura science fiction powinna respe-
ktować naukę, może jednak naginać jej usta-
lenia, jednocześnie wskazując miejsca, w któ-
rych to czyni. Poza tym może stawiać przed 
sobą różnorodne zadania. Chyba najbardziej 
powszechne jest to, które przyświeca całej lite-
raturze: rozrywka. Dzieło SF powinno, tak jak 
każde inne dzieło literackie, bawić. Niekiedy 
ciężko jest to osiągnąć, gdy autor ma zamiar 
bawić czytelnika młodego lub niewyrafinowan-
ego, poszukującego przygody i niesamowitości, 
jednocześnie trzymając się naukowej precyzji         
i ścisłości. Ewa Szumowicz nie wskazała na kon-
kretne tytuły będące podstawą ataku na ufolud-
ki, można jednak przyjąć, że chodzi o literaturę, 
w której nie sam problem kosmitów – kim jest 
obcy, jak się z nim porozumieć – ma stanowić 
podstawę opowieści. 

W SF lat pięćdziesiątych dużą rolę odgry-
wały odniesienia do sytuacji politycznej i podo-
bieństwo między ludźmi a kosmitami nie było 
przeszkodą w poprawnym i kompletnym zrozu-
mieniu dzieła. Niekiedy mogło wręcz stanowić 
istotną część fabuły. Kosmici, którzy przyj-
mowali ludzką postać, aby opanować Ziemię, 
mieli przywodzić na myśl ówczesne ziemskie 
problemy. Podobnie ma się sprawa z uniwer-
sum „Gwiezdnych wojen”, gdzie prym wiodą 
przygody, armie, podboje i tajne misje, a obcy 
stanowią kolorowe tło dla bohaterów, jak Afry-
ka i Murzyni w „W pustyni i w puszczy”. Naj-
jaskrawszym przykładem pomieszania między 
kosmitami i ludźmi jest serial „Star Trek”, ale                                     
i tutaj o co innego chodzi. Pierwszym tematem 
jednego z najsławniejszych seriali SF jest przy-
goda, ale nie mniej istotna jest kwestia ideolo-
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giczna: przesłanie pokoju i wiary w możliwość 
porozumienia i koegzystencji między gatunka-
mi (państwami, narodami, plemionami).

We wspomnianych kreacjach należy przy-
łożyć inną miarę do uzasadnienia konstruk-
cji kosmitów niż w dziełach, w których są oni 
podstawą fabuły. Wydaje mi się, że to ten typ 
literatury powinien być celem ataku Ewy Szu-
mowicz. Lecz czy zasłużenie? Nie wiem, jakie 
autorka książki miała na myśli, pisząc „Przeciw 
ufoludkom”, lecz wiem, że są pozycje traktujące 
problem poważnie, w sposób, wydawałoby się, 
zadowalający nie tylko z biologicznego punktu 
widzenia.

Ciekawe podejście prezentuje Dukaj. W „Per-
fekcyjnej niedoskonałości” wszyscy na pierwszy 
rzut oka wyglądają po ludzku, ale jest to wyni-
kiem istnienia płaszczyzny, na której występuje 
wymiana koncepcji, a nie bezpośredni kontakt. 
Bohaterowie rozmawiają z obcymi, lecz widzą 
ich jak ludzi, gdyż to oni sami nadają im kształt 
poprzez wybranie takiego a nie innego miej-
sca spotkania. Kosmita prawdziwy, w posta-
ci Franciszka, jest niezrozumiałą konstrukcją 
mieszającą biologię z fizyką relatywistyczną. In-
nym przykładem jest obcy opisany w opowiada-
niu „In patribus infidelim”. Tam cała fizyczność 
kosmitów zawiera się w skomplikowanych za-
krzywieniach czasoprzestrzeni.

Inną diagnozę stawia Lem. Problem obcego 
jest większy, niż na pierwszy rzut oka można 
sądzić. Przede wszystkim, jak rozpoznać, że 
oto znaleźliśmy kosmitę i teraz będziemy się                  
z nim próbować porozumieć? Osławiony oce-
an Solaris, mimo że w jakiś sposób reagujący 
na obecność ludzi, wymyka się ziemskiej kla-
syfikacji; nie wiadomo, czy w ogóle posiada 
jakiekolwiek narządy, czy jest żywy, czy jest 
świadomy, czy bezmyślnie kopiuje najbardziej 
skomplikowane przedmioty. Niepewność jest 
jeszcze większa w powieści „Głos Pana”. Tu już 
istnienie przedmiotu sporu jest wątpliwe.

Kosmici, gdy już się jednak pojawią, jak 
powinni wyglądać? Szczególnie będąc repre-
zentantami doskonalszego gatunku? Przede 
wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na py-
tanie, jaka jest skala doskonałości. Możemy 

rozważać doskonałość biologiczną, etyczną, 
technologiczną czy religijną, albo wszystkie ra-
zem, przykładając do każdej różną wagę. Jeśli, 
za autorką, będziemy rozważać jedynie kwestie 
biologiczne, i tu pojawią się różne możliwości. 
Doskonałość biologiczna może odnosić się 
do poszczególnych osobników lub całych 
gatunków, możemy mieć na myśli najdosko-
nalsze ogniwo długiego łańcucha ewolucji lub 
ahistoryczną skuteczność rozwiązań biologicz-
nych. Można się domyślać, że doskonały orga-
nizm będzie miał wszystkie i tylko niezbędne 
geny kodujące wszystkie i tylko niezbędne 
narządy pozwalające mu bezbłędnie i z mini-
malnym ryzykiem poruszać się w zajmowanym 
środowisku. Doskonałe oko będzie widzieć 
bardziej precyzyjnie, ale może też powinno 
odbierać szersze spektrum, jak niektóre owady 
rozpoznające różnice w barwach białych kwia-
tów. Czy doskonałe ucho powinno działać po-
dobnie jak u nietoperzy, które potrafią tworzyć 
sobie trójwymiarowe przedstawienia okolicy     
w oparciu o odbierane sygnały? Z jednej strony 
byłoby to dublowanie narządu wzroku, z dru-
giej wspaniałe narzędzie pozwalające poruszać 
się w nocy. Tylko jak takie narzędzia miałyby 
powstać? U ludzi działała ewolucja.

Należy się zastanowić, czy gatunek, któ-
rego poszczególni przedstawiciele żyją długo, 
odporni na warunki zewnętrzne, będzie w sta-
nie realizować swoją doskonałość, czymkolwiek 
ona by była. Chyba można przyjąć, że doskonal-
szy jest ten gatunek, który jest w stanie trwać 
dłużej i zajmować coraz więcej miejsca. Gatu-
nek, aby mógł trwać najdłużej, musi być w sta-
nie reagować na każdą zmianę środowiska, czyli 
rozmnażać się szybko, skutecznie i wyposażać 
potomstwo maksymalną dopuszczalną ilością 
zmian genetycznych. Stoi to w sprzeczności        
z wymogiem optymalnego działania optymal-
nych narządów, bo te wymagają stałości, a nie 
mutacji na przestrzeni pokoleń.

Warto zastanowić się nad jeszcze jedną 
kwestią w sprawie podobieństwa ufoludków 
do Ziemian. Ludzie są produktem ewolucji, 
mechanizmu zmian pokoleniowych służących 
zwiększeniu szans przeżycia kolejnym gene-
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racjom. To, co ona wytworzy, jest zależne od 
środowiska, w którym działa, oraz losowych 
mutacji. Obowiązującą wykładnią nauki jest, że 
jej prawa naukowe są stałe; niezmienne w czasie 
i przestrzeni. Mechanizm tworzenia się gwiazd, 
układów planetarnych, samych planet jest taki 
sam w całym kosmosie. Poszukiwania życia 
polegają na poszukiwaniu podobieństw. Szuka-
my gwiazd takich jak Słońce, planet takich jak 
Ziemia. Czy jeśli znajdziemy kosmitów takich 
jak ludzie, faktycznie mamy być zaskoczeni? 
Budowa organizmów ziemskich jest w takiej sa-
mej mierze wynikiem przypadku i praw nauki, 
jak budowa układów planetarnych. Szukając jak 
najbardziej podobnych układów planetarnych 
szukamy jak najbardziej podobnych kosmitów.

Co rzekłszy muszę napisać, że całkowicie 
zgadzam się z Ewą Szumowicz, że konstrukc-
ja człowieka jest chaotyczna, niekiedy wadliwa        
i wynika z zaszłości historycznych. Nie znaczy 
to jednak, że kosmici są od nich wolni. Nie 
zgadzam się też z wezwaniem, by kwestię bu-
dowy ufoludków stawiać wyżej niż fabułę. Jeśli 
tempo akcji ma spaść, a przyjemność z lektury 
zmaleć, bo należy wyjaśnić skąd kosmici znają 
angielski, to nie chcę tego wyjaśnienia. Z drug-
iej strony może ono stanowić ciekawy dodatek 
i każdy autor powinien przynajmniej w zarysie 
mieć tego świadomość.

Karol Nurowski

W pierwszej kolejności chciałam podzię-
kować panu Karolowi Nurowskiemu za rzeczową 
polemikę z moim artykułem. Przyznaję, że cał-
kiem świadomie postawiłam sprawę na ostrzu 
noża, stawiając mocno kontrowersyjną tezę. 

Chciałbym się krótko ustosunkować do owej 
polemiki. Pan Nurowski wysunął szereg argu-
mentów, które są jak najbardziej słuszne – nauka 
w literaturze rozrywkowej pełni rolę służebną, 
w zależności od oczekiwań wobec literatury 
czytelnik jest w stanie zawiesić swoją niewiarę 
bardzo mocno. Zarazem przytacza przykłady 
literackie, które sama chętnie wykorzystałabym 

jako argumenty potwierdzające tezę, że jednak 
można stworzyć wiarygodnego obcego. 

Jednocześnie jednak wygłasza bardzo 
kontrowersyjną i bardzo trudną do potwierdze-
nia tezę o rzekomym absolutnym determiniz-
mie panującym w przyrodzie. Prawa przyrody 
są niezmienne, to prawda. Jednym z nich jest 
zasada nieoznaczoności. Chaosu. Człowiek jest 
wypadkową przystosowań i przypadku. Jakie 
jest prawdopodobieństwo, że wszystkie procesy 
przebiegną identycznie, łącznie z pięcioma wiel-
kimi wymieraniami, kilkunastoma mniejszymi, 
całej gamy innych wypadków losowych nie 
licząc, że wszystkie parametry obcego świata 
będą na tyle podobne, by wymusić analogicz-
ny rozwój? Gdyby teza pana Nurowskiego była 
właściwa, to dlaczego człowiek nie wyewoluował 
wcześniej? W końcu ostatnie wymieranie nie 
było pierwszym. A plan budowy części dinozau-
rów całkiem nieźle się nadawał: dwunożne, ze 
wzrokiem jako głównym zmysłem i wolną parą 
przednich kończyn. 

Nie mogę się też zgodzić z tym, że obcy nie 
mogą pozbyć się postewolucyjnego bagażu. 
Szczególnie ci przedstawiani jako doskonal-
si, bardziej rozwinięci od ludzi. W końcu na-
wet my, z naszym poziomem technologii, 
powoli i chwilami nieudolnie próbujemy sie-
bie naprawiać i poprawiać. Bo czym innym są 
próby leczenia chorób dziedzicznych terapią 
genową? Czym ‒ różne mniej lub bardziej uda-
ne i przydatne – cybernetyczne zabawki? Pro-
tezy korygujące wrodzone wady? 

Prawda jest taka, że wiele zależy od oczekiwań 
wobec literatury i od formy przekazu. Dlatego  
w „Star Treku” bez problemu zaakceptuję pseu-
doludzkich kosmitów (chwilami tylko utyskując 
na scenarzystów i autorów, którzy sami zapędzili 
się w kozi róg, dramatycznie ograniczając so-
bie pole manewru – a wielka szkoda), za to do 
białej gorączki doprowadzą mnie sfabularyzo-
wane pseudoteorie spiskowe o małych szarych 
ludzikach gwałcących Ziemianki. 

I przeciw takim kosmitom będę protestowała 
z całą stanowczością. 

Ewa Szumowicz
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Igor Myszkiewicz
Galeria 

Nie lubię doktryn artysty-
cznych. Są jak własnoręczne 
wydłubywanie oka z czaszki; 
zarówno te, które odeszły 
wraz z XIX wiekiem, jak 
i te współczesne, jeszcze 
bardziej rygorystyczne i 
wojujące. 

Sięgam w przeszłość po 
rzeczy dziś już niemodne: 
ilustracyjność, fabułę, rze-

telny, wręcz rzemieślniczy warsztat, zakurzone 
mitologie, symbole... Sięgam w przeszłość, ale 
opowieść rodzi się dziś.

Pracuję do bólu klasycznie – papier, tusz, ra-
pidograf, pigmenty tuszowe. Nie szukam nowa-
torstwa, oddaję raczej pokłon mistrzom daw-
nych wieków. Uwielbiam metafizykę samego 
procesu rysowania, kiedy po kilku godzinach 

nieprzerwanej pracy prawie że przenikam pod 
gęstą siatkę linii, kiedy rysowana opowieść 
zdaje się iść przeze mnie; ja jej nie komponuję, 
rejestruję tylko nadchodzące z ciemności go-
towe obrazy. Ich sens rozumiem później, gdy 
praca jest już skończona Opowieść rodzi się 
sama, gdzieś głęboko, gdzie dusza łączy się z 
kręgosłupem, na styku świadomego Ja, kajdan 
kultury i tej części nieznanej i niedostępnej, pra-
wdziwej; pod maską nie ma ludzkiej twarzy tylko 
byty jakieś owadzie, gadzi chłód, siła i prawda. 
Chyba o tym właśnie rysuję, o tej wyczuwalnej 
tuż pod skórą/maską obcości. Rysowanie jest dla 
mnie podróżą konkwistadora, coraz głębiej we 
własną ciemność, pomiędzy potwory…

zpap-igor@tlen.pl
www.galar.digart.pl

Igor Myszkiewicz 

IGOR MYSzKIEWICz
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Tekst	jest	inspirowany	filmem	„I	Spit	on	Your	
Grave	 (Day	 of	 the	Woman)”	 z	 roku	 1978	 oraz	
remake’iem	z	roku	2010,	pod	tym	samym	tytułem.	

Niektóre	„urban	legends”	wcale	nie	pochodzą	
z miast… 
Anonim

Zapis w Księdze Zgromadzenia 

Czarny samochód osobowy zjechał z piasz-
czystej, leśnej drogi między drzewa. Zaraz potem 
się zatrzymał. Z auta wysiadło dwóch mężczyzn. 
Obaj byli postawni, wysocy, zgrabni i tak samo 
ubrani, w białe, eleganckie koszule i czarne                                                                              
spodnie garniturowe. Wyglądali zupełnie jak 
jacyś przedstawiciele handlowi albo maklerzy. 
Jednak biała koszula tego, który wysiadł od stro-
ny pasażera, była z przodu mocno zaplamiona. 

– Muszę się odlać. – Stanął przy najbliższym 
drzewie. Kierowcy też się chciało, po chwili 
zaczął sikać na tylną oponę samochodu. 

– Tu też nie ma bagna! – Krzyknął pasażer, 
zapinając rozporek. – Co jest, kurwa?! 

– Nie rozumiem – stęknął kierowca, 
odchodząc kilka kroków od samochodu. – Na 
mapie ten obszar jest zalany. 

W rzeczywistości też był zalany – południo-
wym sierpniowym słońcem, a nie ciemnozieloną, 
stęchłą, gnijącą wodą, której oczekiwali. Zamiast 
ogromnego trzęsawiska równie ogromną polanę 
pokrywały kępy wysokiej trawy oraz, krzaki.           
I gdzieniegdzie sterczące suche badyle. 

– Bajkowo tu tak troszkę – powiedział kie-
rowca. Ale powiedział to smutno, z kwaśnym 
grymasem. 

– I nawet jest księżniczka. 

– Rzeczywiście, jest. 
Piękna kobieta o długich blond włosach. 
– Która mnie tak troszkę nie bajkowo 

pobrudziła… – pasażer z obrzydzeniem 
popatrzył po sobie, uniósł ręce, powiódł wzro-
kiem po zakrwawionych rękawach. Odcharknął 
i obficie splunął na ziemię. – Pieprzona dziwka.

– Co robimy?  – Kierowca strzelił zapalniczką. 
Poczęstował rozjuszonego towarzysza papiero-
sem. 

– Chcesz dalej jeździć po lesie w poszuki-
waniu jakiegoś innego bagna? – Towarzysz 
zaciągnął się papierosem tak mocno, że spalił 
go prawie w jednej trzeciej od razu. – Chcesz 
jeździć, krążyć, szukać? – Wypuścił chmurę 
dymu nosem – bagna, albo jakiejś innej, zasra-
nej, chociażby sadzawki?

– No a co, jeżeli się nie uda? Co, jeżeli 
nie będzie żadnej wody? Do tej pory nic nie 
znaleźliśmy. 

– Właśnie. 
– Chujowo się prowadzi ten samochód po   

piachu. 
– To może teraz ja poprowadzę?
– Nie usiądziesz za sterami mojej fury, nawet 

gdybyś mi zapłacił! 
– Dobra, dobra. – Pasażer uniósł ręce, jakby 

się poddawał. – Spokojnie, to twoja bryka. Ale 
między nami mówiąc, to trochę dziwne. 

– Co? Że fura moja? 
– Nie chrzań! O tym mówię. – Zakreślił ręką 

w powietrzu półokrąg. – Przecież ten cały teren 
jest podmokły, tak? 

– Tak. 
– Nawet więcej, całe województwo jest 

podmokłe!

Magdalena Maria Kałużyńska 
Lukrecja

ilustracje: Magda Mińko
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– Wiem, i co z tego? 
– Gówno! Gdzie tu woda, bagna i jakieś 

kałuże? Sucho w tym lesie jak na pustyni! 
Wszędzie jakieś pieprzone wióry! 

– Wióry to raczej w tartaku, nie tutaj… 
– Cała woda nagle wyparowała?! – Kolega 

nie usłyszał komentarza, cały kipiał ze złości. 
– Czy może ktoś ją, tę cudowną tajemniczą 
wodę, na przykład, wyssał?! – Ostatnie zdanie 
wypowiedział tonem przesadnie ironicznym. 

– Gadasz teraz jak baba – stęknął kierowca. 
– Bo, kurwa, ja tego nie rozumiem! 
– Bo, kurwa, jakby było co rozumieć! Lato, 

upał, susza, czyli ogólny brak wody. Proste? 
Proste. Ja nie wiem, czego ty się doszukujesz! 

– Jakiejś w tym logiki, może. Nie wiem… 
Nie wiedziałem również, że masz na wszystko 
odpowiedź! – Podciągnął spodnie, splunął. 

– Czyli chyba mnie w ogóle nie znasz. 
Powtórzę pytanie, co robimy? 

– Co robimy, co robimy… gadasz to jak 
nakręcony. 

– Ja gadam jak nakręcony, ty gadasz jak baba! 
Co robimy?! 

– Dobra! Daruj sobie wykład. Zostawiamy 
księżniczkę tutaj! 

– Mhm, pod krzakiem. 
– Nie musisz być złośliwy! 
– Może i nie muszę, ale chcę. 
– I czy ty masz mnie za dyletanta!? 
– Ani trochę. 
– W takim razie nie zostawiamy jej pod krza-

kiem, bo trzeba ją pochować! 
– No proszę, humanitarne odruchy ci się 

włączyły. 
– Niekoniecznie. 
– Ale kobietę chcesz pochować, tak? 
Pasażer kiwnął głową. 
– Jak to dobrze, że mam w samochodzie 

łopaty. 
– Wychodzi na to, że nie wiem o tobie więcej, 

niż przypuszczałem – mężczyzna w poplamio-
nej koszuli pokręcił głową i podniósł klapę 
bagażnika. Obaj zajrzeli do środka. Bagażnik 
nie był pusty. Coś w nim leżało. A raczej ktoś. 
Kobieta. Zmaltretowana, brudna, pokrwawio-
na, skulona, w pozycji płodowej. 

Księżniczka. 
Nie sprawiała jednak wrażenia postaci 

pochodzącej z jakiejkolwiek baśni czy bajki. 
Wyglądała gorzej niż źle. 

Wyglądała fatalnie. 
– Ciekawe, czy jeszcze żyje? – Cicho spytał 

kierowca. Patrząc na kobietę pomyślał, że… 
nie, on wyobraził sobie, że balansowała na gra-
nicy ze śmiercią. Zupełnie jak artysta cyrkowy 
z wysiłkiem utrzymuje równowagę i wykonuje 
swój ostatni popisowy numer, idąc po chybot-
liwej, cienkiej kładce, albo nawet linie, rozpiętej 
między krawędziami przepaści. Jeden zły, 
nieprzemyślany krok i ta otchłań obejmie go 
wiecznie głodną, nieskończoną, martwą czernią.

– Wyjmujemy ją – oschle powiedział pasażer. 
Na krawędzi życia i śmierci… 
Powieki kobiety były strasznie spuchnięte, 

pokrwawione. Jej usta pokrywały strupy. Miała 
krwawe czopy w uszach. Całe jej ciało pokrywały 
siniaki, rany cięte; jedne zakrzepnięte, z in-
nych błyszczała wciąż świeża krew. Długie 
włosy zwinęły się w brudne strąki, do pleców 
przylgnęły grudki ziemi, kawałki liści, jakieś pa-
prochy i śmiecie. 

– Co się głupio pytasz. Ona już niedługo 
pożyje. Albo pieprzniesz ją czymś ciężkim             
w głowę i będzie po kłopocie. 

– Dlaczego ja?! – Kierowca się zapowietrzył. 
– Przecież to był twój pomysł! To był twój pie- 
przony pomysł! 

Rzeczywiście. To był jego pomysł. Człowieka 
w zachlapanej posoką koszuli. Tylko, że kiedy 
na ów pomysł wpadał, jego ubrania nie znaczyły 
rozległe plamy krwi. Wtedy siedział w pubie.         
I wtedy, z nudów, zaczął rozważać czy byłby 
zdolny do jakiegoś brutalnego czynu. Spontani-
cznego, nieplanowanego, ekstremalnego czynu. 
Gwałtu, na przykład. Bardzo był ciekaw, głośno 
się nad tym zastanawiał. 

– Jakie emocje to by we mnie wyzwoliło? Co 
myślisz?

Od słowa do słowa mężczyzna sam sobie 
odpowiedział na swoje pytanie. Doszedł do 
wniosku, że nie pozostaje nic innego, tylko tę 
naglą, rewolucyjną teorię sprawdzić. 

– Przyjacielowi nie pomożesz? 
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– Pomogę – mocno zawiany kolega kiwnął 
głową. 

– W takim razie, raz kozie śmierć! – 
Zakrzyknął pomysłodawca, wychylając dusz-
kiem kufel piwa. 

I dużo się w swoim stwierdzeniu nie pomylił. 
Za pubem była wąska, ciemna uliczka. 

Zaczaili się przy ogromnym kontenerze ze 
śmieciami. Prowodyr pomysłu chciał napaść 
pierwszą kobietę, wychodzącą zza rogu… Ko-
lega przez ulotną chwilę miał przedzierającą się 
przez pijany umysł nadzieję, że może nikt nie 
wyjdzie zza winkla, może nikt nie będzie szedł 
tą uliczką. 

Niestety. 
Traf chciał albo złośliwość losu, że pierwszym 

człowiekiem, który wyszedł zza rogu, była 
rzeczywiście osoba płci żeńskiej. Co gorsza, 
była ona młoda, piękna, zgrabna. Zjawiskowa. 
Jak z obrazka albo reklamy. Ten sam traf albo 
złośliwość losu chciał również, że ta kobie-
ta szła sama, nikogo nie było w pobliżu. Atak 
odbył się w mgnieniu oka. Żaden z mężczyzn 
nie zastanawiał się wtedy, co taka młoda, piękna 
kobieta robiła sama w tej okolicy, o tej porze… 
praktycznie w środku nocy. Młoda, piękna ko-
bieta. I właśnie ona leżała teraz w bagażniku. 
Skulona. Kierowca na ten widok przygryzł usta. 

– Przepraszam, mała – pomyślał. 
On jej nie gwałcił ani nie bił. Natomiast 

kolega… Ten wpadł w istny amok. Zgwałcił 
ją niezliczoną ilość razy. Brutalnie. Bił, dusił, 
a kiedy z niej wstał, dodatkowo skopał po 
twarzy, głowie, tułowiu, podbrzuszu, nogach. 
W pewnym momencie wyjął z kieszeni spodni 
nóż. Ciął ofiarę gdzie popadnie, gdzie się dało, 
prawie na oślep. Po klatce piersiowej, biuście, 
brzuchu, udach. 

– Krwawiła, ona strasznie krwawiła… – 
szepnął kierowca. 

– Chlapała juchą na prawo i lewo zupełnie 
jak zarzynana świnia – chamsko skwitował ko-
lega. 

Na koniec, kiedy już się nie ruszała, kiedy 
traciła resztki świadomości, kiedy przestawała 
oddychać, oprawca jeszcze raz się na niej 
położył. Właśnie wtedy jego koszula obficie 

nasiąkła krwią. Wtedy zgwałcił kobietę jeszcze 
raz. Kiedy skończył, nie od razu z niej wyszedł, 
nie od razu wstał. Leżał na niej tak długo, aż 
poczuł, że faktycznie nie oddycha. Że jej klatka 
piersiowa unosi się coraz wolniej. Po wszystkim 
podszedł do zszokowanego kolegi i jak gdyby 
nigdy nic zapalił papierosa. 

– I już. Wiem, jak to jest. 
– Co wiesz?! – Kierowca ledwo dobył głos. – 

Zabiłeś ją! Zabiłeś ją…!
Kręciło mu się w głowie. Miał ochotę rzygać. 
– Jeszcze nie zabiłem.
– Ale co teraz? Co teraz?! 
Gdyby myśli posiadały ciężar albo mogły 

napierać na kości czaszki, głowę kierowcy 
rozsadzałby ból nie do wytrzymania. Miał          
w niej chaos obrazów, słów… Całe zdarzenie w 
lesie wydawało przesuwać mu się przed oczami 
w przyspieszonym tempie. To się, kurwa, nazy-
wa wyrzut sumienia – pomyślał. – Boże, zrób 
coś! Niech się coś stanie! Natychmiast! Boże, 
słyszysz mnie?!

– Jak to co teraz?! Musimy się jej pozbyć!
– Musimy?! Przecież to ty ją…
– Tak, ja ją… Ale ty mi pomagałeś, wspólni-

ku. I jeżeli nas złapią, to bekniemy razem. 
Miał rację.
– Co chcesz z nią zrobić?
– Nie wiem, wywieziemy do lasu, walnie się 

ją w głowę i wrzuci… na przykład do bagna.
– I mówisz o tym tak spokojnie?
– A czym tu się denerwować?
Miasto znajdowało się w centrum lasu. 

Dokładniej w środku potężnej podmokłej pusz-
czy, ogromnego krajobrazowego parku narodo-
wego. 

– Boże kochany, słyszysz mnie? Co on zrobił 
– pomyślał kierowca. – Co on zrobił… Jak ja 
mogłem… Jak ja mogłem! Boże, słyszysz mnie?! 
Taka piękna kobieta, taka piękna… 

Teraz się bał. Strasznie. Aż miał mdłości 
ze stresu. Czuł się podle. Jak najgorsza ludzka       
szmata. Zacisnął zęby i modlił się gorliwie o to, 
żeby… 

– Zapaść się pod ziemię. Boże, jakbym mógł 
teraz zapaść się pod ziemię… 

Wcześniej nie przyznał koledze, że też 
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miał na coś ochotę. Kiedy zobaczył tę kobietę, 
zapragnął jej dotknąć, powąchać, posmakować. 
Ale tak normalnie, bez żadnej agresji, czule. 
Fantazjował po pijaku. Wtedy pierwszy raz,                   
w myślach, nazwał kobietę księżniczką. Dotknąć 
jej włosów, powąchać… Musiały być nadzwy-
czaj miękkie. Wyraźnie widział, że czarownie 
lśniły w świetle pobliskiej latarni. Chyba… 
Miała włosy koloru dojrzałego zboża. I pewnie 
błogo, podniecająco błogo pachniała… I pew-
nie jej skóra smakowała tak.. słodko… tak nie-
opisanie wręcz słodko. Słodko… 

– Kurwa – stęknął oprawca, przydeptując 
papierosa. – Wiem, że jestem pojebany, ale że 
z ciebie taki poeta, to nie wiedziałem… Co-
raz bardziej mnie zadziwiasz. Zboże? Słodko? 
Pogięło cię?

– Może mnie i pogięło!
– Ogarnij się, kurwa! Zajebałem dupę prawie 

na śmierć, a ty pieprzysz głodne kawałki o jej 
włosach!

– Bo, cholera, ja…
– Co ja, co ja? Nie mów, że masz wyrzuty su-

mienia?!
– Mam! – chrapliwie krzyknął kierowca. – 

Tak! Mam!
– Stary… ale dopiero teraz!?
– Dopiero teraz!
– Ja pierdolę! Masz, ale chyba refleks szachis-

ty! Przecież mogłeś mnie powstrzymać!
Mógł. Mógł powstrzymać. Przecież mógł! 

Walnąć ogarniętego amokiem kolegę w głowę, 
obezwładnić go, uratować kobiecie życie. Albo 
mógł się wycofać. Na samym początku. Nie 
pomagać realizować planu głupiego pomysłu. 
Głupiego? Pomysłu zwyrodniałego i chorego. 
Mógł to zrobić! O Boże, o Boże! On mógł to 
zrobić! Ale nie zrobił. Pomógł kumplowi napaść, 
ogłuszyć kobietę, zaciągnąć w ciemny kąt, aż do 
zaparkowanego niedaleko samochodu. Co się 
działo potem, kiedy ruszył, jak szybko jechał, 
co mijał, co mówił jego chory psychicznie towa-
rzysz… Nie pamiętał tego teraz. 

– Mieliśmy, kurwa, szczęście!
– W jakim sensie?!
– Jak to w jakim! Psów nie było!
O dziwo nie było policji. Zawsze przy 

wyjeździe z miasteczka, zwłaszcza wieczorem, 
stał radiowóz. Tego wieczora niczego na wyjaz-
dówce nie było. Samochód prowadzony przez 
pijanego kierowcę z równie – a może nawet 
bardziej – pijanym pasażerem mógł swobodnie 
i bezkarnie opuścić miasteczko. 

– Kurwa, ale jazda, nie?
Na prośbę kolegi wjechał kilkaset metrów 

w głąb lasu i zatrzymał auto. Od razu wysiadł. 
Chciał uciec z tego miejsca. Chciał iść przed sie-
bie, zostawić tego pojeba w cholerę. 

– Zapal światła, bo nic nie widzę. 
Kiedy zabłysnęły reflektory, w pasażera 

coś wstąpiło. Wywlókł nieprzytomną kobietę 
na ziemię, położył się na niej i prawie od razu 
zgwałcił. Nie miał żadnych oporów, nie czuł się 
zupełnie skrępowany obecnością kolegi. Poza 
tym zachowywał się jak opętany. Jak człowiek 
niepoczytalny, ogarnięty atakiem szału, 
zaślepiony podnieceniem, zalany falą agresji.     
A do tego był spocony jak świnia. 

Kierowca wtedy stał, patrzył, nic nie mówił. 
–	I	nic	nie	zrobiłeś.
Taka myśl kołatała się mu po głowie. Wtedy 

nic nie zrobił. Wtedy nic nie powiedział. 
Teraz również nic nie powiedział. Nie 

reagował. Jakby w ogóle kumpla nie słyszał. 
Dopalił papierosa, zdusił peta i… wyciągnął         
z bagażnika dwa szpadle. Oba wbił w ziemię.

– Ty serio z tymi łopatami – pasażer nie krył 
zdziwienia w głosie. 

– No tak.
– Ciebie to strach się bać!
– Jasne, mnie…
– Pobrudziłaś mi ubranie, cipo. – Kolega 

jedną ręką chwycił nadgarstek kobiety, a drugą 
jej włosy, które owinął sobie wokół dłoni i bar-
dzo mocno pociągnął. Szarpnął. 

– Jakbyś nie zauważył, ona pobrudziła 
również tapicerkę mojego samochodu! – Syknął 
kierowca. – I jeżeli nie chcesz, żeby pobrudziła 
ci teraz twoje szanowne ręce, weź lepiej załóż 
gumowe rękawiczki! 

Kolega zignorował przytyk. 
– Pomożesz mi?
– Już drugi raz mnie o to pytasz. 
Pierwszy raz zapytał się o to w pubie. Tuż 
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po tym, jak podjął decyzję o sprawdzeniu, czy 
będzie zdolny do brutalnego czynu. 

– Pomogę. Ale ostatni raz. Przecież sam            
z nią nie dasz rady. – Kierowca chwycił kobietę 
za kostki.

– Nie dam… – tamten ponownie szarpnął za 
jej włosy. – Chociaż… jest drobna, nie wyglądała 
na ciężką.

– Właśnie, dziwne.
Przy wyciąganiu ciała z bagażnika kosmyk 

zaplątał się w wystającą metalową blokadę 
zamka. Pasażer szarpnął za nie tak mocno, że 
wyrwał z głowy ofiary gruby pukiel. 

– Do dupy taka robota! – Krzyknął. 
Wyciąganie ofiary z bagażnika szło im opor-

nie. Ruszali się jak muchy w smole, kierow-
ca dziwnym trafem nie utrzymał nóg kobiety             
i obie stopy jednocześnie gruchnęły o ziemię. 
Niezwykle mocno, zupełnie jakby uderzyły nie 
o miękką glebę, tylko na przykład o beton. 

– Jezu, chyba poszły jej obie kostki. 
– Co się dzieje?! – Krzyknął pasażer, z wido-

cznym wysiłkiem wlokąc ciało. – Co się z tobą 
dzisiaj dzieje?! 

– Nie wiem, z rąk mi wszystko leci!
– Widzę! Ale co mnie to, kurwa, obchodzi?!
– Ej, ona jest strasznie ciężka. Za ciężka! 

Wcześniej taka nie była!
– Jakbym nie wiedział! Weź nie pierdol!
– To ty pierdoliłeś!
On.
– Ja tylko stwierdzam! – Wydarł się kierow-

ca. – Tylko stwierdzam, że ona jest teraz ciężka 
jak betonowy słup! 

– Powiedz mi coś, czego nie wiem! 
Stękając z wysiłku, zawlekli ciało kilka met-

rów dalej, w miejsce, gdzie rosła kępa wysokiej 
trawy. Tam zostawili umierającą kobietę. Wró-
cili do samochodu. Pasażer wyjął z bagażnika 
jej ubranie, torebkę i buty. A raczej to, co z nich 
zostało. Zmiętoszony, zakrwawiony materiał, 
który kiedyś był damską bluzką, równie mocno 
zakrwawioną podartą spódnicę, strzępy czegoś, 
co do niedawna było majtkami oraz czerwony 
od krwi, niegdyś biały jak śnieg, stanik. 

– Dobra,  nie  ma  czasu.   –   Kierowca  nato-
miast wyjął z ziemi wcześniej wbite w nią szpad-

le. – Bierzemy się do pracy. – Mieli dużo roboty. 
Musieli wykopać olbrzymi, głęboki dół. Grób. 
Dla niej. Kopanie też szło im jak po grudzie… 
dosłownie. Od momentu pierwszego wbicia                                                                                           
szpadla męczyli się pięć godzin. W międzyczasie 
kobieta wyzionęła ducha. 

– Już nie oddycha! – Krzyknął kierowca, 
nachylając się nad ciałem – O Jezu, ona nie żyje! 

– To było do przewidzenia, o co ci, kurwa, 
chodzi?!

– O nic – szepnął, patrząc na ciało. – O nic 
mi nie chodzi. 

Kłamał. Oczywiście, że kłamał. 
– Dla pewności i tak jebnę ją tym twoim sz-

padlem w łeb – warknął kolega. 
Ziemia była nadspodziewanie twarda, każda 

odrzucana łopatą pecyna ważyła chyba tonę. 
Kiedy skończyli, obaj byli tak samo brudni, 
od stóp do głów pokryci czarnymi drobinami, 
kawałkami traw, we włosy i w ubranie powbijały 
się świerkowe igły. Pasażer jak obiecał, tak 
zrobił. Z całej siły walnął kobietę łopatą                                                                                    
w głowę. Potem obaj wrzucili ją oraz jej ubranie, 
buty i torebkę do dołu. 

– Zasypujemy – stwierdził kierowca. 
Pasażer stanął na krawędzi dołu. Nie sięgnął 

po łopatę, tylko do swojego rozporka. Rozpiął 
go. 

– Co ty wyrabiasz? Mało ci? 
– Pieprzyć ciebie, moja piękna, to był… – 

oprawca spojrzał w dół – zaszczyt… – Powiódł 
wzrokiem po leżącym tam ciele. Kobieta miała 
rozrzucone ręce, a nogi w kolanach jakoś 
dziwnie, nienaturalnie wygięte. – Zaszczyt… 
– powtórzył i zaczął sikać. Celował w brzuch 
kobiety, w łono oraz na nogi. Żółtawa strużka 
rozbryzgiwała się na ciele, rozmiękczając brud 
i krew. Godzinę później, po zakopaniu dołu, 
mężczyźni wsiedli do samochodu. 

Kierowca przekręcił kluczyk w stacyjce, 
kilka razy nacisnął pedał gazu i błyskawicznie 
wyjechał na piaszczystą drogę. 

Wtedy słońce zaszło za ogromną chmurę. 
Natychmiast w lesie i na polanie zapanowała 
szarość. Jakby ta chmura, która zresztą pojawiła 
się nagle, równie nagle zabrała z lasu każdą inną 
barwę. Wessała każdy kolor. 
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– Matko? 
– Słucham cię, dziecko moje. 
– Wróciłam. 
Za kępą wysokich traw skrywał się czarny, 

ogromny i nierówny prostokąt świeżej mogiły. 
Kierowca chciał przykryć ziemię ściółką, liśćmi, 
gałęziami. Kolega zaśmiał się głośno i stwierdził, 
żeby się nie wygłupiał. 

– Pojadę bez ciebie! 
Kolega zdołał w pośpiechu rzucić na grób 

tylko kilka garści liści, ściółki. Oprawca chciał 
jak najszybciej znaleźć się jak najdalej stąd. 
Umyć się, spalić ciuchy, napić wódki… chciał 
zapomnieć. 

– O czym on chce zapomnieć? 
– O mnie, matko. 
– Ale kim on… kim oni są? 
– To szkodniki. 
Odjechali, rozpędzonymi do maksimum 

kołami wzburzając tumany kurzu na piaszczys-
tej drodze. Tę leśną drogę spowiły szarobeżowe 
obłoki brudnej mgły.

– O mnie, matko. O mnie chcą zapomnieć.
Ale ta piaszczysta mgła wywołana samocho-

dowymi kołami jednak nie opadała. Rosła, 
rozszerzała się w każdym kierunku. Spowiła 
drogę, rozlała kłęby w kierunku drzew. 
Rozpostarła między pniami grubą skołtunioną 
wstęgę. Otoczyła polanę mglistym kręgiem, 
żeby następnie rozlać się z każdej strony na całą 
otwartą przestrzeń leśnej łąki. Kiedy dziwny, 
olbrzymi obłok dotknął czarnego prostokąta 
świeżej mogiły, uklepana ziemia zaczęła się 
poruszać, spulchniać w niezliczonej ilości       
miejsc. Zupełnie jakby z gleby wydostawał się 
jakiś robak albo żuk. To jednak nie był żaden 
robak ani owad. W kilkuset dziurkach najpierw 
błysnęło coś białego, jakby kamyczki. Następnie 
wszystkie pękły i wychynęły z nich zwinięte, 
jasnozielone, drżące łodyżki. Wyprostowały się 
szybko, zupełnie jak na filmie odtwarzanym 
w przyspieszonym tempie, równie szybko 
wypuściły kilka delikatnych, maleńkich lis-
tków. Mikroskopijne łodyżki zaczęły rosnąć 
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w zastraszającym tempie. Każda z nich                                                               
w mig pokryła się listkami. Mgła nad gro-
bem rozstąpiła się, ukazując zamiast zimnego, 
martwego, ubitego czarnego prostokąta mogiły 
falujący kobierzec soczyście zielonych roślin. 
Potem coś mignęło między drzewami. Cień. 
Jakby cień albo jakaś postać. Smukła, szczupła, 
bardzo wysoka. Niczym czarna, rozmazana pla-
ma przemykała między otulonymi piaskową 
mgłą pniami szybciej niż mrugnięcie oka. 

– Żaden z nich o tobie nie zapomni, córko.
Droga spowita była cały czas tą dziwną, 

brudną mgłą. Cienista postać wyszła na tę 
drogę i znieruchomiała na kilka sekund. 
Następnie wyciągnęła ręce w kierunku, w któ-
rym odjechało czarne auto.

– Pokazałeś ciężar grzechu twego.
Lasem przeszedł nagły grzmot, zupełnie jak 

zapowiedź burzy. Drzewami potrząsnął silny, 
niespodziewany podmuch wiatru. Podmuch tak 
silny, że od razu połamał gałęzie, nawet cieńsze 
drzewa. 

– Pokaż mi tedy miejsce… 
Wiatr rozwiał piaskową mgłę. Razem z tu-

manami kurzu znikła cienista postać. Jakby 
rozpłynęła się w powietrzu albo zapadła pod 
ziemię. 

Znikła również chmura. Słońce przywróciło 
kolory. 

 
Leżący na fotelu pasażera telefon komór-

kowy kilkakrotnym przeciągłym piszczeniem 
oznajmił brak zasięgu. 

– O masz, sieć mi siada – westchnęła kobieta 
prowadząca samochód. – Ale moment, gdzie ja 
w ogóle jestem?

Auto od dłuższego czasu domagało się tan-
kowania, rytmicznie migając żółtą kontrolką na 
kokpicie. 

– Dzięki Bogu za paliwo… w środku lasu – 
wyraźnie odetchnęła z ulgą. Zza drzew wyłoniła 
się długo wypatrywana stacja benzynowa. 

Kobieta nazywała się Wójcik Michalina, była 
dziennikarką i wracała właśnie z drugiego końca 
kraju, gdzie przeprowadziła wywiad z niegdyś 
bardzo sławną aktorką. A raczej, gdzie wysłał 
ją naczelny w celu przeprowadzenia wywiadu           

z dogasającą gwiazdką filmów klasy B. Dzienni-
karka dostała pilne polecenie od szefa, żeby się 
dowiedzieć, ile operacji plastycznych przeszła 
owa aktoreczka oraz z kim z branży filmowej 
spała, żeby utorować sobie tak zwaną karierę. 
Wywiad miał być przeprowadzony za wszelką 
cenę, czyli innymi słowy – za każde pieniądze. 

– Że jestem dziennikarką, napisali mi w dyp-
lomie ukończenia studiów – pomyślała. – Po-
winnam pisać o naprawdę ważnych sprawach, 
polityce, korupcji, walce z głodem na świecie,     
o kampaniach przeciwko zarazom, poszukiwa-
niu szczepionki na śmiertelne wirusy oraz za-
pobieganiu wojnom. Zamiast tego co robię? 

Co robiła? 
– Jeżdżę po kraju, szukam sensacji i opisuję 

śmierdzące skandale z udziałem zapitych, 
zaćpanych, albo nawet niekiedy zasikanych 
pseudogwiazdek rodzimego szołbiznesu. 

Często tak narzekała. Ale raczej tylko 
do siebie. Oficjalnie przecież nie mogła nic 
złego powiedzieć ani o środowisku, w którym 
pracowała, ani o samej pracy. Przecież wiele 
osób dałoby się pokroić, żeby być na miejscu 
Michaliny. Konkurencja nie spała. Nawet na 
stanowisko najemnej skryby w szmatławym 
brukowcu. Najpoczytniejszym szmatławym 
brukowcu w kraju. 

– I dzięki Bogu za budki telefoniczne na tych 
pięknych stacjach benzynowych. 

– Masz ten wywiad?! – Wrzeszczał naczel-
ny do słuchawki. Zawsze wrzeszczał. Micha-
lina pracowała dla prowadzonej przez niego 
gazety dwa lata i przez ten cały czas nigdy nie 
słyszała, żeby jej przełożony odzywał się nor-
malnym głosem. Dwa lata wrzasków. To cud, 
pomyślała, że ani ona, ani nikt z jej redakcyj-
nych współpracowników nie doznał trwałych 
uszkodzeń słuchu. Albo doznali i udają, że jest 
wszystko w porządku. Czytają z ruchu warg. 
Tylko gorzej z rozmowami telefonicznymi… 

– Mam! – Odkrzyknęła odruchowo. 
– Czekasz na oklaski?! Albo na specjalne za-

proszenie?! 
– Nie mogę teraz wysłać maila! Zdechł mi 

laptop! Jestem na zadupiu, nawet moja komórka 
tu nie ma zasięgu! 
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– To znajdź miejsce, gdzie jest zasięg albo 
net! Dupę urywa?!

– Co urywa!? 
– Dupę! Wywiad! Czy urywa! – Darł się na-

czelny. Połączenie było bardzo słabe, co sekundę 
w słuchawce coś trzeszczało. – Jeżeli nie ury-
wa… dupy… możesz się już… w redakcji nie 
pokazywać! Słyszałaś to… co powiedziałem?! 
Słyszałaś?! Wyślij mi… ten pieprzony wywiad     
i zdjęcia! Wyślij… jeszcze dzisiaj!

– Skąd niby mam wysłać?! 
– Z lodówki! Gówno mnie to obchodzi, 

skąd… 
Po tych słowach rozmowę przerwało. Nie 

wiadomo, czy przełożony rzucił słuchawką, czy 
stało się coś innego. Prawdę mówiąc mało to 
Michalinę teraz obchodziło. 

– Nawet linia telefoniczna nie wytrzymała 
jego wrzasków. – Powiesiła słuchawkę na 
widełki, otarła łzę z policzka i wyszła z budki. 
Stała długo, patrząc w nieokreśloną przestrzeń. 
Nie zamyśliła się ani nic takiego. Po prostu stała. 
W takich sytuacjach, kiedy naczelny oczekiwał 
od niej natychmiastowego wykonania rzeczy 
praktycznie i fizycznie niemożliwych, czuła się 
jak asystentka bezwzględnej, rewelacyjnie gra-
nej przez Meryl Streep redaktor naczelnej z fil-
mu „Diabeł ubiera się u Prady”. 

– Może bym wtedy więcej zarabiała… – 
mruknęła. – O ile przed pierwszą super wypłatą 
za harówę w nowej pracy nie wylądowałabym 
w psychiatryku. – Rozejrzała się. – Nieźle tu 
wieje… I to raczej ten wiatr dupę urywa, nie 
mój wywiad. I gdyby… – przerwała zasko-
czona, odruchowo się odwracając. Usłyszała 
odgłos podobny do parsknięcia śmiechem.                                   
Szczerym, niepohamowanym śmiechem. Albo 
jej się zdawało, że to usłyszała. Odgłos pojawił 
się i znikł. Wrażenie? Złudzenie? Michalina 
zmarszczyła czoło. Nikt nie stał ani za nią, ani 
w jej pobliżu. W ogóle ta stacja benzynowa 
świeciła pustkami. Auto kobiety było jedynym 
przy dystrybutorach paliwa. Młody pracow-
nik stacji właśnie nalewał benzynę do baku. 
Podeszła do samochodu. 

– Przepraszam, czy może mi pan powiedzieć, 
jak się nazywa ta miejscowość? 

– To wieś – chłopak poprawił ją, ale zrobił to 
nad wyraz uprzejmie – i nazywa się Zalesie. 

– Jakże by inaczej, skoro wszędzie las… – 
odwróciła się do niego plecami. – Tylko ciekawe, 
dlaczego nie ma tablicy informacyjnej? – Spytała 
półgębkiem, patrząc na asfaltówkę upstrzoną 
różnego rodzaju znakami drogowymi. Na od-
cinku kilkuset metrów było ich kilkanaście,          
o ile nie dwadzieścia. Albo więcej, jednak                                 
w gromadzie kolorowych emblematów Micha-
lina nie dopatrzyła się tablicy z nazwą chyba 
tam właśnie zaczynającej się miejscowości. Co 
ciekawe, przekreślona nazwa granicy kończącej 
się wsi – była. 

– Pewnie znak ukradli. 
– Dziwne… – zdziwiła się również, że 

chłopak w ogóle ją usłyszał.. Zdawało jej się, że 
powiedziała to bardzo cicho, do siebie. 

– Jak dla kogo dziwne. Raczej bardzo popu-
larne w tych stronach. 

– Co popularne? – Spytała z głupia frant. 
– Kradzieże wielkich metalowych tablic dro-
gowych?

– Nie – wydął usta. – Chodziło mi raczej          
o dziwne ludzkie zachowania, generalnie. Tutaj 
to bardzo popularne. Taki chyba mikroklimat, 
czy coś. 

Spojrzała uważniej na swojego rozmówcę. 
Miał na sobie czerwony roboczy kombinezon, 
trochę za luźny. Chłopak był tak pochłonięty 
wlewaniem paliwa do baku, jakby ta czynność 
była najważniejsza na świecie. Jakby od popraw-
nie nalanej benzyny zależała przyszłość planety. 

W końcu odwiesił końcówkę nalewaka. 
– Dystrybutor numer siedem. Zapraszam do 

kasy. W promocji mamy płyn do spryskiwaczy, 
megadużą kawę, mufinkę i nawilżane chusteczki 
do szyb, a jeżeli pani kupi… 

Michalina nie usłyszała końca zdania, 
ponieważ rozległ się bardzo silny dźwięk. Jak-
by grzmot. Albo dźwięk bardzo podobny do                                                                                               
grzmotu. Oddalonego, zduszonego. W pier-
wszym odruchu kobieta zakryła uszy i skuliła 
się, ale momentalnie wyprostowała i spojrzała 
w górę. Na błękitnym niebie nie było żadnej 
chmury. Mimo wczesnej wieczornej pory słońce 
wciąż mocno przygrzewało. 
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Wiatr w pewnym momencie ustał. Nagle. 
– Dziwne. 
Po raz drugi użyła tego słowa. I sama się 

wprawiła tym w zdumienie. Generalnie można 
było powiedzieć, że Michalinę Wójcik bard-
zo mało rzeczy, zjawisk czy osób przyprawiało        
o nawet delikatne zaskoczenie. 

Do dzisiaj. 
Zapłaciła w kasie za benzynę. Mimo pro-

fesjonalnej zachęty pracownika stacji nie 
chciała nic kupować, przynajmniej w promocji. 
Wzięła kawę, butelkę wody, odjechała autem 
kilkanaście metrów od dystrybutora na wy-
dzielony parking stacji i rozłożyła na kolanach 
mapę samochodową. Wodziła palcem po trasie 
swojego przejazdu, czytając nazwy mijanych 
miejscowości. Pamiętała je wszystkie. Odkąd 
wyjechała z domu tej pożal się Boże gwiazdy 
filmowej… miała dobrą pamięć. Czasami jej 
się wydawało, że nawet za dobrą. Więcej niż 
fotograficzną. Pamiętała każde mijane mias-
teczko, wieś, miejscowość, a nawet pojedyncze 
domy. Kolory. Wszystko pamiętała. Wodząc 
palcem po mapie, czytając zapamiętane nazwy 
mijanych miejscowości, nie udało się jednak 
znaleźć nazwy wsi, w której się aktualnie – zda-
niem pracownika stacji – znajdowała. 

– Zalesie… przecież to taka popularna na-
zwa.

Mało tego. Na drodze przejazdu Michaliny, 
na mapie nie było nawet zaznaczonego miejsca, 
w którym ta miejscowość mogła się znajdować. 

– Dziwne. 
Po raz trzeci użyła tego słowa.
– Hm… – spojrzała przed siebie i w duchu 

przyznała, że ten leśny krajobraz zapierał dech 
w piersiach. Stacja benzynowa wyglądała jak 
dosłownie wstawiona w sam środek lasu. Be-
tonowy parking zakreślał szare półkole i jakby 
wdzierał się w zieleń. Zupełnie nie pasował do 
otoczenia. Brzydki, szary beton otoczony kojącą 
zielenią i majestatem drzew. Brzydka stacja. 
Śmierdząca benzyna, śmierdzące samochody, 
śmierdzący ludzie… 

Michalina potrząsnęła głową, jakby chciała 
odgonić myśli. Odgonić niczym natrętną muchę 
bzyczącą nad uchem. 

– Dziwne. To wszystko jest cholernie dziwne. 
Powtarzała własne słowa. 
– Albo ja już jestem skrajnie zmęczona. 
Była taka możliwość. Michalina jechała już 

pięć albo sześć godzin bez przerwy. Musiała 
odpocząć. Na mapie była informacja turystycz-
na okolicy. Znalazła najbliższy hotel. Co prawda 
oddalony około trzydzieści kilometrów, ale nie 
miała innego wyjścia. Głównie ze względu na 
internet. Oznaczenia na mapie wskazywały, że 
hotel ma super szybkie łącze. 

– Super szybkie łącze…  jeżeli mu dzisiaj 
nie wyślę wywiadu i zdjęć, to ten rozmoczony 
niewyrośnięty kosmita, psu z gardła wyjęty, 
rzeczywiście mnie wyleje z pracy – powiedziała 
z westchnieniem. – Intratną posadę tego rodza-
ju, szkoda byłoby mi stracić, naprawdę szko-
da… – przekręciła kluczyk w stacyjce. – Szkoda 
by było… przez jakieś pierwsze pięć minut. 

– Pokazałeś ciężar grzechu twego. 
Ogarnięty prawie otępiającym zamyśleniem 

pasażer wzdrygnął się, przestraszony, na 
dźwięk niespodziewanego szeptu. Rzucił się                                                                                              
w samochodowym fotelu niczym rażony 
prądem. Spojrzał z wyrzutem na kolegę. 

– Jaja sobie robisz? 
– A tobie co? 
– Coś mówiłeś?!
– Weź się odpierdol! – Syknął kierowca przez 

zaciśnięte zęby. Ściskał również kierownicę, 
zupełnie jakby miała mu uciec. Marszczył czoło 
i przygryzał wargę. Do tego stopnia skupiał się 
na prowadzeniu samochodu. 

– Chyba zabłądziliśmy. 
– Na prostej drodze? – Pasażer wychylił się 

przed okno. 
– Prosta jak drut, ale… cholera… jest jakaś… 

inna, odkąd wyjechaliśmy z tej dziwnej mgły. 
– Jak to, inna? A dlaczego ta mgła była dziw-

na? 
– Gęsta mgła w środku upalnego dnia, 

zastanów się, człowieku! 
– Kurwa, i to ja się cudów doszukuję?!                    

A droga? Że inna? Przecież to ta sama brud-
na piaskowa ścieżka, którą przyjechaliśmy. 
Powtórzę twoje pytanie: co się z tobą dzieje?!
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– Co się dzieje, co się dzieje – tym razem kie-
rowca powtarzał jak nakręcony. – Ty lepiej się 
nie pytaj, co się dzieje i nie przypominaj mi tego, 
co się stało! – Warknął. – A pieprzona droga? 
Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ona jest jak-
by… dłuższa!

Pasażer spojrzał na kolegę. Dopiero teraz 
zauważył, że kierowca wyglądał bardzo źle. 
Oprócz tego, że cały brudny po kopaniu grobu, 
to dodatkowo był blady, miał sińce pod oczami, 
spierzchnięte usta, a na czole błyszczał mu pot. 

– Masz zwidy. 
– Nie mam! Droga jest dłuższa! 
– Gówno prawda! – Krzyknął pasażer. – Za-

trzymaj się. 
Obaj wysiedli z auta. Obaj zostawili drzwi ot-

warte. 
– Która godzina?
– Dziewiętnasta…
– Boże, jesteśmy tu tyle czasu?! 
– Bóg z tym nie ma nic wspólnego. – Kierow-

ca otarł czoło rękawem koszuli. – I z tym, co się 
stało, też nie miał… z tym, co zrobiłeś. 

– O to chodzi. Pokazałeś ciężar grzechu 
swego – stęknął pasażer, opierając się plecami             
o samochód.– To słyszałem podczas jazdy. Taki 
szept. Myślałem, że sobie robisz jaja. Teraz na-
wijasz o Bogu, wcześniej nawijałeś o grzechu. 
Nie! – Krzyknął, imitując panikę. – Ty sobie 
nie robisz jaj, po prostu ci odpierdoliło! – Jed-
nak nie udawał, rzeczywiście poczerwieniał na 
twarzy. – Zaraz położysz się krzyżem na piach 
albo padniesz na kolana i zaczniesz się modlić! 
Albo biczować! 

– Raczej tobie odpierdoliło – kolega kręcił 
głową. – Nie poznaję cię, kurwa. A widzę do-
brze, w oczach mi się nie dwoi, kaca już nie 
mam. 

– Nie wiedziałem, że zrobiłeś się taki bogo-
bojny! 

– Właśnie do mnie dotarło, co zrobiłeś. 
– Rychło w czas! Patrzcie państwo, niewinny 

się odezwał! Pierwszy rzucisz kamieniem?! 
– Weź, kurwa, nie bluźnij! 
Nie tylko te słowa przyszły mu do głowy. 

Pomyślał o czymś jeszcze. Że mógłby zabić tego 
człowieka. Mógłby zabić swojego przyjaciela.       

I w ten sposób wymierzyć sprawiedliwość. Ale 
pomyślał też coś innego – że życia pięknej ko-
biecie już nie wróci. 

– A do mnie właśnie dotarło, że ty nic nie 
zrobiłeś! 

– Czyli obaj jesteśmy równie winni. – Kie-
rowca po raz chyba setny otarł czoło rękawem 
koszuli czoło. Robił to kompulsywnie. Ręce mu 
się trzęsły, dłonie pociły. – Nie dam rady, kur-
wa… nie dam rady… – myślał. – Boże, pomóż. 
Niech się coś stanie! Niech się coś stanie! 

Oprawca wyszedł dalej na drogę. 
– Dobra, słuchaj, pieprzyć to! Trzeba się stąd 

wydostać. 
– Kolumb się odezwał!
Pasażer go nie słuchał. Patrzył przed siebie. 
– Rzeczywiście, wcześniej tu tak nie było… 

cholera! Ile czasu jechaliśmy z polany?
– Godzinę. 
– Ile?! Jak to?! 
– Głuchy jesteś?!
– Nie, nie jestem głuchy. 
– Zastanów się, stary! – Krzyczał kierowca. 

– To jakaś kosmiczna bzdura, ja chyba zaraz 
zwariuję! 

Mało mu brakowało. Odchodził od zmysłów. 
– Napij się wody czy co? Bo rzeczywiście, 

jeszcze ty fikniesz i będę musiał kopać grób dla 
ciebie. 

– Pokaż mi tedy miejsce… 
– Co mam pokazać?! 
– Nic nie mówiłem! 
– Słyszałem coś o jakimś miejscu! 
– I kto tu ma zwidy – kierowca wzruszył ra-

mionami. – Pojeb! 
Końca drogi nie było widać. Już dawno po-

winni wyjechać na rozwidlenie i minąć polanę, 
na której stała pomalowana na jasnoniebiesko 
przeszklona kapliczka. 

– Była kapliczka… – powiedział pasażer – 
były rozstaje… w drugą stronę mijaliśmy sterty 
pni i kilka hałd piasku z osuwiskami…

– Teraz ich nie ma! Coś tu jest nie tak! Sam 
widzisz! 

Widział. Aczkolwiek nie wierzył w to, co miał 
przed oczami. Stał jak słup i patrzył przed sie-
bie. Droga monotonną, szeroką wstęgą piasku 
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w asyście smukłych ścian, strzelistych drzew po 
obu jej stronach, ciągnęła się prosto, aż w nie-
skończoność… odwrócił się. W drugą stronę 
było identycznie. Prosta, żółtoszara wstęga, 
zwężająca się do horyzontu, do nieskończoności. 
Obie strony drogi niczym się nie różniły. Ni-
czym. Były jak idealna kopia, lustrzane odbicie, 
symetryczna perspektywa zbieżna. 

Oprawca stał jak wryty. 
Słońce powoli chyliło się ku zachodowi. 

Nadchodził wczesny wieczór. Nadal było jasno, 
nadal było bardzo ciepło. Nie, nadal było gorąco. 
Ale mimo tego, mimo upału, facet poczuł coś 
innego. Chłód. Bijący od piachu. 

– Co się…?
Uczucie zimna było silne i sugestywne, 

zupełnie jakby ogarnięty nieopisanym zdzi-
wieniem człowiek nie stał na leśnej drodze, 
w butach, tylko boso, na lodzie… I ten chłód 
stopniowo przesuwał się po jego ciele. Mimo 
obuwia, skarpetek, pełzł po skórze! Od kostek, 
szybko osiągnął łydki, wywołał tak potężny 
skurcz mięśni, że mężczyzna o mało nie upadł. 
Zachwiał się, ale nie upadł. Nie mógł krzyknąć. 
Ani się poruszyć! Zdrętwiał od pasa w dół,        
w dłoniach, na czubkach palców pojawiło się 
kłujące, bolesne mrowienie. 

– Szukałeś bagna? 
Znowu usłyszał szept. Taki sam słyszał pod-

czas jazdy, wtedy w samochodzie. 
 Szukałeś bagna? Tak! Przyznał w duchu, 

chociaż wcale nie chciał przytakiwać. Szukałem 
bagna, żeby wrzucić tam ciało zgwałconej przeze 
mnie kobiety! 

– Znalazłeś?
Nie znalazł! W lesie nie było ani kropli wody. 

Tylko piach, ściółka, drzewa, trawa, szyszki, pa-
tyki… Żadnej wilgoci. Nigdzie. Ale – do chole-
ry! – Pomyślał. – Co się dzieje? Z kim ja rozma-
wiam…?! Rozmawiał? Z własnymi myślami?    
Z głosem rozbrzmiewającym mu w głowie? 
Z kim ja rozmawiam?! Odwala mi! Drżał na 
całym ciele… ze strachu i dlatego, że ten dziw-
ny, drapiący, bolesny chłód wdzierał się pod 
skórę, zupełnie jakby… jakby… 

jakby gwałciciel właśnie wchodził do lo-
dowatej wody. Martwej, lodowatej, stojącej, 

śmierdzącej wody. Tak się czuł. Chłód zaciskał 
się na skórze, zupełnie jakby woda momental-
nie tężała, jakby wokół niego zamarzała. – Ja 
pierdolę! Jak zimno… jak zimno… Zaczął szyb-
ciej oddychać, serce mu przyspieszyło. Chciał 
krzyknąć do kolegi, poprosić o pomoc, chciał 
się odwrócić. Nie mógł się ruszyć, ani odezwać. 
Nie mógł nic zrobić! Oddychał coraz szybciej, 
coraz płycej, lód przesuwał się po jego ciele co-
raz wyżej i wyżej… 

 – Zaraz oszaleję, co się, kurwa, dzieje?! – 
Lodowaty niewytłumaczalny dotyk już dosięgał 
szyi, podbródka, dolnej wargi, już miał się wlać 
do ust… 

– Ej… – kierowca szturchnął kolegę łokciem 
– co z tobą?! 

Momentalnie wszystko minęło. Jakby kuksa-
niec kumpla posiadał magiczne zdolności. Jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odeszło 
poczucie chłodu, dziwne odrętwienie, odpuściła 
dławiąca obręcz na grdyce. 

– Co z tobą?! – Powtórzył kolega. 
Oprawca nie odpowiedział. Pochylił się i ob-

ficie zwymiotował. 
Potem zemdlał. 
Kilka sekund po nim przytomność stracił 

kierowca. Runął jak długi na ziemię. 

Michalina Wójcik musiała długo czekać na 
możliwość wyjechania ze stacji benzynowej. Te-
lefon komórkowy ponownie zapiszczał, ale tym 
razem nie informował o braku zasięgu. Padła 
mu bateria, wyłączył się. 

– No pięknie… – mruknęła Michalina. – Naj-
pierw laptop, teraz telefon. Co jeszcze zdechnie?

Samochody pędziły jak oszalałe, żaden ani na 
sekundę nie zwolnił, żeby umożliwić włączenie 
się do ruchu. Oczekiwanie na możliwość wy-
jazdu trwało tak długo, że kobieta w pewnym 
momencie wrzuciła na luz, zaciągnęła hamulec 
ręczny, podparła brodę pięścią, wlepiła wzrok w 
szybę i wsłuchiwała się w monotonną melodię 
płynącą z radia. 

– Następna będzie żarówka. Zaraz mi się 
żarówka w kierunkowskazie przegrzeje… – 
kwęknęła – albo przepali. Nie widzą mnie, czy 
co?
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Za to ona widziała coś nie tyle dziwnego, co 
zapierającego dech w piersiach. Aż usiadła pros-
to, zupełnie jakby połknęła kij. Czarna wstęga as-
faltu stopniowo zwężała się ku nieskończoności 
w asyście smukłych, majestatycznych drzew. 
Widok był tak piękny, hipnotyzujący, że Micha-
lina nie mogła oderwać oczu. 

– Jak obraz. Boże, coś pięknego… 
Mimo że sznur samochodów sprawiał 

wrażenie nieskończonego, urwał się nagle. Oba 
pasy drogi opustoszały. Michalinie w końcu 
udało się wytoczyć samochód na asfaltówkę. 
Wyjechała ostrożnie, lecz po chwili ruszyła 
prawie z piskiem opon. Chciała jak najszybciej 
dotrzeć do tego jedynego w okolicy hotelu. 

Samochód stał na leśnej drodze. Drzwi               
z obu stron były szeroko otwarte. Grało radio.                                  
Z głośników sączyła się monotonna, instru-
mentalna muzyka. Mężczyźni leżeli na pias-
ku. Mimo że obaj prawie równocześnie stracili 
przytomność i teoretycznie rzeczywistość nie 
powinna do nich docierać, słyszeli wszystko. 
Ćwierkanie ptaków siedzących na gałęziach 
drzew, szum tych drzew, głos spikera dobiegający 
z radia… 

W pewnym momencie do ich uszu dobiegł 
jednak zupełnie inny dźwięk. 

Realny głos, nie radiowy. Damski, melodyj-
ny, oddalony.  

Jakaś kobieta gdzieś w nieokreślonej 
odległości śpiewała smutną piosenkę. 

Głos był daleko, wydawał się krążyć, zataczać 
kręgi wokół leśnej drogi. W pewnym momencie 
błyskawicznie się do tego miejsca zbliżył… 

Podczas tankowania samochód Michaliny 
był jedynym autem przy dystrybutorach na tej 
ogromnej stacji benzynowej, teraz – jedynym 
autem na tej biegnącej przez las drodze. Kobieta 
przyspieszyła prawie maksymalnie. 

– Jestem tu sama, więc wio. Trzydzieści kilo-
metrów to nie jest dużo – myślała. – Asfaltówka 
prosta jak drut. Dochodzi dwudziesta, zaraz się 
zamelduję, rozwalę graty w pokoju, wyślę temu 
kurduplowi maila, a potem się upiję. Nie, zważę 
się, skuję na cztery nogi… skoro… 

Nie było dane jej dokończyć myśli. Jęknęła 
cicho, jednocześnie nacisnęła pedał hamulca 
tak mocno, że samochód zatańczył na asfalcie, 
zostawiając ślady opon, a Michalinę wcisnęło     
w fotel. 

– O kurwa! 
Chwilę trwało, zanim odkleiła dłonie od kie-

rownicy i wysiadła z samochodu. 
Poboczem ktoś szedł. 

Kiedy pasażer odzyskał przytomność, 
nucący smutną melodię kobiecy głos był bar-
dzo blisko. Zupełnie jakby stała ona tuż obok.                                         
I pewnie tak było. Tylko pasażer nic nie widział. 
Miał zasłonięte czymś oczy, a raczej zawiązane. 
Chyba jakąś opaską. Czuł na skórze ucisk. Poza 
tym nie mógł otworzyć powiek, ponieważ miał 
je czymś zaklejone! Wyraźnie czuł ból spowo-
dowany ściąganiem skóry przez silny klej, chyba 
plastra. 

– O kurwa! O kurwa! Pomocy! 
W pierwszym odruchu krzyknął, a raczej 

chciał krzyknąć. Zamiast głosu z jego gardła 
dobył się zduszony, nieokreślony bełkot. Zdu-
szony kneblem tkwiącym w gardle, tak głęboko, 
że aż do przełyku. Mężczyzna miał czymś zat-
kane usta, chyba jakimś materiałem. Knebel 
drażnił przełyk, powodując odruch wymiotny.

– Kto tu jest?! Co się dzieje?! Co się, do kurwy 
nędzy, dzieje! Kto tu jest?! O Jezu! O Boże! Pomóż 
mi!

Tajemnicza kobieta nie przestawała nucić 
smutnej melodii. 

– Nie wiedziałem, że zrobiłeś się taki bogoboj-
ny… 

Usłyszał własne słowa! Co więcej, wypowied-
ziane jego głosem! Ale jak to…?! Doskonale 
pamiętał moment, kiedy je wypowiedział. Oraz 
do kogo. Ale teraz nie rozmawiał z kolegą! Teraz 
leżał na piachu. Na pewno na piachu. Czuł jego 
dotyk na skórze pleców. 

A to dlatego, że teraz mężczyzna był nagi. 
Odkąd odzyskał świadomość, próbował się 

poruszyć. Ale też nie mógł. Ręce miał rozłożone 
szeroko, chyba do czegoś przywiązane. Na         
sztywno. Żadną siłą i mimo starań nie mógł 
ich przyciągnąć do ciała. Na nadgarstkach czuł 



56 MAGDALENA KAłUżYńSKA 

szorstki, bolesny ucisk, chyba sznurka. Tak,    
sznurka. Im bardziej się szarpał, tym te dziwne 
pęta mocniej zaciskały się na skórze, wrzynały 
w ciało, coraz bardziej odcinając dopływ krwi 
do dłoni. Aż w końcu dłonie mężczyzny zaczęły 
drętwieć. 

To samo jego nogi. Szeroko rozstawione, 
takim samym ostrym pętem związane w kos-
tkach. Do czegoś na sztywno przywiązane. Nie 
mógł ich złączyć. Próbował wierzgnąć. Bez-
skutecznie. 

– Niech ktoś mi pomoże! Ratunku! Kim ty 
jesteś!? Kim jesteś…! – Myślał gorączkowo, 
wciąż próbując oswobodzić ręce i nogi. – Boże, 
pomóż mi! 

Tajemnicza kobieta nie przestawała nucić 
smutnej melodii. Dźwięk jej głosu wdzierał 
się do uszu oprawcy, przebijał przez plątaninę 
myśli. Dźwięk ten był natrętny, mimo że spokoj-
ny. Monotonnie natrętny, aż obezwładniający. 

– Kim ty jesteś…?! 
Nagle ciałem oprawcy szarpnęło. Poczuł, 

że się przesuwa, trze plecami o ziemię, o pia-
sek. Nadal miał rozstawione nogi, ale wyraźnie 
zmieniał położenie, jakby ktoś za te nogi, 
za sznurek, ciągnął. Chyba szyszki, jakiś pa-
tyk, chłodny kamień, kępa trawy, wszystko to 
czuł pod sobą. Skóra pleców, pośladków oraz 
ud zaczęła parzyć. W kilkunastu miejscach 
pojawiły się krwawiące otarcia. 

– Boli? 
Tym razem usłyszał jakiś konkretny głos. 

Kobiecy. Zadała mu pytanie. Nadzwyczaj deli-
katnym tonem, nawet z nutą czułości.

– Boli? 
Powtórzyła. Nie mógł nic mówić. Przeciągle 

jęknął w odpowiedzi. Oczywiście, że go bolało. 
Strasznie go bolało. Zdrętwiały mu ręce, sznu-
rek werżnął się w skórę do krwi, kilka strużek 
pociekło po ramieniu. Bolały go stopy i spętane 
kostki, bolały go sklejone plastrem powieki. Co 
jakiś czas próbował otworzyć oczy. Nie mógł 
powstrzymać odruchu mrugnięcia, za każdym 
razem skóra powiek napinała się boleśnie pod 
naciskiem plastra. Bolał też zesztywniały język. 
Mężczyzna nie mógł przełknąć śliny, kawałek 
materiału z knebla przywarł do podniebienia. 

– Nie rzygaj, proszę. Nie chcę, żebyś zadławił 
się rzygami. Chcę, żebyś umarł inaczej. 

– Umarł!? O kurwa! O kurwa! Co się dzieje! 
Kim ty jesteś?! 

– Boli?
Nagle przestał się poruszać. Ten ktoś przestał 

go ciągnąć. Za to poczuł coś innego. Bolesne 
ukłucie w kroczu. Jakby do skóry między roz-
stawionymi nogami przystawał czubek noża. 
Wierzchołek ogromnego ostrza. 

– Kim ty jesteś?! Kim ty jesteś?! – Powtarzał 
w myślach. Nie był zdolny do niczego innego. 
Powoli tracił zmysły. 

– Pieprzyć ciebie, moja piękna, to był… zas-
zczyt…

Ponownie usłyszał swój głos. Zdanie to 
zabrzmiało jak odtwarzane nagranie. Jakie, 
kurwa, nagranie?! Przecież wtedy, kiedy stał 
nad grobem i sikał na zmasakrowane ciało ko-
biety, którą tak brutalnie zgwałcił, którą zabił, 
przecież wtedy nikt nic nie nagrywał. Teraz, jak 
nigdy wcześniej, bardzo chciał otworzyć oczy, 
bardzo chciał zobaczyć swojego kata. Modlił się, 
żeby stał się cud. Miał nadzieję, że to tylko sen. 

– To nie sen. 
Odpowiedziała na jego myśli. Zdrętwiał na 

całym ciele. 
– Zapal światła, bo nic nie widzę. 
Tym razem usłyszał swoje słowa, ale wypo-

wiedziane kobiecym głosem. 
To była ona!
Jego ofiara. 
To była ona! 
– Przecież to niemożliwe!
Momentalnie przed zakrytymi oczami 

mężczyzny prawie oszalały umysł wyświetlił 
moment, kiedy on i kolega wrzucali kobietę, jej 
ubranie, buty oraz torebkę do dołu. Wcześniej 
gwałciciel uczynił to, co zapowiadał…                                   
Z całej siły walnął ofiarę łopatą w głowę. Nie 
było żadnej, nawet najmniejszej szansy na to, 
żeby przeżyła. Wykopali głęboki dół, ona nie 
oddychała. Przecież tam było tyle ziemi, tyle 
ciężkiej, czarnej i mokrej ziemi. 

Nie miała szans się wydostać z grobu. 
Nie miała szans… Nie mogła się stamtąd 

wydostać! 
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Pasażer czuł nie tylko ukłucie w kroczu, ale 
również w sercu. Najpierw ukłucie, następnie 
bolesny ucisk rozlewający się na całą klatkę 
piersiową. Jakimś cudem kilka łez wydostało 
się przez szparę w zaklejonych powiekach i od 
razu wsiąkło w materiał, który mężczyzna miał 
zawiązany na głowie. 

– Przecież to niemożliwe! Niemożliwe! – Jego 
myśli oszalały. Był maksymalnie zdenerwowany. 
Już nawet nie próbował krzyczeć ani się uwolnić. 
Był bliski obłędu. 

Nie, on nie był bliski obłędu. 
On chciał zwariować, oszaleć. 
On chciał umrzeć. 
– Nie umrzesz… nie teraz – powiedziała ko-

bieta, niezmiennie delikatnym głosem, czułym, 
jednak wdzierającym się do uszu i umysłu pra-
wie tak samo jak ogłuszający, zahaczający o pa-
niczny obłęd, przeraźliwy krzyk. 

Jego ciałem ponownie szarpnęło. Ta ostra 
końcówka przystawiona do ciała w ułamku se-
kundy przebiła skórę krocza. Mężczyzna wydał 
z siebie zdławiony krzyk, wygiął ciało w pałąk. 

Ale nie zemdlał. 
– Chcę, żebyś był świadomy. Do końca. 
Tak samo jak ona. 
Ona była świadoma do końca. 
– Pokaż mi tedy miejsce… 
Ból rozrywanych wnętrzności rozchodził się 

promieniście od pasa w górę. Parzący, jakby ktoś 
wlewał mężczyźnie w trzewia wrzątek, kwas, 
albo posypywał głębokie, otwarte, krwawiące 
rany solą.

Ta ostra końcówka, przyciśnięta do krocza 
mężczyzny, okazała się być końcówką ostro cio-
sanego, cienkiego pnia. Zakneblowany, z zakle-
jonymi i zawiązanymi oczami, pasażer-oprawca 
był właśnie nabijany żywcem na pal.

I nie mógł nic zrobić. 
– Umarłam? 

Widząc, kto szedł poboczem, Michalina Wój-
cik zahamowała gwałtownie i wysiadła, nie, ona 
bez chwili zastanowienia wystrzeliła z samocho-
du jak z procy. 

– Rany boskie! 
Poboczem szła kobieta. Szła to za mocno po-

wiedziane. Kuśtykała, powłóczyła nogami, led-
wo utrzymując równowagę. Michalina dopadła 
nieznajomej… i zbaraniała. Przez dłuższą 
chwilę nie mogła nic powiedzieć. Zakrywała 
usta dłonią. 

Kobieta była naga, pokrwawiona, brudna, jej 
skórę pokrywały strupy, na piersiach, brzuchu, 
udach miała skrzepy krwi. To samo na twarzy, 
powiekach, policzkach, nawet ustach. Strupy, 
skrzepy, brud, drobiny ziemi. Jednak długie, 
sięgające za pośladki włosy nieznajomej były 
czyste, piękne. Michalina pomyślała, że lśniły 
czarownie w blasku zachodzącego słońca – o ile 
w ogóle to było możliwe. 

I że te włosy miały barwę dojrzałego zboża. 
Skąd taka myśl? 
– Boże… dziewczyno… – Michalina stanęła 

przed kobietą i wyciągnęła do niej ręce. Tamta 
od razu się zatrzymała. – Co się… kto ci to… co 
się stało?! 

Ktoś jej zadał ból – pomyślała, ale pomyślała 
jakby wbrew sobie. – Ktoś się na niej wyżył, 
zgwałcił, pociął nożem, potraktował brutalnie, 
bez litości, zbezcześcił, pokalał, zamordował. 
Dlaczego? 

Nie usłyszała odpowiedzi na zadane w myś-
lach pytanie.

Zmasakrowana kobieta zaczęła ponownie iść. 
Michalina nie widziała, co robić. Prosiła, żeby 
tamta poczekała. Zadzwonię po pomoc! Ale 
przecież komórka mi zdechła! Kurwa, zdechła 
mi ta jebana komórka! Nie mam ładowarki, 
nie mam jak wezwać pomocy! Jestem w środku 
pieprzonego lasu! 

Nagle wpadła na pomysł. Przecież to było ta-
kie oczywiste. Aż prawie podskoczyła z radości. 

– Poczekaj, pojedziemy… do hotelu! 
Karetkę i policję wezwę z hotelu, tak? Wsiadaj! 
– krzyknęła, ale zaraz spuściła z tonu. – Wsia-
daj, proszę… musisz… chciałabym… żebyś 
pojechała ze mną! 

– Napaść, ogłuszyć, zaciągnąć do samochodu 
siłą. 

Zimny dreszcz przebiegł jej po kręgosłupie. 
Wzdrygnęła się. Skąd takie myśli mi w ogóle 
przychodzą do głowy… rany boskie. Co się ze 
mną dzieje!
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– Trzeba wezwać pomoc… Musisz jechać do 
szpitala. 

Tamta nie słuchała. Dalej szła poboczem. 
W pewnym momencie stanęła, spojrzała na 
Michalinę. 

– Pojedziesz ze mną? – Spytała dziennikarka. 
– Proszę… musisz wsiąść do samochodu. Nie 
mogę cię tak zostawić. 

– Pokaż mi tedy miejsce, gdzie rośnie lukrec-
ja. 

Miała piękny, niski głos. Przepojony spoko-
jem i czymś jeszcze, takim tonem, którego Wój-
cik nie potrafiła nazwać. 

– Gdzie co rośnie? 
Kobieta uśmiechnęła się, przekrzywiła głowę, 

przesunęła zakrwawioną, brudną dłonią po 
swoich pięknych, lśniących włosach i zaczęła… 
nucić coś pod nosem. Melodię, ale tak smutną, 
że Michalinie od razu błysnęły łzy w oczach. 

– Pokaż mi miejsce… 
Ponownie zaczęła iść. Ale nie poboczem. 
Weszła do lasu. 

Nie czuł już nic oprócz bólu. Pomimo kneb-
la, cały czas krzyczał. Naostrzony pal wchodził 
w jego ciało bardzo powoli, centymetr po centy-
metrze. Piasek leśnej drogi już nie nasiąkał 
krwią. Wyciekającej krwi było za dużo, żeby 
mogła wsiąknąć. Przywiązany, nagi mężczyzna 
leżał w czerwonej kałuży. Nie leżał, wił się. 

– Chlapała juchą na prawo i lewo zupełnie jak 
zarzynana świnia

Kolejny raz słyszał swój głos. Swoje słowa. 
Mimo tego, że umysł miał otępiały przez nie-
opisany ból rozrywanych przez drewno trze-
wi, ból miażdżonych kości oraz mięśni, mimo 
że realny świat wydawał się do niego już nie 
dochodzić. Ponad to wciąż słyszał tę smutną 
melodię nuconą przez kobietę. 

Chociaż krzyczał, chociaż ciało ogarniał mu 
paroksyzm drgawek, wciąż słyszał tę melodię. 

Nie tracił przytomności. 
Ona mu na to nie pozwoliła.
Miał być świadomy. Do końca. 

Michalina stała na poboczu i wyłamywała 
palce. Nie wiedziała, co robić. Co robić?! Czy 
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wrócić do samochodu, czy iść za tą tajemniczą 
kobietą do lasu. Musiała jej pomóc. Nie mogła 
jej przecież tak zostawić! Coś się stało, coś się 
przecież stało złego! Ktoś cierpiał. Ta nieznajo-
ma kobieta cierpiała. Stała się tragedia! Dzien-
nikarka spojrzała w górę. Słońce zachodziło, 
nastawał wieczór. Wejść do lasu? Jestem sama… 
Nie ma czasu, nie ma czasu! Cholera, co robić? 

– Napaść, ogłuszyć, zaciągnąć do samochodu 
siłą.

Przytknęła obie dłonie do uszu, jakby to 
miało pomóc w pozbyciu się dziwnych myśli. 
Ale teraz w Michalinę coś wstąpiło. W mig 
znalazła się przy aucie, przestawiła samochód       
z jezdni na pobocze, dopadła bagażnika, niewie-
le myśląc złapała latarkę, butelkę wody, apteczkę,  
wepchnęła  to  wszystko  do  jakiejś  torby. 

– Raz kozie śmierć! 
I dużo się w swoim stwierdzeniu nie pomyliła. 
Trzasnęła klapą i pobiegła za znikającą 

między drzewami jasnowłosą kobietą.

Kierowca odzyskał przytomność i zerwał 
się na równe nogi. Pierwsze, co zauważył, to 
nieobecność kolegi. Samochód stał tak, jak go 
zostawili. Radio wciąż grało. 

Pasażera nigdzie nie było. Obszedł auto 
kilka razy, zamknął drzwi. Nawet krzyknął, 
przywołując kumpla. 

Odpowiedziało mu tylko słabe echo. 
– Jaja sobie robi, kurwa? 
Stwierdził, że zadzwoni do niego. Telefon 

komórkowy miał w samochodzie. 
– Zapaść się pod ziemię. Boże, jakbym mógł 

teraz zapaść się pod ziemię… 
Słysząc to, przeraźliwie krzyknął. Głos 

dochodził zewsząd. Nikogo przy kierowcy nie 
było. Krzyknął ponownie. W ułamku sekun-
dy uświadomił sobie, co usłyszał. To nie były 
jego słowa, tylko myśli! Usłyszał swój głos 
wypowiadający jego myśli! Doskonale pamiętał, 
kiedy przyszło mu do głowy, że chciałby się 
zapaść pod ziemię. 

Doskonale pamiętał! 
Teraz to słyszał. 
Ale jak… jak to…?! 
– Niemożliwe! Jaja sobie robisz, debilu?! 

Głupie. Przecież to był jego własny głos! Kto 
mógł naśladować jego własny głos? 

– Zapaść się pod ziemię. Boże, jakbym mógł 
teraz zapaść się pod ziemię… 

I ta ziemia właśnie lekko zadrżała. Ruszyła 
się pod mężczyzny nogami. Spojrzał w dół i się 
zachwiał. Mimo że szeroka leśna ścieżka była 
prosta, bez żadnych dołów, piach się ruszał! Ta 
sucha droga w miejscu, w którym stał mężczyzna 
zrobiła się miękka… jakby nasiąkała wodą. 

– Jaką, kurwa, wodą?! Tu przecież nie ma 
żadnej wody. 

– Przecież ten cały teren jest podmokły, tak? 
Nawet więcej, całe województwo jest podmokłe!

Usłyszał głos kolegi. Fragment ich dialogu, 
kiedy stali na polanie i debatowali à propos bra-
ku bagna. 

Kolegi jednak nigdzie nie było… 
– Weź się, kurwa, nie wydurniaj, dobrze?! – 

Krzyknął kierowca. 
Jego buty znikały pod szarobeżową 

powierzchnią. Zapadał się w wyczuwalnie 
rozmiękające podłoże. Chciał podnieść stopy, 
wyjść z tego dziwnego, ruszającego się piachu. 
Ale nie dał rady ruszyć nogami. Ani nóg z pias-
ku wyciągnąć. 

On w tej leśnej drodze utknął! 
Zupełnie jakby wszedł na jakąś budowę            

i stanął w błyskawicznie tężejącym betonie. To 
nie była żadna budowa! Piasek, mimo że nadal 
się osuwał, mimo że nadal był sypki, ciążył jak 
kamień. Zakleszczył stopy kierowcy. Chwycił 
je niczym imadło. Zaciskał się na ciele. Ściśle, 
boleśnie. Zmiażdżył buty i palce… 

Krzyki nie pomagały. 
Ani machanie rękami.
Ani przekleństwa, prośby, ani nawoływanie  

o pomoc. 
Ani obietnice, że jeżeli z tego wyjdzie, to już 

nigdy więcej… już nigdy więcej czegoś nie zrobi. 
– Przecież ty i tak nic nie zrobiłeś. 
Teraz rozległ się inny głos, damski. Kierowca 

jęknął.
– Przepraszam! Kurwa! Mała… Przepra-

szam!!! 
Do kogo ty mówisz teraz? 
Kiedy ziemia ponownie zadrżała, osunęło 
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się więcej piachu, wciągając mężczyznę od 
razu aż po kolana. Przy następnym drganiu 
chwyciła go za uda. Kiedy zadrżała po raz trze-
ci, objęła go w pasie. Uścisk był tak silny, że 
człowiekowi zabrakło sił, nie mógł złapać od-
dechu, miażdżący dotyk ziemi zgniótł mu ciało 
na miazgę. Krew trysnęła mu z nosa, ust, uszu, 
oczu… 

Przedtem ten mężczyzna tylko stał i patrzył. 
Teraz stał i umierał, krwawiąc. 
Droga wyciskała z niego życie. 
Z kolejnym drgnięciem ziemi całkowicie 

znikł pod powierzchnią. 
Prawie nastała cisza. 
Prawie, ponieważ samochodowe radio wciąż 

grało… 
Michalina weszła do lasu. Tajemnicza kobie-

ta sporo się już oddaliła, chociaż miała widocz-
ne problemy z chodzeniem i chociaż Michalina 
wcale długo nie podejmowała decyzji, czy wejść 
za nieznajomą do lasu, czy nie. Dziennikarce 
przemknęło przez głowę, że jednak w jakimś 
stopniu głupio robi.

– Jakbym miała wybór… – myślała, 
zasłaniając twarz przed jakąś gałęzią. – Pew-
nie, oczywiście, mogę machnąć ręką na tę 
zmasakrowaną kobietę, wrócić do samocho-
du, pojechać sobie beztrosko do hotelu, wziąć 
ciepłą kąpiel, najeść się po korek, napić wódki, 
pójść spać i mieć w dupie. Oraz rano kaca. I to 
nie tylko po alkoholu.

Kac moralny gnębiłby Michalinę do końca 
życia.  

Musiała pomóc tej kobiecie. Po prostu nie 
widziała innej opcji. Drzewa nagle przerzedziły 
się i Wójcik wyszła na ogromną polanę. 

Chwilę później poczuła okropny ból głowy. 
Ktoś uderzył ją w potylicę. Nie zdążyła się nawet 
odwrócić ani spojrzeć napastnikowi w twarz.

Świat zawirował jej przed oczami. Upadła na 
ziemię.

– Umarłam?
– Nie.
– Gdzie jestem?
– Wróciłaś do domu, córko moja.
– Czyli gdzie?
– Zapal światła, bo nic nie widzę.

Miała zamknięte oczy, nie odzyskiwała 
przytomności, ale w pełni docierało do niej to, 
co się działo. Prawie jak w półśnie. Czuła się 
jakby była pod wodą. Z tym, że nie mogła się 
ruszyć. A chciała. Wstać i uciec. Wszystko ją 
bolało. Każdy, nawet najmniejszy kawałek ciała. 
Od czubka głowy do palców stóp.

Miała zamknięte oczy, ale… wszystko 
widziała. Widziała, że ktoś na niej leżał. Męż-
czyzna. Był spocony. Strasznie śmierdział alko-
holem. Krople potu skapywały mu z czoła na jej 
twarz. Rozchylił jej nogi tak mocno, że poczuła 
ból w pachwinach. Oprócz tego czuła inny ból. 
W kroczu. W sobie.

Mężczyzna ją gwałcił. Stękał przy tym, jęczał, 
przeklinał, co jakiś czas uderzał kobietę w twarz. 
Ani na chwilę jednak nie przestał zadawać 
nieprzytomnej kobiecie cierpienia.

Napastników było dwóch. Drugi mężczyzna 
tylko stał i patrzył na poczynania kolegi.

–	I	nic	nie	zrobiłeś.
Stał i patrzył.
Gwałciciel w końcu wstał, splunął obficie. 

Ale to nie był koniec. Coś w niego wstąpiło 
Uderzył kobietę. Bił gdzie popadło. Po twarzy, 
klatce piersiowej, wielokrotnie walnął ją z całej 
siły pięścią w brzuch. Zamaszyście kopnął 
leżącą w głowę, szyję, żebra, uderzał czubkiem 
buta w uda, nawet kilka razy kopnął ją w krocze.

Potem wyjął z kieszeni spodni nóż.
Kolega nadal tylko stał i patrzył.
– Chlapała juchą na prawo i lewo zupełnie 

jak zarzynana świnia
I czuła jakby z niej zdzierał skórę, wykrawał 

kawałki ciała. Z ran nie wypływała tylko krew.
Z ran wypływał ogień.
Dryfujący półsen, a raczej koszmar, nagle się 

skończył.
Kiedy Michalina odzyskała świadomość, 

leżała, ale tym razem sama. Bez przygniatającego 
spoconego, bolesnego, pijanego ciężaru. Leżała 
teraz w głębokim dole. Tam, gdzie ją napastni-
cy wrzucili. Jeden z nich, ten, który ją zgwałcił 
i pociął, a na koniec uderzył szpadlem w głowę, 
stał na krawędzi, oddając na kobietę mocz. 
Żółtawa strużka rozbryzgiwała się na ciele, 
rozmiękczając brud i krew. 
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– Boli mnie, mamo. 
– Już niedługo. 
– Zakopujemy ją! 
Nastała ciemność. Bez powietrza. Nastała 

cisza. Ciężka, mokra gleba otuliła zmasakro-
wane ciało najczulej jak to tylko było możliwe. 
Lepki dotyk soczystej ziemi wyciągnął cierpie-
nie. Wchłonął krew. Zabrał strach. Ukoił myśli. 

Kiedy Michalina odzyskała poczucie 
rzeczywistości, właśnie zaczynało brakować jej 
powietrza. Nie mogła otworzyć oczu, ponieważ 
otaczała ją ciemność… i ziemia! 

Kobieta wykopywała się właśnie z gro-
bu! Nic nie myślała. Przewiercała lepką ciężką 
glebę dłońmi, nie wykonywała żadnych nagłych 
ruchów. Powoli, powoli, dasz radę, powoli, sto-
pniowo. Nie panikuj, bo umrzesz! Nie panikuj! 

Zaczynała się dusić. Tak bardzo chciała 
odetchnąć. Otworzyć usta, nabrać powietrza. 

Kilkakrotnie. 
Odetchnąć! 
– Powoli… już niedługo. 
Kiedy palcami przebiła powierzchnię, wy-

czuła chłód, ale inny niż zimny dotyk czar-
nej ziemi, kiedy wyczuła powiew świeżości                                                                                                   
i wiatr, była już na granicy. Z trudem utrzy-
mywała zamknięte usta! Cały organizm domagał 
się powietrza! 

– Mówią, że śmierć z uduszenia jest jak zasy-
pianie.

– Gówno prawda! 
Resztką sił poszerzyła otwór w ziemi i jakimś 

cudem udało jej się zmusić nogi do ostatniego 
wysiłku. 

Wystawiła głowę z mogiły i otworzyła usta. 
– Matko? 
– Słucham cię, dziecko moje. 
– Wróciłam…
Lasem, niczym echo, przeszły dźwięki tej 

smutnej melodii nuconej kobiecym głosem. 
Tym razem jednak na końcu rozbrzmiały rów-
nie melodyjne słowa: 

– Pokaż mi tedy miejsce, gdzie rośnie lukrecja, 
a wykopię tam twój grób. Pokaż mi tedy miejsce…

Czarny samochód osobowy jechał asfaltową 
drogą przez las. Za kierownicą siedział star-

szy pan, siwy jak gołąb. Jego małżonka, równie 
siwa i pomarszczona, podziwiała widok lasu 
ogarniętego aurą zapadającego wieczoru. 

Nagle starszy pan zahamował. Tak mocno, 
że obydwoje, mimo zapiętych pasów, prawie 
wylądowali na przedniej szybie. 

Poboczem ktoś szedł. 
Kobieta. Naga, brudna, pokrwawiona… Szła, 

a raczej kuśtykała. Miała wyraźne problemy        
z chodzeniem. Kierowca od razu zadzwonił po 
policję i karetkę. Kobieta nie chciała wsiąść do 
samochodu, ani na moment się nie zatrzymała. 
Cały czas szła poboczem, nucąc bardzo smutną 
melodię. Samochód w oczekiwaniu na wezwaną 
pomoc, jechał za nią. W pewnym momencie 
starsza pani stwierdziła zachwycona, że ta bied-
na kobieta ma piękne włosy. Długie, czarownie 
lśniące w świetle samochodowych reflektorów. 
Chyba… włosy koloru dojrzałego zboża. 

Potem kobieta weszła do lasu… 

Michalina Wójcik ocknęła się w szpitalu. 
Pierwsze, co zobaczyła, to stojak z kroplówką. 
Redaktor naczelny siedział przy jej łóżku. 

– Aleś mnie wystraszyła, młoda… – mówił 
normalnie, nawet cicho. 

– Co pan powie – stęknęła, próbując usiąść. – 
Nie krzyczy pan? 

– No, powiem, powiem… – zniżył głos do 
szeptu. – Dostarczyłaś mi tyle adrenaliny, że 
do końca życia mogę sobie darować picie kawy, 
wódki, red bulla oraz w ogóle mogę zrezygnować 
z dopalaczy. 

– Trochę nie pamiętam, co się stało.
– Policjant powiedział, że znaleziono cię         

w lesie. Na jakiejś polanie. 
– Cholera, sorry, szefie. Nie wysłałam panu 

tego wywiadu. 
– W dupie tam z wywiadem… – chciał 

krzyknąć, ale się powstrzymał. – Dziewczyno, 
znalazłaś lepszy temat… Normalnie nagrodę 
Pulitzera mam w kieszeni. Znaczy, mamy – 
poprawił się. 

– Co ja takiego znalazłam? Do tego brukow-
ca? 

– No, młoda, tylko nie do brukowca. Dwa 
zmasakrowane ciała w świeżo wykopanym gro-
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bie. I to zmasakrowane te ciała w sposób iście 
mistrzowski. Jedno nabite na pal, drugie… 

– Dwa ciała? 
Naczelny spojrzał się na Michalinę spode 

łba.
– Rzeczywiście nie pamiętasz? 
– Dwa ciała – powtórzyła, czując dreszcze. – 

Jak to dwa? A nie trzy? 
– Bredzisz, ale to normalne w twoim stanie. 

No dwaj kolesie, tacy… cholera, nie wiem, po-
licjant niezbyt rozmowny był… Ale no, dwaj 
kolesie, którzy czas jakiś temu, albo chyba jeden     
z nich, zgwałcił i chyba zabił jakąś dziewczynę. 

– Chyba zabił…? – Michalina zbladła. 
Zrobiła się blada na twarzy. – Chwileczkę, sze-
fie… jakiś czas temu? 

– Właśnie! – Przełożony się wyraźnie 
rozochocił. – Właśnie dlatego to jest materiał 
dla naszego, jak go nazwałaś, brukowca, 
moja kochana rewelacyjna dziennikarko ty… 
niesamowitość polega na tym, że ci mężczyźni 
napadli kobietę jakieś dziesięć lat temu.                     
A ciała, które znalazłaś, są świeżutkie, jakby 
je zmasakrowała wczoraj… ta… jak jej tam…           
i powiem ci jeszcze jedno… 

Nie słuchała naczelnego. Dobiegł do niej 
inny dźwięk, a raczej głos. Kobiecy, nucący 
smutną melodię. Tak smutną, że… nie,                                             
w oczach Michaliny nie pojawiły się łzy. 
Słysząc te dźwięki najpierw zdrętwiała, po-
tem krzyknęła, zasłoniła twarz rękami, jej ser-
ce niebezpiecznie przyspieszyło. Wciąż była 
podłączona do ekranu monitorującego funkcje 
życiowe. Maszyna zaczęła piszczeć przeciągle, 
wyć. W ułamku sekundy przy łóżku szpitalnym 
zaroiło się od personelu medycznego. Do sali 
wpadło kilka pielęgniarek, przybiegł wysoki, 
postawny mężczyzna w białym fartuchu. Chyba 
lekarz. Wójcik krzyczała, monitor kardiologicz-
ny piszczał, obwieszczając marginalne wartości 
ciśnienia krwi oraz pulsu. Jeszcze chwila, a stra-
ciłaby przytomność, dostała zawału. Naczelnego 
prawie siłą wystawiono za drzwi. Kobieta nadal 
nuciła. Jej głos wdzierał się do umysłu Micha-
liny bez żadnego oporu. Niczym nóż w masło, 
albo grube wiertło w suchy kawałek drewna. 

Prawie czuła ból powodowany tym głosem… 

– O Boże, Boże! Pomóż mi. Niech coś się sta-
nie! 

Nagle wszystko ucichło. 
I smutne nucenie. 
I piszczenie maszyny EKG. 
Ucichł krzyk Michaliny Wójcik. 
Oderwała dłonie od twarzy. Zamrugała kilka 

razy. Jęknęła, zaczęła się trząść na całym ciele. 
Poczuła, że chyba zaraz zemdleje. 
Siedziała w swoim samochodzie. Na parkin-

gu tej wielkiej stacji benzynowej.
Na kolanach miała rozłożoną mapę okolicy. 

Kubek wciąż parującej kawy stał w trzymaku na 
kubki. 

Radio sączyło monotonną muzykę…

Magdalena Kałużyńska 

Urodzona w roku 1972           
w Warszawie. Znak zodia-
ku – Strzelec. Miłośniczka 
prozy Stephena Kinga, psów, 
tatuaży, horrorów filmowych, 
motocykli cruiserów, muzy-
ki. Autorka powieści grozy pt. 
„Ymar” uhonorowanej przez 
Czytelników magazynu „Gra-

barz Polski” tytułem „Horror roku 2010” w ka-
tegorii książka polska.  Zadebiutowała w 2005 
roku na łamach „SFFiH” opowiadaniem „Alda”. 
W bieżącym roku, w pierwszym kwartale,                                                  
a następnie na Halloween powinny ukazać się 
dwie antologie opowiadań grozy, w których to 
projektach autorka brała udział. Obecnie Mag-
dalena Kałużyńska pracuje nad kolejną książką, 
horrorem, który planuje skończyć najpóźniej       
w połowie 2012 roku. Jak sama mówi, będzie 
to „trochę nietypowy slasher, na pewno mrocz-
niejszy niż «Ymar», ale prościej napisany”. Pi-
suje felietony do „Qfantu”, a także wraz ze zna-
komitymi kolegami aktualnie uczestniczy jako 
juror w „Secretum Caligo” – organizowanym 
przez portal Secretum.pl przedsięwzięciu lite-
rackim dla twórców przed debiutem. 
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I	zapytał	go:	Jak	ci	na	imię?	Odpowiedział	
Mu:	Na	imię	mi	„Legion”,	bo	nas	jest	wielu.

Ewangelia wg św. Marka, 5,9

Czy zdążę na czas? Znów czerwone światła... 
niech to szlag. Jak mogłam być tak głupia... od 
samego początku wiedziałam, że ojciec coś knu-
je. Ta jego historyjka, opowiadana na początku 
tak sobie, niby od niechcenia. Później powtarza-
na z uporem maniaka, niczym jakiś wewnętrzny 
monolog, z tym, że wygłaszany do mnie, ale 
tak, jakby mnie tam nie było. Mogłabym wyjść 
z kuchni, a on siedziałby dalej za stołem, z tym 
swoim rozognionym wzrokiem wbitym przed 
siebie, opowiadając po raz tysięczny to samo. 

Coś dziwnego dzieje się z komputerem, źle 
kieruje. Nie rusza, chociaż mógłby. To nie zda-
rza się praktycznie nigdy, przynajmniej według 
zapewnień producenta. 

Zawsze pozostaje ewentualność, że panikuję. 
Może tata po prostu chciał być sam przez te kil-
ka dni... Uporządkować przeszłość. Jednak jeśli 
ktoś potrafi rozgryźć mężczyznę, to tym kimś na 
pewno jest jego własna córka. Ojcowie są wo-
bec córek bezbronni, a one dobrze o tym wiedzą. 
A więc moje przeczucia mogą być prawdziwe. 
A więc miał swoje powody, by nalegać, żebym 
wyjechała. Im bardziej o tym myślę, tym bar-
dziej boję się tego, co może się wydarzyć.  

***
– Spirytologia jest nauką, której nazwa zawsze 

budziła zabawne skojarzenia.
Przez salę wykładową przetoczył się śmiech, 

na razie zaledwie uprzejmy.  Żart nie był specjal-
nie świeży ani wyszukany.

– Niegdyś spirytolodzy zajmowali się 
wywoływaniem duchów i... w pewnym sensie 
czynią to nadal.

 Znowu szmer aprobaty. Zawsze zastana-
wiałem się, jak Witwicki to robi. Gdyby treść 
jego wypowiedzi odsączyć od głosu, sposobu 
intonacji i gestykulacji, pozostałoby coś zaled-
wie poprawnego. Ale on był gwiazdą. Potrafił 
zawładnąć słuchaczami niczym iluzjonista.  Na 
jego wykłady przychodzili nie tylko studenci, ale 
także pracownicy naukowi, w tym ja sam. Zawsze 
zazdrościłem mu umiejętności krasomówstwa, 
tej subtelnej gry łączącej w sobie pozornie przy-
padkowe ułożenia smukłych dłoni, uśmiechy, 
spojrzenia i tembr głosu.

 Poznaliśmy się parę lat temu, po tym, 
jak wrócił z zagranicznego stypendium. Młody, 
przystojny, obiecujący geniusz, absolwent fizyki 
kwantowej. Nasza znajomość wykroczyła poza 
uczelnię. Poznałem jego żonę Martę i córeczkę 
Lorien, bywałem u nich na obiadach. 

– Z tym że, drodzy państwo, teraz robią to 
naprawdę. 

Zaklaskał w dłonie. Otwarły się automatycz-
ne drzwi. Dwóch asystentów ubranych w kit-
le wprowadziło na salę wózek nakryty białym 
prześcieradłem. Pod płachtą dało się dostrzec 
zarys ciała. Rozległy się ciche okrzyki zdumi-
enia, niektórzy wstali z miejsc. Nie byliśmy 
przecież wydziałem medycznym i podobne pre-
zentacje nigdy nie miały u nas miejsca. Mimo to, 
znając Witwickiego, przeczułem, co zaraz może 
nastąpić i sam wstrzymałem oddech.

Docent podszedł do wózka i bezceremo-
nialnie odrzucił płachtę. Pod nią leżało ciało 
uderzająco pięknej, młodej kobiety, z kruczo-
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czarnymi włosami, zupełnie nagiej. Było blade 
niczym alabaster. Teraz już wszyscy studenci               
i studentki poderwali się z miejsc. W sali mio-
dowej, która zawdzięczała swoją nazwę barwie 
szkła, z której wykonano kopułę – huczało. 
Oprócz grozy i obrzydzenia na wielu twarzach 
ukazała się niezdrowa fascynacja.

– Proszę, proszę państwa o spokój. – Witwicki 
podniósł dłoń w uciszającym geście. – Na całe 
doświadczenie mamy zgodę Uniwersyteckiej 
Komisji Etyki. Widoczna tu kobieta – wskazał 
na wózek teatralnym gestem prestidigitatora – 
sama przekazała swoje ciało dla dobra nauki.

– Widać nie wiedziała, co ją czeka – zawołał 
ktoś z głębi sali.

Kilka osób roześmiało się, co w moim od-
czuciu było zupełnie nie na miejscu. Witwic-
ki jednak również szeroko się uśmiechnął. 
Właśnie wtedy, obserwując swojego przyjacie-
la, poczułem po raz pierwszy delikatne ukłucie 
niepokoju, zapowiedź nocy, która miała nadejść. 

– Postęp nauki w ostatnich latach jest 
nieprawdopodobny. Nie tylko przekroczyliśmy 
prędkość światła, ale wszystko wskazuje na to, 
że wiemy, jak przekroczyć ją w sposób niemal 
nieskończony. Już niebawem będziemy w sta-
nie umieszczać dowolny obiekt w dowolnym 
miejscu w naszym Wszechświecie. Gdyby fizycy 
żyjący jeszcze kilkadziesiąt lat temu usłyszeli te 
słowa, uznaliby mnie za osobę niespełna rozu-
mu. Dziś wiemy już, że to możliwe. Tak, proszę 
państwa. Będziemy mogli umieścić satelitę na 
orbicie planety odległej o miliony lat świetlnych 
w ciągu dziesiętnej części sekundy. Mało tego, 
niebawem  będziemy  w  stanie  wysłać  tam                                                                                                                            
ludzi. Odkryliśmy rzeczywistość pozaprzes-
trzenną i pozaczasową. Zrozumieliśmy, powiem 
obrazowo, że Wszechświat posiada swoje zaple-
cze i kulisy. Operując na tym szczególnym po-
ziomie jesteśmy w stanie „ominąć” przestrzeń, 
a kto wie, może i czas. Odkryliśmy jednak coś 
jeszcze. Coś, o czym ludzkość mówiła od tysięcy 
lat. Coś, o co filozofowie i uczeni toczyli zażarte 
spory. Odkryliśmy, czym jest ludzka dusza. 

Na sali zapadła kompletna cisza. Witwicki 
dla wzmocnienia efektu pozwolił jej trwać przez 
kilkanaście długich sekund. 

–  Wszyscy znacie państwo starą formułę 
głoszącą, że materia jest formą energii i na od-
wrót. Przez dziesiątki lat fizycy czytali to równa-
nie, ale nie pojmowali jego prawdziwego sensu. 
Energia to świadomość. Energia to dusza. 

Ktoś parsknął. 
– Przepraszam pana, docencie.... Ale to, co 

pan mówi, to jedynie hipotezy z pogranicza 
nauki i parapsychologii, do tej pory zupełnie nie 
udowodnione, a jednocześnie wcale nie takie 
nowe – głos zabrał dziekan Konarzewski, który                             
i tym razem pojawił się na wykładzie. Był zna-
nym konserwatystą, nieufnie traktował wszelkie 
nowinki. – Pan wybaczy, takie teorie są dobre dla 
czytelników „Sensacji”. Nie jesteśmy w przed-
szkolu, zgodnie z tym, co pan mówi, każde 
urządzenie wytwarzające energię, na przykład 
ekologiczny piec ogrzewający mój dom, byłoby 
bardzo uduchowioną istotą.

Studenci zaczęli się śmiać. Witwicki lekko 
poczerwieniał i cofnął się o krok. Czyżby wątpił 
w swoje teorie? Zauważyłem, jak niespokojnie 
poruszają się palce u jego prawej dłoni. Szybko 
jednak odzyskał nad sobą panowanie. Na jego 
twarzy ukazała się natomiast zaskakująca deter-
minacja.

– Darwin twierdził, że organy istot żywych 
formowały się na zasadzie przystosowania. 
Sierść do znoszenia zimna. Zęby do walki i roz-
rywania pożywienia. Najważniejsze pytanie  
brzmi jednak – do czego przystosował się mózg?

Dziekan roześmiał się głośno, teatralnie. 
Napięcie w sali wzrosło jeszcze bardziej. Stu-
denci z wypiekami na twarzy przysłuchiwali się 
tej wymianie zdań, która zdawała się wykraczać 
poza zwykłą akademicką dyskusję. Ekscytacja 
udzieliła się również i mnie. Odniosłem jednak 
jeszcze inne wrażenie. W stanowczości, z jaką 
zareagował Konarzewski, było jakieś drugie 
dno. Jakby za wszelką cenę chciał zamknąć Wit-
wickiemu usta. 

– Każdy głupek – wypowiedziane przez dzie-
kana słowo „głupek” było obraźliwe, ciężkie ni-
czym rzucony w wodę kamień. Witwicki pobladł 
nagle jeszcze bardziej, a na czoło wystąpiły mu 
krople potu. Nagle zrobiło mi się go żal. – Każdy 
głupek, bez urazy, wie, że mózg rozwijał się, 
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ponieważ stanowił najlepsze narzędzie prze-
trwania.

– Nieprawda – odparł dobitnie Witwicki. – 
Mózg przystosowywał się, by wykorzystywać 
obecną we Wszechświecie energię świadomości, 
podobnie jak liście roślin wykorzystują 
światło słońca. Mózg rozwinął się, ponieważ 
na poziomie kwantowym komórki nerwowe 
uzyskały połączenie z najniższym sygnałem 
świadomości, energią o początkowo bardzo 
niewielkim poziomie natężenia i nauczyły się ją 
wzmacniać tworząc skomplikowaną sieć neu-
ronów. Badania naukowe już dawno dowiodły, 
że nie da się zlokalizować świadomości i przy-
pisać jej do konkretnego obszaru mózgu. Jest 
ona obecna niejako w całości organu i wynika 
z miliardów na pozór niezwiązanych ze sobą 
procesów fizycznych odbywających się na                                         
znacznie głębszym poziomie niż dotąd sądzono. 
Wraz z ewolucją mózgu natężenie świadomości 
wzrastało. To świadomość, a nie mózg są 
narzędziem przetrwania. Darwin o tym nie 
wiedział. Teraz zrozumieliśmy, że świadomość 
istnieje niezależnie od ciała. Możemy ją skupić 
i wzmocnić, podobnie jak wzmacnia się światło 
za pomocą soczewki. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu najnowszych technologii. Proszę 
patrzeć. 

Z walizki, która do tej pory stała za biurkiem, 
wydobył przedmiot przypominające wykonany 
z kryształu hełm. Domyśliłem się, że jest to jakaś 
wersja Laboratorium Broigla, przystosowana 
na potrzeby doświadczenia. Podszedł do ciała                                                                                       
i umieścił urządzenie na głowie dziewczyny.

– Muszę dodać – wyjaśnił – że ciało zostało 
tuż po śmierci zakonserwowane przy pomocy 
środków najnowszej generacji, które przez wie-
le tygodni powstrzymują rozkład, nawet w wy-
sokiej temperaturze. Zostały one opracowane 
początkowo na potrzeby przemysłu mięsnego, 
a także kryminalistyki... Ale jak widać, znalazły 
zastosowanie też gdzie indziej. Chodzi o za-
chowanie mózgu w jak najlepszym stanie, ściśle 
mówiąc, jego struktury. 

– Na miłość Boską – zawołał dziekan – co 
pan chce zrobić?! Czy aby na pewno Komisja 
Etyki wyraziła na to zgodę?

Witwicki milczał, pochłonięty wykony-
wanymi czynnościami. Protesty adwersarza 
najwyraźniej przestały go obchodzić. Założył 
specjalne okulary, w powietrzu wykonywał 
mnóstwo szybkich ruchów, domyśliłem się, że 
wszedł do rozszerzonej rzeczywistości i tam 
obsługuje jakąś skomplikowaną maszynę lub 
uruchamia program. Gdyby nie współczesny 
strój i zintegrowany z okularami komputer 
miałoby się wrażenie, że nad martwym ciałem 
stoi starożytny nekromanta, kreślący w powiet-
rzu tajemnicze znaki. Wszyscy, nawet dziekan, 
umilkli, unieruchomieni jakimś dziwnym prze-
czuciem tego, co może nastąpić. Wpatrywali 
się w białe jak kreda ciało, a kryształowy hełm 
zaczynał jaśnieć coraz bardziej. Pulsujące, silne 
światło bijące z niego sprawiało, że na ścianach 
pojawiały się i znikały cienie, których dotąd nie 
było. Nagle rozległo się ciche i pełne zdumienia 
chóralne westchnienie. Dłoń kobiety poruszyła 
się wyraźnie, zaciskając się w pięść i po chwili 
znów się rozluźniając.

– Skurcze mięśni – wyszeptał dziekan, ale 
ponieważ w sali panowała nabrzmiała grozą        
i napięciem cisza, było go słychać doskonale. – 
Skurcze mięśni wywołane zmienną aktywnością 
elektryczną. Nic więcej. To samo można zrobić 
ze zdechłą żabą. 

Sam Witwicki również nie wydawał się 
zadowolony. Manipulował przy czymś niewid-
zialnym, rozglądał się. Jego wirtualne labora-
torium musiało być naprawdę skomplikowane. 
Wszelkie fizyczne procesy były generowane za 
pomocą pól siłowych na najniższych poziomach 
materii, bez konieczności używania jakichkol-
wiek rzeczywistych odczynników czy aparatury. 
Mógł aplikować ciału najrozmaitsze substan-
cje chemiczne, nie naruszając w żaden sposób 
spoistości tkanek. Prymitywne urządzenia, ta-
kie jak igły i strzykawki, na dobre odeszły do 
lamusa już wiele dziesiątków lat temu. Jedyną 
widoczną dla oka widza manifestacją laborato-
rium był pulsujący światłem kryształ.

Przez dłuższą chwilę nic się nie działo. Nag-
le przerażenie odebrało mi oddech. Martwa 
dziewczyna otwarła oczy. Po krótkiej chwili 
zaczęła powoli się podnosić. W tym pełnym 
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bólu i wysiłku ruchu widać było jakąś koszmarną 
celowość. To nie mogły być już tylko bezwładne, 
chaotyczne i przypadkowe skurcze mięśni. Ona 
wracała. Martwe ciało siedziało teraz na łóżku, 
na którym je przywieziono. Bose stopy dotykały 
delikatnie podłogi, dało się zauważyć poma-
lowane czerwonym lakierem paznokcie. Ręka 
uniosła się w kierunku widzów w geście ni to 
ostrzeżenia, ni prośby o pomoc. Z ust dziew-
czyny, lekko rozchylonych, dobiegło ciche 
westchnienie. 

– Świat ma swoje kulisy! Ma swoją głębię 
niewyrażalnych wymiarów. Tam, poza czasem, 
poza przestrzenią natrafiłem na trop ludzkiej 
duszy. Oto dowód! – Zawołał Witwicki.

Tego już było za wiele. Część studentów 
rzuciła się do ucieczki. W sali zapanowała pa-
nika. Ludzie przeskakiwali przez fotele, trato-
wali się nawzajem. Jedynie dziekan trwał jak 
skamieniały, wytrzeszczając oczy. Witwicki 
opadł na kolana przed swoim dziełem z twarzą 
rozciągniętą w wyrazie niemal religijnej ekstazy. 

Nagle oświetlenie w sali wyraźnie zamrugało. 
Widać aparatura musiała pochłaniać wielkie 
ilości energii. 

– Andrzej! – Krzyknąłem. – Andrzej, wyłącz 
to!

Spojrzał na mnie, jakby nie rozumiejąc.
– Wyłącz to! Wystarczy!
Dziewczyna wstała i wolnym krokiem zaczęła 

zbliżać do Witwickiego. W jej czarnych jak noc 
oczach, kontrastujących z trupią bielą skóry 
było coś bardzo niepokojącego.

Wtedy padło zasilanie.

***
Doświadczenie, które przeprowadził Witwic-

ki, zrujnowało jego karierę.  Komisja Etyki, jak 
można było się tego domyślić, wyraziła zgodę, 
jednak na podstawie sfałszowanych przez do-
centa dokumentów. Dziewczyna, której ciało 
zobaczyliśmy, wcale nie przekazała go na po-
trzeby nauki i do tej pory mroczną tajemnicą 
pozostaje sposób, w jaki Witwicki wszedł                          
w jego posiadanie. Cudem udało mu się 
uniknąć więzienia. W dodatku pokaz miał się 
odbyć dla studentów nauk medycznych, jednak 

w rzeczywistości wcale tak się nie stało. Żeby 
wyjaśnić to, czego byliśmy świadkami, zaczęto 
mówić o zbiorowej hipnozie. 

Istniała też druga wersja. Oskarżono go o fał-
szerstwo i próbę naukowego oszustwa, jakich                   
w historii było wiele. Na pozór martwa dziew-
czyna nie była wcale martwa. Była to jedynie 
podstawiona aktorka, a niektórzy mówili, że po 
prostu wynajęta dziwka, ucharakteryzowana 
tak, by wyglądała na martwą.  

W tę drugą wersję nigdy nie wierzyłem. Ry-
zyko zdemaskowania byłoby ogromne. Witwi-
cki nie naraziłby swojej kariery w tak idiotyczny 
sposób.

 Tak czy owak Andrzej był skończony. Nig-
dy nie dano mu szansy na powtórzenie pokazu. 
Komisja Etyki orzekła, że podobne ekspery-
menty to najzwyklejsza profanacja zwłok, i to 
na forum publicznym. „Ku uciesze gawiedzi”, 
jak ujął to dziekan w swoim krótkim, pełnym 
jadu przemówieniu. 

Docent zdziwaczał i bardzo zamknął się          
w sobie. Niegdysiejsza gwiazda spadła z firma-
mentu. Golił się rzadko, ubierał byle jak, stał 
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się podejrzliwy i nerwowy. Litościwie dano 
mu możliwość wykładania na uczelni po kilka                                                                                                      
godzin w tygodniu. Później jednak sam 
zrezygnował z tej wątpliwej przyjemności. 
Rozzuchwaleni studenci, sądząc, że w ten sposób 
przypodobają się Konarzewskiemu, wołali za 
nim „docent Frankenstein”. Z upływem czasu, 
bardziej z jego winy niż z mojej, przestaliśmy 
utrzymywać ze sobą kontakty.

Po dwóch latach dotarła do mnie 
wstrząsająca wiadomość. Los nie oszczędził 
Witwickiego również w życiu osobistym.                                                    
W wypadku samochodowym zginęły Marta                
i Lorien. Podobno coś dziwnego stało się z kom-
puterem kierującym autem. Szczegółów jednak 
nie znaliśmy. Postanowiłem przerwać milcze-
nie, odnaleźć go, złożyć kondolencje i wziąć 
udział w pogrzebie.

Dowiedziałem się, że po rezygnacji z pra-
cy na uczelni przeniósł się do ubogiej dzielni-
cy. Gdy zapadał już zmrok, wezwałem miejską 
taksówkę i kazałem wieźć się pod wskazany ad-
res. Kierowany komputerem samochód kluczył 
wąskimi ulicami, wśród mokrych, wysokich         
i smutnych kamienic z poczerniałej cegły.

Stosy śmieci, gnane przez wiatr, walały się 
po opustoszałych zaułkach. Na przezroczystym 
dachu z głośnymi plaśnięciami lądowały ciężkie 
krople deszczu. Parę razy widziałem bezdom-
nych, koczujących przy płonących ogniskach. 
Mgła znad pobliskiej rzeki wyległa na ulice           
i napełniła je gęstym oparem. 

Po mniej więcej godzinie jazdy komputer 
oznajmił, że jesteśmy na miejscu. Poprosiłem, 
żeby auto oczekiwało na mnie. Na brudnej, 
przygasającej co chwila lampie widniał numer 
domu. Schodki prowadziły nieco w dół, jak do 
sutereny. Zszedłem po nich i zastukałem w me-
talowe drzwi. Raz, drugi, bez odzewu. Może nie 
ma go w domu – pomyślałem. Nagle usłyszałem 
jakieś szuranie z głębi budynku. Jakby coś się 
przewróciło. Załomotałem w drzwi ponownie, 
głośno. I tym razem nikt nie otworzył.

Wróciłem na ulicę i omiotłem wzrokiem 
budynek. W żadnym z ziejących czernią                   
okien nie paliło się światło. Dom był spory, 
miał dwa piętra, w całości zbudowany z nie-

otynkowanej cegły. Czy Witwicki mieszka tu 
sam? Tego nie wiedziałem. Mogło jednak tak 
być. Nieruchomości w biednych dzielnicach, 
nawet tak względnie okazałe, były dość tanie. 
Na zewnątrz, pod oknami, umieszczono wąskie 
kładki przeciwpożarowe. Prowadziła na nie dra-
binka, rozpoczynająca się na pewnej wysokości. 
Podszedłem do niej i złapałem ręką.

Po chwili udało mi się zaprzeć nogą o oślizgły 
mur i podciągnąć. Po pokrytej rdzą drabince 
wspiąłem się na kładkę biegnącą pod oknami 
pierwszego piętra. Była wąska, mogła mieć co 
najwyżej z pół metra szerokości i nie posiadała 
barierki. Jednak dla człowieka, który za chwilę 
mógłby spalić się żywcem, stanowiła całkiem 
sensowną alternatywę. Miałem tylko nadzieję, 
że rdza nie przeżarła jej doszczętnie. 

Okna nie były niczym zasłonięte. Zajrzałem 
do wewnątrz, dostrzegając jedynie zarysy mebli 
i otwarte drzwi, za którymi widać było ciemny 
korytarz. Jedyne źródło światła stanowiła ulicz-
na lampa roztaczająca pomarańczową łunę. 

Nagle znów usłyszałem głuchy rumor, na 
dole. Może Witwicki zasłabł i potrzebuje pomo-
cy. Przyłożyłem ucho do zimnej niczym lód szy-
by i nasłuchiwałem. Tym razem nie mogło być 
mowy o złudzeniu. Gdzieś z wnętrza dobiegło 
do mnie skrzypienie podłogi. Ktoś chodził, ale 
tym razem dźwięk dobiegał z góry. 

Ostrożnie odsunąłem się od okna, posuwając 
się wzdłuż ściany. Postanowiłem zaryzykować 
i zajrzeć przez okno na drugim piętrze. Jakiś 
wewnętrzny głos mówił mi, że powinienem 
zrezygnować. Całe to miejsce napełniało mnie 
niepokojem. Mimo to – czułem jeszcze coś. 
Ciekawość.

 Biegnąca na wysokości drugiego pietra 
kładka nie była już tak solidna jak jej bliźniaczka 
niżej. Deszcze padały na metal, który rdzewiał 
przez lata. Tu i ówdzie dawało się dostrzec dziu-
ry na wylot. Mimo to posuwałem się w stronę 
okna. Deszcz jakby przybrał na sile, mocząc 
mnie od stóp do głów i czyniąc przemieszczanie 
się jeszcze bardziej niebezpiecznym.

Nagle drgnąłem, w ostatniej chwi-
li zachowując równowagę. Gdzieś tuż, tuż, 
spod okapu zerwał się przestraszony gołąb. 
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Przytuliłem twarz do szyby, starając się dostrzec 
wnętrze pomieszczenia.

Pośrodku pokoju stał fotel, a w nim, tyłem do 
okna ktoś siedział. Domyśliłem się, że to Witwic-
ki. Zasnął? Zasłabł? Czemu siedzi nieruchomo, 
gdy cały dom pogrążony jest w ciemnościach? 
Na co czeka? 

Po chwili wahania zdecydowałem się zapukać 
w okno. Andrzej wstał z fotela i wtedy w delikat-
nym świetle ujrzałem jego twarz. Była to twarz 
starca, z siwymi włosami. Musiał mnie jednak 
rozpoznać, bo podszedł do okna i otworzył je. 
Potem cofnął się bez słowa, a ja wszedłem do 
pomieszczenia, chociaż jakiś ostrzegawczy głos 
w mojej głowie krzyczał, abym tego nie robił. 

***
– Jest mi przykro z powodu Marty i Lorien. 
Pokiwał głową, wolno, jakby nad czymś się 

zastanawiając. 
– Kiedy pogrzeb? – Zapytałem.
– Już je pochowałem. Pochowałem całą 

sprawę. Chcę o niej zapomnieć – odparł 
zmęczonym, bezbarwnym głosem, który 
brzmiał tak, jakby ktoś przerzucał zeschnięte, 
jesienne liście. Zorientowałem się, że kłamie. 

– To niemożliwe... – odparłem. – Zbyt mało 
czasu upłynęło.

Nagle z dołu dobiegł jakiś dźwięk, jakby ktoś 
postawił stopę na trzeszczącym głośno stopniu.

– Ktoś jest w tym domu oprócz ciebie? – 
Zimne palce lęku oplotły moje gardło. Strasz-
ne podejrzenie nabrało siły, kiedy dostrzegłem 
dziwny błysk w oczach Andrzeja.

– Zrobiłeś to – wyszeptałem.
Uśmiech bez śladu wesołości rozciągnął jego 

usta. Wyglądał teraz jak człowiek balansujący 
na krawędzi szaleństwa. Jego oczy lśniły niezd-
rowym blaskiem.

– Zrozum. Wtedy to stało się naprawdę. 
Można to zrobić!

– Oszalałeś! – Zawołałem. – Widziałeś... 
widziałeś, w jakim stanie była tamta dziew-
czyna? Kogo próbujesz wskrzesić? Zombie? 
Upośledzone umysłowo niewolnice? Jak wyj-
dziesz z nimi na ulicę? Jak wytłumaczysz całemu 
światu to, co zrobiłeś? One nie żyją! Nie żyją!

– Mogę mieć je z powrotem! – Teraz to on 
krzyczał. – Mogę je mieć z powrotem i tylko to 
się liczy! Co wiesz o śmierci? Nic. Ja badałem ją 
całymi latami. Mogę pracować nad nimi, uczyć 
je, sprawić, że znów będą takie jak kiedyś. A jeśli 
nie, będę się nimi opiekował. Lub zabiję.

– To szaleństwo!
Kroki na schodach zbliżały się. Zmierzały 

prosto do nas. Powolne, lecz nieubłagane. 
Cofnąłem się w stronę okna. Witwicki zbladł. 

– Musimy być ostrożni. Nie wiem, kim są.
– Kim są? – Wyrzuciłem z siebie. – Co to, do 

cholery, znaczy?!
– Okazuje się, że nie wiemy wszystkie-

go. Istnieją jeszcze głębsze warstwy, Robercie, 
głębsze światy. Ktoś wrócił... Ale nie wiem kto. 
Może to one. Mam taką nadzieję.  

***
W tym miejscu opowieść Roberta zawsze 

się urywa. Zaczyna bełkotać, wypowiadać 
niezrozumiałe słowa. Płacze lub krzyczy. Wciąż 
powtarza te dziwaczne słowa... Azazel, Abba-
doth... czy jakoś tak. To jeden z najniezwyklej-
szych pacjentów, jakich w życiu miałem. Pracuję 
z nim już od kilku lat i za każdym razem słyszę 
tę samą historię, z tym, że staje się ona coraz 
bardziej wyrazista i szczegółowa. Próbowaliśmy 
hipnozy, ale niewiele pomogła. Nocami dręczą 
go koszmary o niewielkim pomieszczeniu,         
w którym zatrzaśnięto go wraz z Martą i Lori-
en, pomieszczeniu, z którego z trudem udaje mu 
się uciec. W tym pomieszczeniu są też jacyś inni 
ludzie. Przynajmniej tak mu się wydaje. Mówi, 
że czasem nawet na jawie słyszy ich szepty. Są 
jednak zbyt ciche, by zrozumieć słowa. 

Rzeczywiście pracował na uniwersytecie           
i znał człowieka o nazwisku Witwicki. Zadałem 
sobie wiele trudu, by poznać tę historię, która       
z dnia na dzień fascynowała mnie coraz bardziej. 
Na uczelni rozmawiano ze mną jednak bardzo 
niechętnie. Dom, w którym ponoć mieszkał do-
cent, pewnego dnia doszczętnie spłonął, a jego 
ciała, podobnie jak zwłok żony i córeczki, nigdy 
nie odnaleziono. 

Zrozpaczony Robert pałętał się po dzielni-
cy slumsów. Kiedy przywieziono go do nasze-
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go szpitala, nie pamiętał nawet, jak się nazywa.           
Z czasem jednak odzyskiwał wspomnienia, lecz 
tylko w pewnym zakresie. 

Dotarłem do prac Witwickiego. Fakt, że wy-
cofano je z akademickiej biblioteki, wzmógł 
tylko moją ciekawość i upór. Znalazłem je gd-
zie indziej, w archiwum. Ślęczałem nad nimi 
całymi nocami. Kilka miesięcy temu straciłem 
żonę. Dziwna sprawa, w samochodzie, któ-
rym jechała, zawiódł komputer. Auto skręciło 
i uderzyło w betonowy słup. Całe szczęście, że 
nie stanęło w płomieniach. Wywody Witwickie-
go zawierają w sobie obietnicę wieczności. 

Jestem lekarzem i naukowcem. Mam dostęp 
do podobnych środków, jakimi dysponował 
uczony, a nawet jeszcze lepszych, bo technika 
idzie cały czas do przodu. Czytałem fizyków                      
i filozofów. Chyba wiem... co poszło nie tak.

***
Kiedy opuszczam szpital, jest już noc.  

Światło na korytarzach przygaszono, a moje 
kroki rozlegają się w tym wielkim gmachu 
głuchym echem. 

Przed wyjściem postanowiłem zajrzeć do 
Roberta. Kiedy wchodzę do jego pokoju i za-
palam światło widzę, że nie śpi. Leży, przypięty 
do łóżka szerokimi pasami. Wygląda, jakby na 
mnie czekał.

Nasz wzrok spotyka się. Nie muszę nic 
mówić, dostrzegam w jego oczach przerażenie. 
On już wie. W jakiś sposób domyślił się tego, co 
chcę uczynić. 

– Nie wolno ci tego zrobić – z początku szep-
cze, ale potem już krzyczy. – Nie wolno ci tego 
zrobić!

Odwracam się do niego plecami i ruszam 
w kierunku wyjścia. Zbyt długo nad tym my-
ślałem, żeby teraz się wycofać. 

– Posłuchaj! – Krzyczy. – Przypomniałem 
sobie! Nie rób tego! Nie waż się! On tego chce!

Nie słucham go już wcale, pochłonięty 
własnymi myślami o tym, co ma nastąpić.

***
Nie wiem, jak długo trzeba czekać, aż wróci. 

Witwicki nic nie napisał w tej kwestii. Dziew-

czyna ocknęła się niemal natychmiast, ale w 
tym przypadku okoliczności są inne... Ciało 
nie było zakonserwowane. Więc może trzeba 
uzbroić się w cierpliwość.  Za oknami prawie 
świta. Nasłuchuję. Wiem, że coś się stanie, ale 
nie wiem co. Mam pod ręką broń. Jeśli to... co 
wróci, będzie w jakiś sposób złe lub groźne, 
pozbędę się go. Gdybym nie spróbował, gdybym 
tego nie zrobił, do końca życia zastanawiałbym 
się – a co, jeśli... Co, jeśli mogła wrócić, a ja jej  
w tym nie pomogłem?

Mam odłożoną sporą kwotę pieniędzy. 
Jeśli eksperyment się powiedzie, zabiorę ze 
sobą rodzinę i wyjedziemy stąd. Najgorsze to 
wytłumaczyć Klarze, w jaki sposób jej matka 
wróciła. To będzie potężny szok. Ale przecież 
ludzie potrafią znosić wielkie wstrząsy psychi-
czne... 

A jeśli Laura wróci upośledzona? Nic nie 
szkodzi. Będę się nią opiekował. Wyobrażam 
sobie, jak siedzi przy mnie na wózku inwa-
lidzkim, okryta wełnianym kocem w kratę. 
Będę przemawiał do niej wierząc, że mnie 
słyszy, wyobrażę sobie, że jest po wylewie i nie 
doszła jeszcze do siebie. Mam jednak cały czas 
nadzieję, że wróci taka, jaką pamiętam. Pełna 
radości i uśmiechu.

To nie złudzenie. Słychać kroki. Opuściła 
mnie cała odwaga. Boję się odwrócić. Tak    
bardzo się boję... Kroki są powolne, ociężałe, 
zbliżają się. Jest tuż za mną.

– Kochanie, wróciłam – słyszę. Na karku 
czuję lodowato zimną dłoń. W powietrzu uno-
si się trupi odór i woń mokrej ziemi, z której 
wykopałem trumnę.

***
Dziewczyna już wbiega po schodach. Cho-

lerny samochód, trzeba oddać go do naprawy. 
Nie mogła otworzyć drzwi przez dobrą minutę. 
Do tego ten idiotyczny, automatyczny komu-
nikat: „Czy na pewno chcesz wykonać zleconą 
czynność?”. A przecież czas ucieka. Otwiera za-
mek, wchodzi do wnętrza i zapala światło.

– Tato!
W wielkim domu panuje cisza. Zbliża się 

do schodów. Na czerwonej wykładzinie widać 
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grudkę ziemi. Może pochodzić po prostu                
z czyichś butów... Nie pozwól, by poniosła cię 
wyobraźnia – myśli, ostrożnie wchodząc na 
stopień.  

– Tato, odezwij się!
Mógł gdzieś wyjść. Zadzwonili ze szpitala. 

Ale czemu  w takim razie nie da się z nim w ża-
den sposób skontaktować?

Coś złego wisi w powietrzu.
Nagle gdzieś z góry dobiega szmer. Tak cichy, 

że trudno go zidentyfikować. Mimo to dziew-
czyna ma dziwne wrażenie, że dźwięk był przez-
naczony właśnie dla jej uszu. 

Może powinnam wezwać policję? 
Myśl o wezwaniu policji nie jest jednak do-

bra. Przecież, tak naprawdę, nic się nie stało. 
Wchodzi po schodach, jest już niemal na ich  
szczycie. 

W pokoju ojca ktoś jest. Nic nie słychać, ale 
ona nabiera nagle absolutnej pewności. Jest to 
wyczuwalna obecność kogoś obcego, ulotna, 
ale zarazem rzeczywista, jak zapach ciężkich 
perfum. Strach ogarnia jej ciało, ale umysł na-
dal wydaje komendy. Trzeba to sprawdzić. Kilka 
kroków, szybkie spojrzenie do środka wystarczą, 
by zrozumieć, że stało się coś strasznego. 

W kałuży krwi, z rozrzuconymi rękami leży 
jej ojciec. Twarz ma zastygłą w grymasie bezgra-
nicznego przerażenia.

– Tato! – Ktoś krzyczy. Tak, to własny głos, 
jakby z oddali dociera do jej własnych uszu. 

Przypada do ciała. Jest zbyt zszokowana, zbyt 
nie wierzy w to, co widzi, by zorientować się, że 
za jej plecami ktoś stoi. Dostrzega jednak dziw-
ne pulsujące światło padające na zwłoki ojca. Z 
głośnym westchnieniem strachu odwraca głowę. 

– Mama – szepcze bezgłośnie.
Siła uderzenia w betonowy słup musiała być 

ogromna. Zwłoki są w znaczny sposób znie-
kształcone, szczęka wygląda, jakby nasadzono 
ją z powrotem, niewprawnie. Zresztą pewnie 
właśnie tak było. Na głowie matki znajduje się 
coś dziwnego, jakieś źródło pulsującego światła, 
które zszokowana córka bierze za aureolę, jaką 
na obrazach posiadają święci.

– Wróciłam, kochanie. Wróciłam, chodź do 
mamusi. 

Chociaż matka budzi w niej przerażenie tak 
wielkie, że popuściła właśnie mocz, to jest jej 
matką. Jakaś zaklęta w umyśle siła sprawia, że 
podnosi się z ziemi. Krok, dwa. Nagle wyłania 
się skryta dotąd za plecami ręka. Przez ułamek 
sekundy widać tasak do mięsa. Ten ruch jest 
jednak zbyt szybki, żeby można się było przed 
nim uchylić.

***
Wróciłem. Światło barwy miodu zaczyna 

docierać do źrenic. Moich źrenic. W okoli-
cy głowy czuję pulsujące ciepło. Utożsamiam 
się z nim przez chwilę. Jest mną. Ileż to czasu 
już minęło od ostatniego razu? Setki lat. Jakże 
niedoskonałe są te ciała... Ale jakież z dru-
giej strony stwarzają możliwości! Zaciskam                                    
i rozluźniam dłoń. Czuję, jak energia strumienia-
mi przepływa przez tkanki. Po chwili już wiem, 
że to kobieta. Wchodzę w nią mocniej, głębiej, 
wpełzam niczym wąż, nakazuję mięśniom ruch. 
Widzę  ich, otaczają mnie ze wszystkich stron. 
Jestem jeszcze słaby, ale nie pozwolę, by tym ra-
zem mnie odesłano.

Słychać głos...
– Świat ma swoje kulisy! Ma swoją głębię 

niewyrażalnych wymiarów. Tam, poza czasem, 
poza przestrzenią natrafiłem na trop ludzkiej 
duszy. Oto dowód!

Łukasz Henel 

Jest absolwentem filozofii. Fas-
cynacja przyrodą, lasem, malow-
niczymi terenami województwa 
lubuskiego oraz niewyjaśnionymi 
zjawiskami zaowocowała powieś-
cią „Szkarłatny blask”, która ukaże 
się w bieżącym roku nakładem 

wydawnictwa Zysk i S-ka.
Obecnie pracuje nad kolejną powieścią, któ-

rej akcja rozgrywa się w okolicach Poznania.
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– Jeszcze dycha – powiedział Supułła, 
obracając się w moją stronę. Westchnąłem ciężko 
i po raz nie wiadomo który zacząłem liczyć zęby 
piły… Piły do odcinania kończyn. 

Ów dychający jeszcze Izajasz Kanty miał,         
o czym donosiły moje źródła w Rzymie, zostać 
wkrótce po śmierci błogosławionym. Zatem kroił 
mi się niezły interes, a w takich przypadkach nie 
pozwalam na to, by wyręczał mnie ktoś inny. 
Doliczyłem do trzydziestu ośmiu i zacząłem od 
nowa. Liczenie uspokajało mnie i wyciszało ów 
straszliwy ból pod czaszką, jaki męczył mnie od 
Wielkiejnocy. Przeciągnąłem zmęczone członki 
– czuwałem od wielu godzin i na mojej, budzącej 
zwykle zachwyt niewiast, twarzy pojawiły się już 
zapewne oznaki zmęczenia. Przeczesałem dłonią 
trochę przydługie ciemne włosy i pomyślałem, 
że czas, bym udał się do balwierza.

– Spokojnie, Supułła, on nie doczeka poran-
ka – rzekłem, patrząc na pomocnika, wielkie jak 
dąb chłopisko, o równie drewnianym intelek-
cie. Zmożony lymphogranulomatose venerienne 
(lub jak kto woli francą) Izajasz Kanty zdawał 
się z każdą chwilą przybliżać do Królestwa Nie-
bieskiego. Ksiądz udzielił mu już ostatniego 
błogosławieństwa i stary pierdziel trzymał się 
życia jedynie z przyzwyczajenia.

Prawa dłoń, myślałem, prawa dłoń i nic 
więcej. Resztę trzeba będzie zostawić krzyżackim 
pachołkom, by równo podzielili pozostałości 
po Izajaszu. To prawą dłonią Izajasz uzdrawiał 
i tą samą prawą dłonią dotykał śladów Matki 
Boskiej. Odetnę prawą dłoń, zapakuję do nie-
wielkiego garnca z solą, zbiorę też trochę krwi,             
a Krzyżacy niech się zadowolą resztą ciała.

Z sali szpitalnej dobiegło kobiece zawodze-

nie. Zerwaliśmy się na równe nogi. Za kotarą,     
w pełgającym świetle kaganków, nad łożem 
Kantego dostrzegłem postacie dwóch zakonnic 
oraz medyka.

Twarz martwego była spokojna. Dostrzegałem 
niewielką, jasną poświatę okalającą jego głowę. 
Jego oczy nie przypominały oczu trupa. Mimo 
iż wpatrzone były w jedno miejsce.

Izajasz wpatrywał się we mnie.
Dałem medykowi znak głową. Ten z kolei 

pochylił się nad uchem starszej z sióstr, coś jej 
cicho tłumacząc. Skinęła głową i obie wyszły       
z pomieszczenia.

– Zaiste, Sinderusie, jesteś niczym śmierci 
posłaniec, ktokolwiek cię zobaczy nad swym 
łożem boleści, powinien porzucić wszelką 
nadzieję – zwrócił się do mnie medyk. 
Uśmiechnąłem się, pokazując niewielki mieszek.

– To samo mógłbym powiedzieć o tobie… 
medyku. Oto druga część zapłaty. Czy to jego 
krew? – spytałem, wskazując miedzianą misę.

– Tak, upuściłem mu krwi, by się nie męczył. 
Nie myl mnie, proszę, z kolegami po fachu, któ-
rzy jeno tak leczyć potrafią. Poza tym – ściszył 
głos – przecież ci się spieszyło. – Mrugnął do 
mnie, wziął mieszek i wyszedł.

Czas było zabrać się za robotę – krew upusz-
czoną przelałem z misy do skórzanego bukłaku 
po winie, nawet nie narozlewałem za bardzo. 
Zatkałem go korkiem i zabrałem się za prawicę 
Izajasza. Starzec miał wychudłą, poznaczoną 
wątrobianymi plamami dłoń z długimi, brudny-
mi pazurami. Na palcu serdecznym miał żelazny 
pierścień, który skrzętnie schowałem do kiesze-
ni. Przedmiot bliski zmarłemu – relikwia dru-
giego stopnia.

Michał Organiściak 
Odpust ostateczny

ilustracje: Igor Myszkiewicz 
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Supułła wyciągnął zawczasu przygotowa-
ny drewniany kloc i ułożył na nim przedramię 
Izajasza. Właśnie wtedy, gdy mrużąc oko wy-
bierałem miejsce do cięcia, usłyszałem dudniące 
kroki. Zamarłem z piłą w dłoni.

Do sali wszedł Fryderyk von Wenden, 
zgodnie z regułą zakonną, w pełnej zbroi oraz 
białym płaszczu z czarnym krzyżem na plecach. 
Towarzyszyło mu trzech półbraci, podobnie jak 
on zakutych w blachy.

– Czy mnie oczy nie mylą – powiedział 
toruński komtur, wpatrując się we mnie. – Sin-
derus we własnej, parszywej osobie.

Bardzo niedobrze, pomyślałem, starając się 
zachować spokój. Czułem narastający, pulsujący 
ból głowy.

– Przyszedłem… – przełknąłem ślinę – 
pożegnać przyjaciela…

– Ty cmentarna hieno, parszywcu jeden – 
komtur nie podnosił głosu, mówił cicho i me-
lodyjnie. – Przyszedłeś zbezcześcić zwłoki tego 
zacnego męża. Zasługujesz na ciemnię, na loch 
tak głęboki, że bliżej ci będzie do piekła niż do 
świata ludzi.

Odpiąłem dwa guziki czarnego dubletu i wy-
wijając go na lewą stronę, ukazałem niewielką 
jaszczurkę w tarczy herbowej.

– Podatki płacimy, mości komturze, podatki 
płacimy, a wojna się zbliża… – powiedziałem, 
wiedząc, że balansuję na granicy życia i śmierci. 
Oczy komtura zacisnęły się w dwie wąskie         
szparki, potem niedostrzegalnie skinął głową           
i odsunął się o pół kroku.

– Wynocha – odrzekł cicho, nieomal piesz-
czotliwie. Chwyciłem skórzany bukłak, piłę          
i przyciskając je do piersi, ruszyłem w kierunku 
drzwi. Kiedy mijałem komtura, ponownie led-
wo dostrzegalnie skinął głową. Jeden z półbraci 
zamachnął się morgerszternem i głowa Supułły 
roztrzaskała się niczym gliniane naczynie.

– On nie dość duże płacił podatki. Nie wchodź 
mi więcej w drogę, Sinderusie – wyszeptał kom-
tur. Przyspieszyłem kroku i wybiegłem ze szpi-
tala wprost na ulicę Łazienną. Przewróciłem się 
na rozmiękłej po niedawnych deszczach ziemi     
i wylądowałem twarzą w niewielkiej, acz in-
tensywnie śmierdzącej kałuży. Poderwałem się                  

i biegiem dotarłem do izby w rodzinnej kamie-
nicy przy rynku.

Praca sprzedawcy odpustów i relikwii to nie-
bezpieczny kawałek chleba…

Nalałem sobie ciemnego piwa z antałka. Ręce 
drżały mi jak w gorączce, wciąż miałem przed 
oczyma ciało mojego pomocnika osuwające się 
po ciosie Krzyżaka. To było czytelne ostrzeżenie. 
Przynależność do Związku Jaszczurczego urato-
wała mi życie, ale nie mogłem liczyć na to, że tak 
będzie zawsze.

Po drugim kubku mocnego, mętnego piwa 
zrobiło mi się lepiej. Odetchnąłem kilka razy 
i podszedłem do okiennic, by je otworzyć. 
Miałem nadzieję, że poranek przyniesie mi od-
robinę otuchy. Usłyszałem za sobą kaszel. O nie 
– pomyślałem – tylko nie on. 

– Przyszedłem z tobą porozmawiać, synu – 
powiedział ojciec grobowym głosem. Obróciłem 
się w jego kierunku.

Tatko siedział na krześle, które przed chwilą 
zajmowałem. Ubrany w postrzępiony i podarty 
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dublet, powyciągane, zniszczone nogawice oraz 
przegniłe trzewiki. Miał skute dłonie, a wokół 
prawej kostki zaciskała się żelazna obręcz, do 
której, na krótkim łańcuchu, przymocowana 
była metalowa kula. Całości dopełniała biała, 
lniana chustka, w którą ojciec kaszlał. Chustka 
czerwieniąca się krwią.

Zapomniałbym dodać – postać ojca była 
półprzejrzysta. Gdy siedział na krześle, widać 
było przez niego oparcie.

– Czego chcesz, ojcze? – To było pytanie re-
toryczne. Od siedmiu lat, czyli od czasu swojej 
śmierci, ojciec przychodził do mnie w jednej, 
jedynej sprawie.

– Odpustu! – powiedział przeszywającym 
głosem i ruszył w moim kierunku. – Obiecałeś 
mi odpust, synu! Prawdziwy odpust. Cóż mi 
dają te śmieszne, trzystuletnie drobiazgi? –        
W jego oczach lśniły łzy, zaniósł się kaszlem.

– Ależ tatku, przecież robię, co w mojej mocy, 
staram się, ryzykuję. – Odsunąłem się od niego 
– był niematerialny, ale emanował nieprzyjem-
nym, grobowym chłodem.

– Łżesz, synu! – wychrypiał mi w twarz, 
rozsiewając przy okazji niewielkie, na szczęście 
nierzeczywiste, kropelki krwi. – Tego, co zgro-
madziłeś, starczyłoby na odpust dla mnie. Tu, 
w piwnicy mego domu, trzymasz dość od-
pustów, by wybawić mnie z mąk czyśćcowych, 
a ty wolisz je sprzedawać! Przeklinam cię, synu, 
przeklinam i wydziedziczam, obyś w piekle 
skonał. – Słyszałem to już setki razy. Znałem 
go i wiedziałem, że należy pozwolić mu się 
wykrzyczeć.

– Tato, to mój towar, jestem kupcem, nie 
mogę wszystkiego wykorzystać na własny 
użytek. Zresztą te odpusty nie są moje, 
większość z nich dawno sprzedałem. – Istotnie, 
jedną z pozostałości po interesie ojca była piw-
nica zabezpieczona gdańskim mechanizmem 
zamkowym. Od dawna przechowywałem tam 
nie tylko swój towar, ale również odpusty moich 
klientów. Wydawałem im jedynie dokumenty, 
potwierdzające, że są właścicielami konkret-
nych odpustów lub relikwii. Ostatnio wpadłem 
na ciekawszy pomysł – sprzedawałem nie od-
pusty, a ich czas. W ten sposób mogłem na 

przykład palec świętego Jonasza, potwierdzony 
przez Rzym jako autentyczny i dający sześćset 
lat opustu po śmierci, sprzedać trzem osobom 
po dwieście lat dla każdego.

Co więcej, ostatnio Rzym zmienił wartość 
odpustów związanych z relikwią świętego Jo-
nasza do tysiąca lat, zatem sprzedałem jeszcze 
czterysta lat kolejnemu klientowi. Wierzcie mi, 
papież potrzebował gotówki, podnosił zatem 
wartość odpustów, dzięki czemu zawartość piw-
nicy z każdym dniem stawała się cenniejsza.

– Daj mi odpust, synu. Błagam cię, zaklinam 
na wszystkie świętości, daj mi odpust.

– Tato, sam jesteś sobie winien. Dziesięć 
tysięcy lat czyśćca – któż ci kazał tak grzeszyć! 
Cóż ci na to poradzę? I tak wybawiłem cię już 
z prawie połowy twych mąk. – Był całkowicie 
rozbity, ramiona drgały mu, gdy próbował 
powstrzymać łzy i zachować odrobinę godności.

Usłyszałem hałas na dole, jakby szamotaninę, 
i nim zdążyłem dopaść do kąta izby, gdzie                                                                                          
w pochwie spoczywał mój miecz, drzwi 
otworzyły się z trzaskiem.

Wszedł przez nie postawny mężczyzna          
w czarnej, lśniącej od tłustych plam przeszy-
wanicy, z okutą pałką w dłoni. Mężczyźnie 
towarzyszył drugi, mniejszy i dostatnio ubrany 
brunecik z długim, sumiastym wąsem.

– Sinderusie, chyba poturbowałem twojego 
odźwiernego, co będziesz musiał mi wybaczyć – 
powiedział niższy z mężczyzn. Był to Grzegorz 
z Rogorzyc, jeden z najlepszych klientów. Cóż, 
prawdziwie odpustów potrzebują grzesznicy, 
nic zatem dziwnego, że moja klientela to raczej 
typy spod ciemnej gwiazdy. Usiadłem zrezyg-
nowany na krześle. Duch ojca, niedostrzegalny 
dla postronnych, stanął za mną.

– Przybyłem do ciebie, Sinderusie, bowiem, 
jak zapewne pamiętasz, wykupiłem u ciebie                     
w formie przedpłaty prawa do pięciu dziesiątych 
części odpustu za dłoń Izajasza Kantego. 
Wziąłeś zaliczkę, Sinderusie, wydałeś mi kwit,                                                                                                      
a tymczasem jaskółki śpiewają, że ciało w całości 
dostało się w łapska imć komtura von Wenden.

– Szybkie te jaskółki, wszak Izajasz ledwo 
ducha zdołał wyzionąć – odparłem, patrząc na 
niego.
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– Nie igraj ze mną, Sinderusie, mów, masz 
relikwie? – Jego twarz wykrzywiła się w maskę 
chorego pożądania. Tak wyglądali wszyscy 
złoczyńcy kupujący mój towar.

– Mam krew Izajasza. Prawicy… – 
przełknąłem ślinę – prawicy nie udało mi się 
zdobyć.

– Ale ja ją już od ciebie kupiłem! – krzyknął, 
a jego ochroniarz jakby się przebudził i ruszył    
w moją stronę.

– Oddam ci twoje pieniądze – odparłem, 
starając się zachować spokój.

– Nie chcę pieniędzy, chcę odpustu! – 
krzyknął Grzegorz. – Masz dla mnie jakiś inny 
porządny odpust?

– Niestety, wszystkie powyżej stu lat mam 
sprzedane, ale nie kłopocz się, za dwie, najdalej 
trzy niedziele dotrze do mnie nowy transport 
wprost z Rzymu. – Mówiłem prawdę, relikwie     
i odpusty najkorzystniej było kupować u same-
go źródła.

– Czy ty wiesz, ile to dla mnie jest trzy nie-
dziele? – wychrypiał Grzegorz z miną szaleńca. 
– Liczyłem na dłoń Izajasza, potrzebuję jej!

– W moim nowym transporcie będą relik-
wie i odpusty nawet po tysiąc lat, zaręczam ci, 
wybierzesz sobie coś. – Aby zamaskować strach         
i drżenie dłoni, nalałem sobie kolejny kubek.

– Nie! Zrobimy inaczej – powiedział nies-
podziewanie spokojnym tonem. – Szczęśliwie 
będziesz mógł dostarczyć mi cenną relikwię 
wcześniej, podzielimy się jej odpustem po po-
łowie. Ja wskażę ci, gdzie ona się znajduje, a to-
bie pozostanie jedynie ją zdobyć.

– Nie wchodzę w to – odparłem. – Nie kradnę 
relikwii, to raczej twoja specjalność. Dlaczego 
sam jej nie ukradniesz?

– Bo tylko tobie może się to udać – 
odpowiedział, patrząc mi w oczy.

– Nie ma mowy – odparłem. – Kradzież re-
likwii to wielkie ryzyko, to już nie dla mnie.

– Spytaj, co to za relikwia – powiedział mi 
wprost do ucha ojciec.

– A gdybym… – zaczął Grzegorz, patrząc 
na swojego ochroniarza – rzekł, że jeśli tego nie 
zrobisz, to może ci się przydarzyć jakiś przykry 
wypadek?

– A gdybym rzekł, że nigdy więcej ani ja, ani 
nikt inny nie sprzeda ci odpustu? – odparłem 
hardo, patrząc w jego oczy. – Słyszałem tego 
typu pogróżki setki razy.

– Nie denerwuj się, Sinderusie – odparł po-
jednawczym tonem – po prostu rozważałem 
możliwości. Zresztą, jestem przekonany, że jak 
tylko dowiesz się, co to za relikwia, podejmiesz 
się tego zadania.

– Co to za relikwia? – spytałem. Dostrzegłem, 
że duch ojca przysłuchuje się z ciekawością.

– Pamiętaj, połowa odpustu dla mnie – 
przypomniał mi Grzegorz.

– Targuj się – wyszeptał mi do ucha ojciec, 
dzwoniąc łańcuchami.

– Trzecia część dla ciebie, a dwie części trze-
cie dla mnie – powiedziałem zgodnie z radą ojca

– Zgoda – odparł Grzegorz, ponownie mnie 
zaskakując. – Ja się zgodziłem, teraz kolej na to, 
byś ty się zgodził.

– Co to za relikwia? – wiedziałem już, że ma 
mnie w łapskach. Nastawiałem się na coś cenne-
go, ale oniemiałem, kiedy usłyszałem:

– Luksemburczyk wypożycza Krzyżakom 
na potrzeby nadchodzącej wojny Włócznię 
Świętego Maurycego.

* * *
Grzegorz opuścił izbę, a ja opadłem na 

krzesło, nie bacząc na to, iż spoczywał na nim 
duch ojca. Ten ostatni poderwał się natychmiast 
na równe nogi i zaczął nerwowo przechadzać się 
po pokoju, pobrzękując łańcuchem.

– Druga taka okazja się nie wydarzy, synu, 
nie co dzień trafia się taka gratka. Sancta et Cru-
cifera	Imperialis	Lancae – nie ma na świecie cen-
niejszej relikwii.

– Są, tatko, cenniejsze relikwie, jak choćby 
Mandylion czy pozostałość po relikwii Krzy-
żowej, którą odebrano templariuszom. Jest też     
i święty Graal.

– Nie szukaj Graala, synu, żywot zatracisz,     
a Graala nie odnajdziesz. Wielu już próbowało. 
Zdobądź włócznię, synu, druga taka okazja się 
nie nadarzy. – Staruch miarkował oczywiście, że 
taka relikwia z czyśćca go wyratuje, ja starałem się 
raczej przeliczyć wartość włóczni na pieniądze. 
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Przed oczyma wyobraźni wielkie, zaprzęgnięte 
w dwanaście wołów wozy wypełnione złotem 
ustawiały się w niekończącą się karawanę.

– Nie można ot tak, po prostu, ukraść 
Włóczni Świętego Maurycego. Gdybym miał 
armię, może by się udało, Armię, by włócznię 
zdobyć i by jej bronić. Zresztą, jak ją potem 
spieniężyć? – mówiłem ni to do ducha rodzica, 
ni to sam do siebie. Mój umysł już pracował na 
inną modłę – liczyłem i planowałem.

– Synu, od dawna nie sprzedajesz relikwii, 
a lata odpustów. Twoi klienci często nawet nie 
wiedzą, część jakiej relikwii zakupili. Na odpus-
ty, które im sprzedawałeś, często wliczało się kil-
ka pomniejszych relikwii. Synu, twoja metoda, 
by sprzedawać odpusty, a nie relikwie, to dzieło 
geniusza – pochlebiał mi. Od wyjścia Grzegor-
za ojciec mój zachowywał się jak wąż owinięty 
dookoła pnia drzewa poznania dobra i zła.

 – Tatko, by to się udało, potrzebny byłby 
cud. – Ojciec wciąż chodził po izbie, brzęcząc 
łańcuchami. Miałem ochotę czymś w niego 
rzucić.

– Nie cudu ci potrzeba, synu. Potrzebujesz 
planu. Potrzebujesz informacji i zaufanych 
ludzi. Takich sprytnych, którzy nie dadzą się 
złapać. Potrzebujesz głupich, których zdołasz 
wykorzystać. Potrzebujesz sprzętu i magicz-
nego wsparcia. Tak naprawdę potrzebujesz 
pieniędzy…

– Ale skąd je wziąć? – zapytałem sam siebie. 
Istotnie, ojciec jedynie artykułował to, co kłębiło 
się w mojej głowie. Widmo uśmiechnęło się, 
ukazując czarne dziury po przegniłych zębach. 
Po raz pierwszy od siedmiu lat duch ojca 
uśmiechnął się i kiwając palcem wyszedł z izby. 
Poszedłem za nim aż na strych, gdzie wskazał 
mi jedną z belek podtrzymujących powałę.

– Wyjmij ją – powiedział. Tak też zrobiłem, 
ale gdy tylko ją ruszyłem, wypadła mi z rąk           
i z hukiem uderzyła o podłogę. Od sporej sztaby 
złota odpadły kawałki drewna służące za rodzaj 
kamuflażu.

– Myślałeś, że tatko wszystkie pieniądze 
wydał na dziewki wszeteczne? – Widmo śmiało 
się, klęcząc przy złotej sztabie i gładząc ją piesz-
czotliwie.

– Przecież to jest warte ponad tysiąc grzywi-
en, prawie pięćdziesiąt tysięcy groszy. Można by 
za to…

– Przykładowo wyekwipować czterdziestu 
rycerzy, bowiem masz tutaj, drogi synu, pięćset 
czterdzieści halerzy czystego złota. Nie tysiąc,     
a bez mała dwa tysiące grzywien srebra. Jest jed-
nak pewien problem.

– Jaki problem? – spytałem. Tatko, nim osiadł 
w Toruniu jako stateczny kupiec, trudnił się ra-
bittierstwem. W jego ustach słowo „problem” 
brzmiało złowrogo.

– To złoto z Jerozolimy, z ograbionej Ziemi 
Świętej, przejęte później przez Krzyżaków i wraz 
z nimi sprowadzone na te ziemie. Następnie 
zagrabione przez grupę odważnych awan-
turników. Konający Krzyżak powiedział nam                              
o klątwie, ale wepchnęliśmy mu jego ostrzeżenia 
wprost do gardła. To dlatego czekał na mnie po 
śmierci wyrok dziesięciu tysięcy lat w czyśćcu.

– Zatem jeśli je wezmę i mnie spotka 
przekleństwo – stwierdziłem bardziej, niż 
spytałem.

– Dziesięć tysięcy lat, nie licząc tego, co do 
tej pory sam nabroiłeś. – Gwizdnąłem, po czym 
przeliczywszy, ile odpustu warta jest włócznia, 
podniosłem sztabę z podłogi.

Rzym potrzebował pieniędzy na prowadze-
nie polityki. Zaczęli zatem sprzedawać to, czego 
mieli pod dostatkiem. Zaczęli sprzedawać od-
kupienie. Lecz to wielcy tego świata najczęściej         
i najgorzej grzeszyli i to oni mieli dość pieniędzy, 
by kupować odpusty. Niezwykłe odpusty za-
miast stosownych, wykonywanych za życia, po-
kut. Prawdziwe odpusty za takie grzechy, które 
odpokutować można dopiero w czyśćcu.

Skoro był popyt, to pojawiła się i podaż,             
a z nią rynek zwykły i czarny. A tam, gdzie wiel-
kie pieniądze i wielki strach, robi się też wiel-
kie interesy. Zwłaszcza jeśli, jak ja, posiada się 
unikalny dar, by odróżniać fałszywki, których           
w tym interesie pełno.

Ciekawi was zapewne, czemu grzesznicy 
tak garną się do odpustów. Cieszy mnie wasza 
ciekawość – oznacza to, że nie jesteście prawdzi-
wie zepsuci. Odpusty jako obietnica zbawienia 
wyciszają sumienia wyrzuty. A te u prawdziwych 
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grzeszników przybierają postać natrętnych 
wizji tego, co ich czeka po śmierci. Są bolesne                  
i nieprzyjemne. Nie dziw zatem, że taki Grze-
gorz z Rogorzyc potrzebuje odpustów.

– Ej, ludzie, ludzie. Czy nie prościej byłoby 
nie grzeszyć? – powiedziałem na głos w kierun-
ku miejsca, w którym rozwiewał się duch ojca.

* * *
Wybiło południe, kiedy opuściłem siedzibę 

cechu złotników. Złoto zostało wymienione na 
monety złote i srebrne oraz kamienie szlachet-
ne. Sztaba złota nie jest najlepszym środkiem 
płatniczym, mało kto jest wam w stanie wydać 
resztę. Udałem się na ulicę Żeglarską, gdzie 
straganik z relikwiami prowadził stary znajomy.

Na niewielkim, drewnianym blacie leżały 
obok siebie kawałki płótna, niewielkie wosko-
we kuleczki, kostki paliczków, drewniana misa. 
Centralne miejsce zajmował potrzaskany cze-
rep. Jedynie z misy wyczuwałem subtelną moc 
prawdziwej relikwii, subtelną i słabą. Najwyżej 
rok czyśćca – pomyślałem. Mówiłem wam, że 
mam najlepszy towar w mieście. Zapewniam 
was, że ten leżący na straganie Bojżyca był naj-
gorszy. Było to dla mnie bez znaczenia, bowiem 
nie potrzebowałem towaru, ale szczególnych 
umiejętności Bojżyca.

– Jest interes do zrobienia – powiedziałem, 
kładąc na jego stole pokaźnych rozmiarów 
mieszek. Otworzył go i aż zagwizdał.

– Sinderusie! Ile tego tu jest? – spytał z nie-
dowierzaniem, oglądając nowiuteńkie, świeżo 
bite w toruńskiej mennicy srebrne krzyżackie 
szelągi.

– Trzy grzywny – odpowiedziałem z uś-
miechem. – To zaliczka, kolejne trzy dostaniesz, 
gdy ustalisz dla mnie kilka faktów.

– Pewnie rozsądniej zrobiłbym, oddając ci te 
pieniądze – powiedział z przekąsem. – Ale masz 
szczęście, akurat ich potrzebuję.

– To dobrze, teraz uważnie słuchaj – 
powiedziałem i nachyliłem się do jego ucha tak, 
że nikt nie mógł nas usłyszeć. Kiedy mówiłem, 
jego twarz pomału tężała. 

– Jesteś szalony – powiedział, gdy skończyłem 
i przeżegnawszy się, zaczął zwijać interes. 

Ja natomiast ruszyłem w kierunku Mostu 
Paulińskiego. Tam, na tyłach klasztoru domi-
nikanów, pod samym nosem Inkwizycji, swoją 
aptekę prowadziła czarownica Małgorzata. 

Znałem ją nad wyraz dobrze, jeśli wiecie, co 
mam na myśli, jednak starałem się, by osobiste 
afekty nie były mieszane z interesami. Zresztą 
jedynie ona potrafiła wyciągiem z makówki 
jakoś uśmierzyć ten potworny ból głowy, który 
nękał mnie od Wielkiejnocy.

Stała za ladą, w grzecznym czepku, spod 
którego wymknął się pukiel kręconych blond 
włosów. Dodawało to uroku jej anielskiej 
twarzy, z niewielkim noskiem i pełnymi ustami.

– Sinderusie, cóż cię sprowadza? – spytała,     
a ja zacząłem się zastanawiać, czy rzuca na mnie 
urok, czy też po prostu miło mi się na nią patrzy.

– Potrzebuję paru drobiazgów – powie-
działem. – I magicznego wsparcia.

Na ladzie stała bardzo precyzyjna waga – 
w aptekarstwie dokładność jest sprawą wielce 
istotną – na którą zacząłem wysypywać niewiel-
kie brylanty. Szalka powoli powędrowała w dół. 
Na wadze znalazł się odpowiednik czterdziestu 
grzywien srebra. Specjalnie wybrałem brylan-
ty – wiedziałem, że Małgorzata ma do nich 
słabość.

– Czego chcesz w zamian? – powiedziała,       
a jej oczy pałały pożądaniem.

– Potem ci powiem. – To chyba jednak urok, 
pomyślałem, biorąc ją w ramiona.

Dużo później leżałem w jej łożu, a Małgorzata 
wtulała się w moje ramię.

– Czyste szaleństwo. Stawką jest nie tylko 
majątek, życie, ale i spokój duszy – wyszeptała.

– Może się udać – odparłem, bawiąc się puk-
lem jej włosów.

– I chcesz, bym ja też zaryzykowała wszyst-
ko? – spytała, patrząc mi w oczy. Byłem nieomal 
pewny, że stara się czytać moje myśli.

– Nie ma ryzyka, nie ma zabawy – powie-
działem, starając się zbagatelizować sprawę, 
jednak doskonale czułem ciężar tego, co 
planowałem.

– Jedno jest pewne – to, co zamierzasz zro-
bić, to kradzież na miarę epoki – wyszeptała, 
pocałowała mnie w usta i zaczęła się ubierać.
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* * *
By do końca zrozumieć wagę przedsięwzięcia, 

trzeba odnaleźć się w poplątanej logice, którą 
Rzym powołał do życia, rozpoczynając sprzedaż 
odpustów. Relikwie rzeczywiście mają moc. Nie 
nazywajmy jej magiczną, bowiem słowa takie 
pachną stosem. Czy jest to moc boska? Śmiem 
wątpić, bowiem jest całkowicie bezwolna i daje 
odpusty na równi grzesznikom, jak i tym, którzy 
jedynie zbłądzili. Pomaga w boju bez względu 
na to, czy posiadacz relikwii jest świętym 
mężem, czy też piekielnikiem. Dodajmy do tego 
koszmary senne, jakie wywołują prawdziwe 
grzechy i fakt, iż relikwie te koszmary łagodzą. 
Wtedy zrozumiemy, że jak Europa długa i sze-
roka, to grzesznicy najbardziej pożądają relikwii                  
i posiadają ich najwięcej. Relikwie to też świetna 
lokata kapitału. Nie słyszałem, by ktokolwiek 
stracił, lokując w nich swe oszczędności.

Mimo iż księża grzmią o karach dla święto-
kradców, to jednak nie spada na nich grom           
z jasnego nieba. Ten, kto ma relikwię, posiada 
również związane z nimi odpusty. Bez względu 
na to, w jaki sposób wszedł w ich posiadanie.        
I właśnie dlatego są one tak cenne i właśnie dla-
tego tak pilnie się ich strzeże.

Siedzieliśmy w karczmie „Pod modrym far-
tuchem” we trójkę –. ja, Małgorzata i Bojżyc. 
Na szczycie stołu siedział jeszcze niedostrzega-
ny przez resztę i brzęczący łańcuchami tatko. 
Bojżyc dzielił się tym, co udało mu się ustalić.

– Trzydziestu rycerzy Luksemburczyka 
wyruszyło z poselstwem do nowowybranego 
mistrza von Jungingena. Ominęli ziemie pols-
kie, idąc przez święte Cesarstwo Niemieckie. 
Jednak rozminęli się z Wielkim Mistrzem, któ-
ry w Krakowie gościł. Zatem tu, w Toruniu, 
ustalono miejsce spotkania. Luksemburczyk 
i Krzyżacy sojusz planują i rozbiór Królestwa 
Jagiellonów. Włócznia świętego Maurycego to 
rękojmia Luksemburczyka. Gdy Krzyżacy od 
północy wojnę rozpoczną, jego syn Zygmunt od 
południa uderzy. Tak właśnie zaplanowano upa-
dek i rozbiór Polski. Jak Jagiellonów zbraknie, 
policzy się Jungingen z wami, jaszczurkami, wy-
pomni niesubordynację bliską zdrady.

– Do rzeczy, Bojżyc – powiedziałem, mimo 
wszystko czując, iż stawka rośnie, a ja jestem      
w to uwikłany bardziej, niż bym chciał.

– Mistrz incognito przybywa do Torunia jutro 
i wtedy też przejmie relikwię. Potem pod strażą 
chorągwi pancernych Sancta	et	Crucifera	Impe-
rialis	Lancae powędruje do Malborka.

– Albo i nie – rzekł mój ojciec i miałem 
wrażenie, że oprócz mnie usłyszała go jeszcze 
Małgorzata.

Bojżyc położył na stole niewielkie zawiniątko. 
Ukradkiem odwinąłem materiał, oglądając            
z podziwem jego zawartość.

– Zrobimy tak – zacząłem mówić powoli, 
ściszonym głosem. Oczy słuchającej Małgorzaty 
rozszerzały się coraz bardziej, a knykcie dłoni, 
którą Bojżyc zaciskał na kubku piwa, zbielały. 
Kiedy skończyłem mówić, mój ojciec zakrył 
twarz dłońmi i powiedział krótkie „o Boże”.

* * *
Po obu stronach szyjni zamkowej, przed 

opuszczanym pomostem górnego zamku usta-
wili się krzyżaccy rycerze z pochodniami. Kom-
tur Fryderyk von Wenden stał naprzeciw bra-
my w towarzystwie wielkiego szatnego zakonu            
i posła wysłanego przez Luksemburczyka. Przez 
pierwszą bramę wjechał Ulrich von Jungingen, 
świeżo obrany wielki mistrz. Nie zsiadając z ko-
nia, przeparadował przed rycerzami w białych 
płaszczach. Mimo nieomal pięćdziesiątki na 
karku wyglądał zdrowo. Jego bogobojna, fa-
natyczna twarz, ozdobiona spiczastą bródką, 
emanowała pewnością siebie.

Obserwowałem to wszystko z murów zamku 
wsparty o halabardę. Niech  was  nie zwiedzie 
biały płaszcz z charakterystycznym, niewy-
kończonym krzyżem półbrata zakonnego. Nie 
stałem się Krzyżakiem. Ekwipunek ten „po-
życzyłem” od nieprzytomnego strażnika i teraz 
obserwowałem przybycie wielkiego mistrza.

Ruszyłem na obchód, klnąc w duchu 
uwierające w pachwinę bigwanty. Diabli nadali 
takiego kurdupla – pomyślałem o poprzednim 
właścicielu zbroi.

Dotarłem do południowego skrzydła i ruszy-
łem w kierunku osobistych komnat komtura.
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Stojący na straży zapytali mnie o hasło.
Oby czary okazały się warte tych brylantów, 

Małgorzato – pomyślałem, jednocześnie 
szepcząc zaklęcie i ściskając w dłoni posupłany 
rzemyk, który od niej dostałem. Strażnik kiwnął 
głową, jakby usłyszał odpowiedź, i odsunął się 
na bok.

I właśnie wtedy, gdy znalazłem się wewnątrz, 
moją czaszkę przeszył ból. Tylko nie teraz – 
pomyślałem, nieomal po omacku znajdując 
flakonik od czarownicy. Wyciąg z makówki 
uśmierza ból. Nim doszedłem do siebie, minęła 
dobra chwila. Czas uciekał.

Kolejne dwa posterunki oszukane magią 
Małgorzaty i oto znalazłem się w prywatnej 
komnacie komtura.

Czuło się tu coś niezwykłego, jakbym był 
w katedrze w dniu wielkiego święta. Wręcz 
czułem zapach kadzidła i słyszałem głosy setek 
modlitw, wznoszonych z uwielbieniem do Boga 
Ojca. Skrzynia na stole, okuta i zapieczętowana, 
wydawała się jaśnieć w ciemności.

Ukryłem się za parawanem i czekałem.            
W końcu dudniące kroki wypełniły korytarz, 
potem wrota komnaty otworzyły się. Weszło    
czterech zakutych w zbroję rycerzy. Wielki 
mistrz, wielki szatny, komtur toruński oraz 
poseł Luksemburczyka.

– Pokaż zatem rękojmię króla Zygmunta – 
powiedział Ulrich von Jungingen, zwracając 
się do posła. Ten podszedł do starannie zabez-
pieczonej lakowymi i ołowianymi pieczęciami 
skrzyni relikwiarza. Odczekałem, aż plom-
by zostały zerwane i poseł kluczem otworzył 
skrzynię.

– Stać wszyscy! – Wyszedłem zza parawanu, 
mierząc z kuszy wprost w wielkiego mistrza.

Zamarli, a ja podszedłem do von Jungingena 
i wprost z jego dłoni odebrałem Sancta et Cru-
cifera	 Imperialis	 Lancae, prawdziwego białego 
kruka wśród relikwii. Grot Włóczni Świętego 
Maurycego. Schowałem go pod płaszczem.

– Nie wyjdziesz stąd żywy – odezwał się  
wielki mistrz. Komtur toruński położył dłoń na 
rękojeści miecza.

– Jest nas czterech, a ty masz jeden bełt – 
powiedział wielki szatny.

– Ale mierzę w wielkiego mistrza zakonu. No, 
żywo, Ulrichu von Jungingen, każ im rozpiąć 
pasy, niech miecze wylądują na podłodze.

– Jesteś szalony, Sinderusie, wszędzie cię wy-
tropimy – wyszeptał komtur.

– Bracia, odłóżmy miecze, ten złodziej nie 
dożyje rana, nie uda mu się uciec – rzekł von 
Jungingen. Pierwszy odpiął pas wielki szatny, 
potem na ziemi z brzękiem wylądowała broń 
komtura i wielkiego mistrza. Poseł Luksembur-
czyka dyszał ciężko, a jego dłonie zaciskały się 
w pięści. Jednak i on odpiął pas, a miecz uderzył 
o podłogę.

– Właśnie tak – powiedziałem, siląc się na 
uśmiech.

Drzwi komnaty otworzyły się z hukiem 
i pojawił się w nich półbrat krzyżacki z na-
ładowaną kuszą.

– Stać! – krzyknął, stając pewnie w rozkroku 
i mierząc między moje oczy.

– Celuję w wielkiego mistrza. Jeśli wystrze-
lisz, zdążę go zabić – wysyczałem w kierunku 
nowoprzybyłego kusznika.

– Oddaj włócznię! – powiedział wielki mistrz. 
– Oddaj włócznię, a pozwolimy ci odejść.

Rozchyliłem połę płaszcza, sięgając lewą 
ręką po relikwię. Zważyłem ją raz jeszcze                            
w dłoni, poczym podrzuciłem do góry. Świat 
jakby zamarł…

– Łap! – krzyknąłem, rzucając kuszę komtu-
rowi i zacząłem uciekać. Wybiegłem przez dru-
gie drzwi wiodące wprost do wieży ustępowej 
zwanej gdaniskiem. Koło głowy świsnął mi bełt 
wystrzelony przez kusznika.

– Brać go! – krzyknął von Wenden. Ku-
sza, którą mu rzuciłem, zamiast wystrzelić, 
zachrobotała zaklinowanym orzechem.

Wbiegłem za załom i dopadłem okna. Do 
okiennicy przywiązana była lina, po której 
zjechałem na dół.

Zaraz za mną zjechał kusznik. Ja uciekałem, on 
mnie gonił, ale żaden ze znajdujących się w kom-
nacie rycerzy nie ruszył z pomocą. Reguła zakonna 
nakazująca praktycznie cały czas noszenie zbroi 
płytowej nie zakładała zjeżdżania w niej po linie.

Obiegliśmy młyn zamkowy i dotarliśmy do 
miejsca, gdzie stała Małgorzata trzymająca za 
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uzdy trzy konie. My, czyli ja i kusznik, który 
w komnacie z zaledwie dwóch metrów chybił. 
Zrobił to zresztą zgodnie z planem, bowiem 
kusznikiem tym był Bojżyc.

– Udało się? – spytała Małgorzata, a ja z uś-
miechem odchyliłem połę białego płaszcza – za 
paskiem lśnił grot Włóczni Świętego Mauryce-
go.

Pamiętacie zawiniątko w karczmie? Zawierało 
kopię, którą wykonał dla mnie najlepszy fałszerz 
relikwii, jakiego znam – Bojżyc. Tam, w kom-
nacie komtura, nie zdołałbym otworzyć skrzyni 
bez naruszania pieczęci. Pozostawało odebranie 
Krzyżakom prawdziwej włóczni, a potem odda-
nie im kopii. 

Zapamiętajcie, że inaczej ściga się najbar-
dziej nawet bezczelnego złodzieja, który uciekł                   
z niczym, a inaczej bezcenną relikwię. Zdążyłem 
jeszcze ucałować Małgorzatę, gdy Bojżyc 
wycelował we mnie z kuszy.

Otoczyło nas pięciu rycerzy w czerwonych 
tunikach – Polacy.

– Włócznia, Sinderusie – rzekł rosły rycerz, 
idąc w moim kierunku z obnażonym mieczem.

– Zaraz będą tu Krzyżacy. Oddaj im włócznię, 
to może zdołasz uciec – powiedział Bojżyc.

– Zdrajca – wychrypiałem.
– Nie używajmy niepotrzebnie tak wielkich 

słów. Określenie „człowiek interesu” brzmi 
dużo lepiej. Dawaj włócznię! – Zza pazuchy 
wyciągnąłem grot Włóczni Świętego Mauryce-
go. Opalizował lekkim, niedostrzegalnym przez 
innych światłem.

– Może się do nas przyłączysz, Sinderusie. 
Król Władysław doceni kogoś, dzięki komu ten 
drobiazg znalazł się w polskich dłoniach – rzekł 
rycerz odbierający mi relikwię.

Małgorzata kiwnęła dłonią, z której wystrzelił 
najprawdziwszy piorun. Trafił mnie, odrzucając 
do tyłu wprost do młyńskiego strumienia.

– Przechytrzyłby was i okradł – powiedziała 
piękna aptekarka. – Ja się do was przyłączę.

– Ruszamy! – krzyknął rycerz i pogalopowa-
li, w samą porę, by zniknąć za załomem muru, 
nim pojawił się ścigający ich krzyżacki patrol.

* * *

Trochę przesadziła z tym piorunem, pomyś-
lałem, płynąc do dziury wypiłowanej w kracie, 
przez którą strumień opuszczał mury Torunia.

 Dzięki czytającej w myślach Małgorzacie 
wiedziałem, że Bojżyc zdradził mnie polskiemu 
wywiadowi. Było mi to na rękę. W ten sposób, 
kiedy Krzyżacy zorientują się, że mają fałszywkę, 
winnego kradzieży upatrywać będą na Wawelu. 
Polacy nieprędko zorientują się, że i oni zostali 
oszukani.

Czyżbyście zapomnieli, czym w istocie jest 
Włócznia Świętego Maurycego? To nie tyl-
ko symbol władania Luksemburczyków nad 
światem. To nie tylko relikwia, ale przede 
wszystkim relikwiarz. Zawiera w sobie gwóźdź 
z Krzyża Pańskiego. Choć papież Grzegorz IX 
twierdził, że jest to należąca niegdyś do Longi-
nusa Włócznia Przeznaczenia, to jednak niepra-
wda. To rzeczywista broń świętego Maurycego, 
również potężna relikwia, jednak chętnie ją 
oddałem, by nikt minie nie ścigał.

Polacy przejęli włócznię. To ich o kradzież 
posądzać będą Krzyżacy, gdy Władysław 
Jagiełło dumnie będzie prezentował na Wawelu 
tę bezcenną relikwię. Nie sądzę, by ktokolwiek 
nawet zająknął się na temat tego, że z relikwią 
nie wszystko jest w porządku.

W moich rękach pozostało to, co 
podmieniłem, nim Bojżyc zjechał po linie. To, 
co najcenniejsze… Gwóźdź.

* * *
– Nieźleś się, synku, spisał. – Widmo ojca 

siedziało na zydlu w przydrożnej karczmie 
dwanaście staj od Torunia. Ubrany w śnieżno-
białą szatę trzymał w dłoniach lirę, której struny 
trącał z irytującym brakiem wprawy.

Wzniosłem toast w jego kierunku. Ze złotem, 
które mi zostało i bezcennym gwoździem             
w mieszku, bez żalu opuściłem Toruń. Zresztą 
oficjalnie byłem martwy – moje ciało przypa-
lone magicznym ogniem pioruna znaleziono             
w przyzamkowym rynsztoku – ot, ostatni z 
moich forteli.

Lubię spłacać długi, zatem na pergaminie 
zapisałem Grzegorzowi z Rogorzyc dziesięć 
tysięcy lat odpustu. Napisałem do niego, że 



82 MICHAł ORGANIŚCIAK

włócznię skradli mi Polacy, a odpustu udzie-
lam mu z innych relikwii. Wszystko to było 
całkowicie zgodne z prawdą.

Drugim pismem, które wysłałem, było pot-
wierdzenie akredytywy dla panny Małgorzaty, 
toruńskiej aptekarki. Zgodnie z ustaleniami 
tak poprowadziła ucieczkę, że Krzyżacy zdoby-
li dowody, iż za kradzieżą stał polski wywiad. 
Akredytywa opiewała na zawrotną sumę tysiąca 
grzywien.

Byłem wolny, ścigano kogoś innego, a bez-
cenna relikwia znajdowała się w moim posiada-
niu.

Po raz nie wiem który wyciągnąłem gwóźdź                                                                                                              
i zacząłem się mu przypatrywać. Wręcz widzia-
łem jasność, jaka z niego biła. Uspokajającą, 
piękną jasność.

Obietnica spokoju i wiecznego szczęścia… 
Moja głowa uderzyła o stół, a z uszu polała się 
krew.

* * *
– To przecież nielegalne – powiedział po-

mocnik toruńskiego medyka na widok wąskiej 
piły do trepanacji czaszki.

– Nielegalne, ale tylko tak można się czegoś 
nauczyć. Spójrz – zdrowy, silny mężczyzna, 
przed trzydziestką, człowiek sukcesu, bogaty 
kupiec, syn porządnej rodziny. I co się z nim 
stało?

– Jak twierdzą świadkowie, siedział w kar-
czmie o dwanaście stajań stąd i prowadził dwa 
dni rozmowę ze swym dawno zmarłym ojcem. 
Nikt mu nie przeszkadzał, bo sypał monetami 
jak królewicz. Porzucił bez żadnej przyczyny 
swój dom i interes. W końcu, po dwóch dniach 
pijaństwa, osunął się na stół i już nie wstał.

– Twoja diagnoza? – spytał medyk swego 
ucznia.

– Opętanie? – powiedział ten ostatni i prze-
żegnał się.

– Przypatrz się zatem uważnie. – Medyk 
zaczął piłować czaszkę leżącego na stole trupa. 
Po niezbyt długim czasie otworzył ją, ukazując 
mózg.

– O właśnie, tutaj jest przyczyna tego zgo-
nu – niewielki guz na mózgu. Prawdopodobnie 
nasz Sinderus cierpiał również na potworne 
bóle głowy, na taki ból pomaga jedynie wywar 
z makówki, a on powoduje zwidy…

Uczeń pokiwał głową, przyglądając się pra-
wej dłoni denata. Była zaciśnięta na niewie-
lkim przedmiocie. Na starym, przerdzewiałym 
gwoździu…

Uczeń wrzucił ten gwóźdź do niewielkiej 
misy na odpadki.

Michał Organiściak

Rocznik... z którego tylko 
wina są dobre.

Urodzony na Lubelszczyźnie. 
Mieszka w ukochanym Toruniu, 
gdzie ukończył – nie wiedzieć 
po co – pedagogikę.

W życiu zawodowym był 
bramkarzem w klubie nocnym, 

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. Prefe-
ruje wymachiwanie ciężkimi metalowymi przed-
miotami 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 pas-
mo sukcesów…”
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Powozem zatrzęsło, gdy koła z łoskotem 
przetoczyły się po dziurze.

Dłoń trzymająca ołówek drgnęła, niszcząc 
bezpowrotnie harmonię powstającego rysunku. 
Piękna twarz siedzącego wewnątrz mężczyzny 
wykrzywiła się w grymasie irytacji. Cisnął na 
bok szkicownik i zapatrzył się w przelatujący za 
oknem krajobraz.  

Powoli opuszczali górzyste tereny, zostawiając 
za sobą cywilizację i wkraczali na przedpola 
bezlitosnych lodowych pól Północy. Roślinność 
z upływem każdej godziny rzedła, blaknęła, 
odkrywając surowe oblicze przyrody. Choć zna-
jdowali się jeszcze daleko od celu, wydawało 
się, że w świat niespodziewanie wdarły się 
śnieg i mróz, żłobiąc w ziemi bruzdy białymi                                                                                         
pazurami.

Alistair Dei’Mantis wyciągnął z kiesze-
ni płaszcza oprawiony w skórę dziennik. 
W zamyśleniu pogładził palcami delikatną 
powierzchnię okładki. Książka zachowała się 
wyjątkowo dobrze, zważywszy na to, ile przeszła 
przez dwieście lat. Pierwotnie należała do Samu-
ela Pilgrima, odkrywcy i podróżnika, człowieka, 
który jako pierwszy przemierzył Morze Lodu      
i sporządził jego mapy. Dziennik zawierał wie-
le cennych informacji, w tym wspomnienia 
opisujące kontakt z żyjącymi na pustkowiu ple-
mionami.

Pożółkłe strony otworzyły się na czytanym 
wielokroć fragmencie.

„Icminici to lud niezwykły. Krępi, niscy,                            
o topornych rysach, które wydają się być wycio-
sane z lodu. Surowa powierzchowność skrywa 
nie mniej twarde wnętrza, jak przystało na pra-

wdziwych synów Północy. Gdyby nie ich pomoc, 
już dawno sczezłbym pośród tych przeklętych 
mrozów. 

Ich zwyczaje są barbarzyńskie, w niektórych 
aspektach wręcz zwierzęce, lecz nie można im 
odmówić doskonałego przystosowania do tego 
okrutnego środowiska. Absurdalnie proste me-
tody okazują się nadzwyczaj efektywne. 

Moralność wśród Icminitów wydaje się mieć 
drugorzędne znaczenie. Została zepchnięta na 
drugi plan przez praktyczność. Przebywając 
wśród nich nauczyłem się, że nic nie jest 
nieprzydatne. Każda rzecz znajduje zastosowa-
nie, a nawet uszkodzona pełni swoją rolę jako 
źródło części. W krainie, gdzie nie ma nic, mar-
notrawstwo jest największym grzechem.

Surowe zasady rządzące ich życiem wynikają 
z konieczności i znajdują odbicie w wierzeniach 
tego ludu. Icminici wierzą w legendarne stwo-
rzenia, które nazywają smokami. Uważają je za 
wcielone bóstwa. Owe stwory, wedle opowieści, 
są odporne na chłód i posiadają zdolność 
zionięcia ogniem. Są niekwestionowanymi 
władcami pustkowi. Jedynymi istotami, które 
zwyciężyły Lód.

Icminici wierzą, że jedyna droga, żeby 
uchronić duszę zmarłego przed mroźną 
otchłanią zaświatów, wiedzie przez paszczę smo-
ka. Po śmierci składają mu zamarznięte ciało                                                                                                   
w ofierze. Gorący oddech roztopi zwłoki, potężne 
kły je rozerwą, a uwolniona w ten sposób dusza 
pomknie w głąb bestii do świętego ognia i już 
nigdy nie zazna zimna.

Trzy tygodnie temu jeden z myśliwych 
zginął, zaatakowany przez śnieżnego wilka. Na-
zajutrz szaman zabrał ciało i odszedł wraz z parą 
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myśliwych na północ. Wrócili po kilkunastu 
dniach. Wszelkie moje pytania dotyczące wy-
prawy są zbywane milczeniem. Najwyraźniej 
lokalizacja smoczego legowiska jest pilnie 
strzeżonym sekretem.

Nie naciskałem. Moje przetrwanie zależy od 
dobrych stosunków z tubylcami. Wydaje mi się 
jednak, że…”

Alistair zamknął dziennik. Znał jego treść 
niemal na pamięć. Ta mała książeczka, znalezio-
na przypadkiem w Imperialnej Bibliotece Naro-
dowej, prawdopodobnie uratowała mu życie. 
Dała cel.

Miesiące przed jej znalezieniem spędził 
trawiony gorączką nienawiści. Gniew na ojca             
i na braci wypełniał jego myśli, zajmował każdą 
wolną chwilę. Najgorsza była jednak bezradność. 
Świadomość, że nie może nic zrobić. Absolutnie 
nic. W tamtych chwilach gorycz bycia piątym 
z kolei i najmłodszym z książęcych synów 
wydawała się nie do zniesienia.

Pech sprawił, że urodził się ostatni. Los już na 
starcie pozbawił go przynależnej mu pozycji. Dla 
ojca nie znaczył nic. Plany księcia obejmowały 
wyłącznie trzech najstarszych następców. Alis-
tair miał być jedynie dodatkiem. Zgodnie                    
z utartym w Imperium zwyczajem młodsi syno-
wie, dla których nie starczyło schedy, poświęcali 
się zazwyczaj sztuce lub pracy naukowej.

Alistair nie mógł i nie chciał się z tym 
pogodzić. Od najmłodszych lat zaciekle 
konkurował z braćmi na wszystkich polach, 
wydzierając pazurami każdy strzęp ojcowskiej 
akceptacji. 

Zakazano mu zajmować się polityką, a sztuką 
gardził w każdej postaci. Pozostała mu jedynie 
kariera naukowa. Jak każdy arystokrata otrzymał 
gruntowne, wszechstronne wykształcenie, a na-
zwisko Dei’Mantis otwierało w Imperium nie-
mal wszystkie drzwi. Mógł wybrać każdą szkołę 
i każdy kierunek. 

Został przyrodnikiem. 
Świat zwierząt zawsze go fascynował. Bezli-

tosne i nieubłagane prawa rządzące przyrodą, 
tylko wydawały się proste. W rzeczywistości 

mikroświat był pełną niuansów grą pozorów, 
gdzie umiejętności kamuflażu, oszustwa czy 
przebiegłości odgrywały często większą rolę niż 
brutalna siła. Zupełnie jak w dworskich rozgry-
wkach.

Alistair pragnął władzy, pragnął splendoru, 
pragnął uwielbienia. Przede wszystkim jednak 
pragnął, aby go zapamiętano i miał przy tym 
świadomość własnej wyjątkowości. Wiedział, 
że jest lepszy od innych ludzi, że jest stworzony 
do wielkich rzeczy. Kariera uczonego nie mogła 
zaspokoić tych ambicji. Zbyt wiele już odkryto, 
a zwierzęta skatalogowano i zamknięto w gru-
bych księgach. Białe plamy zamalowano i odar-
to z tajemnic, a badaczom pozostawiono ciem-
ne, zatęchłe pokoje, gdzie z dala od wszystkich, 
w gąszczu bezsensownych polemik próbowali 
wydrzeć światu resztki sekretów.

W masce pokornego syna udawał, że pogodził 
się z decyzją ojca. Starał się jednak trzymać jak 
najbliżej dworu i znienawidzonych starszych 
braci. Obserwował i uczył się wraz nimi. Nig-
dy zbyt blisko, zawsze na krawędzi pola widze-
nia, z dala od wścibskich spojrzeń i zjadliwych 
języków, które mogłyby na niego donieść. Na 
szczęście świat pełen jest naukowców, dzięki cze-
mu zawsze miał gotowy pretekst, aby przyłączyć 
się do świty odwiedzającej sąsiednie księstwa, 
czy nawet pałac Imperatora.

Alistair miał duszę drapieżnika. Wiedział, 
że jego szansa nadejdzie. Musiał tylko być cier-
pliwy i czekać na odpowiedni moment do ataku. 
Przyczajony i skupiony.

Rok temu w końcu się doczekał. 
Podczas polowania, koń jego brata spłoszył 

się i zrzucił jeźdźca na ziemię tak nieszczęśliwie, 
że ten złamał kark. W trakcie ceremonii po-
grzebowej z całych sił powstrzymywał radosny 
uśmiech. Było oczywistym, że któryś z dwóch 
najmłodszych synów zajmie miejsce zmarłego. 
Alistair nie miał wątpliwości, że ojciec wybie-
rze jego, a nie starszego o rok, ale do niczego 
nieprzydatnego Ludwiga.

Książę zniweczył wszystkie plany jednym 
gestem, kiedy po pogrzebie spotkał się z nimi      
i wskazał na Ludwiga. Bez wahania, bez żadnych 
wyjaśnień. Przekazał im decyzję. Tak po prostu.
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Młody arystokrata nie złamał się, nie na    
oczach ojca. Już dawno zdecydował, że nig-
dy nie okaże przed nim słabości, ale kiedy 
znalazł się w swej posiadłości, wpadł w szał. 
Zdemolował gabinet, a służącego, który spytał, 
czy wszystko w porządku, rozkazał przywiązać 
do słupa i batożył tak długo, aż został z niego 
jedynie krwawy strzęp mięsa.

Ten jeden, jedyny raz stracił nad sobą 
kontrolę.

Ludwig. Ta miernota. Mięczak bez krztyny 
ambicji. I co najgorsze – poeta. Poeta! Człowiek, 
o którym plotki mówiły, że w sypialni staje na 
wysokości zadania tylko wobec małych dzieci. 
Nędzna kreatura o giętkim karku i bezmyślnej 
krowiej mordzie. 

To było niepojęte. Tak absurdalne, że Alistai-
rowi chciało się wyć z rozpaczy i wściekłości. 
Przesiedział w zakrwawionym ubraniu całą 
noc, patrząc przez okno i starając się znaleźć ja-
kiekolwiek wytłumaczenie tego, co się stało.

Nie potrafił.
Kiedy ochłonął, przemyślał na spokojnie 

swoją sytuację. Jeszcze nie wszystko było stra-
cone. Jedna śmierć dzieliła go od upragnione-
go celu. Usunięcie Ludwiga nie pozostawiłoby 
księciu wyboru. Musiał jednak działać ostrożnie. 
Tak, aby zgonu nie można w żaden sposób                                                                                          
z nim powiązać.

Kolejne dni zlały się w ciąg gorączkowych 
przygotowań. Przy pomocy kapitana osobis-
tej straży udało mu się skontaktować z pół-
światkiem przestępczym. Potrzebował specja-
listy. Odpowiednia ilość złota wystarczyła, by 
uzyskać wszelkie informacje. Znalezienie od-
powiedniego człowieka okazało się zaskakująco 
łatwe. Żądana cena była zapewne wygórowana, 
ale pieniądze nie stanowiły dla szlachcica pro-
blemu. I tak zamierzał zlikwidować zabójcę po 
wykonaniu roboty.

W końcu nadszedł wyczekiwany dzień.
Pod wieczór Alistair miał spotkać się z za-

machowcem w jednej z zapuszczonych dzielnic 
miasta i przekazać resztę zapłaty. Udał się na 
miejsce znacznie wcześniej wraz z zaufanymi 
strażnikami. Otoczyli teren, żeby uniemożliwić 
zabójcy ucieczkę.

Mężczyzna stawił się na czas. Jego kroki 
odbijały się echem na pustej ulicy. Kroczył pew-
nie, nawet nie próbował się kryć. Stanowił ide-
alny cel. Zatrzymał się kilka metrów od Alistai-
ra i milczał. Arystokrata nie widział jego twarzy, 
tylko zarys sylwetki.

Nagle ktoś niespodziewanie narzucił mu kap-
tur na głowę. Zaraz potem stracił przytomność.

Obudził się w eleganckim gabinecie. Nic nie 
rozumiał, dopóki nie zobaczył siedzącego na 
wprost ojca. Baczne spojrzenie, w którym kryły 
się iskierki rozbawienia, powiedziały mu wszys-
tko. Książę nie odzywał się, jakby przeczuwał, 
że nie musi nic mówić, że jego najmłodszy, nie-
pokorny syn sam zrozumie.

Alistair nigdy nie czuł się tak upokorzo-
ny. Wyszedł na skończonego głupca. Dał się 
przejrzeć jak dziecko. Książę wyprzedził wszys-
tkie jego ruchy i wygrał tę grę, zanim się w ogóle 
rozpoczęła. Czy śledził go od dawna? Czy wy-
dali go strażnicy? To już było bez znaczenia. 
Zastanawiał się tylko, dlaczego jeszcze żyje.

‒ Siłą tej rodziny jest jedność ‒ usłyszał. 
‒ Każdą skazę, która może nas podzielić trze-
ba usunąć. Takie były zasady mojego ojca. 
Teraz są to moje zasady. Zasady, dzięki którym                       
w przyszłości ród Dei’Mantis stanie się rodem 
cesarskim. Ty jesteś skazą w naszej rodzinie. Nie 
potrafisz słuchać. Nie szanujesz zasad. Jesteś                                
najzdolniejszym z moich synów, ale nie mogę 
cię do niczego wykorzystać. Zbyt dużo w to-
bie pychy. Jesteś jak dzikie zwierzę. Może się 
wydawać, że zostałeś oswojony, ale to tylko po-
zory. Nie można ci ufać. W każdej chwili możesz 
zrobić coś głupiego, nieprzewidywalnego, a lata 
pracy pójdą na marne.

Alistair nawet nie próbował zaprzeczać. 
Z pozycji, w jakiej się znalazł, mógł jedynie 
słuchać i liczyć na łaskę.

‒ Znikniesz – zawyrokował książę. – Zupełnie 
znikniesz z widoku publicznego. Zostanie 
ogłoszone, że postanowiłeś całkiem poświęcić 
się nauce. Pojedziesz do stolicy i zamieszkasz 
w obrębie Cesarskiego Uniwersytetu. Będziesz 
się trzymał z dala od dworu, z dala od polityki. 
Tak, nie zabiję cię – odparł, widząc zaskoczone 
spojrzenie syna. – Choć pewnie powinienem. 
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Szkoda jednak zmarnować twój potencjał. Jest 
niewielka szansa, że wyrośniesz z głupoty. I pa-
miętaj, następnym razem nie obudzisz się w ga-
binecie tatusia.

Nazajutrz Alistair wyjechał. 
Pozwolono mu zabrać ze sobą swoich lu-

dzi, ale podróż odbyła się pod czujnym okiem 
książęcych żołdaków. Zbrojnego i nieufnego ra-
mienia ojca.

Potem przyszły długie tygodnie, podczas któ-
rych starał się jak najlepiej odgrywać narzuconą 
mu rolę. Zakopał się w przepastnych trzewiach 
biblioteki, gdzie próbował zapomnieć, zdławić 
duszącą go wściekłość i rozgoryczenie. Nie 
potrafił. Wciąż rozmyślał o zemście, z trudem 
skrywając przed oczami szpiegów szalejącą 
burzę emocji.

Na dziennik Pilgrima trafił przypadkiem. 
Zakurzoną książeczkę prawdopodobnie kiedyś 
odłożono na niewłaściwe miejsce i tak już została, 
kompletnie zapomniana i odosobniona w dziale 
przyrodniczym. Potraktował ją jako przerywnik, 
powieść historyczną, sposób na chwilowe oder-
wanie się od rzeczywistości. Początkowo lektura 
nie wzbudziła jego większego zainteresowania, 
dopóki nie trafił na fragment o smokach. 

Arystokrata nie wierzył w przeznaczenie, ale 
dreszcz emocji, który poczuł w tamtej chwili, 
gdy z wypiekami na twarzy chłonął każde słowo, 
gdy drżącymi palcami przewracał pożółkłe stro-
ny, a rozpalona wyobraźnia podsuwała fantasty-
czne obrazy, był niczym dotyk losu. 

Znalazł sposób na zaspokojenie ambicji.
Smoki zawładnęły jego myślami i snami. Mi-

tyczne stworzenia, zagadka przyrody – tajem-
nica, której przez lata nikt nie zdołał zgłębić. 
Alistair dostrzegł swoją szansę i postanowił ją 
wykorzystać. Skoro droga politycznego splen-
doru została przed nim zamknięta, na kartach 
historii musiał zapisać się w inny sposób.

Odkrywca. Pogromca legendy. To brzmiało 
dobrze.

Ponadto sukces mógł zmienić zdanie księcia 
odnośnie niepokornego syna.

Ze zdwojoną energią zabrał się za przygo-
towania. W zamku zbudowanym z opasłych 
woluminów gromadził informacje o Pilgri-

mie, Północy i zamieszkujących ją plemionach. 
Wzmianek o smokach było frustrująco mało, 
ale mozolnie, wydobywając słowo po słowie, 
ślęcząc po nocach nad mapami, korzystając         
z niechętnych wskazówek papierowych dorad-
ców, Alistair sporządził plan podróży.

W otoczeniu sługi i zaufanych strażników 
wyruszył na wyprawę swojego życia.

Nikt go nie żegnał, nikt nie zatrzymywał. 

– Panie, zbliżamy się do Chłodnego 
Pożegnania – zachrypnięty głos dowódcy od-
działu, Bachera, który na moment zrównał się    
z powozem, przerwał rozmyślania szlachcica.

 W oddali majaczył ciemny zarys ostat-
niej przystani cywilizowanego świata.

***
 Chłodne Pożegnanie.
 Osada wybudowana przed stu 

osiemdziesięciu laty, kiedy jeszcze wierzono, 
że lodowe pustkowia skrywają nadające się do 
eksploatacji bogactwa. Miała stanowić najda-
lej wysunięty na północ przyczółek Imperium, 
a zarazem pełnić funkcję bazy wypadowej dla 
wszelkiego rodzaju ekspedycji. Swą wdzięczną 
nazwę zawdzięczała poetyckim ciągotom 
pierwszego gubernatora.

 Kiedy jednak okazało się, że niegościnna 
Północ ma do zaoferowania nowym miesz-
kańcom tylko zimno i śmierć, inwestorzy wyco-
fali się, a badacze uciekli, gdy kurek z pieniędzmi 
został zakręcony. Pozostali jedynie pechowcy, 
którzy sprowadzili z sobą cały dobytek, wiedzie-
ni żądzą przygód lub nadzieją szybkiego zysku.

 Z biegiem lat mieścina pod wpływem 
nieustającego szturmu lodowych wichrów 
zgarbiła się, skurczyła, zapadła w sobie, tak samo 
jak jej mieszkańcy, na których zimno również 
odcisnęło swe piętno. Zmienił się charakter osa-
dy. W ostatnim stuleciu stała się miejscem zsyłki 
przeróżnych mętów: bandytów, morderców oraz 
wszelakich desperatów i uciekinierów.

 Starą nazwę zastąpiła nowa, nieoficjalna, 
ale bardziej odpowiednia.

 Kloaka.
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Strażnicy nawet nie starali się zatrzymywać 
wjeżdżających. Okutani w ciężkie futrzane 
płaszcze przypominali bardziej zwierzęta niż 
ludzi. Obrzucili powóz nieprzychylnym spoj-
rzeniem, ale nie powiedzieli ani słowa – być 
może przez zbrojny orszak, a być może z powo-
du butelki wędrującej z rąk do rąk, miłosiernie 
wypełniającej czas bezsensownej warty.

Z marazmu wyrwało ich dopiero pytanie         
o drogę do gospody. Jeden ze strażników apa-
tycznie machnął ręką w kierunku centrum 
miasta i burknął coś niezrozumiale. Wyraźnie 
chwiał się na nogach. Dyskusja z nim nie miała 
żadnego sensu.

Kloaka wydawała się na wpół wymarła. 
Powoli jechali główną ulicą, witani tylko przez 
potępieńcze wycie wichru. Ściśnięte, przysad-
ziste budynki w milczeniu obserwowały przy-
byszy pustymi okiennymi oczami. Parę razy                    
w zasięgu wzroku pojawiały się zgarbione syl-
wetki, które na widok nadjeżdżających na-
tychmiast znikały w bocznych zaułkach lub za 
drzwiami domostw.

„Gorące Objęcia” znaleźli bez problemu. Bu-
dynek jako jedyny był rozświetlony, z komina 
buchały kłęby dymu, a ze środka dochodziły 
odgłosy zabawy. Zajechali na niewielki dziedzi-
niec. Z opustoszałej stajni nie wyszedł nikt, aby 
zająć się końmi. Najwyraźniej nie spodziewano 
się gości o tej porze roku.

Alistair wysiadając z powozu wciągnął 
głęboko mroźne powietrze. Miało posmak bru-
du, nędzy i zapomnienia.

Skinął na Bachera i razem z czterema 
żołnierzami skierowali się do środka. Pozostali 
zabrali się za rozładunek bagażu.

Sala była pełna. Zaraz po wejściu uderzył 
w nich gwar rozmów, śmiechów, pijackich 
okrzyków, a wszystko przy wtórze tłuszczu 
skapującego z połci mięsa i radośnie skwier-
czącego w płomieniach. Na widok przybyłych 
wrzawa ucichła. 

Szlachcic zignorował zupełnie posępne spoj-
rzenia i spokojnie ruszył w stronę kontuaru.

‒ Biorę pokoje dla mnie i dla moich ludzi. 
Najlepsze, jakie masz – zwrócił się do oberżysty, 
wysuszonego mężczyzny o chytrym spojrzeniu. 
– Każ stajennym zająć się naszymi końmi. Je-
dzenie, wodę i piwo niech dziewki przyniosą do 
pokoi. Zostajemy na miesiąc. Wszystko jasne?

‒ Tak, panie – odparł zapytany, wpatrując się 
chciwie w rzucone niedbale na ladę złote mo-
nety.

‒ Nie lubimy tu takich jak ty! – Rozległ się 
nagle czyjś bełkotliwy okrzyk. – Mówię do cie-
bie, paniczyku!

 Alistair obrócił się. Nieopodal, w oto-
czeniu kilkunastu kompanów, siedział ogromny 
brodacz. Przekrwionymi oczami wyzywająco 
wpatrywał się w arystokratę. Pomruk aprobaty, 
który rozszedł się po sali, tylko go rozochocił.

‒ Gnacie, za dużo wypiłeś… – Próbował 
interweniować oberżysta, ale został uciszony.

‒ Zamknij ryj, kozojebco! Teraz ja mówię! 
Czego tu szukasz, pięknisiu? Patrzcie na tę 
gładką buźkę, jak u panienki. Dupę też masz tak 
wygoloną? – Zarechotał. – Uważaj, żeby ci jej 
ktoś przypadkiem nie wygrzmocił.

Rozległ się szczęk wysuwanych mieczy. To-
warzysze brodacza poderwali się z miejsc.
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‒ Wstrzymajcie się – rozkazał szlachcic swoim 
strażnikom. Z niechęcią posłuchali. Bacher          
z dezaprobatą pokręcił głową, przeczuwając, co 
się zaraz wydarzy.

‒ Co jest? Strach was obleciał? I bardzo do-
brze. Tu prawo nie sięga, tu nas zesłano na 
śmierć i zapomnienie do przedsionka lodowego 
piekła. Tu jest Kloaka, a Kloaką rządzimy my! – 
Zaryczał, a wokół rozległy się pijackie okrzyki 
poparcia.

Chamstwo i prostactwo. Rozpasane, rozbu-
chane, szalejące w tańcu na otaczających go 
prymitywnych mordach. Alistair nienawidził 
pospólstwa, ale doskonale wiedział, jak należy 
sobie z nim radzić. Ciemny lud był podobny do 
niesfornego psa. Trzeba go trzymać krótko i za 
pysk, a wszelkie oznaki buntu bezlitośnie zdusić 
w zarodku.

W paru szybkich krokach zbliżył się do bro-
dacza i, zanim ten zdążył zareagować, ujął jego 
twarz w dłonie i pocałował. Przez moment 
panowała pełna zaskoczenia cisza, potem ktoś 
zażartował, wywołując ogólny wybuch śmiechu. 
Napięcie opuściło wszystkich poza kompanami 
Gnata. Z konsternacją przypatrywali się swemu 
przywódcy, który w ogóle nie próbował wyrwać 
się z uścisku szlachcica. Przedłużające się sekun-
dy pocałunku tłum wyliczał rozentuzjazmowa-
nym skandowaniem.

W końcu usta mężczyzn rozeszły się. W po-
wietrze wzbił się obłoczek pary, który zaraz 
zniknął. Życie uciekające z zamarzniętych płuc. 
Martwy brodacz osunął się na podłogę. 

‒ Cholerny mag lodu ‒ szepnął ktoś, a fala 
niepokoju rozeszła się po zgromadzonych ni-
czym zaraza. Alistair z zadowoleniem patrzył, 
jak gniew i chęć odwetu zostaje zastąpiona przez 
zabobonny lęk.

Wrodzona nierówność ludzi. 
Arystokrata wierzył tylko w tę jedną 

zasadę rządzącą światem. Tego wieczoru znów 
potwierdziła swoją słuszność. Magia. Tak pros-
taczkowie nazywali umiejętność czerpania ener-
gii z ciała i otoczenia, a następnie przetwarzania 
jej do zamierzonych celów. Teoretycznie każdy 
mógł się jej nauczyć. Teoretycznie. W prakty-
ce wymagało to niezłomnej woli oraz miesięcy 

ciężkich treningów. Poza tym do wiedzy tajem-
nej mieli dostęp tylko szlachetnie urodzeni.       
O nauczaniu tępych plebejuszy nikt nawet nie 
myślał. Pomysł tak absurdalny, że aż śmieszny. 
Jakby mogli choćby w najmniejszym stopniu 
pojąć tajniki Sztuki.

‒ Będą kłopoty – wyszeptał śmiertelnie bla-
dy oberżysta. – Gnat był zaufanym człowiekiem 
burmistrza Moroza.

‒ Jutro się tym zajmę. A teraz pokaż w końcu 
te pokoje.

 Gdy wchodzili na górę, słychać było tyl-
ko żałosne skrzypnięcia schodów.

Burmistrz Wiktor Moroz z samego rana 
pojawił się w „Gorących Objęciach” w asyście 
dwudziestu zbrojnych, wciąż pijanych gniewem 
z powodu śmierci towarzysza. Na miejscu zas-
tali strażników gotowych na ich przyjęcie. Po 
krótkiej wymianie zdań burmistrz podążył z ka-
pitanem Bacherem na piętro.

Szlachcic siedział w swoim pokoju i popijał 
wino ze zdobionego kielicha. Na widok 
przybyłych machnięciem ręki odesłał służącego 
i gestem wskazał Morozowi miejsce.

‒ Zapraszam, burmistrzu. Napije się pan 
wina? Pochodzi ze słonecznych winnic Dalilu.  
Z pewnością lepsze od serwowanych tutaj sika-
czy.

Po krótkiej chwili wahania Moroz posłuchał. 
Nie podobała mu się cała sytuacja, ale instynkt 
podpowiadał mu, że należy czekać i słuchać. Kie-
dy dowiedział się o śmierci Gnata, w pierwszej 
chwili podejrzewał, że w mieście pojawił się 
konkurent, który spróbuje wygryźć kawałek 
władzy dla siebie. Szczegółowa relacja wydarzeń 
poprzedniego wieczoru szybko wyprowadziła 
go z błędu. Pozostawało pytanie, czego szukał    
w Kloace tajemniczy szlachcic i w jaki sposób 
powinien zostać za zuchwalstwo ukarany.

‒ Coś ty za jeden?
‒ Szybko i do rzeczy. To mi się podoba. – 

Moroz musiał być twardy i bezwzględny, skoro 
udawało mu się stać na czele tutejszego bałaganu. 
I nie do końca głupi. Z pewnością człowiek,                                                                                      
z którym należało się w Kloace liczyć. Alistair 
przed wyruszeniem w podróż dowiedział się 
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o nim paru rzeczy. Burmistrz był z urodzenia 
pomniejszym szlachetką, z ambicjami zdecy-
dowanie większymi niż kiesa i rozum, jak się 
później okazało. Oskarżony o sianie niepoko-
ju oraz podburzanie przeciwko Imperatorowi, 
został skazany na wygnanie do Kloaki, którą 
ostatecznie uczynił swym królestwem. Sfrus-
trowany gołodupiec, łatwy do zmanipulowa-
nia. – Nazywam się Alistair Dei’Mantis. Jestem 
książęcym synem.

Pozwolił, by waga tych słów zawisła na chwilę 
w powietrzu.

‒ Mój człowiek nie żyje. Nie puszczę tego 
płazem! – Moroz zawrzał z gniewu, wyczuwając 
w jakim kierunku potoczy się rozmowa.

‒ Postawię sprawę jasno. Jeśli stanie mi się 
jakakolwiek krzywda, jeśli zostanę zaatakowany 
lub ucierpię w wypadku, to mój ojciec dopilnu-
je, żeby twoje flaki znaczyły całą drogę z tego 
lodowego zadupia aż do samej stolicy. A ręce 
rodu Dei’Mantis sięgają bardzo daleko. To samo 
dotyczy ataku na moich ludzi. Czy to jasne?

Burmistrz niechętnie przytaknął. Z nazwis-
kiem Dei’Mantis należało się liczyć w Imperi-
um, a swoją lekcję już odebrał.

‒ Jestem gorącym zwolennikiem metody kija 
i marchewki – ciągnął niewzruszenie arysto-
krata. – Czas na marchewkę. Oczekuję z two-
jej strony pełnej współpracy. Jeśli uznam ją za 
satysfakcjonującą, to kto wie? Może będziesz 
mógł zmienić otoczenie na bardziej przyjaz-
ne. Na przykład na niewielką posiadłość nad 
południowym morzem. Słońce, ciepło i mnóst-
wo smagłych wieśniaczek z pewnością stanowią 
niezłą alternatywę dla dożywocia w mrozie           
i chłodzie.

‒ Co miałbym zrobić? – Spytał Moroz, nie-
skutecznie próbując ukryć zainteresowanie. 
Zrobiłby wszystko, żeby tylko móc opuścić Klo-
akę. Z całego serca nienawidził zimna. Odkąd  
w niej zamieszkał, wydawało mu się, że nieus-
tanny chłód, niczym robal, wpełzł mu pod skórę 
i wwiercił w kości. Czuł nadarzającą się okazję, 
a już dawno nauczył się, że okazję trzeba łapać 
za jaja i nie puszczać, dopóki nie puszczą soki.

‒ Nic specjalnego. Przybyłem tu w celach 
naukowych. Będę potrzebował informacji, map 

lodowych pól, przewodnika, zaopatrzenia, jas-
zczurów oraz skorego do współpracy Icminita. 
Wyruszam na północ.

‒ Na północ? Przecież tam nic nie ma.
‒ Mam nadzieję, że jest. Szukam pewnego 

stworzenia. Smoka. Na pewno o nim słyszałeś.
‒ Smoka?
Moroz z trudem powstrzymał pełen niedo-

wierzania śmiech. To nie mieściło się w głowie. 
Ten idiota przemierzył całe Imperium w po-
goni za bajką. Słyszał oczywiście o bożkach 
dzikusów, ale nikt o zdrowych zmysłach nie 
wierzył w te opowieści. Cóż, być może szlach-
cic i był szaleńcem, ale szaleńcem wpływowym, 
dzierżącym w garści przepustkę do wolności, 
więc należało się z nim obchodzić bardzo 
ostrożnie. Na razie zagra w jego małą grę i dopil-
nuje, żeby wywiązał się ze składanych obietnic. 
A przy odrobinie szczęścia, uda mu się również 
pomścić śmierć Gnata.

Burmistrz Kloaki uśmiechnął się szeroko.
‒ Jestem do twoich usług, panie.

Bacher kopnięciem wyłamał drzwi do izby. 
W pomieszczeniu śmierdziało potem, kałem        
i starym alkoholem. Spod sterty zapchlonych 
futer rozrzuconych po łóżku rozlegało się głośne 
pochrapywanie.

‒ Bierzcie go – powiedział. 
Dwóch podwładnych brutalnie obudziło Ic-

minita. Mężczyzna był pijany w sztok. Zamiast 
stawiać opór, zaczął bełkotliwie podśpiewywać 
w nieznanym języku. Najwyraźniej nie zdawał 
sobie sprawy, że popijawa już się skończyła. 

Nagle głośno pierdnął, po czym głośno 
zarechotał.

‒ Co za śmierdziel! – Jeden ze strażników 
trzepnął tubylca w głowę. W efekcie po-
wietrze wypełniły wiązanki jak najbardziej 
zrozumiałych już przekleństw, a sam Icminita 
począł wyrywać się i wierzgać niczym dzikie 
zwierzę.

Kapitan przyglądał się rozgrywającej przed 
nim scenie z pozornym spokojem. W rzeczy-
wistości z trudem trzymał gniew na wodzy. 
Miesiące spędzone w towarzystwie Alistai-
ra mocno nadszarpnęły jego nerwy. Nie miał 
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jednak wyboru. Rozkazy księcia były jas-
ne – pilnować krnąbrnego syna i o wszystkim 
raportować.

I tak oto wylądował na końcu świata, z dala od 
rodziny, na łasce rozpuszczonego, aroganckiego 
gnoja. Piękna nagroda za lata wiernej służby                   
i ujawnienie planowanego zamachu.

Zazgrzytał zębami. 
Z drugiej strony rozumiał książęce obawy. 

Alistair pomimo swoich wad z całą pewnością 
nie był głupi. W oczach szlachcica płonął ten 
sam ogień, który kapitan widział wiele razy 
na wojnie. Rozpaczliwa wola przetrwania ‒                                                                                                
dziwaczny upór, który wbrew zdrowemu 
rozsądkowi i szansom pozwolił jego towarzy-
szom wrócić do domu. Z tym że arystokratą 
kierowało coś innego. Coś, co wymykało się 
pojmowaniu Bachera. Nie miał jednak żadnych 
wątpliwości, że do tajemniczego celu, jakikol-
wiek by nie był, młody dziedzic Dei’Mantis 
będzie dążył za wszelką cenę, a kto stanie mu 
na drodze, zostanie zmiażdżony jak ziarno                    
w młyńskim kole.

Rozkaz to rozkaz. Zarówno ojciec, jak i dzia-
dek kapitana poświęcili życie w służbie Imper-
ium, a posłuszeństwa uczyli swych potomków 
już od kołyski. Ostatnia misja i dostanie awans. 
Musiał wykazać jeszcze odrobinę cierpliwości.

‒ Kurwa, ugryzł mnie! – Wrzask podwładnego 
przerwał rozmyślania.

‒ Przestańcie się z nim w końcu pieprzyć. 
Doprowadźcie tego dzikusa do porządku! – 
warknął i wyszedł trzaskając drzwiami.

 Alistair przysunął bliżej nosa perfumo-
waną chusteczkę, ale niewiele to pomogło. Odór 
otaczający Icminita był nie do zniesienia. Tuby-
lec z przeciwległego końca stołu przypatrywał 
się szlachcicowi mętnym wzrokiem.

‒ Jak się nazywasz? – Pytanie arystokraty 
zostało zbyte ponurym milczeniem.

Dał znak ręką i po chwili nadszedł oberżysta 
niosąc pełną butelkę bimbru. W oczach Ic-
minita pojawiło się ostrożne zainteresowanie. 
Niczym kot, który upatrzył sobie mysz, śledził 
spojrzeniem flaszkę, dopóki nie wylądowała 
bezpośrednio przed nim. 

‒ Pić mi się chce – oznajmił chropawym, 
spiętym głosem. Mówił z tak niewyraźnym ak-
centem, że ledwie dało się go zrozumieć.

‒ Nie krępuj się.
Więcej nie trzeba było powtarzać. Mężczyzna 

szybko otworzył butelkę i pociągnął długi łyk. 
Po chwili oderwał się od szyjki z pełnym ulgi 
westchnieniem. Na pooranej zmarszczka-
mi twarzy pojawił się cień uśmiechu. Demon 
nałogu został na razie zaspokojony. 

‒ Ixinet. Nazywają mnie Ixinet – powiedział, 
ukazując rząd popsutych zębów. – Dobre imię. 
W języku ojców znaczy „wytrwały” – roześmiał 
się niewesoło. Śmiech zmienił się w kaszel i do-
piero kolejny łyk przywrócił go do porządku.

‒ Z którego jesteś szczepu?
‒ Synowie Wilków. Vissaja.
‒ Doskonale. Potrzebuję przewodnika. Za-

prowadzisz mnie do nich.
Icminita pokręcił przecząco głową.
‒ Nie mogę. Wyrzucili mnie. Wygnali. Chuje 

pierdolone.
‒ Dlaczego? – Spytał Alistair, choć odpowiedź 

była oczywista. Kolejny dzikus zniszczony przez 
zdobycze cywilizacji, z których nie potrafił od-
powiednio korzystać. Słaby, głupi śmieć.

‒ Gnojjee – wybełkotał Ixinet. Zawartość 
butelki znikała w zastraszającym tempie. –             
Szaman powiedział, że opętały mnie demony 
obcych. Kazał się wynosić. Się wynosić! Stary 
głupiec. Mnie tu dobrze. Dobrze. Tak, dobrze. – 
Zwiesił głowę. Gdy już wydawało się, że zasnął, 
poderwał się nagle tocząc dokoła nieprzytom-
nym spojrzeniem. – Pusta – stwierdził żałośnie.

‒ Zaraz oberżysta przyniesie następną. A na 
razie musisz się skupić. – Szlachcic starał się 
nie okazywać irytacji, ale przychodziło mu to                    
z trudem. W Kloace Icminitów przebywała za-
ledwie garstka. Sami zdegenerowani wyrzut-
kowie. Zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez Moroza, tylko Ixinet nadawał się jeszcze do 
czegokolwiek. Bez pomocy tubylca odnalezie-
nie klanu pośród lodowych pustkowi graniczyło                                                                                                    
z cudem. – Jeśli będzie potrzeba, odnajdziesz 
swój szczep? Zaprowadzisz mnie do Vissaja?

‒ Icminita zawsze trafi do domu. O ile zechce 
– dodał z naciskiem.
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‒ Jeśli zechce, to gardło Icminita już nigdy 
nie będzie suche.

‒ No właśnie. Pić mi się chce – poskarżył się. 
– Gdzie moja butelka?

Po chwili na stole pojawiły się kolejne dwie 
flaszeczki, w których radośnie chlupotał złocisty 
płyn. Ixinet zgarnął je i przytulił do piersi, jak 
ojciec dawno nie widziane dzieci. W oczach tu-
bylca zalśniły pijackie łzy wdzięczności.

‒ Druga, żeby ci się wieczór nie dłużył.
‒ Dziękuję, panie – zaszlochał. Rękawem 

wytarł zwisającego z nosa gila.
‒ Rozumiem, że mamy umowę?
‒ Tak, tak, tak. – Ścisnął mocniej nowe 

przyjaciółki, jakby w obawie, że jego dobro-
czyńca jeszcze gotów się rozmyślić.

‒ Wyruszamy pojutrze. Masz być gotowy.

***
Bezkres lodowych pustkowi w każdym 

budził respekt. Gdy z pola widzenia znikały 
zabudowania, człowiek stawał przed obliczem 
śnieżnej nieskończoności. Wściekłej i niena-
wistnej, gotowej zmiażdżyć każdego śmiałka, 
który nie okaże jej należytego szacunku. 

Im dalej na północ, tym częściej można było 
się natknąć na pasma wzniesień, przeradzających 
się w ostre, poszarpane szczyty.

Wiatr nie przestawał zawodzić nawet 
na chwilę. Nieustające wycie męczyło ciało 
i przenikało ducha, odbierając po trosze 
życiodajne ciepło i nadzieję.

Grupa postaci na lodowych jaszczurach           
z mozołem przedzierała się przez zawieruchę. 
Zwierzęta te były najlepszym środkiem trans-
portu przez pustkowia. Korzystały z nich wszys-
tkie icminickie szczepy. Dwukrotnie większe 
od koni, pokryte bladoniebieską łuską stwory 
charakteryzowała nadzwyczajna odporność na 
zimno, a łagodne usposobienie czyniło z nich 
doskonałe wierzchowce.

Podczas podróży w ogóle nie rozmawiali. 
Zamknięci w pancerzu ze skór i wielu warstw 
ubrań w milczeniu podążali za swym przewod-
nikiem. Twarze skryły się we wnętrzu głębokich 
kapturów oraz za zasłoną szali, czap i postawio-
nych wysoko kołnierzy. Podróżnicy pogrążyli 

się w rozmyślaniach, starając się nie dopuszczać 
do siebie zimna i marząc o zacierającym się już 
wspomnieniu ciepła.

Tęsknota za domem, płomień ambicji, żar 
alkoholu rozpalający trzewia. Każdego z nich 
napędzał inny rodzaj ognia.

Żadna z książek ani żaden z dzienników, 
które przeczytał, nie potrafiły oddać klimatu 
tego mroźnego piekła. Choć wyruszyli zaledwie 
przed czterema dniami, Alistair miał wrażenie, 
jakby podróż trwała wieczność. Za pomocą 
magii starał się łagodzić skutki zimna, ale nawet 
zaklęcia niewiele pomagały. Ixinet uprzedził, 
że zanim dogonią stale przemieszczający się 
klan, minie dziewięć lub dziesięć dni. Szlach-
cic nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób Icminita 
odnajduje drogę. Wiatr zacierał wszelkie ślady 
karawany w przeciągu kilku minut, a dokoła 
znajdowała się tylko jednolita, biała pustynia. 
Już dawno przestał śledzić wskazówki kompa-
su. Igła tańczyła to w jedną, to w drugą stronę.

Choć robili przerwy co parę godzin, 
wytchnienie przynosił dopiero wieczorny 
postój. Osłonięci występem skalnym i cielskami 
jaszczurów mogli rozpalić niewielkie ognisko              
i skraść płomieniom odrobinę ciepła.

Od chwili opuszczenia osady Ixinet 
zachowywał względną trzeźwość. Stał się 
posępny i małomówny. 

Gdy wieczorem siedzieli przy ogniu, Alistair 
zauważył, że tubylec wpatruje się w mrok z nie-
odgadnionym wyrazem twarzy. Najwyraźniej 
myślami był gdzieś daleko. Zapewne z porzu-
conym klanem i zbliżającą się perspektywą po-
nownego spotkania. 

Dosiadł się do niego. Manierka przeszła           
z ręki do ręki. W milczeniu przysłuchiwali się 
zawodzeniu wichru.

‒ Czego chcesz? – Spytał w końcu Icminita.
‒ Opowiedz mi o smokach.
‒ To żadna tajemnica. – Ixinet wzruszył 

lekceważąco ramionami. – Każde dziecko 
zna historię Nadejścia. Nie ma w niej nic 
niezwykłego. Obcy poznali ją już dawno temu.

‒ Chciałbym ją usłyszeć od ciebie. Ze źródła.
‒ Chyba nie muszę ci przypominać, kto ci 

płaci i dba, aby nie brakowało alkoholu – dodał 
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ostro arystokrata, gdy rozmówca zbył jego 
prośbę wzruszeniem ramion.

‒ Jak tam chcesz… panie – mruknął. 
Wydawało się, że nie powie nic więcej, ale po 
chwili zaczął opowiadać. – Od najdawniejs-
zych czasów lud Vissaja czcił swych przodków. 
Pamięć o minionych pokoleniach przekazy-
wano ustnie. W pieśniach szamanów kryła 
się cała historia klanu. Gdy śmierć zabierała 
naszych braci i siostry, płakaliśmy, bo ich du-
sze zamarzały na wieki, nadaremno próbując 
nasycić nieskończony apetyt Mundabarry. Wie-
lkiego Lodu. To były złe dni.

Głos Icminity z każdym wypowiedzianym 
słowem stawał się mocniejszy, bardziej śpiewny, 
jakby pobudzały go odżywające wspomnienia. 
Mężczyzna zapatrzył się w dal nieobecnym     
wzrokiem. 

‒ Przybyły znikąd. Pierwszy zauważył je 
mały chłopiec, szczeniak ledwie odrosły od 
ziemi. Wbiegł z wrzaskiem między iklu, z któ-
rych zaczęli wychodzić zaniepokojeni ludzie. 
Na końcu pojawił się szaman. Spojrzał w niebo 
i wtedy się pojawiły. Duchowy przywódca padł 
na kolana porażony potęgą nadchodzących bo-
gów. Wyłoniły się z chmur z rykiem, od którego 
trzęsła się ziemia. Z rozwartych paszcz tryskały 
strumienie ognia. Vissaja nigdy nie widzieli ni-
czego piękniejszego. Rozpostarte szeroko og-
romne skrzydła, lśniąca srebrem łuska. Smoki 
majestatycznie przecięły niebo, oznajmiając 
światu swoje przybycie. 

‒ Co stało się potem?
‒ Rozdzieliły się. Każdy poszybował 

w inną stronę. Jak się później okazało, 
świadkami Nadejścia były wszystkie icminic-
kie klany. Porzuciliśmy dotychczasowe szlaki                                                
i wyruszyliśmy na poszukiwanie bogów. Wielu 
z naszych braci nigdy nie dotarło do celu. Prze-
padli pożarci przez zazdrosnego Mundabarrę. 
Synowie Wilków nie stracili wiary. Po długiej, 
wyczerpującej wędrówce odnaleźliśmy go. 
Przygarnął nas, objął opieką i oddał swoje 
ciepło. Wtedy zostało zawarte święte przymie-
rze. Ciało za ducha. Od tamtej pory powierzamy 
smokowi zmarłych, a on zapewnia, by ich dusze 
nigdy więcej nie zaznały zimna.

‒ A ty? Widziałeś go? Widziałeś smoka?
Tubylec splunął w ognisko.
‒ Nie. Tylko szaman i garstka zaufanych 

myśliwych znają lokalizację jaskini. Jak się 
można domyślić, ja do nich nie należałem – 
uśmiechnął się krzywo. – Zresztą to wszystko 
pieprzone bajki. Nie potrzebuję smoka. Mam 
nowego boga, który grzeje mnie za życia, a nie 
po śmierci. 

To powiedziawszy, wstał i oddalił się z ma-
nierką.

***
Burmistrz Moroz w zamyśleniu przypatrywał 

się ponurej panoramie miasta. Jego biuro mie-
ściło się w najwyższym budynku, więc mógł 
do woli obserwować swoje małe królestwo. Nie 
było zresztą czego podziwiać. Skupisko nie-
ciekawych, bezbarwnych domów sprawiało 
wyłącznie przygnębiające wrażenie.

Myśli mężczyzny krążyły wokół wypra-
wy książęcego syna. Minęło już osiem dni, 
odkąd wyruszyli. Wkrótce dogonią klan. Miał 
nadzieję, że jego posłaniec dotarł już na miejsce 
i przekazał wiadomość. Dwa dni przewagi nad 
szlachcicem powinny wystarczyć w zupełności. 
Wywołany ferment odpowiednio nastawi tubyl-
ców do przybyszy i przyspieszy koniec idiotycz-
nej eskapady.

Moroz zamierzał dopilnować, aby arys-
tokrata wywiązał się ze złożonej obietnicy.                          
W tym celu musiał pokrzyżować jego plany. Nie 
mógł dopuścić, żeby przepadł na całe tygodnie, 
ścigając pośród zamieci jakieś mrzonki.

O nie. Czekał już wystarczająco długo. Te-
raz, kiedy pojawiła się szansa na powrót z wy-
gnania, nie zamierzał jej zmarnować. Poza 
tym, lata spędzone w Kloace nauczyły go, że 
lodowy wicher jest przeraźliwie skutecznym 
zabójcą. Zwłaszcza wobec niedoświadczonych 
podróżników. Im dłużej Dei’Mantis przebywał 
na lodowych pustkowiach, tym większa była 
szansa, że stanie się ich kolejną ofiarą, a wszelkie 
plany burmistrza szlag trafi.

Wzdrygnął się i podszedł bliżej kominka. 
Przeklęte zimno. Nie mógł doczekać się, kiedy 
na zawsze pożegna to zadupie.
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***
Gdyby nie Ixinet, z pewnością przeoczyliby 

skupisko iklu. Wyciosane z lodu budynki ide-
alnie stapiały się z tłem i z odległości zaledwie 
kilkuset metrów nie sposób ich było odróżnić 
od zwykłych śnieżnych pagórków.

Gdy wjechali między tymczasowe zabudowa-
nia, z ich wnętrz zaczęli wychodzić członkowie 
klanu. Wszyscy odziani w skóry i czarnowłosi. 
Ciemne oczy śledziły przejazd przybyszy. Twa-
rze tubylców nie wyrażały żadnych emocji i tyl-
ko na widok Ixineta niektóre wykrzywiały się 
we wzgardliwym grymasie.

Alistair zauważył, że większość Vissaja to 
kobiety, starcy i dzieci. Dorosłych mężczyzn 
dostrzegł niewielu. Zapytał o to swego prze-
wodnika.

‒ Są pewnie na polowaniu – odparł. Widać 
było, że nie czuje się dobrze. Pod naporem 
niechętnych spojrzeń zgarbił się i spuścił głowę. 
– Co jakiś czas myśliwi wyruszają na duże polo-
wanie, żeby uzupełnić zapasy.

‒ A szaman?
‒ Na pewno czeka na nas w iklu znajdującym 

się pośrodku osady. Mój widok mu się nie spo-
doba.

‒ Jeśli spiszesz się dobrze, już nigdy nie 
będziesz się musiał nim przejmować. Prowadź.

Siedziba szamana niczym nie różniła się od 
pozostałych budynków. Zatrzymali się w pew-
nej odległości i zsiedli z jaszczurów. Ze środka 
wyszedł starzec o poznaczonej głębokimi 
zmarszczkami twarzy. Jego długie, siwe włosy 
swobodnie opadały na ramiona. Na szyi miał 
zawieszony dziwaczny, bardzo długi kieł.

Przez chwilę w milczeniu przypatrywał się 
przybyszom. Alistair wystąpił naprzód.

‒ Będziesz tłumaczył – oświadczył Ixinetowi.
‒ Ixitieia nahaika tuoho! – Warknął ost-

ro szaman do wygnańca. Ten zaczerwienił się                           
i wycofał. – Umiem mówić za siebie, człowieku. 
A już na pewno nie potrzebuję, żeby wyręczał 
mnie jego uwiędły język. – Ixinet, o ile to 
możliwe, jeszcze bardziej skurczył się w sobie.

‒ Znasz naszą mowę. Świetnie. To ułatwi 
sprawę. – Arystokrata dał znak swoim                          

ludziom, którzy zaczęli wyciągać z juków poda-
runki. – Nazywam się Alistair Dei’Mantis. Wiele 
dobrego słyszałem o dumnych Synach Wilków. 
Przebyłem daleką drogę, żeby poznać Vissaja. 
Jestem badaczem. Chciałbym dowiedzieć się 
wielu rzeczy o twoim ludzie, potężny szamanie. 
Hojnie odwdzięczę się za okazaną pomoc i…

Starzec machnął ręką ze zniecierpliwieniem.
‒ Tyle słów i nic z nich nie wynika – 

mruknął. – Wy ludzie z południa strasznie dużo 
mówicie. Na rozmowy przyjdzie czas później.                   
Najpierw posilimy się, napijemy i podzielimy 
pieśniami. Jestem Ayyanic, duchowy opiekun 
Vissaja – przedstawił się. – Możecie się rozbić 
na obrzeżach.

‒ Jak sobie życzysz, Ayyanicu. – Szlachcic 
musiał udawać, że są sobie równi. On, książęcy 
syn i ten śmierdzący dzikus. Nie miał jednak 
wyjścia. W kulturze icminickiej szamanom oka-
zywano najwyższy szacunek i uchybienie temu 
obowiązkowi przekreśliłoby wszelkie szanse na 
uzyskanie pożądanych informacji.

Noc przeszywały dźwięki kościanych 
piszczałek, splatających się z obco brzmiącym, 
śpiewnym zawodzeniem icminickich kobiet. 
Pod wieczór wicher ucichł, dzięki czemu ognis-
ka po raz pierwszy od wielu dni mogły płonąć 
mocno i wysoko, a ludzie mieli możliwość 
odpoczęcia po trudach wielodniowej podróży.

W panującej w osadzie atmosferze, z pozoru 
radosnej, dało się wyczuć napięcie. Choć tu-
bylcy serdecznie ugościli przybyszy jedzeniem 
i piciem, to okazywali wyraźny dystans wobec 
obcych. Niewidzialna granica oddzieliła obie 
grupy od siebie. Vissaja bawili się we własnym 
gronie, a strażnicy arystokraty przypatrywali się 
tylko z zaciekawieniem. 

Ixinet, wzgardzony zarówno przez dotych-
czasowych towarzyszy podróży, jak i przez 
własnych ziomków, błąkał się na granicy światła 
niczym duch, coraz bardziej rozżalony i pijany.

Przy największym ognisku, w samym cen-
trum uwagi, siedział szaman w towarzystwie 
szlachcica. Alistair wielokrotnie w trakcie wie-
czoru próbował rozpocząć rozmowę, ale Ayya-
nic zbywał go półsłówkami. Wydawał się bar-
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dziej pochłonięty obserwacją dzieci hasających 
przy ogniskach, niż konwersacją z gościem.

‒ Piękna pieśń. O czym opowiada? – 
Dei’Mantis starał się brzmieć uprzejmie.                  
W rzeczywistości pokłady dobrej woli arysto-
kraty topniały w zastraszającym tempie.

‒ O historii naszego ludu – odparł szaman. 
– W mądrości przodków można znaleźć wiele 
odpowiedzi.

‒ A czy zawiera się w niej historia tego 
niezwykłego naszyjnika? – Wskazał na wiszący 
u szyi starca kieł. – Żadna ze znanych mi bestii 
nie posiada takich zębów.

‒ To talizman ofiarowany plemieniu przez 
boga. Symbol zawartego przed wiekami przy-
mierza. Zresztą wydaje mi się, że jego pocho-
dzenie jest ci dobrze znane, przybyszu.

‒ Nie rozumiem.
‒ Rozumiesz doskonale – stwierdził oschle,       

spoglądając rozmówcy prosto w oczy. – Nie 
mam czasu ani ochoty na słowne gierki. Wiem, 
po co przybyłeś.

Alistair z trudem zamaskował zaskoczenie. 
Nie miał pojęcia, skąd szaman dowiedział się      
o jego planach. W gruncie rzeczy było to bez 
znaczenia, o ile uda się dojść do jakiegoś poro-
zumienia.

‒ I co w związku z tym postanowiłeś? – Spytał 
ostrożnie.

‒ Nic. Obcy nie mają wstępu do świętego 
miejsca.

‒ Na pewno da się uczynić wyjątek. Sowicie 
cię wynagrodzę. Cały lud Vissaja na tym sko-
rzysta.

Starzec roześmiał się niewesoło.
‒ Ludzie Południa. Wydaje się wam, że wszys-

tko można kupić za te wasze pieniądze. Rozej-
rzyj się – zatoczył ręką koło. – Tutaj są nic nie-
warte. Na pustkowiach liczy się tylko zaradność                                                                                                          
i niezłomna wola. Dwie rzeczy, których nie   
znajdziesz w swoim imperium. Hołubicie 
słabościom, pozwalacie szerzyć się zgniliźnie 
serc, a najlepszym tego przykładem jest 
nieszczęsny Ixinet. 

‒ Jestem bardzo wpływowym i potężnym 
człowiekiem. Miej to na uwadze.

‒ To ostrzeżenie, czy groźba?

‒ Przyjacielska rada, że nie należy pochopnie 
przesądzać sprawy.

‒ Ach tak – szaman wzruszył ramionami. – 
Tu nie masz żadnej władzy, przybyszu. Tu rządzi 
jedynie mróz, a na szacunek trzeba zasłużyć. 
Dostęp do smoczego leża mają tylko wybrani. 
Tak było, jest i będzie. Możecie zostać do rana, 
ale potem musicie odejść.

Szlachcic zacisnął zęby z wściekłości. 
Bezczelność dzikusa przekraczała wszelkie gra-
nice. Śmiał przeganiać książęcego syna jak zap-
chlonego kundla. 

Rozejrzał się wokół. Nikt nie zwracał na 
nich szczególnej uwagi. Wszyscy skupili się na 
pieśni i postaciach tańczących na tle płomieni. 
Zaczerpnął mocy. Jeśli nie po dobroci, to za 
pomocą Sztuki wyciśnie ze starca odpowiedzi. 
Wystarczyło tylko złapać za to chude gardło.

Uniesiona dłoń zamarła w ostatniej chwili. 
Alistair uważał się za niezłego maga, ale gdy 

spojrzał w oczy Ayyanica, przeraził się. Dostrzegł 
w nich rozszalałą furię żywiołu, potęgę, która 
spuszczona ze smyczy, zmiażdżyłaby go niczym 
robaka.

Pobladły śmiertelnie wstał i przeprosił na mo-
ment szamana. Ten skinął przyzwalająco głową, 
jakby nic przed momentem się nie wydarzyło.

Całe zajście ukradkiem zaobserwował kapi-
tan Bacher. Odprowadził wzrokiem arystokratę, 
który skierował się w stronę, gdzie rozbili obo-
zowisko. Ewidentnie rozmowy nie potoczyły się 
po myśli szlachcica. 

W przeciwieństwie do pozostałych straż-
ników, cały czas starał się zachować czujność 
i nie dał się zwieść luźniejszej atmosferze. 
Miał nadzieję, że młody dziedzic nie wpadnie 
na żaden szalony pomysł i jak na mężczyznę 
przystało, z godnością przełknie porażkę. 

W głębi ducha cieszył się z nadchodzącego   
fiaska misji. Pustkowia okazały się o wiele gor-
sze, niż przypuszczał. Tęsknił do żony i dzieci, 
a perspektywa odmrożenia sobie tyłka w ogóle 
mu się nie podobała.

‒ Hej, kapitanie, napije się pan? – 
Szturchnięcie w bok przerwało rozmyślania. – 
Dobra gorzałka. Nieźle grzeje.
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‒ W sumie, czemu by nie? – Pociągnął długi 
łyk przy wtórze aprobujących okrzyków. 

Szaman nieoczekiwanie okazał się potężnym 
czarownikiem, a do tego upartym i nie-
skorym do współpracy ścierwem. To cholernie 
komplikowało sprawę. Alistair nie zamierzał 
jednak rezygnować. Porażki były dla słabeuszy. 
Jeśli czegoś nie udawało się osiągnąć, oznaczało 
to tylko, że stosowało się niewłaściwie środki.

Sprawdził, czy nikt go nie obserwuje i za-
czął przetrząsać bagaże. Po paru minutach 
gorączkowych poszukiwań wyciągnął niewiel-
kie pudełko. W środku znajdowały się dwie fi-
olki z przeźroczystym płynem. 

Lixutelium, zwane potocznie Pogromcą 
Magów. Bardzo rzadka, bardzo droga i bard-
zo skuteczna trucizna. Od czasu zabójstwa 
piętnastego Imperatora przez zamachow-

ca maga stanowiąca, na mocy dekretu jego 
następcy, obowiązkowe wyposażenie wszys-
tkich arystokratów z najwyższego kręgu władzy. 
Działała błyskawicznie i wchłaniała się nawet 
przez skórę. Otumaniała przeciwnika w stopniu 
całkowicie uniemożliwiającym posługiwanie 
się jakąkolwiek formą Sztuki.

Omal nie upuścił drogocennego pudełka, 
gdy usłyszał zza pleców chrząknięcie.

‒ Co tam robisz? – Wybełkotał Ixinet. Z tru-
dem trzymał się na nogach. 

‒ Nie twoja sprawa. Zejdź mi z dro-
gi! – warknął szlachcic, odpychając pijanego 
mężczyznę. Tubylec upadł na lód. Próbował 
krzyknąć coś za odchodzącym, ale z jego ust 
wydobyły się jedynie płaczliwe pojękiwania.

 
‒ Ostatni raz proszę, żebyś przemyślał moją 

propozycję. Chcę go tylko zobaczyć i zbadać.
‒ To byłoby świętokradztwo. Bogowie są 

niepojęci, znajdują się ponad nami. Jak śmiesz 
przypuszczać, że mógłbyś objąć ich swoim mar-
nym rozumem? 

‒ Przecież to tylko… – Alistair ugryzł się 
w język, zanim powiedział „zwierzęta”. Nie 
zamierzał wdawać się ze starcem w teologiczne 
dysputy. – Nie bądź głupcem! Narażasz swój lud 
– ostrzegł.

‒ To ty jesteś głupcem, przybyszu. –Ayy-
anic również wpadł w złość. – Nawet słynna 
cierpliwość i gościnność Vissaja ma swoje 
granice. Jeszcze słowo i zostaniecie natychmi-
ast przegnani w ciemną noc. Nie pomogą ci                 
w żaden sposób mizerne umiejętności, które 
posiadasz – dodał z pogardą. 

‒ Sam tego chciałeś! – Wyjął z kieszeni fiolkę 
i chlusnął cieczą prosto w rozmówcę.

Na twarzy szamana odmalowała się 
wściekłość, a potem zaskoczenie i niedowierza-
nie, gdy poczuł się odcięty od mocy. Świat stracił 
ostrość, a myśli jasność. Z wrzaskiem rzucił się 
na szlachcica. W dłoni błysnął kościany nóż.

‒ Oiakkaderra! – Krzyknął.
Alistair odruchowo uchylił się, dzięki cze-

mu uniknął rozpłatania gardła. Atak starca był 
zupełnie niespodziewany. Po takiej dawce tru-
cizny powinien zostać całkiem unieszkodliwi-
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ony. Nie docenił sił drzemiących w duchowym 
opiekunie Vissaja.

Kolejny cios trafił. Ostrze rozcięło policzek 
na całej długości.

‒ Moja twarz! Moja twaaaarz! – Zawył 
potępieńczo Dei’Mantis, a dokoła rozpętało się 
piekło.

Czar wieczoru prysnął.
Przez moment panowała pełnej konsternacji 

cisza wywołana pierwszym krzykiem, a potem 
wszyscy chwycili za broń.

Bacher widział całe zajście i gdy szaman po 
raz trzeci uniósł nóż, był już na nogach i pędził 
w kierunku walczących. Ayyanic nie zdążył 
dokończyć dzieła. Lixutelium zaczęło w końcu 
działać. Sekundę później starzec znalazł się na 
ziemi, przygwożdżony żelaznym uchwytem ka-
pitana.

‒ Nie! Nie zabijaj go! – Wychrypiał Alis-
tair. Bacher wzdrygnął się widząc obłęd w jego 
oczach. – Potrzebuję go. A resztę wyrżnąć! – 
Wrzasnął.

Krzyk kobiet, płacz dzieci, rozkwitłe posoką 
kwiaty na lodzie, a pośrodku tego przerażone, 
pijane agresją demony. Garstka icminickich 
mężczyzn stawiła twardy opór w beznadziejnej 
walce, ale musiała ulec wobec lepiej uzbrojo-
nych i wyszkolonych przeciwników.

Starcy zginęli rozsiekani na strzępy, część 
kobiet również, a reszta została zagoniona wraz 
z dziećmi w jedno miejsce. Dopiero wtedy 
szaleństwo opadło, a oprawcy stojąc w oparach 
krwi, nad ciałami tubylców i własnych towarzy-
szy, uświadomili sobie, co uczynili.

‒ Przestań – wyszeptał szaman. – Dość.
‒ Przestać? Mam przestać? – Niegdyś 

piękna twarz arystokraty teraz wydawała się 
groteskową, wykrzywioną obłędem maską. 
– Ty to sprowadziłeś i tylko ty możesz to 
powstrzymać. Los Vissaja spoczywa w twoich 
rękach, starcze.

W oczach Ayyanica odbiła się desperacja, gdy 
z całych sił próbował użyć mocy. Bezskutecznie. 

‒ Bądź przeklęty, demonie!
‒ Mogę żyć z twoją klątwą. A teraz podejmuj 

decyzję albo każę zaraz uciąć łeb któremuś              
z dzieciaków. Może to ci pomoże w myśleniu.

‒ Panie, to niegodne – ośmielił się wtrącić 
Bacher. Nie mógł uwierzyć, do czego doszło.             
A wszystkiemu winien był pierdolony książęcy 
synalek. Nie wiedział, czym Alistair oblał szama-
na, ale nie miał wątpliwości, że to sprowokowało 
bezsensowną rzeź.

‒ Nie wtrącaj się! Jak śmiesz mi przerywać?! 
Decyduj – oznajmił lodowatym tonem.

‒ Przysięgnij. Przysięgnij, że oszczędzisz 
ocalałych.

‒ Zapomniałeś poprosić. Nie tak się zwraca 
do pana.

Przez chwilę mierzyli się wzrokiem. W końcu 
starzec uciekł spojrzeniem w bok.

‒ Proszę, oszczędź mój lud, panie, a zdradzę 
ci drogę do smoczego leża. Proszę – powiedział 
z rezygnacją, mając nadzieję, że chociaż kupił 
niedobitkom Vissaja bezbolesną śmierć.

‒ Przysięgam, że nie uczynię im krzywdy – 
skłamał gładko szlachcic. – A teraz mów.

‒ Trzeba jechać daleko na północ, zapuścić 
się głęboko na pustkowia. Po około dziesięciu 
dniach znajdziecie się u podnóży gór. Idąc 
wzdłuż pasma w kierunku zachodnim natraficie 
na samotną skałę ozdobioną z jednej strony wi-
zerunkami wilków. Podążając w kierunku wska-
zanym przez pyski natraficie na ścieżkę wiodącą 
w górę. Jest ona zupełnie niewidoczna, dopóki 
nie podejdzie się bardzo blisko. Prowadzi na 
szeroką skalną półkę. Tam znajduje się wejście 
do pieczary.

‒ Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę?
‒ Przyrzekam na duchy przodków, że w tej 

jaskini spotkasz naszego boga.
‒ W porządku. Wierzę ci.
‒ Zdradzę ci jeszcze jeden sekret, demonie. 

Yummunu drakka iedra.
‒ Co to znaczy?
‒ Dowiesz się w swoim czasie.
‒ Szkoda, że ty go nie doczekasz – odparł 

Alistair i poderżnął szamanowi gardło.
 Spojrzał na Bachera.
‒ Zabijcie resztę – rozkazał.
‒ Panie, nie mogę tego zrobić. To byłoby 

morderstwo.
‒ Przejdźmy się – zaproponował po chwili 

milczenia.
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‒ Pilnujcie więźniów! – polecił kapitan pod-
komendnym, po czym ruszył za szlachcicem. 
Gdy odeszli poza zasięg wzroku i blask ognisk, 
zatrzymali się. ‒ Po raz drugi kwestionujesz 
moje rozkazy. Co to ma znaczyć?

‒ Wybacz, panie, moją śmiałość, ale wszys-
tko posunęło się zbyt daleko. – Bacher starał 
się ostrożnie dobierać słowa. Jeszcze nigdy 
nie widział książęcego syna w takim stanie.                                                                                                  
W oczach mężczyzny płonęła gorączka 
szaleństwa, która nadal nie opadła. – Wasz ojciec 
by tego nie pochwalił. Nie działajmy pochopnie.

‒ Mój ojciec. Tak… Gdyby nie on, w ogóle by 
nas tu nie było. Komu służysz, kapitanie? Mnie, 
czy ojcu?

Pozornie błahe, choć w rzeczywistości 
śmiertelnie niebezpieczne pytanie.

‒ Oczywiście, że tobie, panie. Tobie i Impe-
rium.

‒ Wykonaj więc rozkaz.
‒ Nie mogę tego zrobić. 
‒ Nie możesz, czy nie chcesz? Chyba nie 

muszę ci przypominać, że jesteś jedynie mie-
czem, który dzierżą moje dłonie. Miecz nie 
myśli, tylko uderza.

‒ Nie zamorduję niewinnych kobiet i dzieci – 
oznajmił twardo, kładąc ostrzegawczo dłoń na 
rękojeści.

‒ Dosłownie włos dzieli cię od zdrady, kapi-
tanie – arystokrata zniżył głos do złowróżbnego 
szeptu. Przypominał sprężonego do skoku węża.

‒ Jesteśmy sami pośrodku niczego, panie. 
W krainie zapomnianej przez bogów. Wicher 
w mgnieniu oka zaciera ślady, a po paru god-
zinach ciała na wieki znikają pod pokrywą 
śniegu. – Nie chciał walczyć, ale nie zamierzał 
też poświęcać życia dla zaspokojenia zachcianek 
krwiożerczego szaleńca. Wydawało się, że rana, 
która oszpeciła twarz Dei’Mantisa, wydobyła 
jednocześnie mroczną stronę jego natury.

Alistair rozejrzał się dokoła, jakby nie od 
razu zrozumiał sens wypowiedzianych słów. 
Złapał się za głowę i przymknął oczy.

‒ Masz rację. Nie wiem, co we mnie wstąpiło 
– odparł po chwili. – Wybacz, że zwątpiłem w 
twoją lojalność, kapitanie – dodał, kładąc dłoń 
na ramieniu rozmówcy.

Bacher odetchnął z ulgą słysząc pojednaw-
czy ton. Instynkt podpowiadał mu, żeby nadal 
zachować czujność, ale nie bardzo wiedział, jak 
powinien zareagować. Wpojona przez lata dys-
cyplina i posłuszeństwo stały się jego zgubą.

Nagle stwierdził, że nie czuje ręki. Całą lewą 
stronę ciała ogarnął paraliżujący chłód. Gdy 
zdał sobie sprawę z własnej naiwności, próbował 
wyrwać się ostatkiem sił, ale wtedy za gardło 
złapała go druga dłoń, dosłownie zamrażając 
mu oddech w piersi. Ostatnią rzeczą, jaką 
zobaczył, był triumfalny uśmiech arystokraty.

Poszło dwóch, wrócił tylko jeden.
Strażnicy popatrzyli po sobie niepewnie. 

Wciąż znajdowali się pod wpływem wybu-
chowej mieszanki alkoholu i adrenaliny. Śmierć 
dowódcy tylko wzmogła ich niepokój.

‒ Bacher nie żyje. Zdradził – oznajmił Alis-
tair krótko. – Ty. Jak się nazywasz? – Wskazał 
najbliżej stojącego mężczyznę.

‒ Kroszak, panie.
‒ Zajmiesz jego miejsce. Od teraz ty dowo-

dzisz oddziałem.
‒ Tak jest!
‒ Doskonale. Rozkazuję ci zabić wszystkich 

ocalałych Vissaja.
‒ Eee… panie? – Strażnik nie był pewien, czy 

dobrze usłyszał.
‒ Kolejny niekompetentny głupiec. Dawać tu 

jakiegoś dzieciaka.
Kroszak natychmiast przyprowadził kilku-

letniego chłopczyka. Arystokrata poderżnął mu 
gardło. Małe ciałko osunęło się na ziemię.

‒ I już. Proste, prawda? Chyba nie muszę się 
powtarzać.

‒ Nie, panie – odpowiedział pobladły 
strażnik. Pozostali z posępnymi minami przy-
patrywali się całemu zdarzeniu.

‒ Ruszamy na północ. Zbierzcie tyle zapasów, 
ile zdołacie. Nie możemy zostawić żadnych 
świadków. Większość plemiennych myśliwych 
jest na polowaniu. Kiedy wrócą, po nas nie 
może zostać żaden ślad ani też żadna gęba zdol-
na wygadać, w którą stronę odjechaliśmy. Zro-
zumiano?

Pokiwali potakująco głowami.
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‒ Rano wszyscy mają być martwi. Do tego 
czasu możecie zrobić z nimi, co chcecie. Tu nie 
ma praw. Nikt się o niczym nigdy nie dowie. Za-
bawcie się przed drogą. Czeka nas długa i trud-
na wędrówka. Macie wolną rękę.

To powiedziawszy, odszedł. Przez długi czas 
nikt się nie ruszał, każdy walczył w myślach         
z głęboko skrywanymi żądzami, a perspek-
tywa braku jakiejkolwiek odpowiedzialności 
sprawiała, że była to walka z góry skazana na 
niepowodzenie.

Pierwszy przełamał się Kroszak. Reszta szyb-
ko poszła za przykładem dowódcy.

Nadszedł czas harców i krzyków.

Ixinet obudził się z potwornym bólem głowy. 
Iklu wypełniał odór alkoholu i rzygowin. 

Wyszedł na zewnątrz i wciągnął głęboko 
mroźne, orzeźwiające powietrze. Trochę 
pomogło, chociaż nadal czuł straszną suchość 
w gardle, a organizm zdecydowanie domagał się 
kolejnej dawki bimbru. Przetarł zaspane oczy.

Dopiero po chwili dotarła do niego niena-
turalna cisza panująca w obozowisku. Z oddali 
dobiegały wprawdzie przekleństwa strażników, 
jednak brakowało odgłosów codziennej krzą-
taniny. Wioska wydawała się opustoszała. Nig-
dzie nie dostrzegł żadnego ze swoich ziomków.

Zajrzał do sąsiedniego iklu. Pusto. W kolej-
nym również.

Wzmagające się z każdą sekundą podej-
rzenie, że stało się coś strasznego, przedarło 
się przez mgłę otaczającą umysł po nocnym 
pijaństwie. Nogi same go poniosły, zaczął biec. 
Pędem minął rzędy budynków i wypadł na plac, 
gdzie poprzedniego dnia odbywała się zabawa.

Z ust mężczyzny wydobył się przeraźliwy 
wrzask.

Znaleźli go, gdy na czworakach chodził 
pomiędzy zwłokami, mamrocząc pod nosem. 

‒ Wszyscy nie żyją. Nie żyją. Nie żyją. Nie 
żyją – powtarzał niczym żałobną modlitwę, 
dotykając zamarzniętych na kamień ciał. Wszy-
scy martwi i lodowaci, jak wygasłe przez noc 
paleniska.

Czas przestał istnieć. Nie wiedział, czy 
minęły minuty, czy może godziny, odkąd został 

uwięziony w koszmarze. Pełzł po lodzie od tru-
pa do trupa, nie zważając na drętwiejące powoli 
kończyny. Tracił czucie, ale zupełnie go to nie 
obchodziło. Każdy zasługiwał na pożegnanie.

W pewnym momencie chwyciły go czyjeś 
dłonie i poderwały w górę.

‒ Oszalał – głos dobiegł jakby z oddali. – Co 
mamy z nim zrobić?

Dwa szybkie uderzenia przywróciły światu 
ostrość. Ixinet odruchowo skrzywił się na wi-
dok arystokraty, który przez noc zmienił się 
nie do poznania. Twarz miał przewiązaną sza-
lem, częściowo pokrytą zaschniętą krwią. Skóra 
mężczyzny przybrała niezdrowy, nienaturalnie 
blady odcień. W oczach czaiła się ledwie pow-
strzymywana furia.

‒ Może się jeszcze przydać. Prawda, dzikusie?
Przytaknął automatycznie. To sen. To tylko 

sen, tłumaczył sobie. Nie mogło być inaczej.        
W przeciwnym wypadku byłby odpowied-
zialny za śmierć całego klanu jako ten, który 
sprowadził na niego zagładę – desperackim 
wysiłkiem odsunął te myśli.

‒ Yummunu drakka iedra.
Tubylec gwałtownie ożywił się.
‒ Co takiego?
‒ Yummunu drakka iedra. To ostatnie słowa 

waszego szamana. Co oznaczają?
Ixinet w odpowiedzi wybuchnął histe-

rycznym, obłąkańczym, ale też pełnym ulgi 
śmiechem. Teraz był już pewien, że śni.

Bez oporu, nie zważając na szturchnięcia           
i popchnięcia, dał się poprowadzić, czekając 
spokojnie, aż sen dobiegnie końca.

***
Zabrali ze sobą poległych towarzyszy, któ-

rych ciała pogrzebali ostatecznie pod śniegiem 
po całym dniu podróży. Dopilnowali, żeby             
w osadzie nie został po nich żaden ślad. Alis-
tair był pewien, że wicher zatrze wszelkie ślady, 
uniemożliwiając ewentualny pościg.

Jak bardzo się mylił, przekonali się rankiem 
siódmego dnia.

Gdy wstali, pośrodku obozowiska znaleźli 
okaleczoną głowę Ixineta. Mężczyźnie wyłu-
piono oczy i wycięto język. Reszta ciała zniknęła.
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Strażnik, któremu przypadła nocna warta, 
zarzekał się, że nie zasnął nawet na chwilę, ale 
nikt mu nie uwierzył. Ostrzeżenie było brutal-
nie jasne.

Możemy was zabić w każdej chwili. 
Ziarno niepokoju zostało zasiane.
‒ Icminickie diabły. – Kroszak splunął. – Co 

teraz zrobimy, panie? Mają nas jak na dłoni.
‒ Podwoimy straże. To dzikusy, nie potrafią 

walczyć. Boją się bezpośredniej konfrontacji, 
inaczej już dawno by nas zaatakowali. Jeśli za-
chowamy odpowiednie środki ostrożności, nic 
nam nie będzie.

‒ Nie rozumiem, dlaczego nas nie wyrżnęli  
w nocy, kiedy mieli szansę.

‒ Szybka śmierć jest wybawieniem. Podej-
rzewam, że chcą się najpierw z nami trochę 
pobawić. Głupcy. Niewykorzystana okaz-
ja się na nich zemści – powiedział szlachcic, 
podnosząc na wysokość twarzy głowę tubylca. 
Jamy oczodołów przypominały parę ust roz-
wartych w niemym krzyku.

Ixinet przez ostatnie dni był jedynie 
ciężarem. Nie odzywał się, nie reagował na 
zaczepki, nawet posilał się apatycznie, niemal          
z przymusem. Dobrze, że zabili jego, a nie kogoś 
wartościowego.

Żałosny szaleniec w końcu wyrwał się z ko-
szmaru.

 
Przez dwa kolejne dni poruszali się wol-

niej, starając się wypatrzeć w nieustającej 
zamieci sylwetki prześladowców. Napięcie 
udzieliło się wszystkim. Rozmowy ograniczo-
no do minimum. Potępieńcze wycie wichru, 
uniemożliwiało zresztą jakiekolwiek dyskusje. 

Atak nie następował. 
Nic tylko śnieg, mróz i pustka.
Na pustkowiach traciło się poczucie czasu. 

Monotonia potrafiła skutecznie zabić czujność. 
Nastroje w grupie stawały się coraz bardziej 
posępne. Pozorny spokój przypominał ciszę 
przed burzą. Nerwowość wkradła się w gesty 
i słowa, niczym natręt, którego nie sposób się 
pozbyć.

Z kolei lodowe jaszczury, z właściwą so-
bie obojętnością, niewrażliwe na lęki targające 

jeźdźcami, z każdym krokiem flegmatycznie 
parły prosto na północ.

Alistair bezskutecznie próbował dostrzec na 
horyzoncie pasmo górskie. Zgodnie ze słowami 
szamana powinni najdalej w ciągu doby dotrzeć 
do jego podnóży. Miał nadzieję, że tam uda się 
doprowadzić do konfrontacji z prześladowcami. 
Chociaż od dłuższego czasu nie pojawiły 
się żadne oznaki ich bytności, nie ulegało 
wątpliwości, że czają się gdzieś w śnieżnej za-
wierusze, tuż poza zasięgiem wzroku.

Zniknęli. Wartownicy zniknęli.
Dwóch mężczyzn dosłownie wyparowało. 

Nie odnaleźli żadnych śladów walki. Wyglądało 
to tak, jakby zaginieni po prostu wstali i odeszli.

‒ To czary – szepnął któryś ze strażników.
‒ Przeklęci, jesteśmy przeklęci – dodał inny.
Pozostali odpowiedzieli posępnym milcze-

niem, zerkając spode łba na szlachcica.
 
Kłamał. Cholerny staruch kłamał. 
To było jedyne wyjaśnienie. Trzynastego 

dnia podróży nadal nie dotarli do gór. Stracili 
za to kolejnych towarzyszy. Następne ofiary nie-
nasyconych pustkowi.

Pozostała ich zaledwie garstka – ośmiu 
zmęczonych, zniechęconych i coraz bardziej 
wściekłych żołdaków. 

Alistair udawał, że nie widzi wymownych 
spojrzeń ani opieszale wykonywanych poleceń. 
Bunt wisiał w powietrzu.

W nocy książęcego syna obudziły 
gorączkowe szepty. Spod półprzymkniętych 
powiek zauważył, że strażnicy naradzają się. 
Kłócili się o coś. Gdy jeden, chyba Kroszak, 
wskazał go palcem, poczuł lodowaty dreszcz 
na plecach, a rana na twarzy zaczęła swędzieć. 
Udał, że nadal śpi.

Ostatecznie po kilkunastu minutach rozeszli 
się. Dwóch pozostało na straży.

Dei’Mantis zrozumiał, że ma najwyżej jesz-
cze jeden dzień, zanim od planów przejdą do 
czynów. Nie zamierzał tyle czekać.

‒ Uciekł! Skurwiel uciekł! – Wrzasnął z nie-
dowierzaniem Kroszak. – Zajebię skurwysyna!
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Gdy wstali nad ranem, po arystokracie nie 
było już śladu. Zabrał sporą część zapasów i dwa 
jaszczury. Zostawił za to parę trupów, zastygłych 
z wyrazem bezgranicznego zaskoczenia na 
twarzy.

Ruszyli w pogoń, równie bezsensowną co 
nieprzemyślaną. Podążali na ślepo, mniej więcej 
w tym samym kierunku, co dotychczas, gdyż 
wszelkie tropy już dawno zakrył śnieg.

Wraz z nadejściem nocy zatrzymali się. 
Sfrustrowani i rozgoryczeni. Jedno nieopatrz-
ne słowo sprowokowało bójkę. Błysnęła stal, 
trysnęła krew.

Nawet nie zauważyli, gdy z ciemności wychy-
nęły zakapturzone bestie. Icminiccy myśliwi. 
Cierpliwi i bezlitośni, niczym sama śmierć.

Zabijali w ciszy, beznamiętnie. 
‒ Xantu nadara – oznajmił przywódca, gdy 

ciała najeźdźców powoli stygły na lodzie.
Dokonało się.

Dnie i noce zlały się w jeden nierozróżnialny 
ciąg. 

Alistair miał wrażenie, że minęły wieki od 
jego ucieczki. Jedynym wyznacznikiem czasu 
były stale malejące zapasy.

Doskonale zdawał sobie sprawę z bezsensu 
dalszej podróży, ale nic innego mu nie pozostało. 

Lewo, prawo, lewo, prawo. Kiwał się w ko-
lebiącym rytmie jaszczurzych kroków. Drugie 
ze zwierząt padło jakiś czas wcześniej. Tydzień? 
Miesiąc? Milenium?

Zdarzało się, że zasypiał w siodle. Potem, gdy 
się budził, a dokoła wciąż rozciągał się bezkres 
mroźnej otchłani, potrzebował długiej chwi-
li, zanim przypominał sobie, gdzie się znajduje         
i po co.

Czy nadal jechał na północ? Nie wiedział.
Samotny pielgrzym, błąkający się po nies-

kończonym żołądku Mundabarry – Wielkiego 
Lodu.

Zignorował ciemny kształt na horyzoncie, 
uznając go za kolejne przywidzenie. Dopiero, 
gdy przysłonił większość nieboskłonu, a teren 
zaczął się podnosić, zdał sobie sprawę, że to nie 
ułuda. 

Przed szlachcicem wznosiły się ciem-
ne i groźne sylwetki gór, których wierzchołki 
skrywała warstwa burzowych chmur.

Coś na kształt iskierki nadziei odżyło w sercu 
mężczyzny. Skierował jaszczura na zachód.

Przez kolejne dni jechał wzdłuż pasma 
uważnie wypatrując opisanej przez szamana 
skały. W miarę upływu czasu początkowa eufo-
ria opadła. Alistair zdał sobie sprawę, że szan-
se na odnalezienie celu są właściwie znikome. 
Wiele dni błąkał się po pustkowiach na granicy 
utraty zmysłów. Nawet nie mógł mieć pewności, 
czy trafił we właściwe góry.

Zapasy skończyły się. 
Zabił wycieńczonego jaszczura i napakował 

plecak surowym mięsem. Dalej ruszył o włas-
nych siłach. 

Brnął przez śniegi w beznadziejnie wolnym 
tempie, a każdy krok kosztował go masę dro-
gocennej energii. Miał coraz większą ochotę 
położyć się w zaspie i na wieczność przedłużyć 
słodkie odrętwienie.

Szedł jednak dalej przed siebie i wtedy, 
wbrew wszelkiej logice i rozsądkowi, szczęście 
uśmiechnęło się do niego.

Samotna skała wystająca z ziemi, niczym kieł 
jakiegoś olbrzyma. 

‒ Niemożliwe… – wyszeptał popękanymi 
wargami. Wilki, dziesiątki wilczych łbów 
szczerzyło się do niego wyrytymi w kamieniu 
kłami. Wskazywały jeden kierunek.

Okazało się, że ścieżka, choć świetnie ukry-
ta, znajdowała się całkiem niedaleko wilczego 
głazu.

Alistair dysząc ciężko, mozolnie wspinał się 
w górę. Teraz, gdy znajdował się tak blisko celu, 
ogarnęła go straszna niecierpliwość. Wściekał 
się, że musi iść tak wolno, ale nie zamierzał 
ryzykować pośliźnięcia na zdradliwym lodzie.

Po paru godzinach wyczerpującej wspinaczki 
dotarł na szeroką skalną półkę. Wejście do jaski-
ni było doskonale widoczne. 

‒ Udało mi się. Udało mi się! – Krzyknął tri-
umfalnie, a echo tego krzyku poniosło się dale-
ko nad pustkowiami.



102 TOMASz zAWADA

Wszedł do środka. Wewnątrz udało mu się 
rozpalić niewielką pochodnię. Płomień wydobył 
z ciemności pokryte malowidłami ściany skal-
nego korytarza. Pod nogami walały się resztki 
przynoszonych przez pokolenia darów i rzeczy 
należących do zmarłych.

Ruszył ostrożnie w głąb pieczary. Nie wie-
dział, czego może się spodziewać. Żadna z uzys-
kanych informacji nic nie mówiła o charakterze 
smoków. Musiał jednak zakładać, że może mieć 
do czynienia z groźnym drapieżnikiem.

Po chwili korytarz wyraźnie poszerzył się, 
jednocześnie ostro skręcając. Gdy szlachcic 
wyszedł zza zakrętu, znalazł się w rozległej jas-
kini. Dokoła panowała absolutna cisza. Uniósł 
wyżej pochodnię.

Zaczęło się w okolicy brzucha, a następnie 
niepowstrzymaną falą pomknęło w górę, nie-
mal rozsadzając klatkę piersiową, aż w końcu 
znalazło ujście.

Alistair wybuchnął śmiechem. Rozpacz-
liwym, niekontrolowanym, histerycznym śmie-
chem. Śmiał się i śmiał. Nie mógł przestać. 
Musiał się śmiać, inaczej by oszalał. W jednej 
chwili straciłby rozum i zmienił w bełkoczące 
zwierzę.

Yummunu drakka iedra. 
Ostatnie słowa umierającego. W końcu 

zrozumiał ich znaczenie.
Bóg jest martwy.
Tak jak i jego marzenia.

Powoli zszedł po wykutych w skale sto-
pniach. Ogromne zwłoki bestii lśniły metalicz-
nym blaskiem w świetle pochodni. Wokół leżały 
dziesiątki zamarzniętych, nienaruszonych ciał. 

Arystokrata nigdy nie widział czegoś po-
dobnego. Stwór wyglądał przerażająco i dziw-
nie. Wydawał się być cały pokryty pancerzem, 
miejscami zgniecionym i uszkodzonym. Gdy 
przyjrzał się z bliska smokowi, zrozumiał. 

Obszedł go dokoła. Z boku znalazł wyrwę 
w pancerzu. Wszedł do środka. Znalazł się w 
królestwie tajemnic, które już na zawsze miały 
zostać nierozwiązane. Gdy dotarł do wnętrza 
czaszki, poczuł się bardzo zmęczony. 

Zepchnął szkielet z fotela i zajął jego miejsce. 
Kości rozsypały się po kokpicie. Alistair zwinął 
się w kłębek, zamknął oczy i po chwili zasnął.

Jasionka, dnia 25.02.2011 r.

Tomasz Zawada

Rocznik 1983. Z zawodu adwokat. Uwielbia 
gry planszowe, a zwłaszcza „go”, 
którego sekrety od kilku lat sta-
ra się zgłębiać. Współprowadzi 
rzeszowską sekcję kendo. Fascy-
nuje go kultura ja-pońska. Uwiel-
bia fantastykę we wszelakiej posta-
ci. W wolnych chwilach szlifuje 

umiejętność opowiadania historii. Debiutował 
opowiadaniem „Bój Nieśmiertelnych” w maga-
zynie „Esensja” w 2006 roku. W sieci publikuje 
pod pseudonimem „Eferelin Rand”.
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Kącik Wujka Zło 
Oskar Jach

WUJEK ZŁO aka Oskar Jach.

Urodzony w latach osiemdziesiątych i mie-
szkający od zawsze w Krakowie, optymistycznie 
nastawiony do życia pożeracz literatury.

Uzależniony do granic wytrzymałości od ko-
feiny, nikotyny i filmów porno, miłośnik hor-
rorów (szczególnie z lat 80. i 90.). Meloman ze 
słabością do ciężkich brzmień i Franka Sinatry. 
Lubi czekoladę (dawkowanie wskazane: dwie 
tabliczki naraz) i placki ziemniaczane z so-
sem myśliwskim. Za te ostatnie przehandlował           
w 1998 roku kolekcję alabastrowych piesków       
i ćwiartkę duszy.

Czy wiesz, że...?

Max Brooks – autor niezwykłego poradnika 
„Zombie Survival Guide” – jest synem sławnego 
aktora, scenarzysty i reżysera Mela Brooksa?

Orson Scott Card – jest wykładowcą na Uni-
wersytecie Południowej Wirginii?

Eugeniusz Dębski – słynny pisarz science-
fiction – ma na swoim koncie również książkowy 
horror pod tytułem „Upiór z playbacku”?

Neil Galman – zagrał (użyczył głosu) sa-
mego siebie w jednym z odcinków serialu „The 
Simpsons”?

Warto 
przeczytać!

Jeff Lindsay
„Demony Dextera“ 

Wydawnictwo: 
Amber
Seria: Sensacja 
Liczba stron: 240
Data wydania: Styczeń 2009 
Wymiary: 148x210 mm
ISBN: 978-83-241-3257-7
 
Kochacie serial pod tytułem „Dexter”? Jeśli 

odpowiedzieliście zgodnym chórem TAK, to 

książki też polubicie. Przynajmniej pierwszą 
i drugą z tej serii na pewno. Jest to w zasadzie 
książkowa wersja wydarzeń, które mogliśmy 
oglądać w pierwszym sezonie. I chociaż można 
dostrzec sporo różnic pomiędzy książką a seria-
lem (na przykład La Guerta, która zachowuje się 
zupełnie inaczej niż przyzwyczaił nas serial), to 
książkę czyta się równie przyjemnie, co ogląda 
produkcję stacji telewizyjnej Showtime. Powieść 
„Demony Dextera” trzyma w napięciu i buduje 
nastrój już od pierwszych stron. Postaci są dob-
rze zarysowane i przedstawione czytelnikowi      
w przyjemny sposób, a morderstwa popełniane 
przez „Ice Truck Killera”, mimo że groteskowe, 
przyciągają uwagę na tyle, że czytelnik nie odry-
wa się od książki, chcąc poznać dalszy rozwój 
wydarzeń.

OSKAR JACH
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Z książki na ekran #2

Clive Barker „Rawhead Rex“ vs 
George Pavlou „Rawhead Rex“

W dzisiejszym odcinku bierzemy na 
warsztat film z 1986 roku, znany w Polsce 
pod tytułem „Król Trupiogłowy”. Jest to ek-
ranizacja opowiadania Clive’a Barkera pod 
tytułem „Rawhead Rex”, które ukazało się 
w trzeciej części „Księgi krwi”, czyli zbioru 
opowiadań Clive’a. 

Opowiadanie i film rozpoczynają się 
dość podobnie. Jeden z mieszkańców wioski 
położonej gdzieś na zadupiu Irlandii zmaga 
się z ogromnym głazem, który znajduje się 
na jego polu (w filmie ów głaz zastąpiła ko-

lumna). I tutaj, drodzy czytelnicy, następuje 
pierwsze odejście ekranizacji od literackiego 
pierwowzoru. Oglądając film, po dosłownie 
kilku minutach zaczynamy mieć wrażenie, że 
o tym wszystkim już czytaliśmy, ale w opo-
wiadaniu było przedstawione jakby inaczej. 
To uczucie będzie nam towarzyszyło już do 
końca projekcji i będzie powracało przy prak-
tycznie każdej scenie. I to jest niestety jeden 
z głównych zarzutów, jakie mam odnośnie 
tej ekranizacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
niełatwo jest przerobić około czterdziestu 
stron tekstu na film trwający ponad godzinę, 
ale panie reżyserze… Jako widz zniosę 
sceny i postacie dodane, które w opowiada-
niu nie występują, ale na sztuczne dłużyzny                         
i przekręcanie faktów już oka przymknąć nie 
mogę. Dla przykładu posłużę się w zasadzie 
pierwszymi scenami, które napotkamy pod-
czas projekcji filmu. Bohater znajdujący na 

OSKAR JACH



107

swym polu kamień, literacko przedstawio-
ny jest świetnie. Zmęczony upałem, uparty                        
i zawzięty, by pozbyć się niechcianego kamer-
dolca z widoku, postanawia pracować do ut-
raty tchu, byleby tylko w końcu go wykopać. 
Kiedy już mu się to udaje i uwalnia przy 
okazji Trupiogłowego, przeżywamy razem       
z bohaterem jego ostatnią podróż, zanim gi-
nie zabity w bestialski i opisowy sposób przez 
Trupiogłowego. A film? Cóż, wygląda mniej 
więcej tak:

(Pole, trójka ludzi, w tym jeden na uroczym 
brązowym traktorze, do którego przywiązana 
jest sznurem kolumna)

FACET NR 1 – stop, traktor nie da rady.
FACET NR 2 – dobra, jedziemy do domu.
FACET NR 3 – wbija łopatę, BUM, wy-

chodzi Trupiogłowy, koniec sceny.

Znacznie spłyca to odbiór obrazu. Dodat-
kowo, wcale nie jest nam żal bohatera czy jego 
cierpień przed śmiercią, ponieważ reżyser nie 
daje nam okazji, byśmy go w ogóle poznali.

Idąc tym tropem, parę minut później bra-
kuje sceny, w której Trupiogłowy rozrywa na 
kawałki kucyka w stodole, a scena pościgu 
Trupiogłowego za rodziną mieszkającą przy 
owej stodole jest całkowicie przerobiona. Ta-
kie właśnie różnice spotykamy niestety na 
każdym kroku. Krąży teoria jakoby Clive Bar-
ker, mimo że napisał do tej ekranizacji scena-
riusz, tak naprawdę nie miał zbyt dużego 
wpływu na ostateczny wygląd produkcji.            
I wiecie co, moi drodzy? Diabelnie to widać.

Kolejnym dość poważnym minusem tej 
produkcji jest sama postać Trupiogłowego. 
O ile w opowiadaniu wyobraźnia każdego                 
z nas podsuwa własne projekcje wyglądu 
Rexa, o tyle w przypadku filmu zdani jesteśmy 
na łaskę lub – w tym wypadku – niełaskę 
„speców” od kostiumów z tamtych lat. I po-
wiem od razu bez ogródek, że Trupiogłowy 
wygląda kiepsko (poza sceną, w której wi-
dzimy go po raz pierwszy). Maska przypo-

mina prosiaka z zespołem Downa, a od szyi          
w dół to w zasadzie aktor ubrany w potargane 
rajtki i kurteczkę skórzaną. W scenach, gdy 
jest ciemno – nie jest tak źle, ale wystarczy 
trochę światła i postać tego wielkiego złego 
zaczyna budzić uśmiech na twarzy zamiast 
przerażenia. Do reszty się nie przyczepiam. 
Aktorzy robią swoje całkiem nieźle jak na 
tamte czasy. Nie przeszkadza brak sławnych 
nazwisk, bo chociaż dominuje tutaj aktorska 
przeciętność, to nie razi w oczy tak jak pusty 
portfel po sylwestrze.

No więc? Książka czy film?

Książka, książka, książka! Film, by go             
dobrze odebrać, należy odseparować od opo-
wiadania tak daleko jak to możliwe. Jeśli 
będziemy traktować go jako bezpośrednią 
ekranizację, to dość srogo się zawiedziemy 
(już po kilku minutach). Zbyt dużo detali 
zmieniono, zbyt wiele scen jest przerobionych 
lub po prostu ich brakuje, nie czuje się też                                                                                                  
w tym filmie takiego klimatu szybkiej des-
trukcji jak w opowiadaniu. Natomiast film 
dość dobrze – o dziwo – sprawdza się jako 
osobny twór. Jeśli przez chwilę zapomnimy                                                                               
o tym, że czytaliśmy bardzo podobne opowia-
danie, to już nie jest tak źle. Do pełni szczęścia 
należy jeszcze przyciemnić nieco obraz                                                                                     
w telewizorze, tak by nie raziła sztuczność 
potwora, i okazuje się, że mamy całkiem 
sympatycznego czaso-zabijakę. Tak więc poz-
wólcie, że pozostanę przy opowiadaniu jako 
tym lepszym (szczególnie słuchając do tego 
Creature Feature i ich kawałka „The Grea-
test Show Unearthed”), ale nie będę skazywał 
produkcji filmowej na totalne potępienie, bo 
jeszcze znajdzie sobie fanów, którzy odnajdą 
w niej na pewno więcej uroczych smaczków          
i głębi duchowej – w takiej na przykład scenie 
relaksacyjnego siusiania na księdza.

Kącik Wujka zło
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W czasie, gdy piszę te słowa, za oknem 
prószy śnieg oraz trzyma mróz. Wkrótce jed-
nak przyjdzie wiosna, więc dni staną się jesz-
cze dłuższe, nadejdą cieplejsze czasy, natura 
ponownie zbudzi się do życia. Niezależnie od 
tego, zawsze warto czasami odpocząć od pra-
cy i rozluźnić się. Mamy nadzieję, że tych kil-
ka stron zapewni Wam rozrywkę oraz napełni 
humorem. Tym samym zachęcam Was do 
nadsyłania swoich propozycji [adres e-mail: 
pablo@qfant.pl] do przyszłych odcinków Qfu-
na – śmiesznych tworów swojego autorstwa, 
humorystycznych opowiadań, ogólnie rzecz 
biorąc: wszystkiego, co związane jest z humo-
rem. Będziemy wdzięczni za każdy nadesłany 
przez was fun-mail :-)

Złota Myśl

„Zdarza się.” – Kurt Vonnegut
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Autentyki, czyli i tak pomyślisz, 
że ktoś to wymyślił :)

Podobno autentyk. 
Podczas jednego z koncertów U2 w Irlan-

dii Bono poprosił publiczność o ciszę i zaczął 
powoli klaskać w dłonie. 

Potem powiedział do mikrofonu: 
– Chciałbym, abyście sobie coś uświadomili. 

Ilekroć ja klaszczę w dłonie, w Afryce umiera 
dziecko. 

Głos z pierwszych rzędów: 
– To przestań klaskać, do cholery!

NIE POLECAM! Tydzień temu zakupiłem 
bluzę puma rozmiar S, a otrzymałem worek do 
ziemniaków! W sumie to się przydał, bo teraz 
wykopki, ale nie polecam!

„Jestem za karą śmierci. Przestępca powi-
nien mieć nauczkę na przyszłość.” – Britney 
Spears

Gdy miałam z 6 latek, bawiliśmy się na 
podwórku w przechodzenie pod huśtawką.                    
I pech chciał, że jeden z gwoździ wystających 
pod spodem rozciął mi głowę. Oczywiście 
polała sie krew, był płacz i lament. A mamie 
powiedziałam, że na podwórku dostałam kor-
kiem od szampana.

Piękna siekiera, a jakże! Test przepro-
wadziliśmy na parkingu, przyjechało kilku 
zamiejscowych i rozpoczęliśmy roboty bla-
charskie. Sprzedawca zrobił z Nyski kabriole-
ta, ja natomiast kilkoma sprawnymi cięciami 
zamieniłem Żuka w deskorolkę.
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Źródła:

www.garfield.org.pl         www.komixxy.plwww.demotywatory.pl    www.kwejk.pl
www.bash.org.pl              www.autentyki.pl
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Bo grunt to dialog

<faraon> znacie jakieś domowe sposoby na 
zapuszczenie brody? 
<shark> nie gól się

<freeqstyler> zastanawiałem się czemu mi się 
dziwne rzeczy dzieją z systemem 
<freeqstyler> okazało się że się opieram 
łokciem o klawiaturę

<Kasia>  Oooo!  Temperatura  na  zewnątrz 
= -17°C, temperatura w  mojej  zamrażarce  
= -17°C. Wniosek: może zamiast wychodzić 
z psem, włożę go na 10 minut do zamrażarki?

<~Porost> jestem bogiem 
<~Porost> naładowałem sobie rękę elektrycz-
nością statyczną od kota i odpaliłem palnik 
gazowy iskrą z ręki

<fido> jak sie fachowo nazywają te wypustki 
na klawiaturze na „j“ i „f “? 
<Rellik> dzyndzle?

<sw4455> office – 390 zł 
<sw4455> windows – 5xx zł
<sw4455> zdziwienie policji ze masz orygi-
nalne oprogramowanie – bezcenne

<kazik> Chciałbyś się ocknąć w przyszłości? 
<ruki> No czemu nie. 
<kazik> To wpadnij do mnie - mam 3 litry.

<basia> Co to w końcu znaczy „We will rock 
you”? 
<basia> Ukamienujemy Cię?

<maro> Jutro sesja. 
<maro> Zastrzel mnie, zawiń w dywan i wy-
rzuć tak, żeby wyglądało na wypadek.

<jacob> ty to mieszkasz na takim zadupiu, 
że jak dojeżdżasz, to się chyba dopiero teren 
renderuje

<dziennikarka> ktoś z państwa chciałby coś 
dodać? 
<nowy> tak, ja bym chciał coś dodać. 
<dziennikarka> słucham? 
<nowy> dwanaście plus siedem, dziękuję.

[pigi] Zarejestrowałem się jako bezrobotny. 
[sosna] Jaki masz login?

<f> słyszałeś, humaniści bojkotują maturę         
z matmy 
<p> ta, ciekawe jak oni chcą mi potem resztę 
dobrze wydać w supermarkecie

<conder> ludzie mam problem, kupiłem 
na Allegro kilo ziemniaków, a przysłali mi 
komórkę. Iść z tym na policję?

<separator> byłem przed chwilą na dworcu 
kolejowym 
<separator> nie jest tak źle, tylko jeden pociąg 
był opóźniony 
<separator> reszta odwołana
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Volker Klüpfel i Michael Kobr 
„Szczodre Gody” 

Data wydania: 2011 
Wydawnictwo: Akcent 
Tytuł oryginału: Rauhnacht
Tłumaczenie: Grzegorz Zaręba
ISBN: 978-83-62180-33-2
Liczba stron: 374
Format: 125×195 mm
Cena: 34,90 zł 

Kiedy dostaję do przeczytania obszer-
ne kryminały, zawsze patrzę na nie z po-
dejrzliwością. Ciężko jest bowiem napisać 
dłuższą historię, która nie zanudzi, a zagadki nie 
będą sprawiać wrażenia wymuszonych. Wie-
cie, kiedy zaczyna się od morderstwa, to po-
tem trzeba utrzymać czytelnika w napięciu, co 
nie jest zadaniem ani łatwym, ani prostym. Na 
dodatek, nazwiska autorów nie budziły w mojej 
pamięci żadnych skojarzeń, choć na odwrocie 
okładki zostali mi zareklamowani jako „naj-
lepszy duet pisarski w Niemczech”. Zobaczymy 
– pomyślałam nieco sceptycznie. Nie z jednym 
„odkryciem literackim” miałam już do czynie-
nia, by nabierać się na stare sztuczki. Okazało 
się jednak, że żadne specjalne triki nie były po-
trzebne. Po dwudziestu stronach byłam już pew-
na: zostałam oczarowana przez komisarza Kluf-
tingera. I jeśli wierzyć, że gdzieś tam, w wielkim 
świecie, zbierają się jego fani, to proszę dopisać 
mnie do listy!

Akcja toczy się w malowniczym zakątku, ro-
dem z horroru: staroświecki hotel z tradycjami, 
a w nim specjalnie wybrana, niewielka grupka 
gości,  zupełnie  odcięta  od  świata  przez  góry  
i zaspy śniegu. Szczypta klaustrofobii i zero kon-
taktu z cywilizacją. Czego więcej potrzeba, by 
wybrać się tam na urlop? Oczywiście – zbrod-
ni. Tę z kolei zapewnia nowa oferta hotelu: za-
bawa z aktorami w śledztwo. I to właśnie per-
spektywa bezpłatnego odpoczynku skłoniła 
państwo Kluftingerów do przyjęcia zaproszenia. 
Możliwość wcielenia się we sławetnego Herku-
lesa Poirot, stroje z poprzedniej epoki, rozryw-
ka intelektualna – trudno nie dać się porwać 
teatralnej grze. Do momentu kiedy bawienie się                                           

Polecanki
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w detektywów przerywa prawdziwe morders-
two. Komisarz Kluftinger zostaje zmuszony 
do odnalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób można zabić człowieka, który przebywa 
w pokoju zamkniętym od wewnątrz? Co więcej, 
jego jedynymi tropami są… zupełny brak odcis-
ków, zbity wazon i dziwna szklanka.

Jak wspominałam, komisarz Kluftinger jest 
cudowną postacią. Skonstruowany nad wyraz 
wiarygodnie, stanowi dziwną mieszankę inte-
ligencji z masą aspołecznych przyzwyczajeń, 
skąpstwem i tendencją do kleptomanii, dla które-
go nowomodne wynalazki typu „czat” stanowią 
wyzwanie. Oczywiście, każdy detektyw potrze-
buje godnego siebie pomocnika i tu na scenę 
wkracza doktor Martin Langhammer. Narcyzm, 
megalomania i ciągła potrzeba atencji – oto ja-
kimi cechami można by opisać tego nietuzin-
kowego osobnika. Uzbrojony w „zestaw małego 
detektywa” i końmi nie pozwoliłby odciągnąć 
się od uczestnictwa w śledztwie. Z jednej strony 
mamy więc społecznego dziwaka, który wstydzi 
się nawet korzystać z toalety, kiedy za ścianą śpi 
żona. Z drugiej – człowieka nad wyraz otwarte-
go, śmiało opowiadającego o sprawach intym-
nych i łasego na pochwały. Oczywiście, musiało 
dojść do konfliktu. W efekcie, panowie więcej 
czasu poświęcają utrudnianiu sobie nawzajem 
życia, rywalizacji i słownym docinkom niż pra-
cy zawodowej, ale śledztwo nie traci przez to 
na dynamice, a ja często wybuchałam szczerym 
śmiechem, kiedy dochodziło do kolejnych prze-
pychanek między bohaterami. (Jak się nad tym 
zastanowić, to stałam się nawet większym fanem 
doktorka niż komisarza). 

Niestety, w podsumowaniu nie mogło 
zabraknąć wad. Doskonale zbudowani prota-
goniści paradoksalnie nie najlepiej służą samej 
opowieści. Pozostałe postacie wypadają na ich 
tle zupełnie bezbarwnie (w tym żony). Czytam 
sporo kryminałów, więc przywiązuję uwagę do 
szczegółów, ale grupa „podejrzanych o mor-
derstwo” została opisana w sposób zdawkowy             

i ciągle ich imiona uciekały mi z pamięci. 
Równie rozczarowana byłam sceną finałową, 
bowiem morderca był dość łatwy do wytypo-
wania. Może właśnie przez źle zarysowanych 
bohaterów drugoplanowych, którzy nie potrafią 
skutecznie zmylić czujności odbiorcy. Zagadka 
kryminalna stanowi przez to najsłabszą stronę 
powieści, ale mam dziwne wrażenie, że w tym 
wypadku nie dało się inaczej. Panowie komplet-
nie dominują każdą scenę i szczerze mówiąc, 
bardziej zaczęło mnie interesować ich prywatne 
(bardzo dziecinne) starcie niż zidentyfikowanie 
sprawcy. Nie znaczy to, że tropy są zdawkowe 
czy intryga nielogiczna, ale dla kogoś, kto gustu-
je  w  kryminałach,  cała  sprawa  powinna  być 
prosta do rozwiązania. 

I tym sposobem, nieuchronnie nadcho-
dzi moment wydania oceny. „Szczodre Gody” 
zachwyciły mnie klimatem, głównymi boha-
terami i niebywałą zdolnością autorów w opi-
sywaniu dziwactw, których często jesteśmy 
nieświadomi. Dodatkowo, liczne nawiązania do 
mistrzów gatunku, zwłaszcza stylizacja i ukłon 
w stronę Agathy Christie, należałoby wymienić 
na plus. Minus to z kolei mało interesujące 
śledztwo. Nie wykorzystano także potencjału, 
jaki dawało umiejscowienie akcji w niezwykle 
magicznym okresie. Ot, kilka zdań w ramach 
wyjaśnienia, czym w zasadzie są tytułowe święta 
i tyle. A można by przecież trochę bohaterów 
i czytelnika postraszyć. Zatem Szczodre Gody 
figurują na okładce, ale nie odgrywają większej 
roli. W rezultacie: dałabym powieści zasłużone 
4+, bo i tak książkę pochłonęłam w dwa dni, 
mimo iż szybko domyśliłam się zakończenia. 
Zresztą, nie antagonista miał być w tym wy-
padku gwiazdą sceny. Z przyjemnością poznam 
dalsze przygody komisarza… i doktorka, bo-
wiem zapowiadają się na moją nową, ulubioną 
parę detektywów, do którego to zadania zupełnie 
się nie nadają. I oby tak zostało.          

Lucyna Markowska
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Dmitry Glukhovski 
„Czas zmierzchu” 

Data wydania: listopad 2011 
Wydawnictwo: Insignis 
Tytuł oryginału: Cymepku
Tłumaczenie: Paweł Podmiotko
ISBN: 978-83-61428-47-3
Wydanie: I
Strony: 399
Oprawa: miękka

16 grudnia – Preludio.
Tomisko spoczywa już na biurku. Wyczeki-

wane, wymodlone… Autor cyklu „Metro” plus 
jukatańskie klimaty – to musi być dobre. Musi 
i już. Nawet jeśli temat 2012 roku i apokalipsy 
przepowiedzianej przez Majów powoli zaczyna 
mi się przejadać; szczerze mówiąc, to w ogó-
le już nie sięgam po pozycje, które go dotyczą 
– „Czas zmierzchu” jest wyjątkiem. Wyjątkiem,                     
z którym wiążę naprawdę spore nadzieje – 
Dmitryj Glukhovski już dwukrotnie udowodnił, 
że potrafi tworzyć opowieści dalekie od sztampy.

Okładka kusi. Efektowna, przyozdobio-
na mroczną ilustracją. Zdecydowanie jedna 
z ładniejszych, jakie w tym roku oglądałem. 
Najchętniej rzuciłbym się na książkę z marszu, 
niczym głodny wilk na kawałek krwistego ste-
ku, ale muszę poczekać. Póki dzień, gros innych 
zadań wzywa. Na wyżerkę będzie czas wieczo-
rem. Pobieżnie przeglądam jeszcze wnętrze 
tomu. Papier jak papier, standard w tego typu 
wydaniach. Co innego szkice zdobiące początek 
każdego z rozdziałów – te wszystkie indiańskie 
bożki, piramidy, ornamenty. Proste, wykonane 
ołówkiem, jakby wyjęte z kart dziennika jakiegoś 
dawnego odkrywcy. Z trudem odrywam od nich 
wzrok. Z chęcią sam chwyciłbym ołówek i coś 
takiego nabazgrał. Dobra, dość tego. Oby ten 
dzień szybko zleciał – myślę, i z ciężkim sercem 
odkładam tom na półkę.

17 grudnia - Caminatas al Atardecer
Noc była długa i pełna wrażeń. Gdy resz-

ta domowników udała się na spotkanie snu, 
pozwoliłem się ponieść nurtowi opowieści                  
i tym sposobem wylądowałem we współczesnej 
Moskwie, u boku anonimowego tłumacza. Kilka 
stron później powiodło mnie jeszcze dalej, ku 
tropikalnej selwie… ale po kolei.

Zaczyna się rutynowo – w łapska znudzo-
nego życiem faceta przez przypadek trafia do-
kument opisujący losy hiszpańskiej ekspedycji, 
wysłanej w głąb dżungli Jukatanu przez ojca 
Diego de Landę (postać historyczna – to jemu 
„zawdzięczamy” zniszczenie bezcennych dzieł 
sztuki i pism Majów). Dziennik autorstwa jedne-
go z uczestników wyprawy, konkwistadora Lui-
sa Casa-del-Lagarto, powoli staje się pępkiem 
świata naszego tłumacza. Bohater stopniowo 
ulega fascynacji losami ekspedycji, nie zważając 
na niepokojące wypadki, jakich doświadczają 
inne osoby, które miały styczność z dokumen-
tem. Czarowi ulega również Czytelnik. Kilka 
pierwszych rozdziałów wciągnęło mnie niczym 
bagno i kiedy się wreszcie od nich oderwałem, 
ze zdziwieniem zauważyłem, że wybiła już druga 
w nocy. Jeszcze tylko jedna strona, jeszcze jeden 
akapit – mówiłem sobie, i kolejna godzina przez-
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naczona na odpoczynek odeszła w niepamięć.  
A nim porwał mnie sen, wciąż zastanawiałem 
się, co będzie dalej…

„Czas zmierzchu” to powieść dalece różna 
od poprzednich utworów Glukhovskiego. 
Z tamtych ostały się tylko biegłość Auto-
ra w opisywaniu utkanej przez siebie historii 
(przemawiające  do  wyobraźni  opisy  wydarzeń 
i miejsc, znakomicie zarysowane sylwetki bo-
haterów, doskonale oddany nastrój zaszczu-
cia, bezradności, szaleństwa, które stopniowo 
ogarnia rzeczywistość naszego tłumacza) i jego 
skłonność do filozofowania (które stoi tu na 
wyższym poziomie, niż miało to miejsce w „Met-
ro 2034”). Cała reszta jest świeża (chociaż tchnie 
dusznym nastrojem, od którego nie raz i nie dwa 
potrafi się zjeżyć włos na głowie – polecam czy-
tanie po zmroku, najlepiej w ciszy i samotności). 
Akcja toczy się dwutorowo. Główna linia fabu-
larna dotyczy zmagań tłumacza z tekstem dzien-
nika, druga zaś ukryta jest właśnie w jego treści 
i tyczy się perypetii oddziału Luisa Casa-del-
-Lagarto w jukatańskiej dziczy. Z jednej strony 
mamy więc kryminał z dreszczykiem i wątkami 
psychologicznymi, z drugiej – rasową powieść 
przygodową, osadzoną w egzotycznej scenerii. 
Takie zróżnicowanie sprawia, że podczas czyta-
nia nie sposób się nudzić. Co więcej, obie te his-
torie – chociaż pod wieloma względami znacznie 
od siebie różne – zmyślnie się przeplatają, a wy-
szukiwanie powiązań między losami tłumacza    
i konkwistadora daje dodatkową frajdę.

19	grudnia	-	Complicaciones
Zauważyłem zgrzyty w fabule. Drobne rysy na 

misternie oszlifowanym klejnocie. Pojawiły się, 
na szczęście, dopiero w końcowych rozdziałach 
książki. Autor jakby traci tam panowanie nad 
stworzoną przez siebie opowieścią. Mistrzow-
sko tkany nastrój zaszczucia i paranoi ulegają 
zachwianiu, niebezpiecznemu rozrzedzeniu. 
Pomysłowa pajęczyna intryg nie wytrzymu-
je ciężaru uwięzionych w niej niesamowitości. 

Dobrze, że Glukhovsky w porę powraca do for-
my, czego owocem jest ciekawe zakończenie. 
Jakościowo porównywalne do finału „Metro 
2033”. Inna sprawa dotyczy korekty tekstu. Dziw-
ne, że im bliżej końca powieści, tym natrafiałem 
na coraz większą ilość wpadek pokroju zje-
dzonych czy przestawionych liter. Czyżbym na 
wcześniejszych stronach ich nie zauważał, bez 
reszty pochłonięty przez opowieść? Nie, nie, na 
pewno rzuciłyby się w oczy.

Wrażenia na świeżo po zakończeniu?
Czuję się syty. Dostałem to, na co po cichu 

liczyłem – niesztampową historię opartą o fa-
talistyczne przepowiednie Majów. Na dodatek 
inspirującą do rozmyślań nad różnymi sferami 
naszego istnienia. Glukhovsky, tworząc „Czas 
zmierzchu”, nie poszedł po najprostszej linii 
oporu – widać, że nad tekstem solidnie popra-
cowano. Pomysł na fabułę, twórcze wykorzysta-
nie mitologii Majów i historii hiszpańskich pod-
bojów, niezwykły sposób przedstawienia treści 
dziennika konkwistadora (szyk zdań, archa-
izmy językowe), wreszcie kilka zaskakujących                
zwrotów akcji i mocny finał.

27	grudnia,	Qué	más?
Minęło kilka dni, odkąd odłożyłem „Czas 

zmierzchu” na półkę, a zdarza się, że powracam 
myślami do zawartej w nim historii. I myślę, 
że w tym roku nie trafiła mi się równie dobra 
powieść oparta o tematykę majańskiej apokali-
psy. Nie wiem, czy „Czas zmierzchu” stanie się 
równie popularny, co powieści z cyklu „Metro”. 
Wiem, że zasługuje na uznanie. Na pewno doń 
powrócę, za jakiś czas. To międzygatunkowy 
mieszaniec (dreszczowiec, kryminał i powieść 
przygodowa w jednym) wykonany na wysokim 
poziomie, zaskakujący i pełen intrygujących 
przemyśleń. A że posiada kilka rys? Cóż… ktoś 
kiedyś powiedział, że skaz nie uświadczymy tyl-
ko na fałszywych diamentach.

 
Kamil Dolik
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Jack Ketchum 
„Dziewczyna z sąsiedztwa” 

Data wydania: 2011 
Wydawnictwo: Papierowy Księżyc 
Liczba stron: 307 
ISBN: 978-83-61386-09-4

Legendarna.	 Przerażająca.	 Absolutnie	
szokująca. Nie jest jedynie obietnicą  przerażenia, 
ale naprawdę w nie wprawia.

Czy obok powieści określanej tak kuszącymi 
epitetami miłośnik utworów grozy przejść może 
obojętnie? Oczywiście! Podobnie jak zbłąkany 
wędrowiec, resztką sił pełznący pośród pustyn-
nego żaru, trawiony gorączką, z pękniętymi usta-
mi i kolanami głęboko zapadającymi się w piasek 
mógłby odepchnąć dłoń podsuwającą mu nagle 
pod usta butelkę chłodnej, krystalicznie czystej 
wody o kolorze wspanialszym od wiszącego nad 
Bora Bora nieba. Nic prostszego. Nigdy przecież, 
w swoim opanowaniu, nie ulegamy krzykliwym 
hasłom z okładek. Nigdy. Sparzyliśmy się niejed-
nokrotnie, a od tego najgorszego, pamiętliwego 

razu stąpamy pośród księgarnianych półek             
z chłodną, graniczącą z obojętnością rozwagą 
właściwą ludziom doceniającym ciężar monet. 
Jesteśmy twardzi. Zupełnie różni od tych naiw-
nych, bezbronnych wobec reklam istotek, raz 
po raz dających się nabić w butelkę i nigdy nie 
mogących po wszystkim zrozumieć, jak to się 
mogło stać. To nie my.

A potem nasz wzrok pada na ten tytuł. 
Na tę jedną okładkę zdającą  się nagle jaśnieć 
pośród innych. I wszystko się  zmienia. Od tej 
chwili jesteśmy wędrowcem, a stojąca na półce 
obłędnie kusząca powieść – butelką czystej wody. 
Zatem, bądźmy szczerzy. Od braku mrożących 
krew w żyłach opowieści nikt może jeszcze nie 
umarł, ale pragnienie pozostaje pragnieniem                                
i nie ma co się oszukiwać. Żaden horroromaniak 
zbombardowany obietnicami bezgranicznego 
przerażenia nie pozostanie obojętny... A potem? 
Cóż, potem bywa różnie. Czasem dobrze, cza-
sami tragicznie, najczęściej jednak po prostu – 
tak sobie. Po raz kolejny, wspaniała perspektywa 
okazuje się tylko fatamorganą rozpływającą się                                        
w chwili, kiedy przewracamy okładkę. Uprag-
niona butelka wody okazuje się wypełniona 
stęchłym, trudnym do przełknięcia płynem, od 
którego łupie nam w głowie, a żołądek prze-
mienia się w windę transportującą ładunek                       
w niewłaściwym kierunku. Zamiast ugasić pra-
gnienie, czujemy się jak trzy ćwierci do śmierci. 
Nie powstrzyma nas to, oczywiście, przed zaku-
pem kolejnego rozreklamowanego tomu, kiedy 
felerna powieść nareszcie przestanie odbijać się 
czkawką, bowiem człowiek, cokolwiek by sobie 
nie wmawiał drepcząc po księgarni i poklepując 
czule portfel, jest tylko człowiekiem. A reklamy 
kuszą.

Czasami jednak, bardzo rzadko, ale zdarza   
się,  że  przewracamy  okładkę  i  ulegamy temu 
dziwnemu niesamowitemu wrażeniu, jakbyśmy 
wkraczali w krąg gęstego lodowatego cienia. Jak 
cios w potylicę. Czujemy to fascynujące, rodzące 
się głęboko pod żebrami mrowienie zwiastujące 
autentyczny strach i naraz, z doskonałą wyra-
zistością zdajemy sobie sprawę, że jeden po dru-
gim stają nam włoski na karku. To jest to. Nie-
samowite, po takiej ilości bolesnych potknięć 
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niemal niewiarygodne, a jednak... Horror z krwi 
i kości. Przerażający.   Absolutnie szokujący. 
Nie będący jedynie obietnicą przerażenia, ale 
rzeczywiście w nie wprawiający. Dla takich 
książek warto zedrzeć dziesięć par najlepszych 
butów na deskach księgarnianych podłóg. Poz-
najcie legendarną powieść Jacka Ketchuma. 
Poznajcie książkę, która wywołuje strach, o ja-
kiego istnieniu zdążyliście już zapomnieć. Poz-
najcie historię dziewczyny z sąsiedztwa.

Wydaje ci się,  że wiesz co to ból?
Chociaż opowieść rozpoczyna się całkiem 

niewinnie, wrażenie wywołane pierwszym zda-
niem wisi nad nami niczym burzowa, wciąż 
gęstniejąca chmura, niezapowiadająca ulewn-
ego deszczu, ale prawdziwy huragan. I nie jest 
to groźba bez pokrycia. Ameryka. Lata 50. XX 
wieku. Zwyczajna wieś. Zwyczajni mieszkańcy. 
Żaden z nich nawet nie zdawał sobie sprawy, 

jakie w nim drzemią pokłady szaleństwa, póki       
w domu ciotki Ruth, straciwszy w wypadku ro-
dziców, nie zamieszkały dwie siostry. Z dnia na 
dzień Ruth staje się coraz okrutniejsza wobec 
dziewczyn, szczególnie czternastoletniej Me-
gan. Dzieci kobiety oraz ich koledzy z rosnącą 
fascynacją przyglądają się coraz bardziej nie-
ludzkim karom wymierzanym Meg. A kiedy 
wreszcie w Ruth resztki zdrowego rozsądku 
sypią się niczym domek z kart i dziewczyna 
zostaje zamknięta w piwnicy, żadnemu z nich 
nie przychodzi do głowy, że sprawy zaszyły za 
daleko. Przeciwnie – upojeni chorą fascynacją 
nagle zdają sobie sprawę, iż od tej chwili zupełnie 
bezkarnie mogą z Megan zrobić wszystko. Wy-
daje Wam się, że wiecie, co to ból?

Nic nie wiecie.

Ewelina Kozik

Antologia 
„Miecze i mroczna magia” 

Data wydania: 22 listopada 2011 
Wydawnictwo: Rebis 
Tłumaczenie: Ewa Hornowska, Tomasz 
Hornowski
Miejsce wydania: Poznań
Liczba stron: 528
ISBN-13: 978-83-7510-693-0
Oprawa: twarda z obwolutą
Wymiary: 150×225mm
Cena: 49,90 zł 

Kto z nas nie wzdycha z rozrzewnieniem na 
dźwięk słów „magia” i „miecz” występujących 
obok siebie? Komu serce nie bije mocniej, gdy 
trzymając w rękach książkę sygnowaną nazwis-
kiem Howard, zatraca się w przygodach pewne-
go Cimmeryjczyka? No cóż, myślę, że znalazłoby 
się paru…

Wybierając się do księgarni, możemy 
zaobserwować ciekawe zjawisko – im więcej 
książek spod znaku szeroko pojętego fantasy 
trafia na sklepowe półki, tym mniejsza jest ich 
różnorodność. Ten paradoks przejawia się nie 
tylko w stale rosnącej liczbie – niemal anoni-
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mowych – autorów, lecz także w wypieraniu ze 
świadomości młodszego czytelnika istnienia in-
nych, pokrewnych gatunków. Jeżeli jesteście jed-
nymi z nich i nazwa „Sword & Sorcery” niewiele 
Wam mówi, recenzowana tu antologia stanowi 
świetną okazję do poznania czegoś naprawdę 
wyjątkowego. Jeśli zaś historie o Czarnej Kom-
panii i Elryku z Melnibone zawsze były Waszy-
mi ulubionymi, stajecie przed wspaniałą szansą 
powrotu do przeszłości w zupełnie nowym         
wydaniu.

Stworzona pod redakcją Jonathana Straha-
na i Lou Andersa antologia „Miecze i mroczna 
magia” to zbiór opowiadań zarówno sławnych                 
i uznanych, jak też stosunkowo nowych auto-
rów. Niełatwe zadanie przypomnienia i przed-
stawienia na nowo – tak ważnego dla literatury 
i kultury masowej – gatunku, rozpoczyna się od 
bardzo dobrego, bo bardzo krótkiego wstępu. 
Brak tu typowego dla wielu antologii przynu-
dzania i zbędnego mądrzenia się redaktorów, 
którzy niezwykle zręcznie przedstawiają rozwój 
twórczości „Sword & Sorcery” oraz jej najwy-
bitniejsze postacie.

Odróżniające się od tzw. „epickiego fantasy” 
opowieści o samotnych, dojrzałych i często nie-
jednoznacznych moralnie bohaterach zawsze 
stanowiły podstawę tego gatunku. Przesławny 
Conan, symbol nieposkromionej siły i przygody, 
barbarzyńsko zmasakrowany późniejszymi ada-
ptacjami filmowymi; koncepcja Wieloświata, 
autorstwa Michaela Moorocka, najlepiej zna-
na amatorom gier fabularnych („Dungeons                 
& Dragons”) i komputerowych („Planescape: 
Torment”) – wszystko to i wiele innych zostało 
oddane w nasze ręce i opatrzone krótkimi nota-
mi biograficznymi pisarzy.

Streszczanie w krótkich, okrojonych zdaniach 
wszystkich siedemnastu zawartych w zbiorze 
opowiadań byłoby barbarzyństwem nie mniej-
szym niż wyczyny Cimmeryjczyka. Powiem za-
tem tylko, że nie widziałem jeszcze antologii tak 
spójnej pod względem nastroju i zawartości. Na 
wszystkich stronach książki znajdziemy rozmai-

te historie: proste i pozornie jednowymiarowe, 
skoncentrowane na najemnych pogromcach 
demonów; oryginalne i błyskotliwe, z żywymi 
bibliotekami i podróżującymi w czasie mala-
rzami, jak też bardziej klasyczne – przeklęte 
włócznie, zaklęte opończe, straszliwe trolle            
i związane z nimi wiedźmy. Jednak te różne na 
pierwszy rzut oka fragmenty zdają się łączyć                                                                                     
w jedną, wyrazistą całość, tworząc coś na kształt 
wielkiego, nieprzerwanego opowiadania, które 
doskonale oddaje charakter gatunku wraz ze 
wszystkimi jego walorami, ukazanymi z wielu 
stron. Nawet czytelnik nieobeznany z tym ro-
dzajem literatury zauważy, jak wiele schematów 
i inspiracji zaczerpnięto ze światów i powieści 
zawartych w „Mieczach i mrocznej magii”,                
a także jak wiele z nich przejawia swą prawdziwą 
wartość dopiero w tym wydaniu.

Nawet w wypadku bardzo dobrych, wielo-
wątkowych fabuł nie zawsze jesteśmy w sta-
nie śledzić ich rozwój przez kilka godzin                                                                                                    
z niesłabnącą ciekawością i zapałem. W wypadku 
pozycji złożonej z prac kilkunastu – różniących 
się od siebie pod względem dorobku i stylu – pi-
sarzy, wywołanie takiego zainteresowania zdaje 
się tym mniej prawdopodobne. A jednak zbiór, 
który mam przyjemność dla Was omawiać, pre-
zentuje niezmiennie wysoki poziom we wszys-
tkich swych siedemnastu „rozdziałach”, bez 
względu na to, jak różnych koncepcji i emocji 
mogą nam dostarczać. Jeżeli autorzy „Mieczy       
i mrocznej magii” chcieli przypomnieć czytelni-
kom o istnieniu tego gatunku za pośrednictwem 
tak starych, jak i nowych tytułów, wielu innych 
redaktorów może pozazdrościć im efektu. Jeśli 
zaś zamierzali nadać mu owym zbiorem nowego 
blasku i wartości, rezultat ich starań okazał się 
jeszcze lepszy. Zostawcie więc kolejne tasiemco-
we odsłony sag z cyklu „Ktośtam i cośtam”. Mie-
cze i magia to wszystko, czego Wam trzeba, bez 
względu na to jak mroczne, poważne, zabawne 
czy proste mogą się okazać.

Wiktor Werner
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Janusz Koryl 
„Sny” 

Data wydania: 2011 
Wydawnictwo: Dreams 
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-932877-7-2
Miejsce wydania: Rzeszów

Koszmary Koryla
Rubieże to takie magiczne miejsce, w którym 

wszystko ma prawo się zdarzyć, a rzeczywistość 
bywa nieco bardziej koślawa niż gdzie indziej.  
W USA, dzięki pisarskiej robocie  Stephena  Kin-
ga, posiadają najbardziej znane rubieże cywili-
zacji, upchane gęsto wszelkiej maści  potwora-
mi. Janusz Koryl postanowił pokazać za sprawą 
„Snów”, że Polacy też swój stan Maine mają.

Z takim też nastawieniem czekałem na paczkę 
z wersją recenzencką książki Koryla. Kiedy już 
udało mi się ją wygrzebać z bąbelkowej folii – 
muszę przyznać – zdziwiłem się. Ale po kolei.

Autor zabiera czytelnika  na  wycieczkę  po  
Podkarpaciu. Dokładniej po okolicach Rzeszo-
wa. Wedle tego co pisze Koryl, Dynów to mieś-
cina tak mała, że dobrze rozpędzony samochód 
może mieć problem z wyhamowaniem w jej 
granicach. Są za to dwie knajpy pełne tubylców 
sączących piwo. Jednym słowem jest przaśnie.

Wizytę w Dynowie, dzięki uprzejmości        
autora, zaczynamy od oględzin trupa smętnie 
dyndającego na sznurku do prania. Potem 
mamy gwałt, otrucie, morderstwo, utopienie        
i generalnie bardzo nagły przypadek braku far-
ta (nie do końca w tej kolejności). By nie było 
zbyt przyjemnie i wesoło, Koryl zdecydował 
się wprowadzić element windujący historię na 

nadprzyrodzone pagórki, w postaci proroczych 
snów lokalnego księdza. Ten ruch to strzał           
w dziesiątkę. Przedstawienie wydarzeń z po-
zycji policjantów ścigających się z klątwą, jaka 
opadła na miasto niczym gęsta chmura dodaje 
rumieńców opowieści.

Jednym słowem, pod względem fabularnym 
dostajemy od Koryla kryminał polany lekkim 
sosem niesamowitości. Przez zestawienie sto-
sunkowo brutalnych zgonów i koszmarnych 
wizji plebana, można potraktować „Sny” jako 
horror. Można, bo bliżej tej historii do klasyczne-
go dreszczowca. Postacie przewijające się przez 
kolejne karty opowieści może nie należą do 
najbardziej wyrazistych, ale dobrze sprawdzają 
się jako nośniki akcji. Pod względem warszta-
towym nie mam na co narzekać. Maniera autora 
nie przypadła mi do gustu, ale technicznie jest 
bez zarzutu. Bubli czy niezręczności językowych 
nie zauważyłem. Narracja idzie szybko, wartko 
i co bardzo cieszy – nie ma przegadanych frag-
mentów – autor ustrzegł się przed plagą polskiej 
literatury fantastycznej.

Co za co? Tu już słabiej. Już spiszę z wyja-
śnieniami. Otóż objętość książki jest wątła – 
142 (słownie: sto czterdzieści dwie) strony to, 
mówiąc delikatnie, ciut skromnie. Ja wiem, 
że jakość nie ilość, ale chciałbym mieć szansę 
na dopicie piwa podczas lektury. To jest mój 
największy zarzut – całości zabawy miałem na 
dwie, może trzy godziny. Osoby, którym deszy-
fracja znaków kodowych języka idzie bardziej 
opornie też nie powinny rezerwować na potrze-
by „Snów” więcej niż jednego wieczoru.

Podsumowując, „Sny” to pozycja idealna 
dla kogoś, kto chce przeczytać coś szybko, by 
móc złapać wdech, lub zwyczajnie odpocząć od 
natłoku  zajęć.  Książka  stworzona  ewidentnie 
z myślą o  ludziach  tkwiących  w  tramwajach 
więcej niż dwadzieścia minut. Trzeba jednak 
podkreślić wyraźnie, że „Sny” to dobra opowieść, 
napisana z polotem i na poziomie. Fabuła jest 
przemyślana i spójna. Gdyby nie oszczędność w 
ilości dostarczonego „towaru”, dałbym wyższą 
ocenę, a tak 4 (z minusem)/5.

Maciej Lewandowski
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Maureen Jennings 
„Biedny Tom już wystygł” 

Data wydania: 2011 
Wydawnictwo: Oficynka 
Tytuł oryginału: Poor Tom is cold
Seria: Detektyw Murdoch
Liczba stron: 36,00
Przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz
Cena okładkowa: 35,00

Seria kryminałów o kanadyjskim detektywie 
Murdochu, prowadzącym śledztwa w Toronto 
u schyłku XIX wieku, obejmuje siedem tomów. 
„Biedny Tom już wystygł” jest trzecią pozycją  
i pierwszą, którą miałam przyjemność czytać. 
Początkowe obawy, czy zdołam się w fabule 
odnaleźć, okazały się niepotrzebne. Chociaż tytuł 
ten jest kontynuacją, jego strony poświęcone są 
odrębnej historii posiadającej własny początek 
i zakończenie. Aby ją poznać, niepotrzebna jest 
znajomość poprzednich. Chociaż teraz, nabraw-
szy apetytu, wiem już, iż ten stan rzeczy naprawię 
szybciutko, sięgając po wcześniejsze pozycje. 
Póki co skupmy się jednak na tej.

Podczas nocnego patrolu konstabl Oliver 
Wicken zaszywa się w jednym z opuszczo-
nych domów w swoim rewirze, gdzie pisze 
pożegnalny list, a następnie oddaje samobójczy 
strzał z własnej broni. Nieszczęśliwa miłość. 
Dla posiadającego niezwykłą intuicję detek-
tywa Williama Murdocha dowody zebrane na 

miejscu nie są jednak do końca przekonujące. 
Tropy prowadzą śledczego poprzez mroczny, 
wypełniony tajemnicami labirynt, gdzie każdy 
postawiony krok jeży czytelnikowi włosy na kar-
ku. Fabuła książki to szereg wątków z pozoru nie 
mających ze sobą związku, a które ostatecznie 
zbiegają się w rozwiązaniu zagadki śmierci kon-
stabla – zakończeniu absolutnie zaskakującym!

Dla miłośników klasycznych, rasowych kry-
minałów, których akcja rozgrywa się w minio-
nej epoce, kiedy detektywi musieli radzić so-
bie przede wszystkim przy pomocy intelektu 
oraz znajomości   ludzkiej    natury  –  epoce,  
w  której o identyfikacji zbrodniarza na podsta-
wie odcisków palców nikt nawet nie słyszał, że 
o analizie kodu DNA czy badaniach balistycz-
nych nie wspomnę – „Biedny Tom już wystygł” 
jest pozycją niezwykle atrakcyjną. Smakowitym 
kąskiem, podczas konsumpcji którego mamy 
okazję rozwiązać kryminalną zagadkę, wdychając 
przy tym niesamowicie wyraźny zapach dawnych 
czasów. Zalet jest zdecydowanie więcej. Mroczny 
klimat dziewiętnastowiecznej metropolii. Szereg 
przemyślanych, fascynujących intryg. Wspaniałe 
kreacje bohaterów. Psychologiczna głębia. 
Porywający sposób snucia opowieści...

Mogłabym powiedzieć, że książka Maureen 
Jenning kusi. Kusi rewelacyjną okładką, kusi 
intrygującym tytułem. Mogłabym, lecz tego nie 
zrobię. Kusicielki bowiem czasem bywają ja-
dowite i zwyczajnie podstępne. Pod wspaniale 
wyglądającą,  wiele  obiecującą  maską  kryje  się  
szara masa byle czego. W tym przypadku okład-
ka jednak nie jest maską, ale prawdziwą twarzą 
– wizerunkiem doskonale oddającym  wnętrze. 
Wszystkie obietnice powieść nie tylko spełnia, 
ale wręcz przerasta oczekiwania. O podstępnym 
kuszeniu zatem nie może być mowy. Jest tylko 
szczerość. Szczerość, której nie sposób się oprzeć. 
I dobrze. Ostatecznie poszukujemy książek, któ-
rych lektura da nam przyjemność i satysfakcję. 
„Biedny Tom już wystygł” najpierw obiecuje, by 
następnie obdarować czytelnika jednym i dru-
gim. I to w obłędnych dawkach! Dajcie się zatem 
skusić. Polecam serdecznie!

 
Ewelina Kozik
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Wojciech Szyda
„Stroiciel ciszy” 

Data wydania: 2011 
Wydawnictwo: Zysk i S-ka 
ISBN: 978-83-7506-877-1
Liczba stron: 304
Wymiary: 135 x 205 mm

Prozę Wojciecha Szydy określa się na ogół  
mianem „fantastyki religijnej”. Być może 
właściwsze byłoby jednak określenie „fanta-
styka filozoficzna” lub „psychologiczna”, bo-
wiem dominująca w utworach tematyka relacji 
człowieka (i nie tylko człowieka) z Bogiem jest 
tylko jednym z wymiarów twórczości autora. 
W istocie są to rozważania nad kondycją istoty 
myślącej i czującej w niezrozumiałym wszech-
świecie. Dobrze, że są tacy pisarze, jak Wojciech 
Szyda, bo taka tematyka warta jest uwagi. 

„Stroiciel ciszy” to zbiór dziesięciu opo-
wiadań, których bohaterowie, realizując swoje 
przeznaczenie, dokonując wyborów etycznych 
i podejmując jednostkowe decyzje, wpisują 
się w większą, kosmiczną opowieść, niczym 
postacie ze starożytnych mitów. Próby odpo-
wiedzi na jedno z najważniejszych pytań litera-
tury fantastycznej: „co by było, gdyby?”, dzięki 

pomysłowości autora uzyskują zupełnie nieo-
czekiwany wymiar. Co by było, gdybyśmy mogli 
żyć w wielu wersjach jednocześnie? Co by było, 
gdybyśmy potrafili sklonować Jezusa Chrystusa? 
Co by było, gdyby prawa rządzące łańcuchem 
pokarmowym działały w świecie duchowym,       
a „drabina bytów” św. Augustyna była prawdą        
w  świecie  materialnym?  W  takich  realiach  
umiejscawia Szyda swoich bohaterów i każe im 
podejmować brzemienne w skutki decyzje.

Czasem chodzi o śledztwo („Po’sen. Plaga 
cudów”, „Drabina i łańcuch”), czasem o misję 
(„Raport łotrów”, „Stroiciel ciszy”, „Fałszerze”), 
czasem o zwyczajny, ludzki los („Plany na 
przeszłość”, „Ciało i krew”) – zawsze jednak są 
to poszukiwania duszy. Przypominają one nieco 
poszukiwania Lema, szczególnie te z „Podróży 
dwudziestej pierwszej” opisanej w „Dzienni-
kach gwiazdowych”.

W „Stroicielu ciszy” znajdziemy zresztą             
o wiele więcej interesujących nawiązań do lite-
ratury światowej, nie tylko fantastycznej, ale 
także, na przykład, do „Zbrodni i kary” („Plany 
na przeszłość”) czy „Boskiej komedii” („Osobo-
dante”), legend arturiańskich („Ciało i krew”) 
oraz oczywiście Biblii. Naprawdę warto uważnie 
przeczytać niezwykle inteligentnie napisany, 
choć często krytykowany przez recenzentów 
(moim zdaniem niesłusznie) – „Jeden dzień”.

Bogactwo obrazów i myśli to niewątpliwie 
największa zaleta tego zbioru, są jednak także 
wady – niektórym utworom (szczególnie „Dra-
binie i łańcuchowi”) brakuje przejrzystości, 
chwilami mamy wrażenie, że autor nie dał 
rady udźwignąć własnego pomysłu i zgubił się                
w opowiadanej historii, a my – razem z nim. Nie 
wychodzą Szydzie także zakończenia, czasem są 
banalne („Jeden dzień”), czasem nie do końca 
zrozumiałe (dlaczego bohater tytułowego „Stro-
iciela ciszy” podejmuje akurat taką decyzję?), 
niemniej książka z pewnością warta jest prze-
czytania. Zachęcam do podjęcia wyzwania – 
przyjmijmy założenia autora, jego konstrukcje 
światów, jego zasady gry, ale nie ufajmy bohate-
rom. Właściwych odpowiedzi poszukajmy sami.

Anna Pędziwiatr
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Eleonora Ratkiewicz 
„Tae ekkejr!”  

Data wydania: lipiec 2011 
Wydawnictwo: Fabryka Słów 
Tytuł oryginału: Таэ эккейр!
Liczba stron: 360
Seria: Obca Krew
ISBN: 978-83-7574-588-7

Motyw podróży jest w fantastyce stary jak 
sam świat, ale i tak bardzo chętnie wykorzysty-
wany przez pisarzy. Ogólnie rzecz biorąc nie tyle 
problem stanowi cała wyprawa, drużyna i cel, 
co sposób ujęcia tematu. Kotlety to zawsze będą 
kotlety, ale lepiej zamiast n-ty raz tłuc te biedne 
schabowe, można dla odmiany zrobić z nich de-
volay. Niby to samo, a jednak nowa forma zaser-
wowania całkowicie zmieni smak potrawy. 

Eleonora Ratkiewicz zachwyciła mnie swoim 
stylem już w pierwszej powieści, która ukazała 
się na polskim rynku, więc bez zastanowienia 
sięgnęłam po „Tae ekkejr!”, dając autorce kredyt 
zaufania. Nie zawiodłam się. Lekki styl, którym 
operuje, jest tak przyjemny, że czytelnik zatapia 
się w treści i dryfuje na fali, ledwo dostrzegając 
przewracanie kartek. Nie jest to jednak nie-
dzielne czytadełko, ale książka mająca coś do 
przekazania. Oczywiście, można potraktować 

ją jako przyjemne fantasy na dwa wieczory przy 
herbacie, jednak ci, którzy potrafią w książkach 
odnajdywać kolejne dno, będą mieli o czym 
myśleć, jeszcze długo po odłożeniu powieści.

Teraz zdradzę nieco treści, ale dosłownie 
odrobinę, by nie umniejszać przyjemności z lek-
tury. Tak więc, Lermett – ludzki książę – wyrus-
za na drugą stronę przełęczy z poselstwem do 
królestwa elfów, by wyjaśnić pewną delikatną 
kwestię. Los jednak od początku rzuca mu kłody 
pod nogi, co rusz utrudniając podróż, aż wresz-
cie całkowicie komplikuje sprawę, kiedy wraz 
z lawiną niemal pod samym nosem młodego 
księcia ląduje nie kto inny, jak elf. Dzięki re-
fleksowi Lermetta i sławetnej żywotności elfów, 
Enneari wychodzi ze zdarzenia bez jednej bliz-
ny, jednak zaciągnięty wobec człowieka dług – 
dług życia – sprawia, że od teraz drogi obydwu 
wiodą w jednym kierunku.

Historia kręci się wokół dwóch głównych 
bohaterów, którzy powoli i z niemałym trudem 
budują więź mimo różnic społecznych, kultu-
rowych i w sposobie postrzegania świata. Budują 
porozumienie na kanwie niewiedzy i domysłów, 
co częstokroć doprowadza do zabawnych sytu-
acji i niesnasek, które mimo pozornej błahości, 
urastają do rangi śmiertelnych uraz.

Bohaterowie są niezwykle precyzyjnie zbu-
dowani (tak jak zresztą cały świat przedstawi-
ony) głębocy, inteligentni, a przy tym skromni 
i świadomi swojego „ja”. Może to brzmi trochę 
zbyt idealnie, ale w ogólnym ujęci powieści             
i tego, co ma do przekazania czytelnikowi, nie 
odczuwa się tego zbyt mocno.

Niewątpliwym atutem książki są dialogi: 
żywe, pełne werwy i naturalności. Jest mnóst-
wo trafnych spostrzeżeń, które odnoszą się do 
naszej codzienności (mimo że zamieszczone                 
w powieści fantasy). A wygłaszane co krok 
moralne sentencje, nie trącają patosem, są tak 
dobrze wplecione w ciekawą fabułę, że jedynie 
mniej lub bardziej świadomie się z nimi zgadz-
amy lub po prostu przyjmujemy za oczywistość, 
tylko czasem doznając refleksji, jak często zapo-
minamy o „oczywistych prawdach oczywistych”.

Mogłabym wypisać jeszcze mnóstwo „ochów” 
i „achów”, ale po co? Lepiej, by czytelnik sam  
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przeszedł z  Lermettem  i  Ennearim  drogę   od  
przypadkowego spotkania do szczerej przyjaźni.

Przy wszystkich zachwytach byłoby ogrom-
nym uchybieniem nie wspomnieć o świetnym 
przekładzie Ewy Białołęckiej. Nie ukrywajmy, 
jakość obcojęzycznych książek na rynku pols-
kim w znacznej mierze zależy od umiejętności 
i zdolności tłumacza, a jako że z tłumaczeniami 
pani Ewy miałam już do czynienia, sięgam po 
książki w jej przekładzie niemal w ciemno. Nie 

zawiodłam się jeszcze nigdy i oby tak pozostało.
Jeśli chodzi o Eleonorę Ratkiewicz, to auto-

rka już znajduje się w gronie pisarzy, których 
pojawianie się w księgarniach będę śledzić 
z ogromną uwagą. I to samo polecam Wam, 
drodzy czytelnicy.

Pogrążona w oczekiwaniu na tom drugi dy-
logii, zachwycona Czytelniczka.

Beata Tomaszewska 

Robison Wells
„Wariant” 

Data wydania: styczeń 2012 
Wydawnictwo: Amber 
Tytuł oryginału: „Variant”
ISBN: 9788324141517
Liczba stron: 304 

Wariant, czyli pomiędzy problematyką god-
ną Władcy much i fabułą rodem z Zagubionych

W 1971 roku przeprowadzono na uniwer-
sytecie w Stanford eksperyment więzienny. 
Wzięło w nim udział dwudziestu czterech stu-
dentów, których podzielono na dwie grupy – 
„więźniów” i „strażników”. Obie bardzo szybko 
wcieliły się w swoje role i kompletnie w nich 
zatraciły. Strażnicy już drugiego dnia zaczęli 
prześladować więźniów, ci natomiast snuli plan 
ucieczki. Dokładnie czterdzieści lat później Ro-

bison Wells pisze swoją powieść dla młodzieży 
pod tytułem „Wariant”.

Benson jest sierotą. Często zmienia rodzi-
ny zastępcze, nigdzie nie mogąc zagrzać miej-
sca. Powodowany chęcią zmiany życia, składa 
podanie o stypendium w ekskluzywnej szkole 
– akademii Maxfield. Kiedy przybywa na miej-
sce, natychmiast odkrywa, iż został oszukany. 
W szkole nie ma nauczycieli, wszystkie prace 
wykonują uczniowie. Na dodatek, każdy ich 
ruch monitorują kamery. Benson dowiaduje się, 
że ze szkoły nie można uciec, a ci którzy pró-
bowali, nigdy nie wrócili. Za nieprzestrzeganie 
zasad grożą dotkliwe kary. Niektórzy uczniowie 
pewnej nocy po prostu zniknęli. Nikt nie wie, 
co się z nimi stało. Pozostali, by przetrwać, po-
dzielili się na trzy grupy – Porządku (uważają, 
iż przestrzeganie zasad sprawi, iż zostaną kiedyś 
wypuszczeni), Spustoszenia (nie przestrzegają 
żadnych reguł) oraz Wariantu (niewielka grupa, 
stanowiąca alternatywę, zrzeszająca tych, któ-
rzy nie chcą się podporządkować, ale nie pragną 
anarchii). Benson niemal natychmiast zaczyna 
snuć plan ucieczki. Ze zdziwieniem odkrywa, że 
pozostali być może wcale tego nie chcą.

Powieść Robisona Wellsa pokazuje człowieka 
w sytuacji kryzysowej. W momencie, kiedy 
słowo „człowiek” nagle traci swoje ostre kontu-
ry. W miejscu, gdzie tradycyjne zasady, z pra-
wami człowieka na czele, zostają unieważnione. 
Oto w schemat powieści dla młodzieży wpisa-
ny zostaje panoptyzm. Młody człowiek może 
zaobserwować, jak działa władza. Uczniów ktoś 
obserwuje, nie wiadomo jednak kto, nie wiado-
mo, czy zawsze. Ktoś na nich eksperymentuje. 
Nie wiedzą jednak, czy to na pewno ekspery-
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ment, co jest sprawdzane, ani w jaki celu. Co 
więcej, ta niezidentyfikowana władza dopro-
wadza do tego, iż sami sobie wymierzają kary, 
na własny użytek produkują katów i ofiary, 
rządzących i tych, którzy muszą się podpo-
rządkować. Ponadto, autor doskonale orientu-
je się w tematyce, którą wybrał. W toku akcji 
wspomina nawet o „Władcy much” Williama 
Goldinga. Jeśli ktoś zna tę powieść angielskiego 
laureata Narody Nobla, wie, jak straszne sceny 
mogły rozgrywać się na kartach „Wariantu”.  

Książka trzyma w napięciu od pierwszej 
do ostatniej strony. Akcja galopuje jak czar-
ny koń na wyścigach. Zwroty akcji zwalają                                 
z nóg. A nieoczekiwane zakończenie godne jest 
porównania z najlepszymi spośród odcinków 
„Zagubionych”. Wbija w fotel, niesamowicie 
zaskakując i dając do myślenia. Nie jest też prze-
gadana (ma 300 stron, ale za to jakich!) i kończy 
się w jednym tomie, co od kilku lat jest niemal 
niespotykanym już ewenementem.

Powieść Wellsa pisana jest w narracji 
pierwszoosobowej. To Benson relacjonuje nam 
przebieg wszystkich wydarzeń w akademii. 
Myślę, że uczynienie narratorem chłopaka to 
świetny pomysł. I nie tak oklepany jak narracja 
z punktu widzenia dziewczyny (jakoś żeńskich 
bohaterek-narratorek jest znacznie więcej).       
W tym wypadku narracja z „męskiego” punktu 
widzenia okazała się strzałem w dziesiątkę.

Niewiele trzeba, by zdania takie, jak „wszys-
cy jesteśmy ludźmi” odwiesić na kołku i zastąpić 
je zasadą „jeśli upadniesz, przyjaciele postarają 
się, byś upadł jak najniżej”. Nadzieja, że prze-
trwamy jeszcze jeden dzień popycha nas do 
strasznych rzeczy. „Wariant” doskonale ilustru-
je tę tezę. A ponad to używa w tym celu nie-
banalnych środków. W przypadku tej książki 
ostatecznie paść muszą dwa słowa: koniecznie 
przeczytać! 

 
Jagoda Wochlik

Stephen King
„Dallas ‘63” 

Data wydania: 2011 
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
Tłumaczenie: Tomasz Wilusz
Tytuł oryginalny: 11/22/63
Cena: 49 zł 
Ilość stron: 857

Gdyby ktoś chciał podzielić czytelników 
książek na dwie kategorie, mógłby to zrobić nie-
mal bez wahania: na tych, którzy nienawidzą 
Stephena Kinga i tych, którzy go kochają. Tych 
drugich również można podzielić: na fanów 
powieści „To” i tych, którym na sam dźwięk 
tego tytułu opadają ręce. Na swoje nieszczęście 
należę do tej ostatniej kategorii. Ku mojej nie-
opisanej uldze, od momentu wydania książki      
o demonicznym klaunie minęło wiele lat i wie-
le powieści. Z ogromnym zapałem rzuciłam się 
więc na „Dallas…” i muszę przyznać, że był mi 
on potrzebny: książka ma ponad 800 stron! 

Proza Kinga ma to do siebie, że jeśli spró-
bować ją streścić, wychodzą nieopisane wręcz 
głupoty. Dlatego powstrzymam się przed przed-
stawieniem akcji. Powiem tylko, że wszystko 
kręci się wokół dnia 22 listopada 1963 i wy-
darzeń w Dallas. Wtedy miał miejsce zamach 
na prezydenta Kennedy’ego. Mimo to, głównym 
bohaterem jest Jake, nauczyciel żyjący w roku 
2011. Co łączy go z tragedią w Dallas, w roku 
‘63? Spiżarnia pewnego przydrożnego baru.

Pisanie o podróżach w czasie i poprawianiu 
przeszłości to ryzykowny krok. Na ten temat 
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powiedziano już tak wiele, że waha się on na 
krawędzi kiczu. King ma jednak to do siebie, 
że kompletnie grafomańskie pomysły zmienia         
w czyste złoto. Czy udało mu się to tym razem?

I tak, i nie. Złoto będzie na pewno, chociażby 
ze względu na nazwisko autora. Bez względu na 
recenzje, jęki rozpaczy i okrzyki zachwytu, wie-
le osób rzuci się na tę książkę z radością. I nie 
można ich winić. Autor dysponuje imponującą 
wiedzą o świecie swoich zainteresowań i nigdy 
nie pisze „na odwal”. Każdej powieści osadzo-
nej w konkretnych realiach towarzyszą studia 
nad tematem i długie przemyślenia. Zresztą, 
do tego autor przyznaje się w epilogu (a także 
w prologu do „Zielonej Mili”). O to nie ma się 
więc co martwić. Dla prawdziwych fanów Kin-
ga „Dallas…” pełen jest smaczków. Za postacią 
Jake’a niejednokrotnie ukrywa się sam autor, 
ze swoimi sympatiami, uwagami i wspomni-
eniami. Książka robi ogromne wrażenie jako 
prezentacja pewnej epoki, czasów, które już nie 
powrócą. Rok 1963 (czy też ’59, bo wtedy po 
raz pierwszy wkraczamy do świata przeszłości) 
jest pełen kolorów, zapachów i dźwięków. Jak 
zauważa główny bohater, to inny świat, inna 
rzeczywistość, pozbawiona nie tylko telefonów 
komórkowych i laptopów, ale także pewności, 
jaką daje nam podręcznik do historii. Zimna 
wojna przestaje być zapisem na stronie tej-a-
tej, drugi akapit od góry. Dallas w ’63 w każdej 
chwili przygotowane jest na zagładę. Jego 
mieszkańcy w każdej sekundzie swojego życia 
czekają na bombę atomową, która zakończy 
zimną wojnę i rozpocznie kolejną, światową. 
Pomimo że przedstawiono nie tylko różowe 
strony lat sześćdziesiątych (wspomniany strach 
przed zagładą, także rasizm, rozmaite fobie 
społeczne, biedę i przemoc), w powieść wkrada 
się pewna nostalgia. Pytanie, czy jest to stwierd-
zenie faktu „Kiedyś było lepiej i już”, czy też sku-
tek działalności czasu, który przecież leczy rany.

Tematem powieści są podróże w czasie i chy-
ba każdy przyzna, że zostały one obgadane od 
początku do końca. Także w „Dallas…” nie ma 
porażająco zaskakujących rozwiązań. Książka 
powiela pewien ustalony schemat i robi to od 
pierwszej do ostatniej strony. Jednak King ma 

dar opowiadania historii w interesujący sposób. 
Ratowało go to wcześniej, uratowało także          
w „Dallas…”. Książkę czyta się przyjemnie, bez 
pośpiechu, co prawda i bez wypieków na twarzy, 
ale płynnie i rytmicznie. A że jest gruba, starczy 
na wiele wieczorów spokojnego czytania.

Rytm nadają jej przede wszystkim liczne 
powtórzenia. „Przeszłość harmonizuje”, stwier-
dza bohater książki, i dowody rozsiane są po 
całej powieści. Postacie o podobnych lub takich 
samych imionach, podobne sytuacje i rozmowy, 
elementy scenografii. Pomysł ciekawy, trzeba to 
przyznać, a mimo to dosyć nużący. Z czasem 
owe powtórzenia robią się wręcz łopatologiczne 
i niepotrzebnie zapychają umysł. Kończąc 
książkę, miałam wrażenie, że poddana byłam 
chińskiej torturze spadających kropli wody. Gdy 
do tego dodać próby moralizatorskie i cudow-
ny morał pod tytułem „Żyjemy w najlepszym ze 
światów” oraz „Wszystko będzie dobrze, nawet 
jeśli wydaje się inaczej”, robi się ciężkostrawnie.

Ja tu gadu gadu, ale nie wyjaśniłam, dlaczego 
we wstępie pisałam o „Tym”. Moje przyznanie 
się do  nielubienia tej książki nie jest komplet-
nie niezwiązane z tematem. Jeśli macie ją gdzieś 
przy sobie, sprawdźcie, w którym roku rozgrywa 
się akcja. Pierwsza wizyta Jake’a w przeszłości 
ma miejsce w 1959 roku, kiedy trafia do małego    
miasteczka o nazwie Derry. Nawiązanie do 
wydarzeń opisanych w powieści o Pennywise’ie 
zajmuje jakieś trzy-czwarte książki: przy takiej 
cegłówce to sporo. I absolutnie zniechęciło mnie 
to do „Dallas…”. Z czasem było trochę lepiej… 
ale zmuszanie czytelników, by po raz kolejny 
utknęli w przeklętym Derry na ponad 200 stron, 
to trochę ryzykowny krok.

Patrząc obiektywnie, muszę przyznać, że 
King poradził sobie zarówno z niebezpiecznym 
tematem, jak i grzęzawiskiem, w jakie wpakował 
się na początku książki. Zapaleni fani rzucą się 
na nią z błyskiem w oku, i słusznie. Osoby nie-
zaznajomione z twórczością Kinga odsyłam 
do czegoś cieńszego i błyskotliwszego. Ja sama 
zaś pozostaję w gronie umiarkowanych fanów 
i wracam do kolejnego czytania „Ręki mistrza”.

Maryla Kowalska
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