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W jednej ze scen filmu „Ray” Taylora Hackforda 
grający tytułową rolę Jamie Foxx, kołysząc się deli-
katnie w charakterystyczny - dla kompozytora i wy-
konawcy „Mess Around” – sposób, siada przy pianinie. 
Płyną dźwięki „Claire de Lune” Claude’a Debussy’ego, 
wokalistki z The Raelettes śmiejąc się popijają drinki. 
Wchodzi jeden z muzyków, klnie, przekomarzają się, gło-
śne krzyki i eksplozje wywołane kolejnym żartem dławią 
subtelne nuty zaimprowizowane przez Raya Charlesa. 
To nagłe i równoległe zderzenie wysokiego z niskim jest 
symboliczną kwintesencją stylu fantasy, wywodzącego 
się jeszcze z późnośredniowiecznych chansons de geste, 
pełnego satyry karnawału i mitologii.

To przecież historia najpierw plotki, później zacie-
trzewienia, żartu, wstydu i prasowej sensacji. Wszystkie 
te - arcyludzkie przywary - mają swój początek w cu-
downej bajce francuskich truwerów „Roman de Renard”. 
Znany ze swej poczciwości, ale i zapalczywego cha-
rakteru biskup Angouleme Antoine-Charles Cousseau 
dokonał teologicznej wykładni znanych płaskorzeź ze 
zwierzętami z kościoła Saint-Fiacre w Bretanii. Lektura 
jego tekstów sprowokowała Champfleury’ego do opubli-
kowania w 1875 r. zabawnej repliki. W szeregu celnych 
i odwołujących się do historii sztuki oraz nauk przyrod-
niczych argumentów wykazał, że zachowanie głównego 
bohatera „Opowieści o lisie” to tylko trafna obserwacja 
z dziedziny zoologii, a stroje zwierząt, ich zachowania 
i pozorne kpiny z instytucjonalnej religii, są po prostu 
przejawem - typowej dla północnego średniowiecza, 
w jego schyłkowym okresie - satyry i specyficznego 
poczucia humoru. Cała francuska prasa, od Troyes do 
Paryża publikowała drwiące komentarze o pewnym teo-
logu, który pisaną dla rozrywki bajkę, 
pełną zabawnych i zmyślonych kon-
ceptów próbował czytać niczym ewan-
geliczną przypowieść. A fantastyka jest 
nade wszystko rozrywką .

Jest to zawsze zderzenie żywio-
łów obcych, spotkanie z nienazwa-
nym i nierozpoznawalnym, a przez to 
fascynującym. 

Ten typ przypadkowego ren-
dez-vous można, dzięki analogii do 
naukowych odkryć, podróży antro-
pologów i kulturowego przyciągania, 
określić rodzajem olśnienia. Niczym 
to wydarzenie sprzed nieomal stu lat, 

gdy wśród wiecznych, arktycznych lodów Alaski arche-
olodzy odnajdują niezwykły artefakt, powstałą – być 
może – przed tysiącami lat pokrywę drewnianego na-
czynia z kultury Inuitów. Podłużny, o kształcie dna łodzi 
przedmiot, nie wzbudziłby w nas ciekawości, gdyby nie 
jeden, znaczący szczegół – wymalowane barwą koszeni-
lii mityczne sceny ukazujące kosmologię żyjących wśród 
tej zmarzliny ludów. 

Na podzielonej poziomą linią scenie, w układzie 
kołowym, odczytać można całą opowieść – pierwszy 
człowiek sadzi drzewo w pustej otchłani, spotyka pierw-
sze zwierzę, wróbla i tak rodzi się przyjaźń, i metamor-
fozę człowieka w kruka. Wraz z przyjacielem wróblem 
odkrywa nową krainę (wyspę), sadzi drzewa, tworzy 
(z gliny) kolejnych ludzi. Kruk tworzy światło (dzień) 
i noc, ludzie polują na zwierzęta, a wyspa staje się zbyt 
mała. Tu zstępujemy ku dolnej sekwencji rysunków. Lu-
dzie wyruszają w morze, walczą z olbrzymim potworem 
(prawdopodobnie wielorybem), docierają do wielkiej kra-
iny, podróżują saniami, znajdują swój dom, polują, żyją, 
bawią się i umierają. Ta niema księga, złożona z kilku-
nastu obrazów odtwarza – w sposób nader wierny – inu-
icką opowieść o stworzeniu świata spisaną w latach 20. 
przez Knuda Rasmussena duńskiego etnografa w „Der 
Sängerkrieg: Eskimosagen aus Grönland”, jako efekt wy-
prawy, badań na Grenlandii i rozmów z szamanem Auą. 

Do fenomenu, którym stało się owo spotkanie 
oświeconej nauki z pierwotną mitologią, żywiołów tak 
pozornie sobie obcych – niczym Kelvin i ocean So-
laris – powraca w swym eseju „Dialog między ducho-
wością a intelektem” Floyd Favel, teoretyk teatru, 
scenarzysta i reżyser z narodu Cree w prowincji Sas-

katchewan. Przywołując zarazem 
„Dersu Uzałę” Akiry Kurosawy, ten 
sam niezwykły pierwiastek koincyden-
cji odmiennych od siebie wrażliwości 
i sposobów postrzegania świata utrwa-
lony przez starego myśliwego z ludu 
Najnów. Ostatecznie odchodzącego 
w śnieżną  zamieć.

W tym kontakcie dostrzega kul-
turowy ferment i jedyne, czyste źródło 
sztuki więc również istotę imperiów 
Asimova, epopei Tolkiena i granic świa-
tów braci Strugackich.   

 

www.projektorkielce.pl
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 Jolanta Martinus
05. „Podróż dwudziesta” (komiks według Stanisława Lema)

III KIELECKIE PREZENTACJE KOMIKSOWE 
 Jerzy Ozga
10. Plakat
11. Uczestnicy festiwalu (prezentacja, fotoreportaż)
 Małgorzata i Wacław Kisiel-Dorohiniccy
17. Od Petronilli do Julii Kendall (Postaci kobiet w komiksie   
 włoskim)
 Grzegorz Wawrzyńczak
22. „Gwiezdne wrota” (komiks)
 Paweł Chmielewski
29. Bohomaz w złotym skarbcu (Brytyjskie komiksy przełomu   
 XVIII i XIX wieku, frag. książki „Na dworze Goździkowego Króla)
 Robert Kolasa
44. „Typologia korpusów” (komiks)
 Piotr Burzyński
45. „Krótka historia o trytytkach i trylinkach” (komiks)
 Adam Jastrzębski
47. „Barany” (komiks, fragment)
 Zbigniew Brzeziński
51. Drolerie i exempla – średniowieczne transmedia storytelling   
 (O narracjach obrazkowych w wiekach średnich)
 Piotr Burzyński i Patryk Kosenda
54. „Człowiek okolicznościowy” (komiks)

KOMIKS
 Aleksandra Chama
60. „Podróż na Dychtonię” (komiks według Stanisława Lema)
 Grzegorz Niemiec
65. Żywy stąd nie wyjdzie nikt (Pascal Davoz - scenariusz, Callixte i  
 Georges Van Linthout - rysunki, “I nie było już nikogo”)
 Grzegorz Niemiec
67. Od czytanki do teorii ewolucji (Jordi Bayarri „Darwin. Ewolucja  
 teorii”, „Maria Skłodowska-Curie. Pierwiastki promieniotwórcze”)
 Paweł Chmielewski
69. Trzy kobiety (Eddy Simon - scenariusz, Joël Alessandra - rysunki,  
 „A. Rodin. Fugit amor, portret intymny”)
 Paweł Chmielewski
70.  Podziemia Gotham City (Francois Boucq - rysunki, Jerome   
 Charyn – scenariusz,  „Kanibale Nowego Jorku”)
 Paweł Chmielewski
71.  „Dymki” do BN (Janusz Christa, „Kajko i Kokosz. Złota   
 kolekcja”)
 Paweł Chmielewski
72.   Kalejdoskop w dymkach – albumy („Czarodzieje i ich dzieje”;  
 Marek Kopiec „Opowieści minione”, Grzegorz Weigt „Ars gratia  
 artis”, Laurent Seksik  - scenariusz), Patrice Le Henanff  -   
 rysunki, „Modigliani. Książę bohemy”; Paco Roca „Koleje losu”)
 Paweł Chmielewski
76.  Kalejdoskop w dymkach – festiwale/wystawy (Łódź, Kraków,   
 Angouleme)

 Grzegorz Wawrzyńczak
85.  Plakat („Dzień z twórczością Papcia Chmiela”)
86.  Wrysy komiksowe
 Rafał Kołsut i Artur Wabik
87. Tuzin twarzy szympansa (O teatralnych, filmowych, radiowych  
 adaptacjach „Tytusa, Romka i A’Tomka”)
 Tomasz Łukaszczyk
92.  Fanarty na temat Tytusa
 Grzegorz Weigt
93.  „Indianie” (komiks)
 Antoni Stanisz
96.  „Podróż siódma” (Komiks według Stanisława Lema)

TEMAT NUMERU: SF, FANTASY
 Zbigniew Brzeziński
103.  Pierwszy twórca fantastyki z Kielc (O Józefie Relidzyńskim)
 Sebastian Chosińki
109.  „Kidusz haszem” (Opowiadanie)
 Mikołaj Kardyś
120. Wizje pustyni (Ekranizacja „Diuny”) 
 Mateusz Antczak
123. „O krok przed burzą” (Opowiadanie)
 Janusz Barwik
125. „Okolice Gwiazdozbioru Oktanta” (Opowiadanie)
 Barbara Medajska
126. Grafika
 Emmanuella Robak
130. Książka z kryterium wyboru (Katarzyna Puzyńska „Chąśba”)
 Jacek Brzozowski
131.„Wszystko co tracę” (Opowiadanie)
 Barbara Medajska
141. Grafika
 Zbigniew Brzeziński
142. Fantastyka według Stanisława Żaka (Jubileusz kieleckiego   
 literaturoznawcy)
 Marek Kolender
144. Eneida kosmiczna (Opowiadanie)
 Michał Sokolski
150. „Chlip, Chlap: taka historia” (Opowiadanie)
 Aleksandra Tarnowska
153. „Ewucha – Kozucha” (Opowiadanie)
 Szymon i Zbigniew Brzezińscy
156. Dwadzieścia dni czytania Tolkiena (Tradycja Dni    
 Tolkienowskich)

 LITERATURA
 Cezary Łutowicz
159. „Puja”, „Oblicza honoru”, „Bańki” (Fragmenty prozatorskie)
 Piotr M. Drożdżal
162. „Ostatni chłop Rzeczypospolitej” (Opowiadanie)
 Mariusz S. Kusion
164. Wiersze

Spis treści:

SPIS TREŚCI
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 Marcin Lenartowicz i Barbara Derlak
166. Wiersze
 Paweł Chmielewski
167. Kalejdoskop w słowach – region (Jan Nowicki „Spotkania w   
 Raju”, „Szczęśliwy bałagan”, Szczęsny Wroński „Czas sie   
 weselić”, Barbara Wrońska „Zwykły człowiek”, Adam Ochwanowski  
 „Między szeptem a krzykiem”, Zbigniew Brzeziński „Świadomość  
 wieczności”)
 Adam A. Zych
170. Niech żywi nie tracą nadziei (Wspomnienie o Stanisławie 
Nyczaju)
 Zbigniew Brzeziński
172. Diariusz z obrazami (Leopold Tyrmand „Dziennik 1954.   
 Ilustrowany”)
 Agnieszka Majcher
173. Świat skurczony (Jerzy Jarniewicz, „Mondo cane”)
 Agnieszka Majcher
174. Metafora w cieniu kredytu (Michał Domagalski „Za lasem”)
 Emmanuella Robak
175. Wszystkie strachy (Mirosław Nahacz „Osiem cztery”, „Bombel”,  
 „Bocian i Lola”)
 Zbigniew Brzeziński
176. No future dla obszaru zurbanizowanego (Tomasz Wojtach   
 „Futurystyka miejska”)
178. „1. Spotkania z literaturą, narracją i komiksem” (relacja)
 Agata Orłowska
180. Co poeta chciał powiedzieć (Guy Benett „Wiersze zrozumiałe  
 same przez się”)
 Zbigniew Brzeziński
181. Reportaże z miasta (Marek Szymaniak „Zapaść. Reportaże z   
 mniejszych miast”)
 Paweł Chmielewski
183. Kalejdoskop w słowach – biografie (Jan Polewka „Dom pod   
 wiecznym piórem”, Anthony Flint „Le Corbusier. Architekt jutra”,  
 D.T. Max „Każda historia miłosna jest historią o duchach.   
 Życie Davida Fostera Wallace’a”, Beniamin Czapla „Antoni Patek.  
 Zegarmistrz królów”)
 Agata Orłowska
188. Baśń zrodzona z życia i śmierci (Jaga Słowińska „Czarnolas”)

HISTORIA
 Piotr Kardyś
189. Czy istniał gdzieś lepszy świat (dla husytów?) (Wojciech   
 Iwańczak „W poszukiwaniu lepszego świata, czyli prawdy i   
 nieprawdy o husytyzmie”)
 Paweł Chmielewski
190. Od Menesa do Kleopatry (Bogusława Kwiatkowski „Poczet   
 faraonów”)

NAUKA
 Paweł Chmielewski
191. Nigdy nie bylismy sami (Rebecca Wright Sykes „Krewniacy”)

TEATR
192. Scena pod mikroskopem młodych (Konkurs „Napisz do Nas o  
 Nas” – spektakle Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
 Zuzanna Trepka
193. „Zaraza” (Plakat konkursowy)
 Adam Bukowski
194. „Zapach w butelce” (Tekst konkursowy, spektakl „1946”)
 Kornelia Kubicka
196. „Klątwa rodziny Kennedych” (Plakat konkursowy)
 Julia Miszczyk
197. Monolog Rosemary (Tekst konkursowy, spektakl „Klątwa rodziny  
 Kennedych”)
 Julia Wołowiec
198. „Si vis amari, ama” (Tekst konkursowy – spektakl „Zaraza”)
 Piotr Nowak
200. „Zaraza” (Plakat konkursowy)
 Franciszek Wantuch
201. „Powłoka fałszywej troski” (Tekst konkursowy – „Klątwa rodziny  
 Kennedych”)

MUZYKA
 Łukasz Szaruga
202. Ogień wciąż płonie (Cult of Luna, “The Long Road North”)
 Mirosława Krzysztofek
203. KC, TH, PIL together (Suicide, “Surrender”; Squid, “Bright   
 Green Field”; Richard Dawson & Circle, „Henki”)
 Mirosław Krzysztofek
204. Dźwięki transformacji (Rafał Księżyk „Dzika rzecz. Polska   
 muzyka i transformacja 1989-1993”)
 Łukasz Szaruga
205. Lśnij wiekuiście, lśnij Ultima Thule (The Ruins Of Beverast,   
 “The Thule Grimoires”)

SZTUKI PLASTYCZNE
 Małgorzata Religa-Łaskawiec
206. Realizm magiczny (Tomasz Sętowski, „Imaginarium”, Galeria van  
 Rij, Ćmielów)

SPIS TREŚCI
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KOMIKS

Podróż dwudziesta (na podstawie Dzienników gwiazdowych Stanisława Lema) Rys. Jolanta Martinus
Wszystkie komiksy będące adaptacjami twórczości Lema zamieszczone w tym numerze powstały w Instytucie Sztuk Plastycznych 
Uniwersytetu Śląskiego w ramach zajęć „Komiks i Sztuka Narracji” prowadzonych przez Marka Głowackiego i Karolinę Srokę. 
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3. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE

Festiwal Komiksu i Narracji Obra[z]kowych: III Kieleckie Prezentacje Komiksowe. Autor plakatu: Jerzy Ozga
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Adam Jastrzębski („ixi color”) ur. 1980 w Płocku. Artysta wizualny, 

teoretyk sztuki, weganin zaangażowany w relacje międzygatunkowe. 

Twórca kojarzony do tej pory głównie ze streetartem, oraz projektem 

Vinylowiec, zadebiutował w 2021 r. jako autor komiksu „Barany”. Na 

zdjęciu powyżej wykonuje pamiątkowy wrys dla jednego z czytelników. .

Właściciele oficyny „Tore” 
podczas wykładu o wizerunku 
kobiet w komiksie włoskim.

Paweł Chmielewski, dyrektor artystyczny festiwalu zaprasza na wykład Mirosława Krzysztofka o komiksowych teledyskach i okładkach płyt. 
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Warsztaty introligatorskie - jak 

przygotować album w technice 

japońskiej (prowadzenie Lena Kolasa)

Grzegorz Wawrzyńczak. Absolwent malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rysuje, maluje, muzykuje, podróżuje. Uczestnik wielu wystaw 

zbiorowych i kilku indywidualnych w kraju i zagranicą. Członek ZPAP okręgu Toruńskiego 

oraz współzałożyciel Fundacji Pinata. Na festiwalu w Kielcach zaprezentował komiks „TONY 

- Opowieści – Sen Jaguara”. To alternatywna historia człowieka-legendy (Tony’ego Halika), 

podróżnika, dziennikarza i odkrywcy. Jest to także pierwszy epizod z cyklu „Tony – Opowieści”, 

w którym autor miesza fikcję z rzeczywistością, dowcip z przygodą tworząc rysunkową i szaloną 

adaptację historii „obywatela świata”.

Publiczność podczas 

wykładu Pawła 
Chmielewskiego o 
początkach europejskich 

form komiksowych. 
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Robert Kolasa (absolwent PZSP w 

Kielcach, rzeźbiarz, rysownik, stały 

współpracownik magazynu „Projektor”, 

publikujący m.in. w „AQQ”, „Krakersie”), 

podpisuje jedną  z wielkoformatowych 

plansz ze swojej wystawy „Trzy kolory: 

zielony” (Baza Zbożowa, Kielce, 

2018), która znalazła się w autorskim 

albumie „Rewolwer i mielony”. Na 

zdjęciu poniżej stoisko Magazynu 

Kulturalnego „Projektor” i Stowarzyszenia 

i Stowarzyszenia Twórczego „Zenit” 

(organizatorzy festiwalu)

Fragment wizualizacji komiksowo-

muzycznego performance’u - na 

podstawie „Przygód Władka. Sezon 

pierwszy” (rysunki: Jerzy Ozga, 

scenariusz: Paweł Chmielewski), ścieżka 

dźwiękowa: Rafcox (Rafał Gęborek). 

Pełny zapis spektaklu - 
https://youtu.be/hf7iCWKJ5BU?list=UUL

M4lxwiitaOyJvdqcva8_g

Zbigniew Brzeziński 
podpisuje 

premierowy zbiór 
swoich opowiadań 

fantastyczno-
naukowych. .
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Mieczysław Skalimowski, autor 

komiksów biograficznych i 

autobiograficznych z Białej Podlaskiej 

(m.in. „Dzieniewicze”) podczas 

pokazu rysowania komiksów „na 

żywo”  

Wojciech Jama, założyciel Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, 

jeden z fundatorów Muzeum Komiksu w Krakowie, opowiada o 

świadomym budowaniu kolekcji komiksowej, prezentując wybrane  

obiekty ze swoich zbiorów. 

Kosmiczna Ekspedycja 

Cube
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Gosia Kulik, absolwentka malarstwa na 

ASP w Katowicach, autorka albumów „Ta 

małpa poszła do nieba” i „Poczwarki”. On-

line prezentowała swoje najnowsze prace  

i opowiadała o procesie powstawania 

albumu komiksowego.

Prezentacja towarzysząca wystąpieniu Sławomira 

Zajączkowskiego o sposobach tworzenia 

scenariuszy komiksów historycznych. Autor jest 

wydawcą i scenarzystą  kilkunastu komiksów  

związanych z tematyką II wojny światowej oraz 

powojennych losów żołnierzy AK.

Wojciech Birek, wykładowca Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, autor „Sienkiewicza w 

obrazkach” i tłumacz wielu komiksów 

z języka francuskiego zaprezentował  

tendencje i nowości z rynku 

frankofońskiego   . 
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Wystawa komiksu i ilustracji Piotra Burzyńskiego w  Galerii „Lakiernia”

Piotr Burzyński - absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu i Wydziału 

Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na specjalizacji grafika/

linoryt. Inspiracji szuka w „Śnieniu” Gaimana, w szerokich horyzontach 

J.H.Williamsa III, w kolorowych włosach Maligny, w ścianie dźwięku 

Jóhannssona i w tej posępnej ciszy na księżycu LV-426.
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Małgorzata i Wacław Kisiel-
-Dorohiniccy 

Od Petronilli 
do Julii Kendall
Historia kobiecej bohaterki we włoskim ko-
miksie jest nierozerwalnie związana z samą hi-
storią tego gatunku i przemianami jakie w nim 
zachodziły na przestrzeni ostatniego stulecia. 

Tak szerokie ramy czasowe nie pozwolą nam 
rzecz jasna na dokładne przedstawienie tematyki, 
ale postaramy się dotrzeć do bohaterek charaktery-
stycznych, które „mówią” o wyobrażeniu kobiecej bo-
haterki w komiksie w czasach, gdy powstawały ich 
historie. 

Całkiem tradyCyjna kobieta nowoCzesna
Zatem zaczynamy podróż, która prowadzi nas 

do roku 1908, do redakcji „Corriere dei Piccoli”, które 
stworzyło podwaliny pod współczesny włoski komiks,  
publikując pierwszą historię obrazkową. Nie był to 

jednak komiks, jakim znamy go obecnie. Stanowił  
bowiem sekwencję obrazów z towarzyszącymi im ry-
mowanymi ośmiosylabowymi dwuwierszami. Dymki 
były zabronione, uważano bowiem, że nie są eduka-
cyjne. Co ciekawe, komiksy były dodatkami do ilu-
strowanych czasopism przeznaczonych dla młodszego 
czytelnika.  Dwa tytuły, które odgrywały najważniej-
szą rolę w tym początkowym okresie to wspomniany 
powyżej „Corriere” oraz drugi tytuł, przeznaczony 
bardziej dla dziewczynek, „La Piccola Italiana”. W po-
czątkach XX wieku w wyniku kryzysu spowodowa-
nego pierwszą wojną światowa we Włoszech rozwija 
się faszyzm, który zacznie odgrywać coraz większą 
rolę w życiu mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. 

Rok 1922, kiedy to ma miejsce Marsz na Rzym, 
daje początek rządom Benito Mussoliniego. Faszyzm 
odciska swoje piętno na każdym aspekcie życia ów-
czesnych Włochów. A jego melanż z katolicyzmem 
oraz podpisanie z Watykanem konkordatu będą de-
terminowały kierunek, w którym podąży życie poli-
tyczne, społeczne i kulturalne kraju. Nawet mimo 
silnego wpływu, rozwijającego się na początku ubie-
głego wieku, futuryzmu,  który zakładał zerwanie 
z przeszłością i tradycją, skierowanie wzroku ku no-
wemu, komiks we Włoszech początku lat dwudzie-
stych nie ma sobie nic z „nowoczesności”. Jego współ-
istnienie z czasopismami skierowanymi do dzieci ma 

Arcibaldo i Petronilla, „Corriere dei Piccoli” nr 21 z 1962 
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wpływ na jego ówczesny wygląd i przesłanie. Ma on 
bowiem kreować nowe pokolenie, dawać właściwy 
przykład. Jego wydźwięk: patetyczny lub humory-
styczny ma też wpływ na przedstawione historie oraz 
bohaterów. Zamiast kobiety wyzwolonej, obciętej na 
boba, wysportowanej „chłopczycy” z mocno podkre-
ślonymi oczami i ustami, mamy Petronillę – karyka-
turę kobiety, która okłada męża wałkiem po głowie, 
aby w ten sposób „sprowadzić go na dobrą drogę”. 
Jednak zdecydowanie częściej kobietę przedstawia 
się w tonie patriotyczno-patetycznym.  Nowoczesna 
Włoszka jest schludną, postawną kobietą o zaokrą-
glonych biodrach mogących rodzić zdrowe, silne wło-
skie dzieci, w imię hasła: „madri nuove per figli nuovi”.

„La Piccola Italiana” przedstawia nam także ob-
raz małej bohaterki: dziewczynki ubranej w mundurek, 
pilnej, gorliwej, pomagającej  matce. Jeśli pozwala so-
bie na wybryki, to w imię wyższego dobra, np. krad-
nie pieniądze ciotki, aby kupić faszystowski uniform. 
W takim przypadku przewinienie oczywiście musi być 
wybaczone. 

Na początku lat trzydziestych pojawia się ko-
miks przygodowy. Jednak role bohaterek kobiecych 
pozostają nijakie. To mężczyzna jest wojownikiem, 
zdobywcą. Kobieta czeka w domu, jest bierna. I nawet 
jeśli zmienia się to odrobinę pod koniec dziesięciole-
cia, kobieta nadal nie będzie odgrywać znaczącej roli 

w komiksie, ograniczając się raczej do roli „ozdobnika” 
przypiętego do ramienia mężczyzny. W tym okresie 
powstaje, wzorowane na brytyjskim Rainbow, czaso-
pismo Jumbo, a w nim ukazuje się po raz pierwszy 
tekst w dymku. Jeden z popularniejszych komiksów 
wydawanych na łamach czasopisma to „Lucio l’Avan-
guardista”, wzorowany na popularnym w Anglii „Rob 
the Rover”. W przygodach towarzyszyła mu kobieta 
o wymownym imieniu Romana. Redakcja przy wy-
dawania tej historii musiała dodatkowo zatrudniać 
projektanta, który dostosowywał przygody Lucia do 
warunków włoskich, na przykład zmieniał uniform na 
faszystowski mundur.

wyjątki od reguły
W latach trzydziestych mamy we Włoszech do 

czynienia z cenzurą. Wszystko, co jest niezgodne 
z linią partii, musi zostać zmienione pod jej dyktando, 
choć udaje się wydać choćby przygody Tarzana, któ-
rego towarzyszki nie wpisują się w kanon włoskiego 
wizerunku kobiecości. Wpływ cenzury będzie we 
Włoszech silny również w latach powojennych.  Fe-
nomenem, niestety krótkotrwałym, staje się „Pan-
tera Bionda”. Jest to odskocznia dla społeczeństwa 
zmagającego się z powojenną traumą. Dzika dżungla 
pozwala na ubranie (a właściwie rozebranie) boha-
terki w skąpe bikini. „Pantera Bionda”, choć będąca 
raczej wyobrażeniem męskich pragnień na temat płci 
przeciwnej, to pierwszy odcinkowy komiks z kobietą 
w roli głównej, i to kobietą niezależną, drapieżną 
i waleczną. Cieszy się on ogromnym powodzeniem 
aż do momentu wkroczenia cenzury. Blond piękność 
zmuszona jest założyć ubranie bardziej już krępujące 
jej ruchy i zasłaniające ponętną sylwetkę. Ta inge-
rencja cenzury doprowadza ostatecznie do upadku 
tytułu, który gwałtownie traci popularność.  Niemniej 
odkryto, że komiksy są medium, które może być ad-
resowane również do dorosłego czytelnika. W latach 
czterdziestych nadal rozkwita komiks przygodowy, 
ale brakuje w nim miejsca dla kobiety; uważano, że 
jej obecność spowolnia akcję. Dlatego też w bardzo 
popularnym w ówczesnym czasie „Texie” kobiety po-
jawiają się sporadycznie, a cenzura pilnuje, aby były 
one odpowiednio ubrane i nie wykazywały zbytniej 
inicjatywy. Przełom przyniosą dopiero rewolucyjne 
lata sześćdziesiąte, która będą mieć też wpływ na 
rozwój komiksu. Powstanie adresowany do dorosłego 
czytelnika komiks kryminalny oraz erotyczny. 

Guido Crepax, Valentina intrepida (1975), w Ciao Valentina e altre 
storie, Milano, 2007. © Eredi Crepax
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nowe spojrzenie na kobietę w komiksie
Prąd zmian niesie „Diabolik”, który wraz z na-

rodzinami daje początek fumetti neri – komiksu prze-
znaczonego dla dorosłego czytelnika, z dużą dawką 
przemocy i licznymi odniesieniami seksualnymi. Eva 
Kant, towarzyszka tytułowej postaci, choć jest boha-
terką drugoplanową, różni się od swoich poprzedni-
czek. Jest piękną i samodzielną kobietą, choć jeszcze 
nie tak wyrazistą, jednak już aktywnie włączającą się, 
a nawet planującą kolejne akcje, co umożliwiają jej 
pomysłodawczynie i twórczynie „Diabolika” – sio-
stry Angela i Luciana Giussani. Kiedy piszemy o tym 
okresie, nie możemy nie wspomnieć o włoskiej iko-
nie tamtych lat – Valentinie. Jak widzimy, dopiero 
w latach sześćdziesiątych pojawia się symbol ko-
biety lat dwudziestych; wyzwolonej, z krótko obcię-
tymi włosami, wyglądem i powłóczystym spojrzeniem 
amerykańskiej gwiazdy kina lat dwudziestych – Lo-
uise Brooks. Valentina nie jest stworzona po to, aby 

tylko zdobić stronice komiksu (choć taki był pier-
wotnie zamysł), jak miało to często miejsce w przy-
padku bohaterek kobiecych z lat czterdziestych czy 
pięćdziesiątych. Widzimy realną kobietę o pogłębio-
nym portrecie psychologicznym. Valentina jako młoda 
dziewczyna cierpi na anoreksję, potem również ma 
etapy nerwic. Momentem symbolicznym zerwania ze 
starym światem jest chwila, kiedy po obejrzeniu na 
wielkim ekranie filmu z Louise Brooks nasza boha-
terka ścina włosy, upodobniając się do gwiazdy kina 
niemego. Wychodzi też z anoreksji.  Valentina jest 
lustrem Włoch lat sześćdziesiątych. Na stronicach 
tego komiksu Guido Crepax – twórca „Valentiny” – 
obrazuje całą ówczesną epokę, z meblami, ubraniami, 
a nawet książkami, które się wówczas czyta. W usta 
bohaterów wkładane są salonowe rozmowy tamtych 
lat. Valentina jest bohaterką, jakiej wcześniej nie 
było na łamach komiksu włoskiego. Jest bohaterką 
z którą można się utożsamiać, przedstawia odczucia, 
wątpliwości, upodobania pokolenia, które urodziło 
się w okresie drugiej wojny światowej i nie przeży-
wało (lub nie pamiętało) tak mocno braków, jakich 
doświadczyli ich rodzice. Pokolenie Valentiny nasta-
wione jest na bycie, chłonięcie życia. Crepax prowa-
dzi nas przez kolejne etap jej  związku z narzeczonym. 
Związku na początku luźnego, podczas tego etapu 
bohaterka w śnie na jawie  (bardziej niż w rzeczywi-
stości) przeżywa kolejne romanse. Ale nadchodzi też 
czas stabilizacji, poważnego związku, zwieńczonego 
narodzeniem potomka. Wszystko odbywa się zgodnie 
ze zwyczajem. Następuje stabilizacja i oczekiwany 
przez czytelników happy end. 

sataniC – troChę inne spojrzenie na 
kobietę w komiksie

Stworzona przez Magnusa i Maxa Bunkera bo-
haterka trochę wymyka się z przedstawionego uję-
cia kobiety w komiksie. Marny Bannister jest boha-
terką tragiczną i naznaczoną nieszczęściem. Rodzi 
się z naczyniakiem na twarzy, co powoduje, że nie 
jest ona akceptowana przez otoczenie. Serum zmie-
nia ją w piękną kobietę-wampa. Jednak teraz to ona 
nie akceptuje siebie. Wpada w wir niekontrolowanej 
przemocy,  manipulując, uwodząc i mordując swoje 
ofiary. Pomimo licznych zbrodni nie budzi ona potę-
pienia u czytelnika, który raczej jej współczuje, podą-
żając za jej losami; jest z nią w jej samotności, czuje 
jej wielką pustkę i pragnienie akceptacji oraz miłości. 
Marny nie utożsamia się ani z sobą przed przemianą, 
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ani po przemianie. Do końca skazana jest na rozdar-
cie i samotność. 

julia kendall – kobieta spełniona 
Podróż z bohaterkami komiksu włoskiego pro-

wadzi nas do Sergio Bonelli Editore. Na zlecenie tego 
wydawnictwa pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku Giancarlo Berardi tworzy scenariusz kryminału 
i powołuje do życia Julię, która zmienia postrzeganie 
kobiecej bohaterki we włoskim komiksie. Pierwowzo-
rem fizycznym Julii Kendall jest Audrey Hepburn; 
drobna, delikatna,  niekoniecznie odpowiadająca kla-
sycznemu typowi urody, trochę za szczupła, z krót-
kimi włosami, ale jednak mająca coś, co przyciąga do 
niej płeć przeciwną (mimo delikatnej ściany dystansu, 
którą wokół siebie buduje). Julia nie kokietuje, jest 
twarda w rozmowach z mężczyznami, nawet jeśli ją 
to dużo kosztuje, co odczytujemy potem w myślach 
zawartych w prowadzonym przez nią pamiętniku. I to 
kolejna nowość tego komiksu. Narracja, oprócz tej 
obiektywnej, trzecioosobowej, prowadzona jest rów-
nież w pierwszej osobie w formie wspomnień  boha-
terki (ale także Myrny – ściganej morderczyni). Za-
bieg ten pozwala nam poznać bliżej bohaterkę, „wejść 

w jej buty”, odkryć to, co nie zostało powiedziane czy 
narysowane wcześniej. Jako czytelnicy możemy zoba-
czyć dzięki temu więcej, utożsamić się z kryminolożką, 
która jest kobietą z krwi i kości, a nie żadną superbo-
haterką. Nie używa broni, nie robi pościgów. Jest sin-
gielką dzielącą mieszkanie z kotką oraz pomagającą 
jej z doskoku Emily. Jej życie naznaczone jest traumą. 
W dzieciństwie traci rodziców. Opiekę nad nią oraz 
jej młodszą siostrą Normą przejmuje babcia. Kiedy 
poznajemy Julię jest ona już dorosłą kobietą, babcia 
przebywa w domu starców i w tej sytuacji Julia przej-
muje centralną rolę w rodzinie. Nie zawsze jednak ra-
dzi sobie ona z codziennym życiem, a jej lęki mają 
odzwierciedlenie w symbolicznych snach. Nie potrafi 
zbudować trwałej relacji. Jej związek kończy się po 
tym, jak partner próbuje podreperować swój budżet, 
bazując na jej sławie. To nieradzenie sobie w pry-
watnym życiu nie przeszkadza jej jednak w świetnym 
prowadzeniu spraw kryminalnych, gdzie na drodze 
dedukcji i kobiecej intuicji rozwiązuje kolejne za-
gadki. Mężczyźni muszą na tym polu pochylić przed 
nią czoła, ponieważ ustępują jej pod każdym wzglę-
dem. Tam gdzie ona jest spokojna, oni są porywczy; 
tam gdzie ona z rozwagą próbuje poukładać kolejne 
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elementy, oni chcą podejmować pochopne decyzje. 
Julia nie daje za wygraną i kiedy musi, zdecydowa-
nie walczy o sprawę, mocno wierząc w swój system 
pracy. Nie znaczy to, że wszystko zawsze idzie zgod-
nie z planem. Wraz z bohaterką czasami musimy się 
cofnąć, aby odkryć słaby element lub to, co zawiodło. 
Julia nie boi się przyznać do niepowodzenia. Wymaga 
od siebie znacznie więcej, niż oczekują od niej ota-
czający ją mężczyźni. Tak jak w przypadku „Valentiny”,  
w „Julii” również mamy obraz społeczeństwa. Julia 
jednak nie jest Włoszką, jest Amerykanką, miesz-
kanką fikcyjnego Garden City. Ta fikcyjność miejsca 
nie przeszkadza Berardiemu w pokazaniu prawdzi-
wych problemów: biedy, bezdomności, narkotyków, 
prostytucji czy korupcji.  Nie jest to obraz idylli miej-
skiego życia jak w „Valentinie”, ale obraz rzeczywisty, 
ukazany na zasadzie kontrastu: pięknych ulic Garden 
City i złowrogich zakamarków dzielnic nędzy.  Aby 
stworzyć tę serię Berardi uczęszczał na zajęcia z kry-
minologii, zgłębił też wiedzę z zakresu psychologii, 
psychopatologii i balistyki. Wydawnictwo poszło też 
autorowi na ustępstwo, pozwalając na zwiększenie 
liczby stron z przyjętej ilości 96 do 128 stron, bo taka 
ilość pozwalała na odpowiednie rozbudowanie fabuły. 

Autor, tworząc „Julię”, nie stara się też budować swo-
jego wyobrażenia kobiety (oczywiście oprócz fizycz-
nego wizerunku uwielbianej przez niego Audrey), ale 
stara się „wgryźć” w jej psychikę, zrozumieć ją i po-
dążać za nią. Te wszystkie zabiegi spowodowały, że 
Julia szybko zyskała sobie liczne grono fanów i fanek, 
którzy nie tylko śledzą jej losy, ale czynnie uczestni-
czą w budowanej przez Berardiego narracji, polecając 
np. głównej bohaterce ciekawe lektury do przeczy-
tania, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i troskami.  
Ale Julia Kendall nie narodziłaby się bez istnienia jej 
poprzedniczek. To one na przestrzeni tych wszystkich 
lat powoli torowały jej drogę. Musiały zaistnieć, żeby 
mogła pojawić się bohaterka prawdziwa, silna, nie-
zależna, ale mająca też gorsze dni i słabości, których 
nie próbuje ukryć przed czytelnikiem, przez co staje 
mu się jeszcze bliższa. 

bibliografia:
S. Zanatta S. Zaghini, E. Guzz Le donne del fu-

metto. L’altra metà dei comics italiani: temi, autrici, 
personaggi al femminile 2009, Wydawnictwo Tunué 
Srl

http://www.giornalismoestoria.it
https://www.sergiobonelli.it
https://www.giornalepop.it
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Grzegorz Wawrzyńczak, Gwiezdne wrota
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Paweł Chmielewski

Bohomaz w złotym 
skarbcu
Chcąc pojąć elegijny tragizm, podszytą śmie-
chem opowieść o zdradzie, upadku, biedzie 
i śmierci, chcąc wreszcie zrozumieć klęskę tych 
kilku uzdolnionych ludzi - musimy znów po-
wrócić na angielskie wybrzeża, do tych cuch-
nących tranem i zielonych od arsenu londyń-
skich ulic, antykwariatów i niewielkich drukarń. 

Do świata, gdzie za chwilę wybrzmiewać będzie tu-
pot małych stóp gazeciarzy, gdzie już powszechnie 
drukuje się satyryczne kartki i obrazkowe albumy. 

To właśnie w okolicach Piccadilly, przy to-
rze w Ascot, mrocznych zaułkach Whitechapela nie 
na stronach nowojorskich dzienników - poszukać 
trzeba początków nowoczesnej rozrywki rysunko-
wej. Nie wiemy kogo tak naprawdę spotyka Kordian 
nocną porą w James Parku. Może to dłużnik, może 
autor opowieści o wampirach, a może scenarzy-
sta komiksów...

Dla bohaterów tej właśnie części naszej histo-
rii, dla tych tragicznych bohaterów i ich mecenasa 
najistotniejsza stanie rzecz trywialna - chęć, moda 
i zasobność portfela potencjalnego zbieracza. Kolek-
cjonerstwo polskie - jak wiele innych działań - przy-
równać można do tej fali, do znikających kręgów na 
wodzie. Jest cały czas odbitym światłem chwilowych 
mód, kaprysu i dziennikarskich tekstów rozpalających 
salon, gdzieś przy świętym Jakubie i Baker Street. 
Pisałem już o zbiorach gdańskiego patrycjatu, o tym 
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snobizmie nakazującym kupować dzieła sztuki, który 
gdzieś zniknął w bitwie z cenami zboża i korsykań-
skim „bogiem wojny”. Kolekcjonerskie mody zmie-
niają się szybciej niż mapa Europy. To co zbierano 
w czasach, kiedy paryski bruk spływał krwią zgilo-
tynowanych, przestaje cieszyć ich „późnego wnuka” 
bankierskiej epoki lat 30. Bohaterowie naszej histo-
rii jak zwykle są spóźnieni. Ten satyryczny ferment 
i szał kolekcjonerów znajduje opis w znakomitej mo-
nografii autorstwa Mary Dorothy George (1878-1971) 
„Hogarth to Cruikshank: social change in graphic 
satire” będącej częścią monumentalnej dwunastoto-
mowej pracy „Katalog satyry politycznej i osobistej 
zachowanej w Departamencie Grafiki i Rysunków 
w British Museum”, księgi o tyle ważnej, że trudno 
bez jej - chociażby pobieżnej znajomości - napisać 
o angielskiej ilustracji osiemnastego i dziewiętna-
stego stulecia. Ośmielę się nawet postawić tezę, że 
nie za bardzo można pisać bez niej o dziejach świato-
wego komiksu. W epoce georgiańskiej upowszechniają 

się odbitki (sygnowane), rozprowadzane przez zapo-
biegliwych księgarzy i właścicieli drukarń. Kto kupił 
te odbitki? Ceny wahały się od gwinei. Wspaniałe se-
kwencje Hogartha były sprzedawane w ramach sub-
skrypcji. Każdy kolekcjoner coś dla siebie znajdował. 
W drugiej połowie stulecia (XVIII) odbitki satyryczne 
w teczkach lub oprawione w ogromnych nakładach 
były częścią umeblowania dżentelmeńskiej biblio-
teki. Ceny wzrosły w pierwszym dzięsiątku XIX wieku 
i spadły na początku dekady drugiej. (...) Po 1820 
roku, wraz z przyjęciem litografii i odrodzenie drze-
worytnictwa, ceny spadły jeszcze raz. Wydruki były 
naklejane na duże składane parawany (Byron był po-
siadaczem najsłynniejszego) i na ścianach modnych 
domów (jadalnia Thrales w Streatham była wytape-
towana) odciski Hogartha). Inne wklejano na rogach 
ulic oraz w piwiarniach i sklepach. Znamy z ilustracji 
brudne, ubogie wnętrza, na których ścianach zawsze 
wiszą odbitki. [1]. Ta odbitkowa moda - z realnym 
opóźnieniem - nie ominęła wszakże polskich domów. 
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Gdy teraz zatem - Mój Drogi Czytelniku (tym bar-
dziej Badaczu Ambitny) - zadasz sobie jedno z od-
wiecznych pytań: dlaczego w prasie zabytkowej, dla-
czego w starych księgach naszych bibliotek brakuje 
rycin i barwnej litografii, odpowiedź może być jedna - 
wszystkiemu winna jest ta przeklęta, angielska moda.

Tymczasem - wróćmy do naszych baranów -ten 
gigantyczny wpływ angielskich rysowników najła-
twiej zobrazować przywołując przykłady. Bierzemy 
zatem pierwszą płytę Williama Hogartha „Four Sta-
ges of Cruelty” z 1751 r. i zestawiamy z Richarda F. 
Outcaulta „Hogan’s Alley” z 1896 r. Podobieństwo 
scen, zarazem świadoma inspiracja jest sprawą ra-
czej bezdyskusyjną. Nie koncentrujmy się na kolo-
rze współczesnym i czarno-białej warstwie starego 
mistrza. Pomimo pozornej karykaturalności, ludycz-
nej satyrze widocznej w każdym z tych obrazów, 
uderza nas to hogarthowskie okrucieństwo, ukryta 
gdzieś „pod skórą” ta ciemna strona ulic wielkiego 
miasta. Gdy u Outcaulta bohaterowie są radośni, 
są pogrążeni nieomal w tym szalonym, bachicznym 
tańcu, w zabawie uczestniczą na równi ludzie i do-
mowe zwierzęta, to autor „Małżeństwa z rozsądku” 
wrzuca nas - widzów - w sam środek spektaklu 

teatru okrucieństwa. Tu zwierzę gryzie zwierzę, tu 
zwierzę gryzie człowieka, tu człowiek szarpie zwie-
rzę, tu w dwóch scenach (przypatrzmy się uważniej) 
Hogarth „zaprasza” nas do obserwacji tortur i wy-
myślnej śmierci. Ta śmierć zadana przez człowieka - 
obok dla angielskiego odbiorcy czytelnych dość aluzji 
do zgonu postaci historycznych - wskazuje nam na 
ujawnioną przez Hogartha odwieczną opozycję na-
tury i kultury, jest również dość wyraźnym znakiem 
jak prasowy komiks amerykański schyłku XIX wieku 
porzuca temat niewygodny, jak rezygnuje z ostrego 
sądu, angielskiej satyry, która nie znała kompro-
misu. Ten ostry rysik Williama Hogartha, znany 
nam z opisywanego już cyklu „A Harlot’s Progress” 
(1732). Na pierwszej płycie widzimy biedną, zdecy-
dowanie przerażoną widokiem ulic i gmachów wiel-
kiego miasta młodą dziewczynę. Przybyszka z pro-
wincji wpada natychmiast w szpony „madame”, zaś 
ich spotkaniu z obojętnością, a nawet - pokuszę się 
o stwierdzenie - przygląda się mężczyna, którego 
strój i atrybuty wskazują dośc wyraźnie na religijną 
proweniencję. Ten temat obojętności, choć dość po-
wszechny w brytyjskiej literaturze (wspomnijmy tylko 
„Tessa d’Urberville. Historia kobiety czystej” Thomasa 
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Hardy, 1840-1928) powrócił z hogarthowską siłą, do-
piero w trakcie akcji „#meToo”.

Okrutny Hogarth, prześmiewczy Gillray i Cru-
ikshank, czy groteskowy Rowlandson są szkołą nie 
tylko rysunku, ale i obserwacji dla szwajcarskiego 
twórcy komiksów Rodolhe’a Töpffera, a spośród na-
szych twórców - Artura Bartelsa.

Autor „Histoire de M. Vieux Bois“ zaskakująco 
szybko (bo już w debiucie) ucieka od wysmakowanej 
formy, którą narzucił wszystkim rysownikom Hogarth. 
Anglik jest moralizatorski, zabawia się pastiszem, 
karykaturą, lecz jego kadry wciąż są malarskie, gdy 
u Töpffera widzimy już romantyczną manierę – po-
zornie niedbałą i szkicową – on już nie trzyma się 
klasycznych reguł, tak jak nie trzymał się ich po-
emat dygresyjny. Nie chcę bynajmniej powiedzieć, 
że komiksy Szwajcara przypominają dość szaloną 
i migotliwą, zanurzoną w pozornym chaosie formę 
„Wędrówek Child Harolda”, wciąż komiks stara się za-
chować porządek przyczynowo-skutkowy. Zarówno 
jednak angielscy uczniowie Hogartha, jak i sam Töpf-
fer, zmierzyć musieli się z terminem, który przylgnął 
do ich twórczości – „bazgroł”. Możemy zaśmiać się 
nad ignorancją, bo dziś te „bohomazy” lądują często 

w bankowych sejfach, lecz w czasach, gdy „wykuwał 
się bohatersko” współczesny obraz „historii z dym-
kiem”, w epoce Jerzych III i IV, ten żart miał dość po-
ważne konsekwencje. Owe „bazgroły”, które w pięknie 
niedbały sposób przyjmuje – za swoje – szwajcarski 
nauczyciel, rozpropagował George Cruikshank (1792-
1878). Ten termin „bazgroł” (tożsamy z późniejszym 
grafitti – wspomnijmy tylko jak często bazgroleniem 
nazywano prace Jeana Michela Basquiata, 1960-
1988) pojawia się przy okazji tzw. „doodle man”, ma-
lutkich i żartobliwych postaci mężczyzn, niemal jak 
egipskie hieroglify, którymi twórca zaludniał swoje 
ryciny. Hogarth jawił się niczym piramida Cheopsa, 
lecz to właśnie Cruikshanka podziwiano we Fran-
cji, sam Töpffer zaś (opinię przywołuje Kunzle), przy 
okazji adaptacji „Cryptogame’a” – dokonanej przez 
Chama – wskazywał redakcji „L’illustration”, aby, co-
kolwiek ociągający się artysta, sięgnął do wzorów 
właśnie brytyjskiego rysownika. Zaś na przykładzie 
niektórych litografii George’a Cruikshanka podglądać 
możemy jak świat imperium „nad którym słońce nigdy 
nie zachodziło”, dzięki otwarciu na świat kolekcjone-
rów z kontynentu, tworzy nie tylko parafrazy, lecz po 
swojemu interpretuje sztukę dawną Włoch, Niemiec 
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i Niderlandów. „The Headache” – jedna z żartobli-
wych grafik Cruikshanka – to nic innego jak przenie-
sienie „Leczenia głupoty” Hieronimusa Boscha w re-
alia brytyjskiego salonu.

Tymczasem Rodolphe Töpffer był zresztą do-
skonale świadomy – na podobieństwo większości 
współczesnych mu artystów, którzy swą twórczość 
zaczynali od dogłębnej analizy historii sztuki – że 
owe „gryzmoły” (jak je ironicznie nazywał) istniały 
już na ścianach Herculanum, w twórczości gotyckich 
rzemieślników, a nawet afrykańskich i azjatyckich 
posągach, które zaczęto dopiero wtedy odkrywać. 
Zwróćmy uwagę zresztą, jak często i powszechnie, ar-
tyści sztuki komiksu tuż po restauracji dynastii Bur-
bonów, uprawiać zaczynają ilustracyjny minimalizm, 
szkicować, ledwie kontur. To w znacznym stopniu 
upraszcza zadanie rytownika i staje się – tak sobie 
myślę – jedną z istotnych przyczyn ich prasowego 
sukcesu. 

Wkraczając na szeroki przestwór, papierowego 
i co zrozumiałe brytyjskiego oceanu, odnajdźmy kilka 
tych wysepek wyznaczających kurs i modę dla ry-
sowników XIX-wiecznego komiksu. W ilustracyjnym 
salonie, gdzie zasiądą Anglicy nie szukajmy może 

pompatycznych gestów i trąby narodowej, a prze-
wertujmy raczej ten niewielki zestaw książki. Pierw-
sza z nich to dość obszerna, licząca prawie trzy i pół 
setki stron „The comic history of Rome” (1852) autor-
stwa Gilberta Abbota à Becketta (1811-1856), dzien-
nikarza i stałego współpracownika „Puncha”, znanego 
przede wszystkim z wydanej w trzech tomach „The 
comic history of England” (1847-1849). W 1831 r. za-
łożył niewielką gazetę „Figaro w Londynie”, która 
najprawdopodobniej stała się inspiracją dla wielu 
lekkich, humorystycznych biuletynów w Europie. 
Składała się z czterech stron zapełnionych humo-
rystycznymi wierszykami i publicystyką polityczną, 
a jej winietę zdobił rysunek cyrulika. Niekiedy wy-
dawano dodatki zawierające więcej drzeworytów, zaś 
ich autorem był Robert Seymour (1798-1836), póź-
niejszy redaktor graficzny „The Looking Glass” (nie-
zwykle ważnego tytułu, o którym szerzej będę pisał 
w rozdziale kolejnym), który po kłótni z Karolem Dic-
kensem (1812-1870) o ilustracje do „Klubu Pickwicka” 
popełnił samobójstwo. Do ilustrowanej historii 
Rzymu zaprosił Beckett innego z wielkich artystów 
tuszu swej epoki – Johna Leecha. Rysownik w swej 
niezwykłej i nader inteligentnej manierze stworzył 

3. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE

Thomas Rowlandson, scenki karykaturalne, 1790



36 37

3. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE

Thomas Rowlandson, The Brilliants, 1801

Williama Combe i Thomas Rowlandson, The Three Tours of 
Doctor Syntax, 1812
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dwie setki ilustracji – część barwnych otwierających 
kolejne epizody z dziejów Wiecznego Miasta i czar-
no-białe zamieszczone w tekście. Sięgając do najlep-
szych doświadczeń brytyjskiej karykatury Leech zna-
komicie miesza porządki czasowe – gdy w scenografię 
antyczną wprowadza postać, strój, przedmiot typowy 
dla wczesnej epoki wiktoriańskiej. Ta satyryczna 
dwuznaczność, niekiedy o podtekście – przynajmniej 
moim zdaniem – progresywnym, nowoczesnym nader 
i nieomal queerowym (chociażby kadr z gladiatorem 
prężącym się podczas wkładania rękawic i stojącym 
obok niego innym mężczyzną w kobiecym kapeluszu, 
zalotnie palącym długie cygaro), czyni z „The comic 
history of Rome” na wskroś współczesną graficzną 
powieść. Swobodne wplatanie w tekst ilustracji 
i tworzenie konstrukcji rozbudowanych, inspirowało 
z pewnością wielu artystów kontynentu, lecz ów dwu-
znaczny klimat leechowskich ilustracji nie doczekał 
się – poza nielicznymi realizacjami w prasie – konty-
nuacji w XIX-wiecznej książce polskiej. 

Mniej znany brat George’a Cruikshanka – Ro-
bert (Izaak, 1789-1856) jest – być może - twórcą 
plagiatu (a z pewnością okładki), albumu „The co-
mical adventures of Beau Ogleby” (ok. 1840/45), 

który – za wyjątkiem oprawy – jest idealnym prze-
niesieniem „Histoire de Mr Jabot” (1833) Töpffera 
na angielski rynek. Nieznany z nazwiska wydawca, 
chcąc uatrakcyjnić oryginał, pokolorował kadry. Jest 
to kolejny – z przeogromnej ilości przykładów – jak 
przed genewską umową (1886) nie było respektu dla 
praw autorskich w komiksie. Jabot lub Beau (jakkol-
wiek je nazwiemy) to dzieło, które niewątpliwie wy-
warło pewien wpływ formalny na drugą i trzecią od-
słonę tryptyku Bartelsa. Bracia Cruikshankowie byli 
tak odmienni charakterem jak ich rodzice – William 
Blanchard Jerrold (1826-1884), dziennikarz i znako-
mity znawca zarówno tajemnic Londynu, jak i świa-
towej ilustracji tak ich opisał w „The life of George 
Cruikshank” (1882): Pani Cruikshank była kobietą 
silnej woli i temperamentu, podczas gdy Izaak, jej 
mąż miał spokojny, medytacyjny temperament. Ro-
bert, najstarszy syn małżeństwa, był jak jego ojciec, 
podczas gdy George miał gorącą głowę i władczy 
charakter matki. [2] Usiłując zabłysnąć w towarzy-
stwie i zdobyć modną (a przede wszystkim majętną) 
żonę Beau (Jabot) – usiłujący być sprytnym, lecz 
w tak naprawdę pechowy i raczej ciapowaty jego-
mość – udaje się na bal. Tam czeka go katastrofa 
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za katastrofą – przewraca się w tańcu, pada na nos 
usiłując pomóc w naprawie latarni, wreszcie zrzuca 
szachownicę i zostaje nieomal wyzwany na poje-
dynek. To jednak nie jest świat Thackereya i Beau 
(Jabota), wpinając się na wyżyny swego komicznego 
niedołęstwa zdobywa ukochaną. Uproszczony rysu-
nek, wyraźny podział strony na trzy lub cztery kadry, 
podpisy omawiające wydarzenia na obrazku, wyko-
rzystanie takich chwytów jak przytoczony list, czynią 
z „dzieła Cruikshanka” (podkreślmy jednak – tym ra-
zem całkiem poważnie - albumu Töpffera) uroczo „ba-
zgrołowatą” narrację obrazkową, pokazującą szereg 
typów ludzkich, tak dobrze nam znanych z prasowych 
dokonań polskich artystów komiksu. 

Trzecim komiksowym albumem – spośród nie-
omal setki równie ważnych – brytyjskich artystów 
epoki georgiańskiej, na który chciałbym zwrócić 
uwagę, jako źródło seryjnych historyjek obrazkowych, 
są „The Three Tours of Doctor Syntax” ze scenariu-
szem poetyckim uzdolnionego parodysty wszelkich 
gatunków literackich Williama Combe’a (1742-1823) 
i rysunkami Thomasa Rowlandsona. Wydane w latach 
1809 (prasa) i 1812 (zwarta publikacja książkowa) 
przygody fikcyjnej postaci samozwańczego pastora 
i nauczyciela Sytaxa, który podróżuje po angielskiej 
prowincji usiłując zbić majątek, prowadząc pseudo-
-badania naukowe i pisze książkę o swych niezwy-
kłych doświadczeniach są doskonałym przykładem 
obyczajowej obserwacji. Tytułowy Syntax to trochę 

Dyl Sowizdrzał, trochę bohater prozy łotrzykowskiej. 
Ten Łazik z Tormesu i nieodzownie Tom Jones jest 
świadkiem wiejskich zawodów sportowych, wygła-
sza kazanie pochrapującym prowincjonalnym elitom, 
przegrywa zarobione pieniądze na wyścigach kon-
nych, a nawet udaje mu się wygłosić odczyt w Covent 
Garden. Skończonym zaś arcydziełem mistrzowskiej 
karykatury i brytyjskiego pojmowania absurdu jest 
kadr ukazujący senne marzenia cwanego hochszta-
plera. „Doctor Syntax...” spełnił jeszcze jeden wymóg 
dzieła sztuki komiksu – stał się na tyle popularnym 
drukiem, że jeszcze w XIX stuleciu wznawiano go kil-
kunastokrotnie, zaś gatunkowo to nic innego jak pa-
rodia modnego wówczas opisu podróży rzeczywistej 
lub fikcyjnej. 

przypisy
1 Mary Dorothy George, Hogarth to Cruikshank: social change in 

graphic satire, s. 22, New York, 1967.
2   William Blanchard Jerrold, The life of George Cruikshank, s. 11, 

Londyn 1894.

Artykuł jest fragmentem jednego z rozdziałów 
książki „Na dworze Goździkowego Króla. Polskie formy 
komiksowe w kontekście europejskim od XV wieku do 
roku 1914”, przedstawionego podczas III Kieleckich Pre-
zentacji Komiksowych.
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Piotr Burzyński, Krótka historia o trytytkach i trylinkach
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Zbigniew Brzeziński

Drolerie i exempla 
- średniowieczne 
transmedia story-
telling
Podczas III Kieleckich Prezentacji Komikso-
wych w Bazie Zbożowej dyskutowano m.in. 
o tym, czy ściśle związaną z obrazkowymi 
opowieściami koncepcję profesor Henry’ego 
Jenkinsa z MIT da się wykorzystać do roz-
ważań na temat kultury średniowiecza? 

Poniżej krótkie podsumowanie.

transmedia storytelling
Pojęcie storytelling bez wątpienia jest znane 

czytelnikom niniejszego numeru „Projektora”. Posłu-
gują się nim różni specjaliści, ale i zwykli hochszta-
plerzy, związani ze światem marketingu. Przekonują 
oni, że zwiększenie sprzedaży, zasięgów lub rozpo-
znawalności może nastąpić dzięki wciąganiu odbior-
ców w atrakcyjne opowieści, którym powinni ulec 
i zrobić dzięki ich recepcji to, czego dana marka so-
bie życzy. Jak łatwo zauważyć, to tylko pół pojęcia, 
którego pełna nazwa brzmi: transmedia storytelling. 
Zawdzięczamy je prof. Henry’emu Jenkinsowi z presti-
żowego Massachusetts Institute of Technology. Kon-
cepcja powstała w efekcie szeroko zakrojonych badań 
zjawisk kulturowych związanych ze światem opowie-
ści obrazkowych. Przybliżmy ją w punktach:

• Transmedialne opowiadanie historii to pro-
ces, w którym istotne (integralne) elementy 
fabuły (fikcji) są systematycznie rozpro-
wadzane w wielu kanałach w sposób sko-
ordynowany, w celu stworzenia u odbiorcy 
jednolitego doświadczenia. W wersji ideal-
nej – każde wykorzystane do przekazu me-
dium wnosi coś istotnego do historii.

• Transmedia storytelling zaciera granicę 
między marketingiem a rozrywką. Nastę-
puje synergia, np. komiks, film, krótkie 

formy, plakaty, materiały prasowe, gry, ga-
dżety, perfumy…

• W transmedialnej narracji wykorzystuje 
się to, że odbiorca chce wiedzieć więcej 
o postaciach i światach. Nie wychodzimy 
np. z kina, wiedząc wszystko. Najczę-
ściej eksploatowane są pojedyncze postaci, 
lub wątki.

• Stale podtrzymujemy zainteresowanie (roz-
szerzenie) – np. BBC przez prawie dekadę 
wypuszczało słuchowisko o Doktorze Who. 
Miało to miejsce w okresie gdy nie nakrę-
cono nawet jednego odcinka serialu!

• Transmedialna praktyka poszerza grono od-
biorców – np. komiksy Marvela zwrócone do 
kobiet, wzbogacono o romantyczne wątki, 
powstały też wersje skierowane do naj-
młodszego grona odbiorców.

• Odcinek (zeszyt) jest odrębną całością, 
ale wnosi coś nowego i istotnego do uni-
wersum. Zmienia nasze myślenie na temat 
tego, czego doświadczyliśmy dotychczas. To 
jest trudność – zbudowanie czegoś, co po-
zwala wejść w historię bez przygotowania. 
Neil Young określił to terminem: „dodat-
kowe zrozumienie”.

• Koncepcja transmedialnej opowieści naj-
lepiej sprawdza się, gdy mamy działa-
nia jednego twórcy (obowiązują licencje, 
a nie współtworzenie).

• Profesor Jenkins zaadaptował do ana-
lizy zjawiska pojęcie inteligencji zbiorowej, 
które wprowadził Pierr Levy. Rozumiemy je 
jako obieg wiedzy w społeczeństwie siecio-
wym. Żaden konsument nie wie wszystkiego 
i musi o tym rozmawiać z innymi.

• Transmedialna narracja dostarcza zestawu 
ról i celów, które odbiorcy mogą wyko-
rzystać, dzięki swojej wyobraźni. Figurki 
pozwalają nawet dzieciom tworzyć wła-
sne historyjki.

• Twórcy sugerują, że wiedzą (mają do po-
wiedzenia) więcej, niż to się pojawia w ma-
teriałach. Wpływa to na rozwój fan fiction, 
a zatem dalszego zaangażowania kreatyw-
nej części odbiorców.

Z tej perspektywy interesujący obraz wyła-
nia się na przykład z apokryfów i legend o świę-
tych. Wątki wypełniające exempla i drolerie zgodnie 
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z przywołaną koncepcją można wręcz zaliczyć do 
nurtu fan fiction. Tam, gdzie zanika pewność źró-
dłowa, wyobraźnia wypełnia puste pola odwiecznej 
szachownicy. Widać przejęcia i adaptacje. Gdy jakiś 
motyw uznano, za szczególnie atrakcyjny bez krępacji 
włączano go w biografie innych bohaterów. W odnie-
sieniu do żywotów świętych trud rozplątania tych za-
wiłości podjęli już w XVII wieku bollandyści. Podeszli 
oni do vitae sanctorum z naukową metodą i krytyką 
źródeł. Stanęli tym samym przed opowieścią, nieraz 
przekazywaną ustnie na długo przed tym, nim została 
spisana. Historie, które ujrzeli, wypełniały wątki hi-
storyczne, ale też cudowne i fantastyczne. Do tego te 
same, lub podobne motywy pojawiały się w żywotach 
różnych bohaterów, na przykład tak bliski mieszkań-
com świętokrzyskiego jeleń z krzyżem między rogami 
w dziejacg św. Huberta i św. Emeryka. W wielu wy-
padkach to uczone grono stawało bezradne, nie mo-
gąc de facto nic pewnego ustalić.

ab ovo
Co było pierwsze? Przyjmujemy, że na początku 

było słowo, wypowiadane głośno, a zatem zawiera-
jące tchnienie, uduchowione. Przyzwyczailiśmy się 
do myślenia o kulturze oralnej, w której opowieści 
kształtowały kolejne pokolenia. Jak się do tego ma 
obraz? I tu rodzi się myśl, a może ci pierwsi rysow-
nicy nie byli gawędziarzami? W milczeniu wykony-
wali swe dzieła. Pracowali z zapałem, by nic z tego, 
co widzieli, nie zdążyło umknąć im z pamięci, nim 
dokończyli swe obrazy? Ktoś inny i wiele wieków 
później mógł dopiero opowiedzieć o tym, co zobaczył 
w grocie. Ktoś, kto już pojmował świat inaczej. Nigdy 
nie był myśliwym, a niuanse naskalnego malarstwa 
były dlań całkowicie niezrozumiałe. Może więc tylko 
pycha współczesnego człowieka skłania nas ku my-
śleniu, że rozumiemy?

Wątki tej samej opowieści rozwijały się za-
pewne od zawsze, od pierwszej fabuły. Dobrym przy-
kładem może być historia wojny trojańskiej. Znamy ją 
z „Iliady” Homera, ale gdyby ograniczyć się tylko do 
tego dzieła, nie rozumielibyśmy całości. Profesor Sta-
bryła, rekonstruując dzieje tego legendarnego kon-
fliktu oparł swą wizję o dzieło Diktysa z Krety, au-
tora słabo znanego nawet miłośnikom starożytności. 
Uzupełnienia do eposu Homera to zatem nie tylko 
„Odyseja”, eksponująca jednego z herosów, lub „Ene-
ida” Wergiliusza, wywodząca Rzymian wprost z grodu 
Priama. To również zaginiony poemat „Etiopida”. 

Epos zawierał m.in. epizod wojny Trojańskiej, który 
wpłynął na nazwanie przez Greków gigantycznych 
posągów faraona Amenhotepa III w Luksorze mianem 
Kolosów Memnona. By zrozumieć tę nazwę, trzeba 
wrócić na pole bitwy pod Troją. Państwo Priama 
nie zostało opuszczone przez sojuszników. Z odsie-
czą przybyły amazonki, ale największe nadzieje na 
pokonanie Greków ożyły w mieście na widok armii 
Etiopów, na których czele stał Memnon. Zdawało się 
nawet, że odrzucą oni najeźdźców precz do morza. Na 
polu bitwy doszło do nierozstrzygniętego pojedynku 
ich wodza z Ajasem. Do legendy przeszło jednak 
starcie z Achillesem. W sprawie ocalenia syna inter-
weniowała u samego Zeusa matka Memnona, bogini 
Eos. Gromowładny długo ważył losy obu bohaterów 
na szali. W końcu to jednak wódz Etiopów okazał 
się za lekki. Śmierć tak wielkiego wojownika nie mo-
gła pójść w zapomnienie, a i na Olimpie wywołała 
ona mieszane uczucia. Postanowiono więc go uczcić 
w szczególny sposób. Co roku w dniu jego ostatniej 
walki zlatywały się ptaki, zwane memnonidami, które 
toczyły między sobą wielką bitwę na niebie.

drolerie i exempla
Zwracaliśmy już uwagę na legendy o świętych 

z ich wzajemnym przenikaniem. Sięgając do innych 
źródeł kultury popularnej średniowiecza warto zwró-
cić uwagę na drolerie i exempla. Te drugie zdefi-
niować można stosunkowo łatwo. To krótkie, często 
z życia wzięte historie ilustrujące w kazaniach zawiłe 
prawdy wiary. W średniowieczu powstawały kolek-
cje ad clerum et populum. Pierwsze przeznaczone 
dla duchownych, drugie dla świeckich, choć były 
też zbiory mieszane. W materiałach dla kleru kazno-
dzieje piętnowali przywary mnichów i księży. W tych 
dla ludu unikano takich opowieści jak mało budu-
jących. Bogactwo wykorzystywanych przez poboż-
nych mówców motywów można poznać sięgając po 
ceniony wśród badaczy Index Tubacha. W Internecie 
warto zaś odwiedzi stronę projektu ThEMA: Thesau-
rus Exemplorum Medii Aevi, gdzie zgromadzono już 
13 286 przykładów.

Trudniej wyjaśnić, czym są drolerie, tym bar-
dziej że trwa spór między środowiskiem francuskich 
i niemieckich mediewistów. Dla tych pierwszych to 
żartobliwe rysunki widoczne w manuskryptach. Dla 
tych drugich również wyobrażenia figuratywne, na 
przykład rzygacze i gargulce. W obu wypadkach od-
najdziemy postaci fantastyczne i świat na opak. Na 
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przykład zabójczego królika dobrze znanego miłośni-
kom filmu „Monty Python i Święty Graal”, pojedyn-
kującego się z rycerzem, dzikiego człowieka, zbrojne 
białogłowy, ludzi o zwierzęcych nogach, lub z twa-
rzą zamiast krocza. Świat ten wypełniają też fan-
tastyczne stwory. To nie tylko gryfy i smoki, ale na 
przykład kozioł ze skorupą ślimaka zamiast tylnich 
nóg. Na marginesie warto zauważyć, że witrynę po-
święconego exempla projektu ThEMA zdobią właśnie 
drolerie przedstawiające jedna z powszechniejszych 
odmian świata na opak - lisa głoszącego kazanie do 
kur lub gęsi.

Drolerie i exempla przypominają komiks, który 
powstaje w umyśle odbiorcy, gdy wiąże on usłyszaną 
opowieść z rysunkiem, lub oglądaną ikonografię ze 
znaną już fabułą. W tym wypadku też często trudno 
ustalić, co było pierwsze. Na przykład w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie znajdują się kapitele z cy-
sterskiego klasztoru w Kołbaczu. Wśród nich szcze-
gólnie dla nas interesujący tzw. diabelski. Widnieje 
na nim diabeł o cechach negroidalnych, który cią-
gnie za kaptur mnicha. Scena przypomina piętnasto-
wieczne exemplum, którego autorem był opat klasz-
toru na Świętym Krzyżu Michał OSB. W objaśnieniu 
do kazania o rozwiązłości (de luxuria) przywołał on 
postać cysterskiego opata z pobliskiego Wąchocka, 
którego diabeł za hulaszczy tryb życia miał żywcem 
porwać do piekła w czasie wystawnej uczty.

Pozbawione współczesnych mediów średnio-
wiecze karmiło się obrazem, słowem, wydarzeniem 
i ceremonią. „Opowieści kanterberyjskie” Geoffreya 
Chaucera ukazują pielgrzymów, którzy umilają so-
bie drogę różnymi fabułami. Nie inaczej jest i dziś 
w świecie wędrowców i peregrynantów. Na Camino 
de Santiago pytanie: where are you from?, otwiera, 
jak jakiś niesamowity kod dostępu, drogę dla opo-
wieści z całego omalże świata. Rycerze Okrągłego 
Stołu dyskutowali zawzięcie nawet z nieprzejedna-
nymi wrogami. Za jedno z najważniejszych marzeń lu-
dzi wieków średnich uważa się to o podróżach, które 
wpływało bez wątpienia i na rozwój już przywoła-
nego ruchu pielgrzymkowego. Kolejne to doświadcze-
nie czegoś niezwykłego, jak u odbiorców prozy Poe 
lub Grabińskiego, i słuchanie takich opowieści, któ-
rych warto długo słuchać i które warto długo opowia-
dać, jak to określił J.R.R. Tolkien. Wówczas nośnikiem 
historii było nie tylko słowo mówione lub pisane, ale 
też m.in. marginalny rysunek, bogata iluminacja, ma-
larstwo ścienne, rzeźby, zdobienia broni, zawołania 

rycerskie i symbolika gestu. Z powodzeniem można 
do zachowanych do dziś opowieści zastosować ter-
min: transmedialne. Rozwijały się i przenikały. Coś 
adaptowany do lokalnego kolorytu, coś dopisywano 
do już znanych historii, w kreatywny sposób uzupeł-
niano luki. Tak św. Idzi miał spotkać według legendy 
św. Cezarego z Arles żyjącego w VI wieku, króla Wi-
zygotów Wambę, który zmarł pod koniec VII wieku 
i samego Karola Wielkiego, który żył na przełomie 
VIII i IX wieku. Nikogo to wówczas nie dziwiło. Do-
piero uczeni w późniejszych epokach zaczęli się gło-
wić: jak to było możliwe?

Na koniec zauważmy, że recepcja tamtych 
przekazów, nie tylko zresztą religijnych i związa-
nych z kultami świętych, trwa do dziś. Heinz-Dieter 
Heimann we „Wprowadzeniu do historii średniowiecz-
nej” zwrócił uwagę na rozwijanie starych opowie-
ści w nowych mediach: filmach, grach, komiksach. 
W tym ostatnim wypadku przywołując zapoczątko-
wany w latach trzydziestych i wciąż żywy (reprint 
wydano w 2018 r.) cykl: „Książę Żelazne Serce”. Bez 
wątpienia i kolejne pokolenia będą chętnie wracały 
do historii powstałych w wiekach średnich i znajdą 
one poczesne miejsce w produktach lokowanych na 
nieznanych dziś nośnikach informacji. Ich transme-
dialność dzięki temu jeszcze się rozwinie, ale należy 
z całą mocą podkreślić, że rozwija się już od tysięcy 
lat. 
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Grzegorz Niemiec

Żywy stąd nie 
wyjdzie nikt
Czytelnicy kryminałów są przekonani o wyjąt-
kowości tego  gatunku.  Można to zrozumieć, 
gdy sobie uzmysłowimy, że właśnie kryminały 
dają nam okazję identyfikowania się z wieloma 
postaciami o różnych typach temperamentu. 

W przypadku tych książek czytelnik może - nie 
ponosząc przy tym żadnych konsekwencji - stać się 
najpierw ofiarą, później mordercą, a wreszcie prowa-
dzącym śledztwo detektywem. Co ciekawe takie moż-
liwości stwarzają także powieści graficzne, których 
pierwowzorem są klasyczne kryminały. Uzasadnia to 
m.in. komiks „I nie było już nikogo” (Wydawnictwo 
Egmont, scen. Pascal Davoz, rys. Callixte i Georges 
Van Linthout), będący wierną adaptacją powieści 
Agathy Christie o tym samym tytule. Wymarzona lek-
tura dla kogoś, kto lubi zarówno komiksy, jak i dobrą 
literaturę z pierwszej połowy XX wieku.

O oryginalności komiksu „I nie było już ni-
kogo” decyduje jego nietypowa konstrukcja. Fabułę 
uatrakcyjnia to, że – wbrew obowiązującym stereo-
typom – inspektor Scotland Yardu pojawia się do-
piero w epilogu, co w żaden sposób nie przeszkadza 
we właściwym zaakcentowaniu niektórych atrybutów 
twórczości brytyjskiej pisarki. Sukces Agathy Chri-
stie byłby niemożliwy bez trzech rzeczy: zamknię-
tego kręgu podejrzanych, nieoczekiwanych zwrotów 
akcji, a także przekonującego motywu, na ogół bar-
dziej interesującego od samej zbrodni… Trzeba przy-
znać, że - i tym razem - intryga jest utkana misternie. 
Oto bowiem ośmioro obcych sobie osób otrzymuje list, 
w którym tajemniczy osobnik namawia je, aby spę-
dziły jakiś czas w jego willi na Wyspie Żołnierzyków. 
Każde z zaproszonych ma na tym skorzystać, podjąć 
dobrze płatne zajęcie lub wypocząć w komfortowych 
warunkach. Przypływających na wyspę oczekują Tho-
mas i Ethel Rogers, małżeństwo zatrudnione w cha-
rakterze służby, którzy podobnie jak inni goście nie 
znają swego pracodawcy. Tuż po kolacji błogi nastrój 
przerywa nagranie z płyty gramofonowej, z którego 

bohaterowie dowiadują się o tym, że każde z nich 
jest oskarżone – treść zarzutów zapisano w poma-
rańczowych „dymkach” - o morderstwo popełnione 
dawno temu (tutaj, w wątku związanym z Verą Eliza-
beth Claythorne, fabuła nawiązuje do traumatycznego 
przeżycia z dzieciństwa Agathy Christie, kiedy to jej 
bratanek omal nie utonął na kąpielisku Beacon Cove). 
Głos płynący z głośnika przypuszczalnie należy do 
właściciela majątku, posługującego się inicjałami A. N. 
O’Nyme, który – na co wskazuje fonetyczne brzmienie 
nazwiska - pragnie pozostać anonimowy (w powieści 
jest to U. N. Owen, z ang. „unknown”, a więc ktoś nie-
znany). W obliczu tych oskarżeń uwięzieni na wyspie 
zaczynają obawiać się o własne życie. Domniemanym 
mordercą może być ktoś z nich. Wkrótce, gdy w nie-
wyjaśnionych okolicznościach umiera pierwsza osoba, 
obawy bohaterów nabierają realnych kształtów. Pa-
dają więc kolejne podejrzenia. Mordercą jest być 
może emerytowany sędzia Lawrence John Wargrave, 
wciąż cytująca biblię Emily Caroline Brent lub Philip 
Lombard, który ukrywa w szufladzie pistolet. Wobec 
braku dowodów nikt nie może czuć się bezkarny. Za-
pewne klucz do zagadki tkwi w rymowance o dzie-
sięciu żołnierzykach… W porządku symbolicznym 
wyspa w hrabstwie Devon (miejsce akcji jest zwią-
zane z regionem, w którym wychowała się Agatha 
Christie) pełni rolę raju na ziemi - będąc surogatem 
przywoływanej w mitologii celtyckiej wyspy Avalon - 
lecz szybko zamienia się w odcięte od lądu, miejsce 
przymusowego odosobnienia, pozujące na legendarne 
więzienie Alcatraz. Podczas tej przemiany tajemni-
czy pan O’Nyme (ewentualnie pani O’Nyme, bowiem 
zabójca zamiennie używa imion męskich – Algernon 
Norman bądź  żeńskich – Alvina Nancy) ogranicza 
wolność osób oskarżonych o morderstwa i - odrzuca-
jąc szansę skutecznej ich resocjalizacji - przystępuje 
do realizacji swego planu. Kara ma się dokonać we-
dle prawa talionu, z którego wynika, że sankcja jakiej 
podlega przestępca powinna być identyczna jak sku-
tek tego przestępstwa, co precyzyjnie wyraża staro-
żytna sentencja oko za oko, ząb za ząb.

Trzeba przyznać, że zmyślna intryga fabularna, 
pomimo upływu lat, nic nie straciła na atrakcyjno-
ści i świetnie prezentuje się zarówno jako pisany 
prozą kryminał, jak i w formie kolorowego komiksu. 
W tym drugim przypadku jest to przede wszystkim 
zasługa Callixte (właśc. Damiena Schmitza), francu-
skiego rysownika i kolorysty, przedstawiciela reali-
zmu, zwracającego przesadną wręcz uwagę na detale 
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odwzorowywanych obiektów. Tym razem dzięki umie-
jętnemu operowaniu światłem, przy użyciu różnych 
odcieni i tonacji kolorów - począwszy od jasnej zie-
leni, intensywnej żółci i błękitu, a kończąc na szkar-
łacie, błękicie pruskim i antracycie - udaje się nie 
tylko wzorcowo odtworzyć kapryśną aurę Półwyspu 
Kornwalijskiego, lecz również dostosować wybraną 
kolorystykę do kompozycji kadrów i tempa narracji.

Konstrukcję fabularną „I nie było już nikogo” 
dzieli tylko krok od fabuły slasherów, czyli filmo-
wych horrorów, w których zostają wymordowani pra-
wie wszyscy bohaterowie. Do grona najbardziej zna-
nych filmów z tego gatunku należą m.in. Halloween 
(1978, reż. J. Carpenter), „Piątek trzynastego” (1980, 
reż. Sean S. Cunningham), „Moja krwawa walentynka” 
(1981, reż. G. Mihalka), „Koszmar z ulicy Wiązów” 
(1984, W. Craven). Niesprawiedliwie uważa się, że na 
rozwój shlasherów, które okres największej prospe-
rity przeżywały w latach 70. i 80. XX wieku, miały 
w pierwszym rzędzie wpływ takie obrazy jak „Psy-
choza” (1960, reż. A. Hitchcock), „Podglądacz” (1960, 
reż. M. Powell), Krwawy obóz (1971, reż. M. Bava) 
czy „Głęboka czerwień” (1975, reż. D. Argento), nie-
jako pomijając powieść, której akcja rozgrywa się na 
Wyspie Żołnierzyków. Po dziś dzień może ona peł-
nić zarówno rolę matrycy do tworzenia slasherów, 
jak i schematu, który uwidacznia odstępstwa od obo-
wiązujących reguł, jak miało to miejsce w przypadku 
„Krzyku” (1996) Wesa Cravena. 

Książka Agathy Christie „I nie było już nikogo” 
z 1939 roku,  zajęła 19. miejsce na liście 100 najlep-
szych powieści kryminalnych według Stowarzyszenia 
Pisarzy Literatury Kryminalnej, założonego w 1953 
roku, które skupia  brytyjskich  twórców. Powieść wy-
dawano wielokrotnie, pod kilkoma różnymi tytułami. 
Pierwotnie nazywała się „Dziesięciu małych Murzyn-
ków”, ale na prośbę wnuka autorki tytuł zmieniono 
na „Dziesięciu małych żołnierzyków”. W Polsce uka-
zała się po raz pierwszy w 1960 roku jako „Dziesięciu 
Murzynków”. Z uwagi na poprawność polityczną, po-
cząwszy od 1940 roku wszystkie amerykańskie wyda-
nia powieści noszą tytuł „I nie było nikogo” (taki sam 
tytuł obowiązuje w Polsce od 2004 r.). Kryminał ten 
cieszy się wciąż ogromną popularnością, nakręcono 
już thriller „A potem nie było już nikogo” (1945, reż. 
R. Clair), w którym znalazł się wierszyk o dziesięciu 
Indianach, wystawiono spektakl „I nie było już ni-
kogo” (2011, reż. A Konieczna) w Teatrze Dramatycz-
nym w Warszawie, powstał miniserial „I nie było już 

nikogo” (2015, reż. C. Viveiros, R. Keane, B. Akpabio), 
a nawet gra komputerowa, nosząca ten sam tytuł co 
powieść, wyprodukowana przez AWE Productions, 
a wydana przez The Adventure Company w 2005 roku. 
Na ogół zarys fabuły tych produkcji nieco odbiega od 
pierwowzoru. Warto też podać w formie ciekawostki, 
że do kryminału Agathy Christie nawiązują muzycy 
Die Toten Hosen w piosence „Zehn kleine Jägerme-
ister” („Dziesięciu małych myśliwych”), będącej para-
frazą wierszyka/wyliczanki o żołnierzykach.

Powieść graficzna „I nie było już nikogo” jest 
częścią komiksowej serii Wydawnictwa Egmont, ad-
resowanej do młodzieży oraz dorosłych, która za-
wiera adaptacje prozy Agathy Christie. W jej skład 
wchodzą: „Beresfordowie. Tajemniczy przeciwnik.”, 
„Miss Marple. Noc w bibliotece” oraz cykl przygód 
Herkulesa Poirot: „Morderstwo w Orient Expressie”, 
„Śmierć na Nilu”, „A.B.C” i „Rendez-vous ze śmiercią”. 
Serię promuje hasło „100 lat powieści Agathy Chri-
stie”, a zapoczątkowała ją adaptacja debiutanckiej 
powieści „Tajemnicza historia w Styles” tej autorki 
z 1920 roku. Komiks pod tym samym tytułem miał 
swoją premierę 1 stycznia 2019 roku. Trzeba przy-
znać, że seria klasycznych kryminałów w komiksowej 
odsłonie to bardzo trafiony pomysł, za który należy 
trzymać kciuki, wierząc, że czytane przez naszych ro-
dziców kryminały wkrótce znów powrócą do łask. 

Pascal Davoz (scenariusz), Callixte i Georges 
Van Linthout (rysunki)
I nie było już nikogo
80 s. ; 28 cm
Warszawa : Egmont Komiksy
Polska, 2021
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Grzegorz Niemiec

Od czytanki 
do teorii ewolucji
Komiksowa seria „Najwybitniejsi Naukow-
cy” prezentuje sylwetki postaci świata nauki, 
których badania zrewolucjonizowały życie na 
naszym globie. Jej autor, Jordi Bayarri zapro-
sił do współpracy dr Tayrę Lanuzę, specjalist-
kę z zakresu historii nauki, dbającą o to, by 
przedstawione w publikacji wątki historycz-
ne i naukowe ściśle pokrywały się z fakta-
mi. Wspólne konsultacje odniosły zamierzony 
skutek, każdy tom kolekcji nie tylko pasjo-
nująco opowiada o życiu Charlesa Darwina, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Alberta Einsteina 
czy Isaaca Newtona, lecz także objaśnia ja-
kie znaczenie dla rozwoju nauk przyrodni-
czych, medycyny, fizyki i astronomii mają ba-
dania przeprowadzone przez tych uczonych. 

 Jak rekomenduje Wydawnictwo Egmont ko-
miksy te mogą czytać dzieci samodzielnie lub w to-
warzystwie dorosłych. Należy przyznać, że seria ma 
ogromny potencjał i może zarówno zachęcić do nauki, 
jak i przekonać do tego, że gros tajemnic otaczają-
cego nas świata można wyjaśnić posiłkując się wie-
dzą. W pierwszym odcinku „Darwin. Ewolucja teorii” 
sportretowano brytyjskiego przyrodnika. Charlesa 
Roberta Darwina (ur. 12 lutego 1809 r. w Shrews-
bury) od najmłodszych lat pasjonowały zwierzęta, 
dlatego planował poświęcić się badaniu przy-
rody. Początkowo sprzeciwiał się temu ojciec, który 
chciał aby syn poszedł w jego ślady i został leka-
rzem, czemu miały służyć studia medyczne w Szko-
cji. Wkrótce jednak Charles porzucił uniwersytet 
w Edynburgu i przeniósł się do Cambridge, gdzie już 
bez przeszkód mógł zgłębiać tajniki natury, a gdy 
nadarzyła się taka okazja, wyruszyć w rejs dookoła 
świata statkiem HMS Beagle (1831-1836). Wyprawa 
ta pozwoliła młodemu Darwinowi zgromadzić oka-
załą kolekcję chrabąszczy i skamielin, jak również 
sporządzić notatki, w których omawia różnice w przy-
stosowaniu zwierząt do życia w odmiennych strefach 

klimatycznych. To właśnie te obserwacje zaowoco-
wały sformułowaniem zarysu teorii ewolucji, drobia-
zgowo opisanej w dziele „O powstawaniu gatunków 
drogą doboru naturalnego” (1859 r.). 

 Równolegle z komiksem o Darwinie ukazał 
się tom „Maria Skłodowska-Curie. Pierwiastki pro-
mieniotwórcze”, poświęcony życiu  prywatnemu i ka-
rierze naukowej pierwszej kobiety noblistki (w 1903 r. 
nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, wraz z Pierre’em 
Curie i Henrim Becquerelem, za badania nad pro-
mieniotwórczością, oraz po raz drugi w 1911 r. No-
bel z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie 
radu w czystej postaci i badanie właściwości che-
micznych pierwiastków promieniotwórczych). Maria 
Skłodowska (ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie) 
otrzymała wszechstronne wykształcenie, bowiem jej 
rodzice, sami piastując zawód nauczyciela, uważali, 
że wiedza może być orężem w walce z rosyjskim za-
borcą. Władysław i Bronisława Skłodowscy nauczali 
własne dzieci języków obcych, matematyki, biologii 
i geografii, a także przekazywali im wiedzę o ojczy-
stej kulturze i historii. Przyszła noblistka uczestni-
czyła też w tajnych zajęciach uniwersytetu latającego, 
a następnie wyjechała do Paryża, gdzie w 1891 roku 
podjęła studia na Sorbonie. Już siedem lat później - 
dzięki badaniom Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża 
Pierre’a Curie - oficjalnie ogłoszono odkrycie nowych 
pierwiastków chemicznych – polonu (nazwanego tak 
na cześć Polski, o symbolu Po i liczbie atomowej 84) 
oraz radu (symbol Ra, liczba atomowa 88). Polka kon-
tynuowała badania nad promieniotwórczością po tra-
gicznej śmierci męża w 1906 roku, a podczas I wojny 
światowej zaangażowała się w pomoc dla francuskiej 
armii, m.in. organizując samochody ciężarowe wy-
posażone w aparaturę rentgenowską, które umoż-
liwiały diagnostykę na froncie. W 1932 roku dzięki 
funduszom zebranym przez noblistkę wśród Polonii 
w Stanach Zjednoczonych, otwarto Instytut Radowy 
w Warszawie (obecnie przemianowany na Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – 
Państwowy Instytut Badawczy). 

 Biorąc pod uwagę wartość merytoryczną 
i piękną szatę graficzną, nie należy być zaskoczo-
nym, że prezentowana kolekcja cieszy się ogromnym 
uznaniem. Przepis, który zdecydował o popularności 
pierwszych odcinków, powtórzono w kolejnych atrak-
cyjnie wydanych tomach. Dzieci dowiedzą się z nich 
o istnieniu prawa powszechnego ciążenia z książeczki 
„Newton. Grawitacja w akcji”, poznają sławnego 
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fizyka w odcinku „Einstein. Przeskok kwantowy”, 
a nawet odbędą podróż do antyku przy lekturze tomu 
„Arystoteles. Głód wiedzy”. Autor cyklu Jordi Bayarri 
(ur. 1972 r. w Alboraya) jest absolwentem Wydziału 
Sztuk Pięknych w Walencji. Wydał m.in. serię ko-
miksów „Entre tinieblas”, powieść graficzną „Piel de 
Dragón”, „Titán del pasado” i „Alien College”, które 
czerpią wzorce z estetyki fantasy. Wynika to z za-
interesowań hiszpańskiego scenarzysty i ilustratora, 
szukającego ponoć inspiracji w cyklu książek o przy-
godach „Wiedźmina” Andrzeja Sapkowskiego. Artysta 
stara się unikać stereotypów i klisz powtarzanych 
w powieściach fantasy. Antidotum na powtarzalność 
i nudę ma - jak twierdzi Bayarri – zagwarantować 
czytelnikowi superbohater, krańcowo odmienny od 
typowego barbarzyńcy, którego będą otaczać postaci 
posiadające szczególne, nadprzyrodzone moce i zdol-
ności. Hiszpan przyznaje, że tworzenie komiksów dla 
najmłodszych jest trudne, należy bowiem precyzyj-
nie objaśnić wiele abstrakcyjnych pojęć. Problemy 
te jeszcze się nawarstwiają, gdy chodzi o biogra-
fię sławnego naukowca. W takim przypadku trzeba 
przede wszystkim ukazać intensywność życia i – co 
niezwykle istotne  – wybrać atrakcyjną formę, która 
nie przyćmi rangi przeprowadzanych eksperymentów. 
Służą temu zastosowane zabiegi formalne: porzucenie 
jaskrawej kolorystyki na rzecz wyrazistości kontu-
rów, co zresztą koresponduje z powagą poruszanych 

zagadnień. Oczywiście zaprezentowano tutaj jedynie 
zręby twierdzeń naukowych w dużym uproszczeniu, 
a wynika to z konieczności dostosowania poziomu 
merytorycznego do wieku odbiorcy, który mógłby nie 
tylko nie zrozumieć danej teorii, ale nawet zniechę-
cić się do tematu, jaki będzie dokładniej poznawać 
na kolejnych etapach edukacji. Z tego też powodu 
nieunikniona jest pewna skrótowość, równoważona 
dzięki informacjom zawartym w aneksie. Odnajdziemy 
tam króciutkie biogramy osób z otoczenia naukowca, 
szkice rysunków, a nawet résumé dokonań bohatera 
odcinka pióra dr. Tomasza Rożka. Mogą z niego sko-
rzystać zarówno starsze dzieci, jak i ich rodzice nie-
nawykli do czerpania wiedzy z komiksów. Niezależ-
nie jednak od sposobu lektury, zdobywanie wiedzy 
z książeczek o najwybitniejszych naukowcach może 
być inspirującym i całkiem przyjemnym zajęciem. 

Jordi Bayarri (scenariusz i rysunki), Agata Ostrowska 
(tłumaczenie)
Maria Skłodowska-Curie. Pierwiastki promieniotwórcze
48 s. ; 20,5 cm
Warszawa : Egmont Komiksy
Polska, 2021

Jordi Bayarri (scenariusz i rysunki), Agata 
Ostrowska (tłumaczenie)
Darwin. Ewolucja teorii
48 s. ; 20,5 cm
Warszawa : Egmont Komiksy
Polska, 2021
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Paweł Chmielewski

Trzy kobiety
Wśród wielu obrazkowo-dymkowych autobio-
grafii, monografii, czy historii biograficznych 
wielkich postaci (artystów, naukowców i po-
lityków) - patrząc na publikowane wyłącz-
nie w ciągu ostatnich lat - prawdopodobnie 
najlepszą realizacją komiksowej opowieści 
o rzeźbiarzu, stworzoną w duchu tradycyj-
nym, jest „Auguste Rodin. Fugit amor, portret 
intymny” opublikowany przez oficynę Scre-
am Comics w tłumaczeniu Olgi Mysłowskiej. 
Scenarzystą albumu jest Eddy Simon (Nor-
mandczyk, dziennikarz, w latach 80. twórca 
popularnych zinów „Sapristi” i „Dynamick”, 
przez kilka lat dyrektor festiwalu sztuki uli-
cy), rysownikiem - Joël Alessandra (architekt 
wnętrz z Marsylii, publikujący we włoskim ma-
gazynie „Il Grifo”, autor kilkunastu komiksów).   

Uderza w tym utworze adekwatność formy 
i tematu, autor strony graficznej przyjmuje za punkt 
wyjścia szkicowy styl charakterystyczny dla notatek 
rysunkowych rzeźbiarzy, zgaszoną kolorystykę i gwa-
szowy klimat prac, najlepszego przyjaciela Rodina 
wśród impresjonistów - Edgara Degasa (o ile przy-
jaźń z kronikarzem paryskiego baletu była możliwa). 
Akwarelowa sceneria wnętrz i postaci również dobrze 
koresponduje z atmosferą epoki, a sepia, w której od-
dane zostały najmłodsze lata późniejszego twórcy 
„Wrót piekieł” (sepia barwy ciasta - pierwszego ma-
teriału rzeźbiarskiego  Rodina) ma podkreślić -  bar-
dzo istotną granicę (przede wszystkim ekonomiczną, 
ale i artystyczną) przekroczoną przez bohatera „Fugit 
amor”. 

Biografia twórcy poprowadzona od wczesnego 
dzieciństwa do śmierci, skoncentrowana na powsta-
niu kilkunastu najważniejszych dzieł - od „Człowieka 
ze złamanym nosem” do „Mieszczan z Calaise”, „Bal-
zaca” oraz nieukończonej „Bramy piekieł” - ukazuje 
jego postać w kolejnych odsłonach (niczym na te-
atralnej scenie), od społecznego sprzeciwu, który wy-
woływał swoimi dziełami Rodin, kontrowersji (słynne 
artykuły publicystyczne z tezą: „Z pewnością to są 
odlewy”), po gigantyczny wpływ, jaki wywarł na 

współczesne (i przyszłe) rozumienie rzeźby oraz prze-
strzeni. Jest to jednakże historia opowiedziana i prze-
filtrowana poprzez związki z trzema kobietami - Rose, 
Claire i stanowiący centrum dramatu, artystyczny 
romans z Camille Claudel, siostrą poety Paula, rów-
nież utalentowaną rzeźbiarką (kilka jej prac widzimy 
na kartach komiksu), spopularyzowaną dzięki mo-
numentalnej biografii Davida Weissa oraz filmowym 
kreacjom Isabelle Adjani („Camille Claudel”, 1988, reż. 
Bruno Nuytten) i Juliette Binoche („Camille Claudel, 
1915”, 2013, reż. Bruno Dumont).

Artystycznemu awansowi i pozycji społecznej 
Augusta Rodina odpowiada - to może nie tak całkiem 
paradoksalne - status każdej z trzech towarzyszek 
jego życia. Rose to biedna „emigrantka” z bretońskiej 
wsi, obca i bezwolna w paryskim molochu, Camille 
- reprezentantka bogatej i artystowskiej burżuazji, 
symbol walki bohemy (i samego Rodina) o uznanie, 
zaś Claire de Choiseul, arystokratka, pojawia się, gdy 
rzeźbiarz opromieniony sławą, jest postrzegany jako 
człowiek elit, klasyk naturalizmu, nieomal tak posą-
gowy jak jego mistrzowskie prace. Zaś appendixem do 
lektury komiksu mogłaby być wizyta w Muzeum Ro-
dina w Paryżu, gdzie czytelnik odnajdzie większość 
rzeźb występujących na kartach albumu.   

Eddy Simon (scenariusz), Joël Alessandra  
(rysunki)
A. Rodin. Fugit amor, portret intymny
109 s. ; 32 cm
Łódź : Scream Comics
Polska, 2020
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Paweł Chmielewski

Podziemia Gotham 
City
Na okładce albumu „Kanibale Nowego Jor-
ku” widnieje niezwykle współczesna pa-
rafraza, a zarazem lustrzane odbicie słyn-
nej „Madonny z Dzieciątkiem” Leonarda da 
Vinci. W undergroundowym, epoki hip-hopu 
i grafitti, klimacie - ilustrator Francois Bo-
ucq i scenarzysta Jerome Charyn zapisują 
pełną religijnej symboliki i eschatologii, opo-
wieść z wielkiego miasta, której literackie 
oraz kulturowe tropy nie zawsze są nazbyt 
wyrafinowane, ale jest to zarazem opowieść 
o religijności (mitologii) odwróconej tak cha-
rakterystyczna dla współczesnej popkultury. 

Rysownik, trzykrotny laureat nagrody na fe-
stiwalu w Angouleme, zaczynał od karykatury, by 
stopniowo łączyć ją z realizmem, stając się nie tylko 
niezwykłym kolorystą, ale wypracowując bardzo eks-
presyjny styl. Jego postaci - co bardzo wyraźnie do-
strzegamy w „Kanibalach...” - są dość niezwykłą  eks-
ploracją deformacji i brzydoty ludzkich fizjonomii (za 
wyjątkiem kilku przypadków). Zbliża to artystę nie 
tylko do tradycji grafik niemieckiego ekspresjonizmu, 
ale przede wszystkich „nowych dzikich”. Jego kreska 
bardzo dobrze przystaje do świata przedstawionego 
w powieściach Jerome’a Charyna, jednego z piewców 
nowojorskich ulic, cenionego twórcy cyklu sensacyj-
nych historii z Bronxu, a zarazem - co może niektó-
rych zaskakiwać - biograf mrocznej postaci i twórczo-
ści Jerzego Kosińskiego.

Kartkując „Kanibali Nowego Jorku” moż emy do-
strzec, iż jest to komiks zaułków, zakamarków, ruder 
i kanałów - w pewnym sensie komiks trzewi i pod-
ziemi wielkiej metropolii ergo komiks miejsc o pro-
weniencji piekielnej. Znów jednak mówimy o eschato-
logii odwróconej - w piekielnych trzewiach spotkają 
bohaterowie uosobienie dobroci, wróżkę i wyrocznię 
w jednym. Prawdziwym zaś inferno jest czas prze-
dakcji - przeszłość Paula, Nadii i demonicznej sza-
manki krwiożerczego kultu, Anny - radziecki gułag, 
gdzie splotły się po raz pierwszy losy bohaterów. 

Bohaterowie wciąż i wciąż rozpylają religijne symbole 
w tkance opowieści - to krew (tak istotna w każdej 
z mitycznych opowieści, atrybut lub czasem pokarm 
bogów), dziecko - symbol czystości, niespodzianki. 
Jest - tak charakterystyczny dla kultów pierwotnych 
motyw tatuażu, znaku ochronnego. Jest ten tatuaż po-
traktowany również na wskroś  ironicznie, jako stu-
dolarowy banknot wydziergany na skórze jednego 
z klientów Paula, znak naszych czasów, lub chciwości 
i mamony. Deszyfrując kilka z owych religijnych tro-
pów sygnalizuję tylko ten konstruujący fabułę i naj-
łatwiejszy do rozpoznania. To odkupienie - głównej 
bohaterki, policjantki Azami Tanaki, którą sterydy 
pozbawiają możliwości macierzyństwa, a „złote”, „cu-
downe” dziecko, ostatecznie odkupiciel daje jej moż-
liwość nie tylko zejścia do symbolicznych piekieł, 
nie tylko odrodzenia, ale pozwala autorom snuć opo-
wieść o najpopularniejszym z tematów każdej kultury. 
O walce dobra ze złem.  

Francois Boucq (rysunki), Jerome Charyn 
(scenariusz)
Tłum. Maria Mosiewicz
Kanibale Nowego Jorku
152 s. ; 29 cm
Warszawa : Egmont Komiksy
Polska, 2022
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Paweł Chmielewski

„Dymki” do BN
Kiedy ponad rok temu w jednym z artykułów 
wysunąłem koncepcję, aby Biblioteka Narodo-
wa - ze względu na walory literackie i niekwe-
stionowany kunszt twórcy - zainteresowała się 
wydaniem krytycznym serii komiksów Papcia 
Chmiela (Henryka Jerzego Chmielewskiego), 
nie myślałem o monografiach twórcy lub dzie-
ła na kształt np. „Kapitan Żbik. Teczka per-
sonalna” Mateusza Szlachtycza, czy „Jerzego 
Wróblewskiego okiem współczesnych” Macie-
ja Jasińskiego, lecz raczej o edycji konkretnego 
albumu z rozbudowanym wstępem i posłowiem.

W chwili, gdy piszę te słowa (początek maja 
2022) Egmont opublikował już trzy tomy „złotej ko-
lekcji” komiksów „Kajko i Kokosz” Janusza Christy: 
„Złoty puchar”, „Szranki i konkury” (które sam autor 
uznawał za swój najlepszy album) oraz „Wojów Mir-
miła”. Poza efektownym wydaniem (w zapowiedziach 
sześciotomowym) w twardych, ujednoliconych okład-
kach znacznie ciekawsza jest właśnie owa „obudowa” 
towarzysząca każdemu z tomów. Rozpoczynają je 
krótkie wstępy, ukazujące artystę od strony - użył-
bym tu określenia - bardziej ludzkiej. To wspomnienia 

Pauliny Christy (wnuczki) i zarazem założycielki fun-
dacji jego imienia, reporterki „Dziennika Bałtyckiego” 
(w którym Christa drukował, premierowo, wiele ze 
swoich komiksów) - Grażyny Antoniewicz oraz dy-
rektora Egmont Polska - Tomasza Kołodziejczaka. 
ponadto tom trzeci zawiera obszerne wspomnienie 
twórcy, spisane i zredagowane przez Kamila Smiał-
kowskiego i Krzysztofa Janicza.

Clou każdego z wydań - przynajmniej moim 
zdaniem - stanowią jednak posłowia Krzysztofa Ja-
nicza, publicysty prowadzącego blog „na plasterki”. 
Bardzo bogato ilustrowane (kadry, okładki prasowe, 
strony gazet z epoki, komiksowe paski, archiwalne 
zdjęcia, nieznane lub kompletnie zapomniane realiza-
cje i odnalezione plansze) tworzą nie tylko kontekst 
artystyczny, ale i społeczny twórczości Christy. Jeśli 
wstępy pozwalają nam poznawać autora „Kajka i Ko-
kosza” - człowieka, to posłowia - artystę. Janicz nie 
ogranicza się do (jak wielu niestety autorów omówień 
komiksowych albumów w Polsce - ograniczanych jak 
sądzę przez wydawców ilością znaków) rejestracji 
kolejnych etapów w karierze twórcy, wyliczanki no-
wych bohaterów oraz tytułów (oraz miejsc ich wydań 
i ewentualnych zmian), ale wprowadza również kul-
turowy kontekst i analizę utworów. Interesujący jest 
chociażby fragment pokazujący trawestację wątków 
z „Zemsty” Aleksandra Fredry w komiksową materię 
albumu „Szranki i konkury”. Ostatnio w Ossolineum 
zmieniła się dyrekcja. Może takie zestawienie drama-
turgicznej klasyki z narracją obrazkową kiedyś prze-
rodzi się w popularną „beenkę”? :) 

Janusz Christa (scenariusz i rysunki)
Kajko i Kokosz. Złota kolekcja, t. 1-3
176 s., 212 s., 204 s. ; 29 cm
Warszawa : Egmont Komiksy
Polska, 2021 - 2022
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Paweł Chmielewski

Kalejdoskop w 
dymkach - albumy
disney magiC

Myszka Miki, Kaczor Donald, pies Goofy - 
sztandarowe postaci kreskówek wytwórni 
Walta Disneya - tym razem zostają umiesz-
czeni w dość niecodziennym dla nich nurcie 
fantasy. Piętnaście rozdziałów podzielonych 
na trzy księgi to klasyczna baśń inicjacyjna 
- jedna z najpopularniejszych realizacji ga-
tunkowych w literaturze, filmie i komiksach. 

 Scenarzysta Stefano Ambrosio, którego po-
mysły ilustruje aż ośmiu włoskich rysowników, nie 
udaje że wymyśla nowy świat lub nową opowieść. 
Drużynę składającą się z typowych disneyowskich 
bohaterów - Mikiego, który wraz z historią dora-
sta, filozofującego i cokolwiek pechowego Goofy’ego, 
który nie chce zostać magiem oraz nadpobudliwego 
Donalda rzucającego zaklęcia „z opóźnionym zapło-
nem” umieszcza w dobrze znanych klimatach fantasy, 

wśród popularnych postaci i w nieźle ogranych sy-
tuacjach - Donaldowi towarzyszy mały smoczek Faf-
nir, mentor i wielki czarodziej z wioski Mikiego to 
Grandalf, wstęp jest niczym z komiksów o Asterik-
sie, jeden z czarnych charakterów to - nomen omen 
- Czarny Piotruś, Grandalf, zamiast w kryształowej 
jaskini zostaje zamknięty w więzieniu z antymagicz-
nych kości, wszędzie czai się Władca Podstępów, aby 
odzyskać skradziony magiament wywołujący deszcz 
drużyna „Miki i Magowie” musi brać udział w wiel-
kim turnieju...

Drukowane pierwotnie w magazynach komikso-
wych odcinki - jak widać - odwołują się do Tolkiena, 
nordyckich mitów, scenariuszy Renė Goscinny’ego, le-
gend arturiańskich. Każda z odsłon jest dynamiczną 
historyjką, dobre i złe postaci są adekwatnie zróżni-
cowane dzięki rysunkowi, jest bardzo kolorowo, hu-
morystycznie, ale bez wymuszonych i niesmacznych 
dowcipów, które zbliżają animacje dla dzieci do re-
jonów internetowego patostreamingu. Dobra (i przy 
tym zabawna) rozrywka dla młodszych czytelników.

wariaCje kolbergowskie

Polski rynek komiksowy - na podobieństwo 
tych w całej Europie - potrzebuje debiutantów, 
a jeszcze bardziej niż samych debiutantów 
potrzebuje debiutantów oryginalnych, innych 
od statystycznej produkcji, która reprezentuje 
najczęściej trzy nurty: mangowy, frankofoński 
i z lekka amerykański underground. Potrzebu-
je czasem kogoś tak odmiennego, jak Marek 
Kopiec i jego „Opowieści minione” z podtytu-
łem „Nie ma sprawiedliwości”, sugerującym, 
że obcujemy z pierwszą odsłoną cyklu. 

Od strony rysunkowej komiks Kopca (również 
scenarzysty) zanurzony jest w przeszłości - co bar-
dzo dobrze koresponduje z czasem historycznym 
utworu, rozgrywającego się, teoretycznie w jednej 
z XV-wiecznych osad podgrodzia, a dzięki spinającej 
klamrą trzy opowieści postaci „wędrownego dziada”, 
opowiadacza, w bajecznym okresie przedpiastow-
skim - ilustracje nawiązują do realizacji polskiej gra-
fiki książkowej, znanej z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, 
która z kolei barwą i szkicem odwoływała się do 
tradycji dawnej prasy i kodeksów. Ten nostalgiczny 
ton rysunku (dość odległy od współczesnej ilustracji Czarodzieje i ich dzieje, tom 1

Stefan Ambrosio (scenariusz), różni 
rysownicy
Tłum. Jacek Drewnowski
421 s. ; 20 cm
Warszawa : Egmont Komiksy
Polska, 2022
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nurtu fantasy) pozwala czytelnikowi swobodnie 
przeniknąć do świata przedstawionego „Opowieści 
minionych”. 

Ten świat przedstawiony Kopca wyprowadzony 
zostaje z trzech bajek ludowych spisanych w „Dzie-
łach wszystkich” Oskara Kolberga. Jest to zatem lu-
dowość na swój sposób pierwotna, dzika i okrutna 
- ludowość, z której czerpał Seweryn Goszczyński, 
Słowacki, Mickiewicz - nie bez przyczyny opowieść 
pierwsza „Piękna i bestie” zawiera wątki znane 

z „Ballad i romansów”, 
zaś „Stara wierzba” to 
rodzaj wariacji na temat 
fragmentu „Balladyny”. 
Ten świat kolbergowski 
i wielkich romantyków 

czerpiąc z tych samych źródeł przywołał demony, wi-
sielice, ale i smoki oraz gadające zwierzęta. Ten cały 
bestiariusz zapełnia komiksowe opowieści Marka 
Kopca. I nawet sprytny lis musi się przekonać, że nie 
ma sprawiedliwości. 

hopperowskie barowe ćmy

W jednym z rozdziałów mojej książki pisałem 
o twórcach komiksów, których albumy są emana-
cją inteligencji literacko-plastycznej, polegającej na 

przemyślanym i zdradzającym znajomość przedmiotu, 
parafrazowaniu, transpozycji, a nawet parodii trady-
cji kulturowej minionych wieków. W tym oczywiście 
malarstwa. I tu dochodzimy do niewielkiego komikso-
wego tomu Grzegorza Weigta „Ars gratia artis”.

Krótkie historie obrazkowe Weigta związane 
z arcydziełami malarstwa powstawały od 1989 r., naj-
pierw drukowano je m.in. w „Słowie Polskim” i „AQQ”. 
To było dziesięć opowieści, do których autor powrócił 
po latach - przerysowują pierwotne wersje i dodając 
osiemnaście następnych. Powstała anegdotyczna, 
skrócona historia światowego malarstwa oparta na 
anegdocie - co doprowadziło bohaterów słynnego ob-
razu do tego miejsca, czasu i relacji, wreszcie jakie 
być mogą ich dalsze losy.

Patrzymy zatem na - chyba najczęściej ostat-
nio przerabianą scenę malarską - „Nocne marki” 
Edwarda Hoppera. Kilka znużonych postaci w bistro, 
widzianych przez szybę. Weigt, nie tylko opowiada 
historię, która doprowadziła każdą z nich w to miej-
sce (zdrada, utrata pracy, zniechęcenie), ale stara 
się odtworzyć moment decyzji, którą podejmują w tej 
właśnie chwili - nie jest to zatem prosta parafraza 
hopperowskiego motywu, ale malarska anegdota. 
Prawdziwy labirynt zagadek rozpoczyna się dopiero 
w momencie, gdy zaczynamy odszyfrowywać kultu-
rowe tropy ukryte przez autora w każdej z opowieści. 
W „Golcondzie” Rene Magritte’a ukryte są kolejne 
fragmenty jego obrazów, jako scenografia ulic, którymi 

Marek Kopiec (scenariusz i rysunki)
Opowieści minione
52 s. ; 29 cm
Koluszki : Wydawnictwo Kurc
Polska, 2021

Grzegorz Weigt (scenariusz 
i rysunki)
Ars gratia artis
108 s. ; 23,5 cm
Koluszki : Wydawnictwo Kurc
Polska, 2021

KOMIKS



74 75

porusza się bohaterka. W „Saturnie pożerającym wła-
sne dzieci” Goi mamy kryptocytaty z „Jądra ciemno-
ści” i iryjskiego mitu o krwawym bogu obfitości, zaś 
- jeśli się nie mylę - w anegdocie o „Wędrowcach” 
Felicjana Szczęsnego Kowarskiego widzimy płynące 
postaci Henri Matisse’a. Dopiero takie odczytanie 
„Ars gratia artis” zaczyna przypominać ciekawą grę 
z czytelnikiem i wpisuje się w modny (to w tym przy-
padku nie jest zarzut) oraz ożywczy nurt, traktujący 
dzieło sztuki, jako punkt wyjścia do intertekstualnej 
zabawy (filmowe „Straż nocna” oraz „Dziewczyna 
z perłą”, czy komiksowe „Czarne nenufary”), rozpisa-
nia historii - domniemanej - jego bohaterów.

portrety w deszCzu

Od polskiej premiery komiksu „Modiglia-
ni. Książę bohemy” duetu Patrice Le He-
nanff (rysunki) i Laurent Seksik (scenariusz) 
minęło już wprawdzie kilka lat, ale warto 
przypomnieć ten tytuł przynajmniej z kilku 
powodów. Podobno dostępny jest na rynku 
jego dodruk, ale to nie powód najważniejszy. 

Otoczony mroczną aurą „malarzy przeklętych” 
(na podobieństwo wcześniejszych o epokę „poetów 
przeklętych”), jak głosi legenda wielki rywal Pabla 
Picassa, ten którego obrazy zostały sprzedane nim 
jeszcze ciało zmarłego na gruźlicę artysty nie wy-
stygło, dzięki niepisanej zasadzie - która stała się 
niezwykle popularna (i opłacalna) - w czasach, gdy 
potęgę zdobyła prasa, a później kino, że wielki ta-
lent musi cierpieć, być niedoceniony, a sławę zyskać 
dopiero po śmierci. Również do legendy przechodzą 
kolejne sceny (trudno powiedzieć, czy prawdziwe): 
obecna w komiksie - pogrzebu, gdy podobno że-
gnały go obie dzielnice artystyczne oraz nieobecna 
- właściciela mieszkania, który wziął obrazy za nie-
spłacxony czynsz, by wraz z rosnącymi ich cenami 
przekonać się ze zgrozą, że zapobiegliwa żona kazała 
zdrapać farbę i obić płótnem kanapę. W ten sposób 
Amadeo Modigliani, stał się - obok Vincenta Van Go-
gha - ikoną artystów niedocenionych i bohemy. Tak 
jak wielki Holender zyskał twarz Kirka Douglasa, tak 
Włoch - najpierw Gerarda Philipa, a później Andy’ego 
Garci. 

Komiks Le Henanffa i Seksika nie burzy tej dość 
powszechnie znanej legendy Modiglianiego - jest 

w niej nocną włóczęga, bary Montparnasse, absynt, 
szaleństwo, krzywdzące recenzje krytyków, moralne 
wstręt publiczności, jest zakochana w malarzu Je-
anne (i niechęć jej rodziny). Jest również Picasso. Jest 
również kilka nowych akcentów, zaledwie sygnali-
zowanych w biografiach artysty. To przede wszyst-
kim wątek toczącej się wojny i kompleks „księcia 
bohemy”, który - ze względu na stan zdrowia - nie 
zostaje przyjęty do armii. Drugim elementem jest po-
stać polskiego marszanda i przyjaciela Leopolda Zbo-
rowskiego, który (choć występuje w każdej opowieści 
o Modiglianim to jest postacią drugiego planu) - tu 
stał się, obok Jeanne, trzecim z bohaterów albumu. 

Cóż jeszcze wyróżnia ten komiks? Warstwa pla-
styczna. Paryż pogrąża się w nieustannych strugach 

deszczu, przeplatanego śniegiem, dopiero ostatnie 
wakacje, tuż przed śmiercią - ten słoneczny rozbłysk 
- dotyka naszych bohaterów we Włoszech. Rozma-
zana, akwarelowa poświata postaci, twarze, zrobione 
z pęknięć niczym na starej fotografii, sztuczne światło 
gazowych latarni, kolorystyka typowa dla stylu art 

Laurent Seksik (scenariusz), Patrice Le Henanff (rysunki)
Modigliani. Książę bohemy
72 s. ; 32 cm
Łódź : Scream Comics
Polska, 2014
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deco. Bardzo to wszystko odległe od stylistyki ame-
rykańskiego i frankofońskiego komiksu.

odyseja iberyjska

Album „Koleje losu”, z rysunkami i scenariu-
szem, których autorem jest Paco Roca (znany 
polskim czytelnikom również za sprawą komiksu 
„Dom”) to epicka opowieść - gatunkowo moż-
na ją zaklasyfikować do powieści graficznych 
- o bohaterach hiszpańskiej wojny domowej, 
żołnierzach republikańskich, którzy przez obo-
zy internowania, afrykańskie pola bitwy, jako 
„dziewiątka” (9 Kompania pancernej brygady 
generała Leclerca) wkraczają w 1944 r. do wy-
zwolonego Paryża. Tyle w warstwie fabularnej.

Utwór laureata Grand Prix w Rzymie, Nagrody 
Krytyków dla najlepszego scenarzysty i książki, 
najlepszego autora Salonu Komiksu w Barcelonie 
(wszystkie nagrody za „Koleje losu”) należy czytać 
w szerszym kontekście, twórczości z różnych dziedzin 
dotykającej tematu hiszpańskiej wojny domowej i jej 
konsekwencji. Od heroicznej opowieści o żołnierzach 
cudzoziemskiego legionu w „Komu bije dzwon” Er-
nesta Hemingwaya (występującego na kartach ko-
miksu), do niejednoznacznej i wnikliwej analizy po-
litycznej (również zaangażowania radzieckich służb 
bezpieczeństwa) w tekstach George’a Orwella, kino-
wych metafor Buñuela i Carlosa Saury, surrealistycz-
nego „Labiryntu Fauna” Guillermo del Toro, wreszcie 
animacji „Josep” (reż. Aurel) o dalszych losach hisz-
pańskich żołnierzy w obozach Vichy, aż do całkiem 
niedawno zrealizowanych dokumentach o republika-
nach i hiszpańskich Żydach więzionych w lagrach na 
terenie Austrii i Niemiec. Sam Paco - z perspektywy 
historii i znajomości dokumentów - nie stara się lu-
krować swej opowieści. Stosunek francuskich władz, 
delikatnie mówiąc dość brutalny, do uchodźców 
w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny do-
mowej zostaje bardzo dokładnie zrelacjonowany.

Nie prezentując tu dokładnie tragicznych lo-
sów uciekinierów (rozpoczynających się dantejskimi 
scenami na nabrzeżach portu w Alicante z latarniami 
niczym metaforyczne szubienice i nie szczędząc czy-
telnikowi drastycznych scen, chociażby samobójstwa 
za pomocą brzytwy, które łagodzi tylko umowność 

literatury obrazkowej) warto zwrócić uwagę na nie-
które zabiegi autorskie. Nie chodzi tu bynajmniej 
o demitologizację losów 9 Kompanii. To zabiegi 
przede wszystkim konstrukcyjne. Jednym z nich jest 
wykorzystanie gatunkowych możliwości, jakie daje 
reportaż literacki - bezpośrednie spotkanie autora 
(jako jednego z bohaterów komiksu, co wprowadzą 

rys autobiogra-
fizmu) z weteranem 
wojny Miguelem 
budowanie fabuły 
na jego relacji. 
Drugim istotnym 

chwytem konstrukcyjnym jest przenikanie (w obrę-
bie świata przedstawionego) planów czasowych - 
współczesnego, rozmów Paco z byłym żołnierzem 
oraz przeszłości - wojennej epopei. Autor ukazuje je 
a’rebours - cartoonowo, szkicowa sepia (wbrew kon-
wencji) to teraźniejszość, barwne kadry - oto wspo-
mnienia. Reszta jest interpretacją dziejów, niczym 
w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. 

Paco Roca (scenariusz i rysunki)
Tłum. Katarzyna Sajdakowska
Koleje losu
320 s. ; 24,5 cm
Warszawa : timof comics
Polska, 2021
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Paweł Chmielewski

Kalejdoskop 
w dymkach - 
festiwale/wystawy
łódź

W październiku, w przerwie między fala-
mi covidowymi, w wersji stacjonarnej po-
wrócił Międzynarodowy Festiwal Komiksu 
i Gier w Łodzi.  Kilka albumów - spośród 
prezentowanych czytelnikom - w trakcie fe-
stiwalu recenzujemy w dziale komiksowym.  
Najważniejszym (lub przynajmniej jednym 

z ważniejszych) wydarzeń podczas MF-
KiG jest przyznanie dorocznych nagród. 

W międzynarodowym konkursie na krótką 
formę komiksową Grand Prix zdobył Paweł Gar-
wol (scen. i rys.) za pracę „Romantica”, I miejsce – 
Ana Ben (scen. i rys.), komiks „Home”, II miejsce – 
Anna Karolina Kaczmarczyk (scen. i rys.), „Pędy”, III 

miejsce – Piotr Szulc (scen.) i Katarzyna Borkowska 
(rys.), „Wrzask”, wyróżnienia - Maciej Wódz (scen. 
i rys.), „Upgrade”, Wiktor Talaga (scen.) i Antoni Kuź-
niarz (rys.), „Ręce dziadka”, Edo Brenes (scen. i rys.), 
„Garçon. Najlepszym albumem roku zostały „Osza-
łamiające Bajki Urłałackie”, scen. i rys. Krzysztof 
Owedyk, wyd. Kultura Gniewu (również podczas Fe-
stiwalu Komiksowa Warszawa 2022, autor „Bajek...” 

Tadeusz Baranowski (MFKiG, Łódź 2021). Fot. Paweł Chmielewski

Grzegorz Rosiński (MFKiG, Łódź 2021). Fot. Paweł Chmielewski

Jacek Skrzydlewski (MFKiG, Łódź 2021). Fot. Paweł Chmielewski
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otrzymuje trzy nagrody Orient Mana: za najlepszy al-
bum, scenariusz i rysunki), wyróżnienia: „Fastnacht-
spiel”, scen. i rys. Marek Turek, wyd. Wydawnictwo 
23 i „Mieszko – Braterstwo”, scen. i rys. Przemysław 
Świszcz, wyd. Graphos. Najlepszym wydawcą została 
Kultura Gniewu, a nagrodę im. Papcia Chmiela otrzy-
mała Sylwia Kaźmierczak. 

kraków

Przy ulicy Sarego 7 otwarto we wrześniu 2021 
siedzibę Muzeum Komiksu, na którą (tymcza-
sowo) składa się niewielka galeria oraz sala 
konferencyjna wraz z biblioteką, w której zgro-
madzono dotychczas kilka tysięcy obiektów. 

Na inauguracyjną wystawę złożyły się rysunki 
satyryczne autorstwa - dziś już zapomnianego arty-
sty - Edmunda Hejdaka (1912-1998), twórcy w latach 
40. i 50. humoresek o charakterze propagandowym, 
publikowanych w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” 
w Bydgoszczy. Jak podaje nota wystawiennicza MK, 
Hejdak drukował w bydgoskim periodyku od 1947 r., 
był autorem slapstickowego komiksu „Furdyga i syn”, 
który bezpośrednio nawiązywał do niemieckiej serii 
„Vater udn Sohn” Ericha Ohsera. Z gazetą wydawaną 
przez Stronnictwo Pracy Hejdak był związany już po-
nad dwa lata wcześniej, od 1945 r., drukując tam setki 
karykatur i grafik satyrycznych. 

Pierwszą książką promowaną w Muzeum Ko-
miksu był tom Pawła Chmielewskiego (wydany przez 
naszą redakcję) „Na dworze Goździkowego Króla. 
Polskie formy komiksowe w kontekście europejskim 
od XV wieku do roku 1914”. Kolejną drugi tom stu-
diów Poznńskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu „Ko-
miks. okolice (auto)biografii”. 

Jedną z następnych wystaw były - już legen-
darne, undergrundowe, wznowione po 36 latach - 
„Wampiurs Wars” Jana Platy-Przechlewskiego, zaś 
podczas XI Krakowskiego Festiwalu Komiksu, prace 
komiksowe (wraz z poprawkami, zmianami, notat-
kami) Michała „Śledzia” Śledzińskiego. W trakcie 

Wystawa rysunków satyrycznych Edmunda Hejdaka (Muzeum 
Komiksu, Kraków 2021). Fot. Paweł Chmielewski

Pierwsza promocja książki w Muzeum Komiksu - „Na dworze 
Goździkowego Króla” (2021). Fot. Tomasz Trzaskalik

Wystawa prac Michał Śledzińskiego (Muzeum Komiksu, Kraków 
2022). Fot. Paweł Chmielewski
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tegorocznej edycji festiwalu, reklamowanego postacią 
Delisi z popularnej serii dla dzieci (festiwalu rozgry-
wającego się w Muzeum Komiksu, Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej i Pałacu Potockich) - zaprezento-
wano również plenerową ekspozycję plansz komiksu 
„Pułapka Gargancjana” według Stanisława Lema 
(adaptacja - Paweł Chmielewski, rysunki - Tomasz 
Łukaszczyk), wydanego przez „Projektor” i wydawnic-
two ST „Zenit”. 

W części panelowej XI KFK jeden z wykładów 
promujących historię opowieści obrazkowych (w tym 
świętokrzyskich) wygłosił Paweł Chmielewski - „Od 
Miotełek do Przygód Władka. Dwa wieki historii 
komiksu”. 

angoulême 

49. Festival International de la Bande Des-
sinée d’Angoulême to wprawdzie kilkanaście 
procent odwiedzających mniej, niż w latach 
przed pandemią, ale i tak ponad 150 000 

Wystawa plansz „Wampiurs Wars” Jana Platy-Przechlewskiego 
(Muzeum Komiksu, Kraków 2021). Fot. Paweł Chmielewski

Wystawa plansz „Pułapka Gargancjana” (na podstawie Stanisława 
Lema, adaptacja - Paweł Chmielewski, rysunki - Tomasz Łukaszczyk), 
wyd. ST „Zenit”, Kielce, 2017 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków, 
2022) Fot. Paweł Chmielewski

Jedna z makiet postaci komiksowych ze zbiorów MK. Fot. Paweł 
Chmielewski
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czytelników, artystów, wydawców, kry-
tyków i dziennikarzy w tym niewielkim, 
sennym miasteczku w Akwitanii. Kie-
dyś centrum przemysłu papierniczego, 
gdzie akcję swej powieści umieścił Hono-
re Balzac, dziś centrum komiksowej Europy. 

Maskotką festiwalu jest kot Felix, w tym roku 
występujący z flagą ukraińską, a symboli solidarno-
ści z naszym sąsiadem było naprawdę wiele. Gala 
związana z wręczeniem Grand Prix dedykowana zo-
stała Ukrainie. Nagrodę główną otrzymała pocho-
dząca z Quebecu - Julie Doucet, związana z kana-
dyjską sceną undergroundową, autorka komiksów 

autobiograficznych – „Dirty Plotte” oraz „Mój pamięt-
nik nowojorski”. Po wręczeniu statuetki srebrnego 
kota, rozpoczął się koncert w hołdzie dla Ukrainy. 
Dziesięcioro rysowniczek i rysowników: Lit-Chin Lim, 
Aude Picault, Marcello Quintanilha, Kenny Ruiz, Yi 
Yang, Wojciech Stefaniec, Jimmy Beaulieu, Mathilde 
Domecq, Sole Otero, Miroslav Sekulic przygotowało 
„na żywo”, do muzycznej impresji francusko-ukraiń-
skiego pianisty Dimitra Najdicza, kilkanaście komik-
sowych plansz antywojennych. 

Pozostałe nagrody festiwalowe zdobyli: Konishi 
za najlepsze tłumaczenie albumu obcojęzycznego - 
Nathalie Lejeune (komiks „Blue Period” Yamaguchi 
Tsubasa). W tej kategorii nominowana była Maria Ro-

stocka; specjalna du Palais de la Porte Dorée - Kei 
Lam za „Les Saveurs du béton”; René Goscinny za 
najlepszy scenariusz - Jean-David JD Morvan („Ma-
deleine”); dla młodego scenarzysty - Raphaël Meltz 
i Louise Moaty („Des vivants”); za najlepszy album 
- Marcello Quintanilha („Écoute jolie Márcia”); Spe-
cjalna Jury - Raphaël Meltz, Louise Moaty, Simon 
Roussin („Des vivants”); miasta Angoulême - Michel 
Deforge („Un visage familier”); „Objawienie” - Camille 
Lavaud Benito („La vie souterraine”); za najlepszy 
dodatek do serii komiksowej - Émile Bravo („l’espoir 
malgré tout, troisieme partie”); patronacka - Howard 
Cruse („Stick Rubber Baby”); Polar SNCF - Antoine 
Maillard („L’entaille”); Eko-Raja - Anne-Marie Saint-
-Cerny i Christian Quesnel („Mégantic, un train dans 
la nuit”); Publiczności - Léa Murawiec („Le grand 
vide”); Licealistów - Sylvain Repos („Yojimbot”); za ko-
miks alternatywny - Bento („de Radio as Paper”);  za 
komiks dla dzieci 8-12 lat - Jonathan Garnier i Amelia 

Jeden z niedawno odnowionych murali komiksowych.  Fot. 
Paweł Chmielewski

Stoisko magazynu komiksowego i wydawnictwa „Spirou” w 
jednym z namiotów wystawowych.  Fot. Paweł Chmielewski

Chris Ware na swojej wystawie  Fot. Paweł Chmielewski
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Fléchais („Bergeres guerrieres”); za komiks dla mło-
dzieży 13-16 lat - Kat Leyh („Snapdragon”)

Przy ulicy Hergé 21 znajdował się Pavillon 
d’Angoulême, czyli Pawilon Miast Kreatywnych UNE-
SCO (w tym przypadku Krakowa i Pragi), nazywany 

w potocznych rozmowach „pawilonem polskim”, gdzie 
na parterze prezentowano wystawę polskiego ko-
miksu przygotowaną przez Biuro Wystaw Artystycz-
nych w Jeleniej Górze (przy pomocy m.in. Polskiego 
Stowarzyszenia Komiksowego, Stowarzyszenia Twór-
ców „Contur”), wspófinansowaną przez MKiDN. To 
trzydziestu trzech rysowników i trzynastu scenarzy-
stów. Z pewnością szkoda, że tym razem organizato-
rom nie udało się doprowadzić do wydania katalogu 
w języku francuskim, który z pewnością ułatwiłbym 
licznym widzom (szacuję na około tysiąc osób dzien-
nie) odnalezienie się w gąszczu autorów i stylistyk. 
Sądzę, że retrospektywa polskiego komiksu byłaby 
prezentacją pełniejszą, gdyby pojawio się na niej 
kilka nazwisk twórców z XIX w. (od Franciszka Ko-

strzewskiego do Stanisława Lenca, chociażby). Na 
marginesie podczas mojej rozmowy z Paulem Gravet-
tem (jednym z najważniejszych krytyków świato-
wych, felietonistą „Comic Journal” i założycielem 
brytyjskiego magazynu „Escape”) właśnie te nazwi-
ska i prace reprodukowane w książkach („Rozma-
ite gatunki szarańczy”, „Na dworze Goździkowego 
Króla”), wzbudziły jego największe zainteresowanie. 
Z artystw po 1918 r. dało się odczuć brak Mariana 
Walentynowicza, Papcia Chmiela i innych. Z pewno-
ścią katalog rozwiałby wątpliwości dotyczące każ-
dej z nieobecności. Spośród autorów budujących hi-
storię polskich narracji obrazkowych na ekspozycji 

Nowy mural poświęcony komiksowi Goscinnego i Uderzo.  Fot. 
Paweł Chmielewski

Jedno ze spotkań z zagranicznymi krytykami. Paul Gravett 
z książką „Na dworze Goździkowego Króla”   Fot. Paweł 
Chmielewski

„Księga miecza” Jerzego Ozgi na wystawie polskiego komiksu.  
Fot. Paweł Chmielewski
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znalazły się prace Zbigniewa Lengrena, Stanisława 
Dobrzyńskiego, Franciszka Struzika, Janusza Christy. 
Bogusława Polcha. Wybór czynnych artystów, stano-
wiących współczesny obraz komiksu w Polsce, mam 
wrażenie, iż nie był najprostszy i w tym sensie nie 
zazdroszczę osobom komponującym wystawę. Wśród 
wielu znakomitych plansz pokazano m.in. dzieła Ta-
deusza Baranowskiego, Krzysztofa Gawronkiewicza, 
Przemysława Truścińskiego, Jerzego Ozgi (jedynego 
reprezentanta naszego regionu), Marcina Podolca, 
Bereniki Kołomyckiej, Tomasza Niewiadomskiego, Ja-
kuba Rebelki,  Marii Rostockiej, Jacka Frąsia, Marka 
Turka. Interesujące było obserwować, który z twór-
ców wzbudza zainteresowanie u odwiedzających, któ-
rego wrażliwoś jest dostosowana do temperamentu 
czytelników z konkretnego kraju. 

Takie właśnie wystawy, nie tylko promujące pol-
skie dokonania komiksowe, ale pozwalające na kon-
frontację z tendencjami światowej sztuki – powinny 
pojawiać się coraz częściej. Może kiedyś, w trochę 
innym zestawie autorskim i doborze tytułów (co zro-
zumiałe) taka ekspozycja wyruszy na podbój anglo-
saskiego rynku, nad którym – co warto pamiętać – 
wciąż unosi się nieśmiertelny duch Winsora McKaya. 
Więc – patrząc na zainteresowanie widzów i zagra-
nicznych wydawców - naprawdę warto.

W „pawilonie polskim” odbywały się również 
prezentacje albumów i książek teoretycznych, spo-
tkania z zagranicznymi wydawcami i wykłady. Na 

Wystawa polskiego komiksu w Angouleme.  Fot. Paweł 
Chmielewski

Plansze Tadeusza Baranowskiego na wystawie polskiego 
komiksu.  Fot. Paweł Chmielewski

Wystawa „Un Général, des généraux”  Fot. Paweł ChmielewskiJoann Sfarr podpisuje albumy.   Fot. Paweł Chmielewski
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spotkaniach z krytykami i redakcjami magazynów 
komiksowych prezentowaliśmy wszystkie nasze wy-
dawnictwa, odbyło się również spotkanie poświęcone 
trylogii „Nie tylko Yorgi. Historia świętokrzyskiego 
komiksu” i innym publikacjom z dziejów europejskich 
opowieści z dymkiem. 

Na zakończenie tej krótkiej relacji kilka słów 
o największych wystawach czynnych w trakcie festi-
walu. W Chambre de Commerce et d’Industrie wita 
nas prezentacja „Un Général, des généraux” Franço-
isa Boucq’e i scenarzysty Nicolasa Junckera, czyli 
satyra polityczna, a nawet antymieszczańska, w tym 
stylu, który Francuzi pewnie nazwaliby obśmiewa-
niem „kina papy” i przedłużeniem komicznych za-
chowań i postaci Louisa de Funesa. W Muzeum BD 
natomiast trzy ważne i duże ekspozycje. Od „Papaya 
do Persepolis” to nic innego jak prezentacja przeni-
kania się światów komiksowych i animacji. Od pier-
wowzoru obrazkowego do obrazków ruchomych. 
Od kota Felixa, Myszki Miki i Donalda - Walta Di-
sneya, superbohaterów DC, którzy stali się posta-
ciami animowanych filmów, aż do artystycznego 
„Persepolis” Marianne Satrapi, które jest tak odległe 
od pierwszych humorystycznych animacji rozryw-
kowych, jak kino „sandałowe” od „Faraona” Jerzego 

Kawalerowicza. Obok „Baudoin: Dessiner la vie”. 
Czarno-białe rysunki francuskiego mistrza, to z ko-
lei dyskurs ze społeczną strukturą, z formą opresji 
jaką jest chociażby praca w korporacji (u Edmonda 
Baudoina to raczej kafkowskie biuro - rozrysowane 
w albumie „Pierre”), to drastyczna i drapieżna kre-
ska w adaptacji powieści noblisty Le Clezio. No 
i buty, jako finale de exposition. Wreszcie wystawa 
stała, ukazująca oryginalne albumy i plansze - od po-
czątków komiksowych, czyli od „biblii pauperum” tu 
w edycji będącej reprintem z początków XIX stulecia, 
później komiksowe tomy Rodolphe’a Töpffera, Gran-
dville’a, Chama, Gustava Doré.

W posiadającej największe zbiory na naszym 
kontynencie komiksowych albumów, powieści gra-
ficznych i opracowań bibliotece (Cite de la BD Vais-
seau Moebius) zorganizowano wystawę francuskiego 
rysownika Christophe’a Blaina (laureata nagrody 
za najlepszy album w Angoulême oraz m.in. dwuto-
mowego „Quai d’Orsay”), o którego czarnej kresce, 
przenoszącej na papier opowieści m.in. z Dzikiego 
Zachodu, krytycy mówią, że to antywestern nieomal 
w stylu Sama Peckinpaha, zaś antynomią dla jego 
dokonań mogłaby być prezentacja w sekcji młodzie-
żowej Muzeum BD (największy budynek – la Cité 
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internationale de la bande dessinée et de l’image), 
pięknie położonego nad rzeką, gdzie po drodze mi-
jamy pomnik wyprężonego Corto Maltese, boha-
tera serii Hugona Pratta. Ta antynomia Blaine’a to 
świecąca, zabawna, interaktywna ekspozycja zwią-
zana z postacią Adele, rudowłosej dziewczynki z cy-
klu komiksów dla dzieci autorstwa Mr Tana i Diane 
Le Feyer.

Gwiazda niekwestionowana francuskiego ko-
miksu to legendarny, nieżyjący już scenarzysta Rene 
Goscinny. Podczas festiwalu odsłoniętą zresztą dwa 
murale poświęcone jego twórczości (autorstwa Catel 
Muller i Francoisa Boucqu’e) oraz olbrzymi pomnik 
przed dworcem – „menhir Obelixa”, dedykowany po-
staci scenarzysty i zmarłego w ubiegłym roku rysow-
nika Alberto Uderzo. W Musée d’ Angoulême – wraz 
z końcem festiwalu – odbył się finisaż monograficznej 
wystawy „Rene Goscinny. scenarzysta poszukiwany!” 
Obok najbardziej znanych gotowych plansz (czyli już 
z nałożonym kolorem) i rysunków do Asterixa i Obe-
rixa (oczywiście według scenariuszy Goscinnego) 
spotykamy szereg komiksów przygotowanych dla 

magazynu „Spirou”, a wszystkich żegnają lub witają 
(zależy jak na to spojrzeć) postaci z „Mikołajka”. 

W Espace Franquin (trzy minuty spacerkiem od 
polskiej prezentacji) trafiamy na bodaj jedną z trzech 
najlepszych wystaw festiwalu - „Building Chris 
Ware”. Autor to laureat Grand Prix z 2021 r., Amery-
kanin z Omaha, ojciec tak charakterystycznych i filo-
zoficznych w swej istocie postaci, jak Rusty Brown, 
Jimmy Corrigan i Mysz Quiney, ale przede wszystkim 
czternastotomowych „Historii budowlanych”. Zwy-
czajni niby ludzie, w niby zwyczajnych budynkach to-
czą zwyczajne życie. Ten architektoniczny entourage 
Ware’a, trochę jakby rodem z grafik wczesnokompu-
terowych, to odwzorowanie - z punktu widzenia ob-
serwatora - życia owadów kolonijnych. Ten punkt 
widzenia artysty-obserwatora pozwala mu budować 
nie tylko filozoficzny dystans, ale budować własne 
światy, których kreację (przedmioty, fragmenty nie-
publikowanych planów, oryginały rysunków) możemy 
oglądać na wystawie. Zaś piętro wyżej ekspozycja 
ukazująca scenarzystów (Rene Goscinnego, Neila 
Gailmana - żeby wymienić tylko najważniejszych, ale 
również mieszkającej we Francji Marzeny Sowy, zna-
nej m.in. z cyklu komiksów „Marzi” o dziewczynce do-
rastającej u schyłku PRL-owskiej dekady na jednym 
z blokowisk wielkiej płyty) oraz przedmioty i miejsca, 
które ich zainspirowały.

Do zobaczenia za pół roku. W styczniu. 
* Cały fotoreportaż - kilkaset zdjęć por. nasza 

strona internetowa. 

Menhir Obelixa odsłonięty przed dworcem w Angouleme  Fot. 
Paweł Chmielewski

Plakaty reklamujące festiwal.  Fot. Paweł Chmielewski
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Promocja naszych wydawnictw na festiwalu w angouleme. fot. elżbieta foltyniak
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Rafał Kołsut i Artur Wabik

Tuzin twarzy 
szympansa
Bijąca rekordy popularności seria komiksowa 
„Tytus, Romek i A’Tomek” Henryka Jerzego 
Chmielewskiego w ciągu ponad 60 lat swego 
żywota doczekała się licznych adaptacji 
w rozmaitych mediach – od desek scenicznych 
po gry video. 

teatr

21 grudnia 1985 roku warszawski Teatr Rozma-
itości wystawił sztukę muzyczną, stanowiącą pierw-
szą adaptację „Tytusa” w ogóle. Spektakl powstał 
według scenariusza Anny Amarylis i Jerzego Boma. 
Reżyserem był Kazimierz Brusikiewicz. Fabuła nie 
opierała się na żadnym konkretnym komiksie o har-
cerzach, dlatego też Amarylis i Bom mogli wprowa-
dzić dodatkowe postaci, nieobecne na kartach serii: 
magistra Pokrętnego, trójkę dziewcząt – Zosię, Kasię 
i Gosię –  oraz Ciało Pedagogiczne. Fabuła opierała 

się na eksperymencie naukowym, którego celem było 
ostateczne uczłowieczenie Tytusa. Spektakl utrzymał 
się na afiszu do pożaru budynku Teatru Rozmaitości 
w roku 1988. Po tymczasowych przenosinach do Te-
atru Buffo aktorzy odbyli kilka gościnnych wyjazdów.

 Zaledwie rok po warszawskiej premierze tę 
samą sztukę wystawił Teatr im. St. Jaracza w Łodzi 
oraz Teatr Nowy w Zabrzu – nastąpiło rozmnożenie 
postaci pobocznych o kolejną trójkę dzieci: Krzysia, 
Ewę i Tomka. W Czechosłowacji przedstawienie zo-
stało włączone do repertuaru teatru w Presov jako 
Titus, Romko a A’Tomko. W 1991 roku Teatr Nowy 

w Zabrzu zaprezentował także kontynuację scenicz-
nej historii:  Tytus, Romek i A’Tomek i rock (scena-
riusz stworzył ten sam duet autorski). Na scenie 
pojawia się (znów) magister Pokrętny, nieco zmody-
fikowana trójka dziewcząt (Asia, Basia i Zosia), ale 
także bardziej zaskakujące dla czytelników komiksu 
postaci: Potwór i Gangsterzy. Związki z twórczością 
Papcia Chmiela prawdopodobnie ograniczały się do 
zapożyczenia tytułowych bohaterów, jednak o spek-
taklu niewiele można powiedzieć – nie zachowała się 
niemal żadna dokumentacja.

 Najcenniejszym świadectwem, prezentują-
cym scenografię i wygląd głównych bohaterów ory-
ginalnego przedstawienia Teatru Rozmaitości, jest 
narysowana przez Papcia Chmiela plansza, zamyka-
jąca Księgę XIX. W wydanej w 1992 roku opowieści 
harcerze przygotowują nieobeznanego z teatralnym 
obyczajem człekokształtnego na pierwszą świadomą 
wizytę na widowni, prezentując historię sztuki aktor-
skiej od rytualnych prapoczątków po wiek XX. Gdy 
na ostatnich stronach albumu przyjaciele spotykają 
się pod teatrem, okazuje się, że sztuka, na którą się 

Dzień z twórczością Papcia ChmielaWykłady:
1. Paweł Chmielewski „Tytus w Lapucie i Balnibarii – o fantastyce, 

literackości i filmowatości cyklu komiksów Papcia Chmiela”; 

2. Wojciech Jama „O kulturowych gadżetach, zbiorach 

tytusowych i spotkaniach z Papciem Chmielem”; 
3. Rafał Kołsut „Tuzin twarzy szympansa – Tytus w innych mediach 

(adaptacje, ekranizacje, pastisze)”; Wystawy: 
1. Komiks Grzegorza Wawrzyńczaka2. „Z tuszuś powstał, w tusz się obrócisz”, przygotowana przez 

Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe w 2021 r. w hołdzie 

artyście. Udział biorą: Łukasz Godlewski, Tomasz Spell, 

Aleksandra Herzyk, Karolina Plewińska, Łukasz Ryłko, Szymon 

Szelc, Rafał Szłapa, Tomasz Trzaskalik, Ewa Zaremba
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wybrali opowiada o nich samych. Wzruszony Tytus 
nagradza znakomite „wmałpienie się” Jerzego Kra-
marczyka Orderem Beczki Śmiechu z Piątą Klepką, 
po czym  wyrusza do teatrów w Zabrzu, Łodzi i Pre-
sov, by odznaczyć także pozostałych odtwórców roli 
szympansa. 

 Po niemal dwudziestu latach przerwy, przy-
gody trójki harcerzy zostały ponownie adaptowane 
na scenę.  W 2011 roku Adam Grzanka, krakowski 
kabareciarz, współzałożyciel Formacji Chatelet, pod-
jął się reżyserii przedstawienia Ychu-Dychu, czyli 
Tytus, Romek i A’Tomek. Sztukę wystawiono po raz 
pierwszy 20 grudnia na deskach Teatru Ludowego 
w Nowej Hucie. W Tytusa, co ciekawe, wcieliła się 
Katarzyna Żołna – jedyna kobieta w tej roli! Fabuła 
spektaklu opierała się na Księdze XIII (Wyprawa na 
wyspy Nonsensu), w której profesor T. Alent wysyła 
harcerzy z misją zbadania tajemniczego archipelagu 
nieznanych nauce wysp, zamieszkanych przez rozma-
ite dziwaczne ludy. 

 Kolejna sceniczna adaptacja komiksów Pap-
cia Chmiela powstała w warszawskim Teatrze Kamie-
nica. Tytus, Romek i A’Tomek, czyli jak zostać artystą 
prezentuje początki znajomości chłopców i profesora 
T. Alenta z nieposkromionym szympansem. Przed-
stawienie ma w założeniu realizować podstawową 
zasadę obrazkowych historii Chmielewskiego: „ucząc 
bawić, bawiąc uczyć”. Skierowany do dzieci w wieku 
przedszkolnym spektakl w reżyserii Katarzyny Tara-
cińskiej-Badury, oparty przede wszystkim na Księ-
dze XVIII,  zapoznawał je z podstawowymi terminami 
z dziedziny sztuk plastycznych, a także dawał możli-
wość towarzyszenia bohaterom w szalonej wyprawie 
do Paryża i Londynu za pomocą Wannolotu. Premiera 
przedstawienia odbyła się 21 września 2014 roku. 

W ostatnich dniach marca 2021 roku, w ramach 
internetowego festiwalu „Youtube Dni Kultury” (zor-
ganizowanego w trakcie trwania pandemii COVID-19 
jako cyfrowa alternatywa dla obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Teatru) odbyła się premiera spekta-
klu wrocławskiego Teatru na Ostrowie Tytus, Romek 
i A’Tomek: Misja uczłowieczanie w reżyserii Stefana 
Brzozowskiego. Scenariusz przedstawienia opiera się 
na wątkach z pierwszych trzech Ksiąg oraz – ponow-
nie! – z Księgi XIV. Tytus, zmęczony i zniechęcony do 
nauki pod okiem harcerzy ucieka z mieszkania i musi 
stawić czoła samotnemu życiu bez dachu nad głową. 
Na ulicy na ufnego szympansa czekają jednak liczne 
niebezpieczeństwa. Spektakl wyróżnia się formą re-
alizacyjną, nawiązując scenograficznie do specyfiki 
narracji komiksowej – na stojących na scenie ekra-
nach aktorzy „rysują” stosowne rekwizyty, wyświe-
tlane są animacje obrazujące retrospekcje postaci, 
a część bohaterów symbolizują tekturowe maski lub 
rysunkowe kukły.

film i telewizja

 Pierwsza ekranizacja komiksu Papcia 
Chmiela pojawiła się stosunkowo późno. Dopiero 
w 1989 roku Telewizja Polska zleciła poznańskiemu 
Studiu Filmów Animowanych Poltel stworzenie dwu-
dziestoodcinkowego serialu. Zrealizowano zaled-
wie dwa pilotażowe epizody. Pierwszy prezentował 
narodziny Tytusa z plamy atramentu, poskromienie 
przez harcerzy i podjęcie decyzji o uczłowieczaniu. 
Drugi poświęcony był próbom jego edukacji – za-
równo za pomocą opracowanych przez A’Tomka ma-
teriałów dydaktycznych, jak i wynalazków profesora 
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T. Alenta. Oba odcinki bardzo wiernie odwzorowują 
sceny i dialogi z komiksów Papcia Chmiela – przede 
wszystkim z początku Księgi I (Tytus harcerzem); wy-
dania V z roku 1988 i z Księgi XIV (Nowe metody 
nauczania); wydania I w 1980 roku. Recenzja Chmie-
lewskiego po pokazie odcinków w siedzibie TVP była 
miażdżąca: „Rysunki nieapetyczne, niezdarne, dziki 
Tytus skaczący po żyrandolach, Papcio Chmiel – zi-
diociały, kopnięty staruszek”. Produkcję czym prę-
dzej wstrzymano.

 Kolejną próbę ożywienia postaci Chmielew-
skiego na ekranie podjęło Studio ANIM Marka Kuź-
nickiego, odpowiedzialne za animowany teledysk do 
piosenki Banan i drzewo gdańskiego zespołu Blen-
ders. Poza ujęciami grającego i tańczącego zespołu 
w klipie użyto kilkusekundowych sekwencji przery-
sowanych bezpośrednio z albumów. Dominują ujęcia 
na fantastyczne środki lokomocji, którymi podróżują 
bohaterowie (Odrzutki z Księgi VII, Mielolot z Księgi 
X czy Okarynolot z Księgi XVII), a także egzotyczne 
krainy, które odwiedzają (Wyspy Nonsensu z Księgi 
XIII). 

 Wydawnictwo Prószyński i spółka w roku 
1996 zyskało prawa do wykorzystania postaci Ty-
tusa, Romka i A’Tomka w filmie. Scenariusz do peł-
nometrażowej animacji został wyłoniony w konkursie. 
Zwyciężyła w nim Małgorzata Sikorska-Miszczuk, 
stawiająca wówczas pierwsze kroki jako scenarzystka 
i dramatopisarka. Stworzona przez nią fabuła nie 
ma nic wspólnego z jakimkolwiek komiksem Chmie-
lewskiego. Film Tytus, Romek i A’Tomek wśród zło-
dziei marzeń skupia się na postaci diabolicznego 
księcia Saligii – technokratycznego tyrana na pla-
necie Transformacja, zmieniającego ludzkie marzenia 
w reklamy. Postanawia on wykorzystać marzenie 
Tytusa o zostaniu człowiekiem i w tym celu zaraża 
szympansa wirusem otumanicy reklamicy. Choroba 
wywołuje u Tytusa gorączkę (dosłownie) gromadze-
nia wszystkiego, co widzi w telewizji. W poszukiwa-
niu lekarstwa bohaterowie wyruszają w kosmos. Gdy 
Romek i A’Tomek zostają ograbieni ze swoich marzeń 
i zaczynają stawać się szarzy, Tytus łączy siły z dzie-
cięcym ruchem oporu, by obalić złowrogiego Saligię 
i uwolnić przetrzymywane przez niego marzenia. 

 Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei ma-
rzeń jest przepełniony toporną symboliką (dorośli 
mieszkańcy Transformacji wyprzedają swoje marze-
nia, by zaspokoić dręczący ich fizyczny głód pienię-
dzy – żywiąc się banknotami, stają coraz bardziej 

szarzy i obrastają pancerzami) oraz nachalnym dy-
daktyzmem. Tytus poznaje nie tylko zagrożenia kon-
sumpcjonizmu, ale także odbiera cenną lekcję o ko-
nieczności... regularnego mycia zębów, by nie stać 
się ofiarą Wielkiej Próchnicy, drugiej antagonistki 
filmu. Do pierwszej wersji scenariusza wprowadzono 
także kilka scen o przesłaniu proekologicznym, po-
nieważ wymagał tego jeden ze sponsorów – Fundusz 
Ochrony Środowiska.Chmielewski nie był zadowo-
lony z ukończonego filmu. „Nie było w nim wypraco-
wanych przeze mnie latami charakterów bohaterów, 
dowcipów, gagów i pedagogicznej ideologii uczłowie-
czania szympansa […] Utrzymany w stylu Gwiezdnych 
wojen, zawiera sceny, które mogą przerazić dziecko, 
a nie jest zorientowany na humor i wesołe draki”.  

 Jednym ze sponsorów animacji została sieć 
restauracji fast food Kentucky Fried Chicken, przez 
co w gotowym filmie umieszczono (jako element po-
jazdu kosmicznego, skonstruowanego przez profesora 
T.Alenta) monstrualnych rozmiarów kubełek paniero-
wanych kurczaków z wizerunkiem pułkownika San-
dersa – symbolu korporacji. W ten sposób film bę-
dący krytyką wszechobecnej, prostackiej reklamy sam 
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zawierał jedną z nich. Głosów postaciom użyczyli 
znani aktorzy: Marek Kondrat (Tytus), Wojciech Ma-
lajkat (Romek), Piotr Gąsowski (A’Tomek), Andrzej 
Chyra (Saligia), Artur Barciś (Oliviero), Dorota Sta-
lińska (Próchnica) czy Gustaw Holoubek (Kopernik), 
a muzykę przygotował Wojciech Waglewski. Ścieżka 
dźwiękowa z filmu ukazała się zarówno na płycie CD, 
jak i na kasecie magnetofonowej. Warto odnotować 
obecne w kilku utworach wokale Marka Kondrata 
i Wojciecha Malajkata.

słuChowiska

 Pierwszą próbę udźwiękowienia komiksów 
Chmielewskiego podjęła w 1995 roku krakowska firma 
fonograficzna Gamma. Jej nakładem ukazały się trzy 
kasety magnetofonowe ze słuchowiskami opartymi 
odpowiednio na: Księdze I, Księdze II i Księdze III. 
W skład obsady weszli aktorzy krakowskiego teatru 
Bagatela: Elżbieta Szwec, Dorota Bochenek, Krzysz-
tof Bochenek, Przemysław Nikiel i Łukasz Żurek. Za 
realizację dźwięku odpowiadał Włodzimierz Marecki. 

Kasety były dystrybuowane lokalnie, zaś same słu-
chowiska nie osiągnęły dużej popularności. 

 W 2010 roku nakładem wydawnictwa Agora 
ukazała się płyta CD Wyspy Nonsensu z Arkadiu-
szem Jakubikiem (Tytus), Rafałem Mohrem (Romek), 
Bartłomiejem Topą (A’Tomek) i Krzysztofem Globi-
szem (profesor T. Alent) w rolach głównych, będące 
adaptacją Księgi XIII. 

 W 2014 roku ukazało się słuchowisko z pio-
senkami Jestem Tytus de ZOO w reżyserii Katarzyny 
Taracińskiej-Badury, wydane przez studio nagra-
niowe Monodia Studio. Stanowiło w pewnym sensie 
efekt uboczny spektaklu z Teatru Kamienica. Okładkę 
do wydawnictwa przygotował sam Papcio Chmiel.

 
gry

 W połowie pierwszej dekady XXI wieku przy-
szedł czas na adaptację w formie gry wideo. Trzeba 
zauważyć, że i ta adaptacja pojawiła się stosunkowo 
późno, zważywszy na fakt, że bohaterowie Janusza 
Christy trafili na ekrany komputerów już ponad de-
kadę wcześniej. 30 maja 2005 roku swoją premierę 
miała gra zręcznościowa Tytus, Romek i A’Tomek, 
wydana na jednej płycie CD przez studio Calaris 
z Ozorkowa. 

 Zadaniem gracza, który wciela się w postać 
Tytusa, jest uwolnienie profesora T. Alenta,  uwię-
zionego na Stacji Kosmicznej przez okrutny Mega 
Mózg. W pierwszej kolejności należy jednak odszukać 
harcerzy, a następnie wraz z nimi dolecieć rakietą 
na stację. Na przeszkodzie stają roboty, będące pod 
wpływem „Ponurolu” – nowego wynalazku profesora. 
Mechanika rozgrywki sprowadza się do zbierania 
przedmiotów i przeskakiwania przeszkód lub wrogów. 
Gra została zrealizowana w środowisku 3D (Tytusa 
widzimy z trzeciej osoby) na autorskim silniku gra-
ficznym IC Engine, który był mocno niedopracowany 
(rok po premierze gry prace nad nim ostatecznie za-
rzucono). Gra wypadła słabo na tle innych produkcji 
z tego okresu i zebrała kiepskie recenzje. Na plus dla 
produkcji należy zaliczyć dosyć udany polski dub-
bing postaci.

Dwa lata później studia Play Publishing przy-
gotowało niskobudżetową grę edukacyjną Tytus, 
przeznaczoną dla najmłodszych użytkowników PCe-
tów. Wspólnie z szympansem (w różnych rolach) 
przedszkolaki mogły nauczyć się m.in. dopasowywa-
nia kształtów i kolorowania. Co ciekawe, to jedyna 
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produkcja, w której Tytusowi towarzyszą wyłącznie… 
dziewczynki. Gra przeszła bez echa i dziś jest nie-
mal całkowicie zapomniana. W 2015 roku nakładem 
wydawnictwa Egmont Polska (które posiada także 
prawa do części komiksów Papcia Chmiela) ukazała 
się gra planszowa Tytus, Romek i A’Tomek. Wszystkie 
ilustracje w grze wykonał sam Chmielewski. Podsta-
wowym celem gry jest układanie pasków komikso-
wych z dostępnych żetonów w taki sposób, aby zdo-
być jak najwięcej punktów. Gracze do wyboru mają 
żetony z pojazdami, bohaterami, miejscami, stworami, 
odgłosami i gośćmi. W grze jest dostępne kilkanaście 
plansz, pochodzących z najnowszych Ksiąg. Recen-
zenci wytykają jej brak powiązania tematu z mecha-
niką i słabą skalowalność (na mniejszą liczbę graczy). 
Generalnie jednak uzyskuje wysokie oceny i jest lu-
biana przez użytkowników.

kampania reklamowa

 Nietypową inkarnacją Tytusa jest kampa-
nia reklamowa Media Markt w latach 2017-2020, 
z rysunkami Tomka Leśniaka (prod. Human Ark 
w technologii CGI). Głosu Tytusowi udzielił jeden 

z najpopularniejszych polskich aktorów dubbingo-
wych, Jarosław Boberek. Latem 2020 roku Tytus zo-
stał zastąpiony przez znanego piosenkarza disco 
polo – Zenka Martyniu. Sieć emitowała także gazetki 
reklamowe z Tytusem. 

KOMIKS



92 93
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Zbigniew Brzeziński

Pierwszy twórca 
fantastyki z Kielc
Czy pochodzący z miasta nad Silnicą pisarz 
był bardziej naśladowcą dzieł Stefana Gra-
bińskiego, czy raczej prekursorem twór-
czości Stanisława Lema? Oto jest pytanie!

Gdzie jest w Kielcach ulica Jó-
zefa Relidzyńskiego?

Zdawać by się mogło, że okres dwudziestolecia 
międzywojennego znamy już bardzo dobrze, a bada-
czom historii, kultury i literatury już dawno udało się 
zerwać knebel cenzury czasów PRL. Lata dziewięć-
dziesiąte otworzyły wszak szeroko drzwi do eksplo-
racji mniej znanych dotąd obszarów, w tym twórczości 
skazanych przez komunistyczny aparat na zapomnie-
nie autorów, którzy po II wojnie światowej pozostali 
na emigracji. Na tej fali powrócił silnie związany 
z Kielcami Gustaw Herling-Grudziński, a jego „Inny 
świat” dołączył do kanonu lektur obowiązkowych. 
Niestety Józef Relidzyński już wówczas nie żył i nie 
znalazł się nikt, kto by się o jego twórczość upomniał. 
A mówimy o postaci dla rodzimej literatury ważnej. 
Wystarczy wspomnieć, że był on jednym z założycieli 
Polskiego PEN-Clubu, którego powstał z inicjatywy 
samego Stefana Żeromskiego.

Jolanta Załęczny w „Biografiach godnych pa-
mięci” wydanych przez Muzeum Niepodległości dwa 
lata temu napisała: Józef Relidzyński zostawił po 
sobie znaczący dorobek poetycki, w którym utrwalał 
legendę legionowych żołnierzy. Choć trudno szukać 
jego nazwiska w kompendiach wiedzy o literaturze, 
to jednak jego spuścizna dowodzi, że potrafił łączyć 
działalność patriotyczną i poetycką. W dalszej czę-
ści tekstu skupiła się na tym właśnie obszarze twór-
czości pisarza, paradoksalnie najlepiej dotąd opisanej, 
choć i tak niewystarczająco. Po 1990 roku wznowiono 
tylko jedną z książek Relidzyńskiego – wydaną pier-
wotnie w 1932 roku „Miłość Renaty Jazłowieckiej”. 
Pozycja ta ukazała się w serii Niezapomniane Polskie 
Romanse (wydawnictwo Saga 1992 r.). W patriotycz-
nych antologiach przypomniano niektóre wiersze le-
gionowe, a opowiadanie „Przygoda Huberta Pogody” 

trafiło do zbioru „Opowieści niesamowite z języka 
polskiego”. Autor pozostaje dziś postacią omalże nie-
znaną nawet miłośnikom międzywojennej literatury. 
A był postacią tak nietuzinkową, że jego biografię 
można rozpatrywać z niejednej perspektywy – legio-
nisty i żołnierza odznaczonego Virtuti Militari, poety, 
o którego twórczości ciepło wypowiadał się m.in. Jan 
Lechoń, który zadedykował mu jeden ze swoich utwo-
rów, pisarza, założyciela i sekretarza polskiego PEN-
-Clubu, dziennikarza, korespondenta, dramaturga, 
scenarzysty, współtwórcy polskiej kinematografii, 
tłumacza, zesłańca, cenzora, publicysty, żołnierza Ar-
mii Andersa, emigracyjnego aktywisty (działał m.in. 
w londyńskim Kole „Czwartaków” – pułku tak silnie 
związanego z Kielcami), wreszcie autora opowiadań 
fantastycznych. Na tej bazie powstać powinna nie-
jedna uczona rozprawa…

Chcących poznać choć nieco bliżej biografię Re-
lidzyńskiego odsyłam w tym miejscu przede wszyst-
kim do hasła w Polskim Słowniku Biograficznym 
autorstwa Rościsława Skręta. Tego opublikowanego 
1988 roku (sic!) materiału nic dotąd nie przebiło… 
Dlaczego tak się stało? Trudno uznać za przeszkodę 
nie do pokonania fakt, że znaczna część materiałów 
archiwalnych znajduje się dziś w Bibliotece Pol-
skiej w Londynie, a część uległa zniszczeniu w cza-
sie wojny, jak przygotowany w 1939 roku zbiór fe-
lietonów poświęconych służbie wojskowej obejmujący 
okres Legionów i wojny polsko-bolszewickiej, który 
miała wydać Główna Księgarnia Wojskowa.

stąd wyruszył w świat…
Artykuł niniejszy nie wypełni wieloletnich za-

niedbań, pojawić się w nim jednak musi przynajmniej 
kilka wątków biograficznych, by czytelnik mógł choć 
odrobinę poznać bohatera. Józef Relidzyński urodził 
się 11 stycznia 1886 roku w Kielcach. Ochrzczony 
został w parafii katedralnej. Był synem Romualda 
i Anieli z Schayerów. Cytowana już Jolanta Załęczny 
napisała: Niewiele wiadomo na temat jego lat dzie-
cięcych i młodzieńczych. Trudno się z tym stwier-
dzeniem nie zgodzić, ponieważ nikt tego nie badał! 
A jeśli kieleckie środowisko naukowe nie zada sobie 
tego trudu, to być może nigdy nikt tego nie zrobi, 
bo autor debiutował opowiadaniem, zatytułowa-
nym „W godzinę smutku i tęsknoty”, które ukazało 
się w 1904 roku w „Dzienniku Poznańskim”. Miał 
wówczas osiemnaście lat i od dawna w Kielcach nie 
mieszkał. Śmiało więc można pominąć lokalny wątek 
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i zacząć badania od momentu ukończenia gimnazjum 
realnego w Warszawie. Wiemy (PSB), że trafił do 
stolicy po śmierci ojca. Resztę spowija mrok.

Po gimnazjum podejmował studia na różnych 
kierunkach i uczelniach: we Frankfurcie nad Menem, 
na Uniwersytetach Jagiellońskim i Jana Kazimierza 
we Lwowie. Występował jako aktor na scenach tych 
dwóch ostatnich miast. Jak już o tym wspomniano, już 

wówczas publikował, a Kazimierz Przerwa-Tetma-
jer na podstawie wydanego w 1908 roku tomiku po-
ezji stwierdził, że Relidzyński ma niepospolity talent. 
W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów. W sze-
regach 4 Pułku Piechoty walczył pod Jastkowem. Za 
odmowę złożenia przysięgi na wierność Austrii ów-
czesny podporucznik został internowany. W tym 
okresie zdobył już sławę jako poeta legionowy, a do 

Temat numeru 
SF, FANTASY

Józef Relidzyński zdjęcie retuszowane „Kurier Ilustrowany” zbiory 
Narodowego Archiwum Cyfrowego



104 105

jego utworów układano melodie i oczywiście je śpie-
wano. W wolnej Polsce walczył na froncie wschodnim 
w szeregach 2 Dywizji Legionów. W stopniu kapitana 
pełnił obowiązki sekretarza i referenta prasowego 
w delegacji w czasie rokowań polsko-radzieckich. 
Z armią pożegnał się w 1922 roku. Zainteresował się 
wówczas filmem, a powstały w oparciu o jego scena-
riusz obraz „Niewolnica miłości” z gwiazdą – Jadwigą 
Smosarską, stał się jednym z pierwszych kinowych 
hitów. Wydawał zbiory swoich poezji, realizował się 
jak redaktor i dziennikarz i do tych doświadczeń 
znajdziemy częste odwołania w jego opowiadaniach. 
W 1925 roku należał do założycieli Polskiego PEN-
-Clubu i został jego sekretarzem generalnym.

z kim Żeromski zakładał polski pen-C-
lub?

PEN-Club w październiku ubiegłego roku świę-
tował swoje stulecie. Powstał on z inicjatywy pisarki 
Catherine Amy Dawson Scott. Akronim PEN pocho-
dził od słów: Poets, Playwrights, Editors, Essayists 
and Novelists, co miało podkreślać szeroki zakres 
działalności. Pierwsze spotkanie odbyło się w re-
stauracji Florence w Soho. Ustalono, że odtąd twórcy 
będą spotykać się co wtorek, a wystąpienia oficjalne 
zostaną ograniczone do minimum, aby nie krępować 
swobodnej wymiany myśli między obecnymi. Trudno 
dziś uwierzyć, ale było to pierwsze miejsce w Anglii, 
w którym spotykali się jednocześnie mężczyźni i ko-
biety parający się twórczością literacką. Inicjatywa 
została poparta przez takie tuzy literackiego świata, 
jak: John Galsworthy (pierwszy prezes), Joseph Con-
rad, H. G. Wells, Bernard Shaw, Gilbert K. Chesterton, 
Anatol France. Organizacja szybko zaczęła nabierać 
międzynarodowego charakteru. Członkowie zobowią-
zywali się czynić co tylko w ich mocy, żeby bronić 
ideału ludzkości żyjącej w pokoju i rozpraszać niena-
wiści rasowe, klasowe i narodowe oraz propagować 
wolność słowa – swobodną wymianę myśli na terenie 
krajowym i na arenie międzynarodowej.

Inicjatorem i pierwszym prezesem Polskiego 
PEN-Clubu był Stefan Żeromski. To jedno z ostatnich 
dzieł życia tego wybitnego pisarza. Intensywne prace 
na powstaniem tego ciała trwały od stycznia do 
kwietnia 1925 roku. Grono członków-założycieli poza 
Żeromskim stanowili: Emil Breiter, Bolesław Gorczyń-
ski, Wacław Grubiński, Juliusz Kaden-Bandrowski, 
Stefan Krzywoszewski, Jan Lechoń, Jan Lorentowicz, 

Bronisława Neufeldówna, Eugeniusz Popoff, Józef Re-
lidzyński i Leopold Staff.

Znalezienie się w takim gronie i w tak istotnej 
roli stawia Relidzyńskiego w gronie ważnych twór-
ców okresu międzywojennego. Był autorem popular-
nym, nie tylko jako poeta legionowy. Pisał romanse 
i historie, jak to określił Skręt: „nasycone erotyką 
i sensacyjnością”, sięgając po niewybredne żarty, ale 
również motywy makabryczne i, najbardziej nas tu in-
teresujące, nadnaturalne. Słowem: schlebiając gustom 
czytelników. Należy jednak w tym miejscu dodać, że 
utwory Relidzyńskiego niosły też niepospolity ma-
teriał edukacyjny i pełne były refleksji nad światem 
współczesnym, które przemycał czasem wręcz między 
wierszami. Bawił czytelnika, ale zachęcał go też do 
sięgania po więcej i do zastanowienia nad otaczającą 
go rzeczywistością.

zesłanieC, tułaCz i emigrant
Kończąc to nikczemnie skrótowe potraktowanie 

biografii bohatera, dodajmy, że w 1940 roku został 
w Wilnie aresztowany przez władze radzieckie i wy-
wieziony najpierw do Kraju Ałtajskiego, a potem pod 
Ałma-Atę. Zwolniony na mocy budzącego kontrower-
sje i wówczas i dziś układu Sikorski-Majski przeszedł 
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z Armią Andersa z ZSRR do Palestyny. W stop-
niu majora Relidzyński został przydzielony do Bry-
gady Karpackiej. Pisał w prasie emigracyjnej. Wydał 
też obszerniejsze dzieła poświęcone: Piłsudskiemu, 
Lwowowi, Wilnu i Warszawie. W 1948 roku osiadł 
w Anglii. Był członkiem Związku Pisarzy Polskich 
na Obczyźnie i działał aktywnie w londyńskim Kole 
Czwartaków - weteranów stacjonującego w Kielcach 
do września 1939 roku 4 Pułku Piechoty Legionów. 
Zmarł 7 stycznia 1964 roku w Dartford i został po-
chowany na cmentarzu Elmers End Cemetery Birk-
beck. Od 1919 roku był żonaty z aktorką Wandą Jaro-
szewską, z którą miał córkę.

Na zdjęciach „Ilustrowanego Kuriera Codzien-
nego” dostępnych dziś w zasobach Narodowego Ar-
chiwum Cyfrowego oprócz portretów widzimy Józefa 
Relidzyńskiego z Emilem Zegadłowiczem niosącego 
w czasie pogrzebu noblisty Władysława Reymonta 
ordery zmarłego pisarza (grudzień 1925 rok). Foto-
grafia z 27 stycznia 1939 roku pokazuje Relidzyń-
skiego z żoną i córką w czasie balu filmu polskiego 
w Warszawie. Czuć w tych obrazach światowy blichtr.

Bez wątpienia życiorys pisarza wystarczyłby 
dla kilku postaci i warto go bliżej poznać. Wróćmy 
jednak do kwestii fantastyki. Tego wątku dotychczas 
nie badano, bo trudno uznać za wnoszący cokol-
wiek do zagadnienia artykuł Dariusza Brzostka „Le-
nin z mongolską twarzą…? Chiny i komunizm chiński 
w polskiej literaturze fantastycznonaukowej”, w któ-
rym autor analizuje opowiadanie o psychozie „Żółta 
twarz” ze zbioru „Powrót z tamtego świat” pod ką-
tem… rasizmu wobec Azjatów. Niewiele dodał też 
Piotr Paziński we wstępie do zbioru „Opowieści nie-
samowitych z języka polskiego”. Odniósł się on tylko 
do jednego opowiadania: „Przygód Huberta Pogody”, 
których klimat podsumował słowami: niesamowitość, 
trochę jak u Grabińskiego (…).

naśladowCa?
Stefan Grabiński w liście do Karola Irzykow-

skiego wymienił grono swoich kontynuatorów, naśla-
dowców, a nawet plagiatorów. W biografii ojca pol-
skiej fantastyki przywołał fragment tej korespondencji 
Artur Hutnikiewicz. W gronie twórców, na których, 
jak sam uważał, Grabiński wywarł wpływ, znalazł się 
i Józef Relidzyński. Niestety autor „Demona ruchu” 
nie wspomniał, jakie konkretne utwory miał na my-
śli. Można się więc tego jedynie domyślać. Czy miał 
rację? Jeden z bohaterów opowiadań Relidzyńskiego, 

przywołany już Huber Pogoda, wymienił w swym pa-
miętniku: Edwarda (!) Allana Poe i Ernesta Theodora 
Wilhelma Hoffmana, z których ten pierwszy miał nie-
wątpliwy wpływ na utwory Grabińskiego. Może więc 
de facto obaj pisarze czerpali z tego samego źródła?

Bez wątpienia podobieństwa znajdziemy w ta-
kich utworach jak: „Czarna dama” z wydanego przez 
Bibliotekę Nowości w Warszawie przez Stanisława 
Cukrowskiego zbiory o tym samym tytule (1925 rok) 
i „Przygoda Huberta Pogody” z opublikowanej dwa 
lata później książki: „Powrót z tamtego świata”. Wi-
dać też jednak wyraźne różnice. Po pierwsza żadna 
z dam, do których termin femme fatale pasuje jak ulał, 
nie jest nawet w połowie tak demoniczna jak boha-
terki utworów Grabińskiego, by przywołać chociażby 
nowele „W domu Sary” i „Kochanka Szamoty”. Do 
tego Relidzyński, który w 1912 roku wydał „Szkice 
teozoficzne wybitnych adeptów wiedzy hermetycz-
nej”, jawnie drwi z modnego spirytyzmu i okultyzmu. 
U Grabińskiego nawet sceptycy i ludzie na wskroś 
racjonalni ulegają w końcu przemożnym wpływom 
tego, co nienazwane  i nieziemskie (opowiada o tym 
np. nowela „Pożarowisko”). Utworom Relidzyńskiego 
bliżej pod tym względem do opowieści o „Sherlocku 
Holmesie” Arthura Ignatiusa Conan Doyle. Trafnie 
ujął to recenzent „Powrotu z tamtego świata”, któ-
rego notka ukazała się 30 czerwca 1928 roku w Prze-
glądzie Bibliograficznym „Co czytać?”: Relidzyński 
operuje piórem z wielką łatwością, to też jego nowele, 
mające podkład t. zw. „niesamowitości”, pisane są 
zręcznie i płynnie. Traktując „niesamowitość” w spo-
sób popularny i lekki, i nie robiąc z niej zagadnie-
nia, ale operując nią jako wątkiem, dookoła którego 
snuje się nić fabuły, Relidzyński daje szereg obrazów, 
w których zjawiska „czwartego wymiaru” łączą się 
z obserwacjami życia powojennego, przepojonego ero-
tyzmem i żądzą użycia.

By nie psuć czytelnikom przyjemności z lek-
tury wspomnianych utworów po które, mam taką na-
dzieję, zechcą sięgnąć, popatrzmy na fundamenty fa-
buły. W przypadku „Czarnej damy” bazowy element 
stanowi coś, co dziś określilibyśmy pewnie terminem 
legendy miejskiej. Oto wiele lat przed opisaniem 
bieżących wydarzeń na Cmentarzu Powązkowskim 
znaleziono: leżącego bez przytomności, o twarzy za-
stygłej w maskę grozy, młodego człowieka w czapce 
studenckiej. Jedyne słowa, jakie zdołano z niego wy-
dobyć po docuceniu, brzmiały: czarna dama, a towa-
rzyszył im nieokreślony dreszcz zachwytu, połączony 
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z wstrząsem grozy. Ponieważ stan młodzieńca nie 
uległ poprawie, zrozpaczona rodzina umieściła go 
w szpitalu dla umysłowo chorych.

Podejrzewano, że wspomniana niewiasta była 
wampirzycą. Jak to jednak zwykle bywa i ten opisy-
wany szeroko przez prasę przypadek, poszedł w za-
pomnienie. Pojawiła się jednak kolejna ofiara Czarnej 
damy – padł nią poeta X znany w sferach nie tyle 
ziemiańskich, ile „Ziemiańskiej” (nawiązanie do nazwy 
modnej restauracji). Na nieprzytomnego natrafił na 
Powązkowskim cmentarzu grabarz. Zacny ten czło-
wiek – ojciec rodziny, nigdy nie karany i przeważnie 
trzeźwy – jak zeznał (…) wczesnym rankiem potknął 
się o coś twardego. Lubo w ciągu swej długoletniej 
praktyki cmentarnej świadek widział niejedną rzecz, 
od której włosy stawały mu na głowie, aż wreszcie 
wypadły. Dzięki temu grabarz określony przez au-
tora literą A. po chwili zastanowienia, wziąwszy pod 
uwagę namacalność „ducha”, nie uciekł.

Tej chwili zastanowienia właśnie zawdzięczał 
poczciwy grabarz, że nie okrył się śmiesznością – 
śmiesznością, która zabija w każdym fachu. Kiedy bo-
wiem, odruchowo odskoczywszy i przeżegnawszy się, 
z duszą na jednem, łopatom na drugiem ramieniu, od-
ważył się spojrzeć na niesamowitą zaporę, - ujrzał 
najzwyklejsze pod słońcem – ludzkie nogi (…).

Po tej ofierze przyszły kolejne. Okultyści szukali 
czarnej damy, a Policja tropiła jej sobowtóra, wiedząc 
już, że legendą miejską zgrabnie wykorzystuje szajka 
rzezimieszków. Odziana na czarno dama wabiła sa-
motnych mężczyzn do dorożki, która zawoziła ich pod 
cmentarz, gdzie biedaków odurzano i ograbiano. Za-
równo jednak wysiłki okultystów, jak i stróżów prawa 
okazały się bezowocne. Tym ostatnim co prawda 
udało się schwytać kobietę w żałobie, ale okazała 
się być ona wdową po wysokim urzędniku Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i nie miała nad lewym 
kącikiem ust pieprzyka, na który uwagę zwrócili po-
krzywdzeni. Autor ostatecznie nie rozwiązuje zagadki. 
Zwraca jednak uwagę, że racjonalnego uzasadnienia 
nie znajduje przypadek studenta N. – pierwszej ofiary 
Czarnej damy, który popadł w obłęd. Relidzyński 
bawi się z czytelnikiem. Często sprzyja niewybred-
nym gustom. Drwi z politycznych i literackich salo-
nów. Gazetę, w której pracuje bohater kryminalnej 
opowieści „Różowe okno”, nazywa „Gzymsem War-
szawskim”, co uzasadnia w następujący sposób: Oczy-
wiście, zarówno tytuł gazety, jak i nazwa ulicy, są 
zmyślone, jak tego wymaga bon ton literacki. Poziom 

politycznej elity wyśmiewa, opowiadając dzieje po-
sła Cipki w opowiadaniu: „Jak pan Seweryn został 
przy „Souverain’ie” „suwerenem” i co z tego wynikło”. 
Płynie też z tego często gorzka refleksja i nauka. Na 
przykład gdy świeżo wybrany były pocztowiec Sewe-
ryn Cipka wyrzuca z przedziału poselskiego pociągu 
do Warszawy weterana i inwalidę wojennego, ten od-
powiada z goryczą:

- Na pewno nie śmiałbyś pan przed kilkoma laty 
przemówić tym tonem do oficera austrjackiego.

Jak już zauważono, aspekt edukacyjny, nie był 
Relidzyńskiemu obcy. Zdaje się też, że autor, jako re-
daktor i dziennikarz, kusił czytelnika, by ten zaczął 
szukać w dawnych gazetach, czy faktycznie opisy-
wano w nich przypadek studenta N., a balkon jed-
nej z kamienic faktycznie runął, grzebiąc pochodzącą 
z Ukrainy piękność. Mimo wszystko, jak w opowie-
ściach o „Sherlocku”, pisarz dąży do racjonalizacji. 
Czytelnik dowiaduje się, że wspomniany już Hubert 
Pogoda, który spotykał się ze zmarłą ukochaną, miał 
rozdwojenie jaźni, które doprowadziło do jego zguby, 
a Brunon Ponury, bohater opowiadania „Handlarz 
trumien” okazał się wybitnym hipnotyzerem i tru-
cicielem. Znajduje się od tej reguły jednak wyjątek, 
któremu warto poświęcić więcej miejsca.

Czy prekursor?
Opowiadanie „Konferencja nyguańska” ze zbioru 

„Czarna dama” nie ma, jak się zdaje, odpowiednika 
w ówczesnej literaturze krajowej. Znajdziemy za to 
jej echa w „Dziennikach gwiazdowych” Stanisława 
Lema, ale o tym za chwilę. Oto autor zabiera nas 
do Atlantydy, tuż przed upadkiem cywilizacji i za-
topieniem całej wyspy. Poznajemy świat po wielkiej 
wojnie i wciąż pełen napięć. Szczep Czerwonoręcy, 
zwani tak nie dla koloru skóry, lecz krwi, którą żło-
pali wiadrami, wyłamali się ze społeczności atlantyc-
kiei i pożarłszy, jako że byli ludożercami własnych 
dostojników (…), ogłosili własne czerwone państwo. 
Gdy kolejny ze szczepów – wyjątkowo niesforni Bosz-
meni, zaczęli demonstrować, że też mogą wyłamać się 
ze wspólnoty i przyłączyć do Czerwonorękich, wódz 
najpotężniejszego szczepu Albjonosów zwołał konfe-
rencję do miasta Nygui w gościnnym kraju Nygusów. 
Liczono, że położenie nad morzem i spore nasłonecz-
nienie rozproszy wzajemne nieufności, a słone mor-
skie powietrze zasię odbierze Czerwonorękim apetyt 
na słoną ludzką krew… Podczas obrad miano radzić 

 Temat numeru 
SF, FANTASY



108 109

nad wytknięciem nowych dróg i wytchnienia w no-
wym ładzie.

Każdy ze szczepów chciał podczas obrad ugrać 
coś dla siebie, a najwięcej sam pomysłodawca roko-
wań – wódz Albjonosów Naftawid, który upodobał 
sobie naftę i niepijalną tą cieczą wprost się zapijał. 
Ogólny entuzjazm studziło tylko chłodne podejście 
szlachetnych, rycerskich szczepów Aszanteklerów 
i Alllachów, czyli Wszechlachów, które zbyt dobrze 
znały z sąsiedztwa Boszmenów i Czerwonorękich, by 
żywić jakiekolwiek nadzieje, co do powodzenia ro-
kowań. Przewodniczącym obrad został Naftawid. Po 
obiecującym początku pełnym kurtuazyjnych spotkań, 
zaczęły się jednak waśnie, które zrazu próbowano 
rozwiązywać dyplomatycznie. Oto ze skargą do prze-
wodniczącego zwrócił się wódz Aszanteklerów, któ-
remu Boszmeni ukradli portfel z boszmeńskimi weks-
lami. Naftawid łyknąl nafty i orzekł, że wprawdzie 
złodziejstwo… ten tego… jest rzeczą brzydką, ale osta-
tecznie chodzi tu li tylko o… świstek papieru… dla do-
bra tedy pacyfikacji i naftofikacji trzeba, iżby ponosili 
ofiary wszyscy… z wyjątkiem mnie… - dodał pocichł 
i znów łyknął nafty…

Fraza ta powraca trzykrotnie w rozstrzy-
gnięciu coraz poważniejszych konfliktów. Naftawid 
konsekwentnie zwraca uwagę, że wprawdzie np. 
ludożerstwo jest rzeczą brzydką, ale dla dobra kon-
ferencji wszyscy mają ponosić ofiary. Po czym dodaje: 
z wyjątkiem mnie. Jak łatwo się domyślić, konferen-
cja kończy się fiaskiem. Z Boszmenami postanowiono 
w końcu w ogóle nie gadać, a wódz Czerwonorękich 
Czui-Cze oświadczył w odpowiedzi na groźne ulti-
matum, że co do mięsa ludzkiego, to, ożywiony pra-
gnieniem pokoju, właściwem Czerwonorękim, może 
się zobowiązać w ich imieniu, że mięsa tego nie 
będą odtąd jadali na śniadanie, na obiad i na kola-
cję, lecz jedynie – na obiad i na kolację (…) Co do 
reszty ultimatum, to Czi-Cze, wódz Czerwonorękich, 
Altantydy „ulti” ma tu… Na taką bezczelność wśród 
szczepów atlantyckich zapanowało oburzenie i kon-
sternacja. Naftawid łyknął nafty i uznał, że wszystko 
jest w porządku i pacyfikacja Atlantydy jest na naj-
lepszej drodze…

Na skutki tak zakończonej konferencji nie trzeba 
było długo czekać: potem walczyli wszyscy przeciw 
wszystkim, aż wreszcie wszyscy wzajemnie się po-
żarli, niczym te psy, po których zostały tylko ogony… 
Nie mogąc na to dłużej patrzeć, Bóg się wreszcie 
zniecierpliwił i Atlantydę zatopił.

Pod utworem widnieje data: 19 maja 1922 roku. 
Tego dnia zakończyła się konferencja genueńska do-
tycząca odbudowy gospodarczej środkowej i wschod-
niej Europy po I wojnie światowej. Czyżbyśmy mieli 
więc do czynienia z alegorią? Pierwsze słowa ostat-
niego akapitu utworu brzmią: z potopu tego powstał 
nowy świat, atoli ład na nim pozostał stary… Jakby 
nie było „Konferencja nyguańska” to dobrze opo-
wiedziana historia, która bawiąc czytelnika, skłania 
go do refleksji. Wziąwszy pod uwagę nazwy szcze-
pów, powracające frazy i poczucie humory, skojarze-
nia z twórczością Lema nasuwają się same. Zwróćmy 
uwagę na przykład na Podróż ósmą Ijona Tichego 
opisaną w „Dziennikach Gwiazdowych”, w której trak-
cie reprezentuje Ziemię podczas Zgromadzenia Pla-
netarnego Organizacji Planet Zjednoczonych…

podsumowująC
To w Kielcach urodził się jeden z pierwszych 

rodzimych twórców fantastyki. Czerpał z twórczości 
Poe, być może również Grabińskiego, ale wytyczał 
też szlaki dla innych – np. dla Lema. Trudno znaleźć 
współczesny odpowiednik dla takiego utworu jak 
„Konferencja nyguańska”, ulokowanego w fantastycz-
nej krainie i zamieszkiwanego przez fantastyczne 
szczepy. Życie i dzieło Józefa Relidzyńskiego warte 
są szczegółowego badania, a okres jego dziecięctwa, 
o ile nie wzbudzi zainteresowania kieleckich badaczy, 
zostanie bez wątpienia pominięty przez resztę, tak, 
jak to miało miejsce dotychczas. Ten legionowy poeta, 
współzałożyciel Polskiego PEN-Clubu, i współautor 
pierwszej ustawy regulującej kwestie kinematografii, 
zasłużył w swoim rodzinnym mieście na upamiętnie-
nie, o co pozwolę sobie w tym miejscu zaapelować, 
wyrażając przy tym nadzieje, że jest ktoś, kto dba 
w Anglii o jego grób. 

Temat numeru 
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Sebastian Chosiński

Kidusz haszem
Motto:

 (…) cmentarze rosną maleje liczba obrońców 

ale obrona trwa i będzie trwała do końca 

  

i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden 

on będzie niósł Miasto w sobie po drogach 
wygnania 

on będzie Miasto 

 

patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz 
śmierci 

najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady 

  

i tylko sny nasze nie zostały upokorzone

Zbigniew Herbert 

[„Raport z oblężonego Miasta”]

1.
Nie spieszył się do domu, nie musiał. Do obiadu 

pozostało jeszcze sporo czasu, mógł więc przestępo-
wać wolno, z nogi na nogę, rozkoszując się ostatnimi 
oddechami lata. Długie było lato tego roku i niezwy-
kle upalne. Bywało, że jeszcze teraz wiejscy chłopcy 
wieczorami kąpali się w strumieniach, odprowadzani 
tęsknym wzrokiem swoich rówieśnic, które – choć 
przez nich szczerze i gorąco zapraszane do udziału 
we wspólnej zabawie – nie miały jednak odwagi za-
nurzyć stóp w zbyt chłodnej już dla nich, jak sądziły, 
wodzie. 

Natura zdawała się nie zwracać najmniejszej 
uwagi na szaleństwo świata ludzi. Jabłonie i grusze 
w sadach uginały się pod ciężarem nabrzmiałych 
owoców, których nie było komu zbierać. Kto bowiem 
w taki czas miał głowę do podobnych zajęć? Zbli-
żały się wykopki, a miejscowi, na przemian kłócąc 
się i godząc, roztrząsali problem, czy będzie im dane 
w spokoju zebrać ziemniaki z pól; a jeśli zbiorą, to na 
czyje stoły trafią kartofle? 

Miasteczko – położone uroczo w dolince, w cie-
niu potężnego, opuszczonego zamku na wzgórzu, wy-
budowanego, jak głosiła miejscowa legenda, przed 
wiekami przez Radziwiłłów czy jakichś innych prze-
klętych przez los i okolicznych mieszkańców książąt – 
mimo że znajdowało się z dala od ruchliwych dróg 
prowadzących do powiatu czy województwa, żyło naj-
nowszymi wieściami, które docierały doń z nieznacz-
nym tylko, najwyżej jednodniowym, opóźnieniem. Nie-
którzy jego mieszkańcy od kilku dni żyli już prawie 
„na walizkach”, w każdej chwili gotowi opuścić ojcowi-
znę, z dorobkiem całego życia, zapakowanym na dra-
biniaste wozy, ruszając na zachód, w kierunku prze-
ciwnym do tego, skąd – jak się spodziewali – nadejść 
miało niebawem (byli i tacy, szaleńcy, co głosili, że 
stanie się to nawet w ciągu kilku najbliższych godzin) 
nieznane, którego tak bardzo się obawiali. 

Jeśli jednak nieznane naprawdę pozostaje nie-
znanym, to jak się go bać, nie wiedząc, co ze sobą 
przyniesie? – zastanawiał się Liber, przystanąwszy 
na moment w cieniu rozłożystej wierzby. 

Pochylił się, by podnieść z ziemi kamień, który 
następnie rzucił między konary drzewa; ku jego zdzi-
wieniu, nie poderwały się jednak stamtąd do lotu 
wystraszone ptaszyska. Albo nie był im już straszny 
gniew człowieka, albo jakiś czas temu wyniosły się 
stąd w poszukiwaniu spokojniejszego miejsca na 
odpoczynek. 

Mężczyzna zaklął pod nosem i ruszył w dalszą 
drogę. Ścieżka wiła się serpentyną, łagodnie opa-
dając; w dole, w blasku popołudniowego słońca, 
z tęskną nieśmiałością wyglądającego jeszcze zza 
masywnego konturu zamczyska, tonęło miasteczko – 
jego ojczyzna. Tu się urodził, tu spędził dzieciństwo, 
tu powrócił z tytułem magistra nauk prawniczych, po 
kilku latach spędzonych w mieście uniwersyteckim 
w odległym zakątku kraju; stąd miał zamiar wkrótce, 
po wakacjach, ruszyć na podbój świata. Tymczasem 
świat, o który tak się upominał, postanowił sam przy-
pomnieć o sobie. 

 Temat numeru 
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Liber wracał właśnie z powiatu, gdzie najpierw 
wezwano go do punktu werbunkowego, a następnie 
przepędzono, oznajmiając, że – jako element narodo-
wościowo niepewny – broni do ręki i tak nie dostanie. 
Choć z powodzeniem odegrał rolę oburzonego pa-
trioty, było mu to nawet w smak. Broń! A skąd miałby 
on wiedzieć, jak się nią posługiwać? Nigdy nie trzy-
mał w ręku karabinu, a teraz miałby zeń strzelać do 
innych ludzi? To przecież nie to samo, co proca, której 
wszystkie tajniki poznał w dzieciństwie, kiedy to był 
nawet w stanie trafić ptaka w locie. Strzelając z ka-
rabinu, sobie samemu w pierwszej kolejności krzywdę 
by zrobił!

Nie bez znaczenia był również fakt, jak na wia-
domość, którą z sobą niósł, zareagują rodzice. Matka 
już wcześniej radziła mu, by – jak inni chłopcy – 
uciekł do lasu, tam przeczekał najgorszy czas; on jed-
nak uznał to za niegodne mężczyzny rozwiązanie. 

– To państwo dało mi wykształcenie, więc jeśli 
okaże się, że mnie potrzebuje, stanę w jego obro-
nie – odpowiedział matce, raz na zawsze przecinając 
wszelkie dyskusje na ten temat. 

Kobieta podrapała się w łysinę pod peruczką 
i zmełła w myśli jakieś przekleństwo; syn zbytnio był 
podobny do ojca, by raz coś powiedziawszy miał póź-
niej zmieniać zdanie. Rano pożegnała go bez słowa, 
choć on doskonale zdawał sobie sprawę, że nie po-
chwala jego wyboru; ojciec zresztą także. Ale on ge-
neralnie nie mówił nic. Dawno już przestali ze sobą 
rozmawiać – w chwili, gdy Liber, kilka lat temu, pod-
jął decyzję o rozpoczęciu studiów prawniczych. Co 
jednak wcale nie oznaczało, że „staruszek” – tak go 
pieszczotliwie w myśli nazywał – przestał darzyć 
go ojcowską miłością. Po prostu z trudem przyszło 
mu pogodzić się z myślą, że jedyny syn nie pójdzie 
w ślady swego rodziciela, co do tej pory, uznawane 
było za rodzinną tradycję.

Pola pszenicy i jęczmienia ustąpiły wkrótce 
miejsca pierwszym zabudowaniom. W drewnianych, 
krytych strzechą chatach mieszkało niekiedy po kilka 
rodzin; gospodarzyły na niewielkim poletku ziemi, 
z trudem wiążąc koniec z końcem. Zdarzało się więc 
niekiedy, że ktoś ze starszych zszedł na złą drogę 
i dopuścił się w sąsiednim miasteczku bądź w którejś 
z okolicznych wsi kradzieży. Wtedy zjawiała się poli-
cja, wyciągała delikwenta z chałupy i razami, wymie-
rzanymi na gołe ciało, dopominała się zeznań. Gdy 
chłop od razu przyznawał się do przewinienia i pro-
wadził stróżów prawa do miejsca, w którym ukrył 

skradzione przedmioty, mógł jeszcze liczyć na ich do-
bry humor i puszczenie winy w niepamięć; gdy jednak 
hardo stawiał się, odmawiając wszelkiej współpracy, 
z dużym prawdopodobieństwem można było obsta-
wiać, że noc tę – jak i wiele następnych – spędzi 
w areszcie. Dla jego rodziny oznaczało to najczęściej 
katastrofę; traciła ona bowiem w jednej osobie głów-
nego żywiciela i obrońcę. 

Niewesołe myśli nawiedzały Libra, wolno spa-
cerującego brukowaną uliczką przedmieścia. Za dwa 
tygodnie miał opuścić miasteczko i wyjechać do sto-
licy w poszukiwaniu pracy w jednej z renomowanych 
kancelarii prawniczych. Wydarzenia ostatnich dni ob-
róciły jednak wszystkie jego plany wniwecz. 

Stolica – jeszcze nie tak dawno tak mu bliska, 
przynajmniej w myślach, teraz oddaliła się odeń nie 
tylko w przestrzeni, ale i w czasie; w jednej chwili 
przynależeć zaczęła do zupełnie innego świata, do 
którego on, Liber, prawdopodobnie nigdy wstępu 
mieć już nie będzie. 

Nie potrafił się cieszyć. Nawet zwolnienie 
z obowiązku noszenia broni nie wprawiło go w do-
bry nastrój. Oznaczało bowiem konieczność pozosta-
nia w miasteczku do czasu, aż sytuacja się wyklaruje. 
Nie bez powodu nie wydano mu żadnego dokumentu 
czy też zaświadczenia stwierdzającego, że został 
przeniesiony do rezerwy; gdyby zatrzymano go i wy-
legitymowano gdzieś w obcym terenie, natychmiast 
zostałby uznany za dezertera i kto wie, czy nie roz-
strzelany – nawet bez sądu. 

Dla matki to korzyść podwójna – doszedł do 
wniosku – nie dość, że nie wysłali go na rzeź, to na 
dodatek pośrednio zmusili do pozostania w domu. 

Zatrzymał się przed, krytą strzechą, chałupą 
Ostapienki, dostrzegłszy w ogrodzie kopiącego coś 
w ziemi Jankę. Był jego rówieśnikiem; razem zaczęli 
uczęszczać do państwowego gimnazjum, z tą jednak 
różnicą, że Liber ukończył je z wyróżnieniem i wy-
jechał na studia, Janka zaś przerwał naukę w ostat-
nim roku, zmuszony przejąć gospodarstwo po tragicz-
nej śmierci ojca podczas strajków chłopskich, które 
zakończyły się starciami z policją. Dzisiaj miał już 
żonę, dwójkę dzieci i – masę z tego powodu kłopotów 
na głowie.

Janka, ujrzawszy przyjaciela, przerwał pracę 
i podszedł do płotu.

– Wzięli? – spytał.
Liber pomachał przecząco głową, na co przyja-

ciel radośnie poklepał go po ramieniu. 
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– Tylu wzięli, a mnie odmówili. – stwierdził Li-
ber. – Major, stary i gruby, przegonił jak psa, nahajką…

– I ty się martwisz? – zdziwił się chłop. – Twoja 
ta wojna?

– Moja, nie moja?… Ale jakoś tak niezręcznie 
w domu siedzieć i czekać, co się wydarzy.

– A co ma się wydarzyć? Nasi przyjdą i wygrają!
– Nasi? – zdziwił się Liber. – Jakich ty naszych 

masz na myśli?
Janka zasępił się natychmiast i zamilkł, prze-

straszywszy, że powiedział za dużo. Mruknął tylko 
coś pod nosem, jakby chciał dać Librowi do zrozumie-
nia, że sam nie bardzo wie, co powiedział.

– Tak wyszło… – wyszeptał Białorusin. – My tu 
wszyscy ich czekamy jak wybawienia.

– A od czego oni was… nas – poprawił się – wy-
bawiać mają?

– A kto ku nam idzie? – odpowiedział pyta-
niem Janka.

– Nieznane!
– Takie tam – nieznane! – Chłop piorunującym 

wzrokiem zmierzył towarzysza dziecięcych zabaw. – 
Wy, jewrieje, najlepiej powinniście znać to… nieznane. 
Ty w świecie bywały!

– To nie znaczy, że mądrzejszy… – odparował Li-
ber, zrobił w tył zwrot i pozostawił zdezorientowa-
nego przyjaciela bez odpowiedzi.

Zastanawiał się, czy i do ojca dotarły już jakieś 
wieści o tych, których miejscowi chłopi „czekają jak 
wybawienia”. I czy ojciec podzieli ich radość? 

W chacie zastał jedynie matkę. Stała w kuchni, 
przyglądając się uważnie Marynie, podkładającej 
drew do pieca, na którym gotowały się ziemniaki. Zo-
baczywszy, jak staje w drzwiach, łzy ciurkiem pocie-
kły jej po obu policzkach. Podszedł doń bez słowa, 
pochylił głowę i pozwolił uściskać się matce do-
kładnie tak, jak robiła to, gdy miał lat siedem i był 
uczniem chederu. 

– Bałam się… bałam, że cię już nie zobaczę – 
mamrotała mu prosto do ucha. 

Kiedy pierwsze wzruszenie minęło, ofuknęła 
Marynę, że grzebie się z obiadem, jakby chciała po-
dać gorący posiłek dopiero na kolację. Liber starał 
się uspokoić matkę, tłumacząc, że nie jest głodny 
i z chęcią przejdzie się jeszcze przed obiadem.

– A dokąd to ciebie znowu niesie? Dopiero co 
wróciłeś… – zaatakowała go; nagle poczuła się pew-
nie, jak kwoka której powierzono bezwzględną opiekę 

nad małymi. Syn nie miał jednak zamiaru przyspa-
rzać matce kolejnych zmartwień, spytał więc uniżenie: 

– Gdzie jest ojciec?
– Wrócił już z synagogi… – stwierdziła i popadła 

w zamyślenie, próbując sobie przypomnieć, gdzież to 
mógł teraz ukryć się jej „święty” mąż. – Poszukaj go 
w warsztacie. Tam pewnie dłubie te swoje potworki!

Potworkami nazywała figurki, które ojciec rzeź-
bił w drewnie od trzydziestu z górą lat. Niektóre, 
zaiste, przypominały stworzenia nie z tej Ziemi. Oj-
ciec jednakże, przeciwstawiając się matce (jedyny 
z najbliższej rodziny miał w sobie tyle odwagi, by 
to czynić), za każdym razem tłumaczył jej spokoj-
nie, że te potworki to jedynie istoty, które zamiesz-
kują Piekło, a o których wspomina w kilku miejscach 
Święta Księga.

– A na cóż je rzeźbić, skoro one w Piekle prze-
mieszkują, gdzie ani ja, ani nikt z naszej rodziny ni-
gdy miejsca nie znajdzie? – pytała na to, obdarzona 
niezwykle zdroworozsądkowym sposobem myślenia, 
matka.

– Dla przestrogi – odpowiadał dumnie ojciec, za-
nurzając dłuto w kolejnym kawałku drewna.

„Potworki” od dzieciństwa zaprzątały umysł 
Libra. Wcale jednak nie wydawały mu się straszne, 
choć inne dzieci bały się ich jak diabeł wody świę-
conej. Może dlatego, że miał dużo czasu, by zżyć się 
z nimi? Widział jak powstawały z bezkształtnej bryły; 
był obecny przy ich narodzinach, jakże więc później 
miał się ich bać? 

Z oddali widział, że drzwi warsztatu są uchylone, 
ojciec musiał więc być w środku; pod jego nieobec-
ność nikt bowiem nie wszedłby do jedynego w gospo-
darstwie pomieszczenia, które uchodziło wyłącznie za 
jego własność. Nawet matka tu się nie zapuszczała. 

Drzwi skrzypnęły, gdy pchnął je lekko, by wejść 
do środka. Zobaczył ojca pochylonego nad sporym 
kawałkiem drewna.

– Co to będzie? – zapytał.
– Może sam Władca Much…
Liber roześmiał się.
– A tobie co tak wesoło?
– Przepędzili! – oznajmił.
– No i dobrze – odparł ojciec. – Nie nasza 

to wojna.
– A czyja?
Ojcu widocznie nie chciało się tłumaczyć, bo 

tylko od niechcenia machnął ręką i powtórzył:
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– Nie nasza. Wszystkich być może, ale na pewno 
nie nasza.

Liber przysiadł na drewnianym koźle i w mil-
czeniu przyglądał się przez dłuższą chwilę pracy ojca. 
Mężczyzna z niezwykłą delikatnością i drobiazgowo-
ścią operował dłutem, wyczarowując nim, jak przy po-
mocy magicznej różdżki, bliżej jeszcze niezidentyfiko-
waną postać. 

– Nasi sąsiedzi też przekonują, że ta wojna nie 
ich – wtrącił od niechcenia Liber. Chciał skłonić ojca 
do wyrażenia własnego zdania, a nie mógł prosić 
o to wprost, bo wtedy najprawdopodobniej „staruszek” 
zbyłby go milczeniem.

– Nie ich! – zawyrokował mężczyzna.
– Ale, w przeciwieństwie do nas, oni czekają na 

kogoś jeszcze – zaatakował z flanki.
– Nic nowego mi nie mówisz – stwierdził ojciec. – 

W gospodzie przebąkuje się o tym od tygodnia.
– O czym?
– O pieniądze się zakładają.
– O co?
– A stary Szmuel pasjansa nawet ułożył…
– W jakiej intencji?
Staruszek unikał odpowiedzi. Bawiła go ta za-

bawa w ciuciubabkę z własnym synem. Ale, z drugiej 
strony, co to za ciuciubabka, gdy obaj doskonale wie-
dzą, co drugi ma na myśli?

– Co się stanie, kiedy się już ich chłopi docze-
kają? – spytał Liber najpoważniejszym tonem, na jaki 
potrafił się zdobyć. Tym samym dał ojcu sygnał, że 
żarty się skończyły, że czas porozmawiać serio.

– Chaos! Chaos nastanie…
– Tylko tyle? – zdziwił się.
– Dla ciebie to mało? – Ojciec przerwał pracę. 

Dłuto wysunęło się z jego drżącej dłoni i spadło na 
wybetonowane podłoże, dzwoniąc głucho. Rzucił 
kilka słów w jidysz, po czym z powrotem przeszedł na 
polski: – Ja już ten chaos znam i wierz mi, że… 

Nie dokończył, bo w drzwiach warsztatu stanęła 
Maryna, obu wołając na obiad.

2.
Rano wybuchła bomba. 
Dosłownie! 
Liber wyskoczył z łóżka i w pośpiechu pozbie-

rał swoje rzeczy z podłogi. Za żadne skarby matka 
nie mogła zastać go w pokoju Maryny, albowiem bez 
oglądania się na inne względu wypędziłaby dziew-
czynę z domu; a dokąd ta miałaby wrócić, skoro 

i rodzony ojciec, drobny złodziej i wielki pijak, prze-
pędził ją w świat, gdy ta odmówiła pójścia na ulicę, 
by w ten, niegodny dziewczęcia sposób, utrzymywać 
nader liczną rodzinę? Wyskoczył przez okno na ogród, 
obszedł dom dokoła i przed frontem poczekał na ojca. 
Ten, pojawiwszy się w drzwiach, ze zdziwieniem skon-
statował obecność syna, ale powstrzymał się przed 
zbędnymi komentarzami. 

Za plecami ojca, w sieni, zamajaczyła postać 
matki. Kobieta, przestraszona, nie wyszła jednak na 
dwór. Mruczała tylko coś pod nosem, jakby wszystko 
zło, które właśnie działo się na świecie, było bezpo-
średnio przyczyną działań jej najbliższych, a może 
nawet spowodowane zostało ich grzesznymi uczyn-
kami, których się domyślała.

– Myślisz, że to już to? – Liber zwrócił się 
do ojca.

– Przekonamy się niebawem. Antychryst, jeśli 
już opuścił swoje piekielne pielesze, nie da na siebie 
długo czekać… – odparł filozoficznie staruszek i znik-
nął w głębi domu.

Liber poszedł w jego ślady. W kuchni z glinia-
nego kubka napił się zimnej wody, po czym – umyw-
szy się prowizorycznie – założył na siebie jesionkę 
i wybiegł na ulicę. Niedawno dopiero świtało, ale 
miasteczko wcale nie sprawiało wrażenia pogrą-
żonego we śnie. W większości domów zapalono już 
świece; zaintrygowani niecodziennymi hałasami, 
mieszkańcy wychodzili na zewnątrz. 

– Liber, Liber, zaczekaj! – usłyszał za plecami 
cienki głos. 

Po chwili dogoniła go Maryna.
– Co się stało? – spytał, obejmując ją ramionami.
– Ja z tobą – wystękała dziewczyna. – Boję się!
I co tu z głupią zrobić? – pomyślał. Potargał jej 

czule i tak zmierzwione po nocy włosy.
– Bać się nie ma czego – wyjaśnił.
– Nie ma? – powtórzyła jak echo, zaskoczona 

jego nienaturalnym spokojem. – A wszyscy mówią, 
że jest…

– Ty mnie słuchaj, nie wszystkich! – odparł 
twardo. Delikatnym ruchem odwrócił ją w kierunku, 
z którego przybiegła i lekko klepnął w pośladek. – 
Wracaj do domu, matka na pewno pomocy będzie po-
trzebowała. Czulent na jutro robić trzeba – dodał 
z uśmiechem na twarzy, który miał znamionować 
pewność siebie. 

– A tobie nic się nie stanie? – Dziewczyna nie 
dawała za wygraną. 
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– Złego diabli nie biorą… Tak przecież mówi wa-
sze przysłowie? – upewnił się. 

Maryna, nieco uspokojona, stanęła na palusz-
kach, by pocałować go w policzek i, zrazu niechętnie, 
potem, ponaglana przez Libra, z większym już przeko-
naniem, ruszyła z powrotem do domu. Liber splunął 
przez ramię, jakby chciał odegnać od siebie złe du-
chy, i skręcił w uliczkę prowadzącą do rynku. Z okien 
kamieniczek sypały się przekleństwa, posyłane pod 
nie wiadomo czyim adresem; choć wszyscy się domy-
ślali, nikt bowiem nie był pewien w stu procentach, 
kogo należy obarczyć winą za niecodzienny o tej po-
rze dnia harmider w miasteczku.

Tymczasem w oddali rozległa się kolejna eks-
plozja. Głuchy wybuch, który spowodował jeszcze 
większy wybuch paniki. Liber przyspieszył kroku. Na 
rynku mieściła się siedziba miejscowych władz i po-
sterunek policji. Jeśli ktoś miał być dobrze poinformo-
wany, co się dzieje, to właśnie oni. 

Widział już z daleka stojący w centralnym punk-
cie rynku pomnik jeźdźca na koniu, gdy nagle czyjaś 
ręka chwyciła go za kołnierz kurtki i wciągnęła do 
bramy. Na moment stracił równowagę i runął na zie-
mię. Kiedy próbował się podnieść, ukłuły go, wycelo-
wane dokładnie w jego pierś, trzy lufy karabinów.

Pierwsza myśl, że ma do czynienia z wojsko-
wymi, rozpierzchła się jak stado przepiórek. Męż-
czyźni ci nie mieli bowiem na sobie żadnych mundu-
rów, jedynie stare, powycierane marynarki i założone 
na ręce, ponad łokciami, czerwone opaski.

– Ty kto? – spytał ten, który stał w środku, 
może najważniejszy z całej trójki, skoro pierwszy za-
brał głos.

– Liber Goldstadt – przedstawił się, przez cały 
czas klęcząc.

– Żyd, znaczy się?
Kiwnął potakująco głową. Na głupie pytania nie 

zwykł odpowiadać.
– Dokąd idziesz?
– Na rynek.
– Broń masz?
Liber powoli, by nie wzbudzać paniki, poklepał 

się po kieszeniach kurtki, a następnie – wyprosto-
wawszy się już – również spodni. Nie uwierzyli mu, 
bo po chwili zrobili dokładnie to samo jeszcze raz.

– Po co ty tam idziesz? – spytał ten sam, co po-
przednio; w świetle budzącego się słońca wyglądał 
na najstarszego z całej trójki. Liber nie znał go, nie 
miał nawet pewności, czy jest tutejszy. Twarze dwóch 

pozostałych, znacznie młodszych, może nawet młod-
szych od samego Libra, wydawały mu się znajome; 
nie potrafił jednak dopasować ich do konkretnych 
imion czy nazwisk.

– Dowiedzieć się, co to za wybuchy – wyjaśnił 
zgodnie z prawdą.

– Wybuchy, i tyle! – usłyszał w odpowie-
dzi. – Nie lepiej to siedzieć w domu, u mamy, gorące 
mleko pić?

Już chciał odpowiedzieć coś hardego, kiedy 
usłyszał za swoimi plecami czyjeś kroki i zna-
jomy głos:

– To młody Goldstadt, mieszka na przedmieściu, 
puśćcie go!

Liber odwrócił się. Przed nim stał, uśmiechnięty 
od ucha do ucha, Janka Ostapienko. On również miał 
na ramieniu czerwoną opaskę, a w ręku pistolet.

Skąd oni wzięli nagle tyle broni? – pomy-
ślał Liber.

Uścisnął dłoń podaną przez Jankę, a potem 
posłał nieprzyjazne spojrzenie pozostałej trójce. 
Mężczyźni opuścili karabiny i rozeszli się na swoje 
stanowiska, wyłapywać kolejnych mieszkańców zmie-
rzających w stronę rynku.

– Wybacz, stary – mruknął Janka. – Pomyśleli 
pewnie, żeś policjant. Usłyszałeś wybuch, to spie-
szysz na posterunek…

– To źle? – zdziwił się Liber.
Uśmiech przez cały czas nie schodził z twarzy 

Janki. Liber znał go od lat, ale nigdy nie widział aż 
tak radosnego. Bez wątpienia był on człowiekiem, 
któremu przyszłość jawiła się w jasnych barwach.

– My już policji potrzebować nie będziemy… – 
wyjaśnił enigmatycznie Białorusin.

– Policja zawsze jest potrzebna! – wtrącił Żyd.
– Jeśli tak twierdzisz, to pewnie masz rację… 

Uczony jesteś! – Janka poufale klepnął go w ramię, 
tak mocno, że aż zabolało; rękę miał twardą, nawy-
kłą do ciężkiej pracy na roli. – Ale to już inna po-
licja będzie, nasza… – dodał. Przerwał na moment, 
biorąc głęboki oddech. Spojrzał w niebo i ręką zato-
czył duży krąg, jakby objąć chciał nie tylko tę kamie-
nicę, nieodległy zamek, miasto, nieboskłon, lecz także 
wszystko, co znajduje się poza ich polem widzenia. – 
Wszystko to teraz będzie nasze!

– A ty, kim będziesz?
– Ja? – zamyślił się Ostapienko. – Człowiekiem 

będę, jak byłem do tej pory.
– Rządzić nie chcesz?
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– Od rządzenia mądrzejsi ode mnie będą. O!… – 
krzyknął, jakby wpadł właśnie na genialny pomysł; 
palcem wskazującym ukłuł Libra prosto w pierś. – 
Takich, jak ty, nam potrzeba. Co to niejedną książkę 
w życiu przeczytali… – Na koniec zaśmiał się, ale ja-
koś tak nieszczerze, złowrogo.

Liber odwrócił się od przyjaciela; nie chciał, aby 
ten zobaczył teraz jego twarz i wyrażającą skrajną 
dezaprobatę minę.

– Iść muszę – stwierdził tylko.
– Dokąd?
– Zasięgnąć języka.
– Więc idź, zasięgaj!
Odprowadził go do ulicy i pożegnał, po raz 

kolejny mocno ściskając dłoń. Liber, nie zwracając 
uwagi na protesty pozostałej trójki, ruszył w stronę 
rynku. Zatrzymać go już nie mogli, a strzelać na 
pewno nie mieli odwagi. Zresztą, wcale nie był pe-
wien, czy potrafią.

Przed posterunkiem policji panował wzmożony 
ruch. Umundurowani mężczyźni wybiegali z budynku 
i wracali doń po chwili, zapakowawszy metalowe 
skrzynie na tył terenowego samochodu. Wokół zbie-
rał się tłum gapiów; tłum jednak bardzo nietypowy, 
bo milczący, niemal nieobecny. Gapie przyglądali się 
policjantom, jakby ci odgrywali role w jakimś pan-
tomimicznym przedstawieniu teatralnym. Biegali jak 
w transie, w ogóle nie zwracając uwagi na gęstnie-
jący wokół nich kordon. 

W pewnej chwili nawet oni zamarli; z budynku 
obok, który pełnił rolę ratusza, wyszedł mężczyzna 
około pięćdziesięcioletni w nienagannie skrojonym 
garniturze i kapeluszu na głowie. W rękach niósł 
dwie niezwykle ciężkie – z trudem bowiem utrzymy-
wał je tuż nad brukowymi kostkami – walizki; mimo 
to dystyngowanym krokiem zmierzał do samochodu. 
Policjanci przerwali na moment swoje czynności i po-
mogli mu usadowić się na tylnym siedzeniu. Jeden 
z nich szepnął mu coś na ucho, po czym zniknął w ko-
rytarzu prowadzącym do posterunku.

Tłum nie reagował; nie przejawiał żadnych 
uczuć ani emocji. 

Po pięciu minutach pojawił się na ulicy komen-
dant posterunku. Zasalutował przed mężczyzną sie-
dzącym w samochodzie i złożył raport:

– Komisarz Jabłoński melduje, że oddział gotowy 
jest już do opuszczenia miasta, panie burmistrzu!

Burmistrz bez słowa pochylił głowę, po czym 
uczynił w kierunku komendanta zapraszający gest 

ręką; policjant usiadł obok niego. Pozostała czwórka 
mundurowych zajęła miejsca na skrzyniach z tyłu. 
Odjechali, nie żegnani nawet słowem. Liber ruszył za 
nimi, ale nie był w stanie dogonić samochodu; kie-
rowca zresztą, widząc, że ktoś rzucił się za nimi w po-
goń, nacisnął jeszcze pedał gazu i wóz wkrótce znik-
nął Librowi z oczu, skręcając w jedną z bocznych ulic.

Kiedy wrócił na rynek, tłum biegał jak osza-
lały. Mężczyźni, kobiety, nawet nastoletnie dzieci, 
z okrzykiem triumfu wpadali do opuszczonych przed 
chwilą budynków, wynosząc z nich, co tylko się dało 
unieść w rękach bądź na plecach. Nie powstrzymały 
ich nawet najbardziej siarczyste przekleństwa z ust 
młodego Ostapienki i jego trzech towarzyszy. Do-
piero gdy padły ostrzegawcze strzały w powietrze, 
tłum znieruchomiał.

Janka wyszedł mu naprzeciw; podszedł do nie-
wiele od siebie starszego chłopaka, trzymającego 
w ręku ozdobne krzesło, i zdzielił go pięścią w twarz. 
Mężczyzna padł na bruk i zalał się krwią. W podobny 
sposób Ostapienko potraktował jeszcze troje młodych, 
po czym nie znoszącym sprzeciwu tonem oświadczył:

– Wszystko ma wrócić na swoje miejsce, 
natychmiast!

Liber trzymał się na uboczu; zauważył jednak, 
jak jeden z uderzonych przez Jankę mężczyzn pod-
niósł się z ziemi i ze wściekłością w oczach ruszył 
ku Białorusinowi. Chciał nawet krzyknąć coś ostrze-
gającego w jego kierunku, ale Janka instynktownie 
poczuł, że ktoś zbliża się w jego stronę, odwrócił się 
natychmiast i wycelował w niego pistolet. Młodzie-
niec zamarł.

– Sam mówiłeś, że kiedyś to wszystko będzie 
nasze, wspólne! – wygarnął Ostapience niemal prosto 
w twarz. – Kiedyś, to chyba znaczy, że dzisiaj, co?!

Janka zaśmiał się na to obłąkańczo.
– Na-sze, na-sze! – powtarzał, jąkając się, jakby 

chciał przedrzeźniać młodzieńca. – Owszem, nasze, 
czyli wszystkich, powtarzam: wszystkich, bałwanie!, 
a nie tylko twoje. – Sięgnął po krzesło i podniósł je 
jedną ręką ponad głowę. – Po co ci w domu coś ta-
kiego, skoro od małego na piecu śpisz?

Tłum ryknął śmiechem; młodzieniec, zaczer-
wieniwszy się po uszy, spuścił głowę i odszedł 
w niesławie. Janka posłał triumfujące spojrzenie 
w kierunku Libra. Zdawał się mówić: „Chyba nie 
masz wątpliwości, kto zasłużył na to, by teraz rządzić 
w miasteczku?…”
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Może nawet miał rację, bo w końcu to on zapa-
nował nad zaślepionym chciwością tłumem. Wszyst-
kie zagrabione przedmioty, których nie wywieźli po-
licjanci w towarzystwie burmistrza, wróciły na swoje 
miejsce. By więcej nie doszło do podobnych ekscesów, 
Janka pozostawił przed wejściem do budynków dwóch 
uzbrojonych towarzyszy; trzeciego, wraz z Librem, za-
ciągnął natomiast do gospody.

Szmuel Rabinowitz siedział posępny za kontu-
arem i spode łba spoglądał na pierwszych tego dnia 
gości. Najsurowiej oceniał Libra. 

Poczciwy Żyd nie powinien o tej porze wałęsać 
się po knajpach, na dodatek w towarzystwie takich 
typów! – stwierdził, ale swoje spostrzeżenia pozosta-
wił tylko dla siebie. Co najwyżej, przy okazji wszystko 
wygarnie ojcu chłopca, Icchakowi Goldstadtowi.

Odmówić poczęstunku jednak nie mógł. Posta-
wił więc na stół litr wódki, a swojej najstarszej córce, 
brzydkiej jak najczarniejsza egipska noc, Szoszy, ka-
zał przygotować „coś gorącego” do zjedzenia. 

– Pamiętaj jednak, żeby jedna porcja była szcze-
gólnie koszerna – uczulił dziewczynę.

Liber, Janka i ten trzeci, który okazał się być 
Rosjaninem spod Smoleńska, usiedli w kącie sali. 
Nie chcieli rzucać się w oczy innym potencjalnym 
klientom gospody, a może po prostu obawiali się, że 
stary Szmuel mógłby podsłuchać ich rozmowę. Siwy, 
brodaty Żyd zaniósł im trzy szklanki, odchodząc 
zaś mruknął coś w języku zrozumiałym tylko dla Li-
bra. Ostapienko kopnął młodego jewrieja pod stołem 
w nogę i spytał:

– Co stary powiedział?
– Że na jedzenie przyjdzie nam kwa-

drans poczekać.
– Kwadrans zleci – mruknął Rosjanin, który zo-

stał przedstawiony Librowi jako Fiodor Romanienko. 
On pierwszy dobrał się do butelki, wyciągnął korek 
i, powąchawszy mętny płyn, westchnął z rozrzewnie-
niem. – Dobry tu bimber macie, nie to co u nas…

– Pewnie to jedyna rzecz, jakiej będziecie mogli 
nauczyć się od nas – wtrącił Janka.

Fiodor rozlał alkohol do szklanek i wypili, nie 
wznosząc żadnego toastu. Liber pił na czczo, więc po 
kilku minutach zaczęło szumieć mu w głowie. Kiedy 
poprawili „na drugą nogę”, z trudem już trzymał się 
w pozycji siedzącej. Bogu podziękował, kiedy – jak 
przez mgłę – dostrzegł niezdarną Szoszę niosącą 
parujące półmiski z jedzeniem, oznaczało to bowiem 
przynajmniej kilkanaście minut przerwy w piciu. 

Owszem, studenci pijali i to sporo, ale nigdy alkoholu 
tak mocnego i na dodatek w takich ilościach!

Zjedli w milczeniu. Szmuel przyglądał im się, 
skryty za kontuarem, zastanawiając się, który z nich 
zapłaci, jeśli w ogóle poczuwać się będą do zapłaty. 
Kiedy opróżnili talerze, Janka krzyknął na starego 
Żyda; ten natychmiast znalazł się przy ich stole.

Ostapienko pociągnął go za brodę, stary usiadł.
– Dobrze ci było za panów, co? – spy-

tał Białorusin.
– Za panów? – Szmuel udał, że nie rozumie, o co 

Jance chodzi. Wodził pytającym wzrokiem po towa-
rzyszach Ostapienki, jakby od nich oczekiwał pomocy.

Janka wyszczerzył zęby, brązowe, nierówne, 
przeżarte przez próchnicę. 

– Nie udawaj! Przecież wiesz, że 
ich przegoniliśmy!

– Przegoniliśmy – potwierdził Fiodor, ponownie 
napełniając szklanki bimbrem.

– Wszyscy już o tym wiedzą, panie… – Szmuel 
przez chwilę wahał się, jak zatytułować Jankę, wresz-
cie zwrócił się do niego: – …oficerze! – czym wprawił 
Białorusina w istny błogostan. 

Ostapienko przyjacielsko poklepał starego Żyda 
po głowie, niby niechcący strącając mu przy okazji na 
podłogę jarmułkę.

– Nie bój się, nie bój. Chłopi, jak pili, tak pić 
będą! A może i my częściej będziemy teraz do ciebie 
zaglądać… 

Liber zastanawiał się, jak należy odebrać słowa 
Janki: pochwała to czy groźba?

– Zapraszam panów oficerów, zapraszam! – Ra-
binowitz pokłonił się nisko i, korzystając z chwili nie-
uwagi Białorusina, uciekł do kuchni. 

Ostapienko kątem oka dostrzegł umykającego 
Żyda i roześmiał się na ten widok obleśnie. 

– Jewriej, job twoju mat’! – zaklął, nie zważa-
jąc na to, że tuż przy jego boku siedzi Liber Gold-
stadt, przyjaciel z dzieciństwa, Żyd. Ostapienko zre-
flektował się dopiero po chwili. – To nie do ciebie, 
stary – mruknął, oparłszy się na jego ramieniu. – Ty 
z innej gliny…

– Z innej – powtórzył Liber, co Janka odebrał 
jako potwierdzenie swoich słów.

Gospodę opuścili koło południa. Wlekli się, kom-
pletnie pijani, środkiem ulicy; Romanienko, zataczając 
się, śpiewał po rosyjsku „Międzynarodówkę”; Osta-
pienko starał mu się wtórować, ale co chwila zapo-
minał tekst i jedynie bełkotał coś, próbując dogonić 
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Fiodora. Liber, pod pozorem załatwienia jakiejś nie 
cierpiącej zwłoki sprawy, czule pożegnał się z przy-
jacielem, uścisnął dłoń Rosjanina i ruszył w przeciw-
nym do nich kierunku. 

Idąc już samotnie, czuł na plecach spojrzenia 
stojących w oknach, skrytych za firanami, ludzi. Osta-
pienkę mało kto znał, ot, zwykły białoruski chłop, ale 
jego rozpoznawali w mieście niemal wszyscy; głośno 
przecież o nim było, gdy przed dwoma miesiącami 
z dyplomem w ręku po pięciu latach wrócił do rodzin-
nej miejscowości. Wypity alkohol i wrogie, rzucane 
ukradkiem spojrzenia wbijały go w ziemię; plątały mu 
się nogi, obraz świata stracił na ostrości. Szedł przed 
siebie, nie mając żadnej wyznaczonej marszruty. 
Ucieszył się jednak, gdy nagle wąskie brukowane 
uliczki ustąpiły miejsca polnej drodze, która wypro-
wadziła go za miasto. Znalazłszy odosobnione miej-
sce w dzikim opuszczonym ogrodzie, zwalił się pod 
drzewem i zasnął.

3.
Obudził go chłód wieczora. Słońce skryło się już 

za horyzont odległego lasu; powoli zaczęło zmierz-
chać. Bolało go w kościach, poza tym czuł ogromne 
pragnienie. Z trudem przypominał sobie wydarzenia, 
które poprzedziły jego przebudzenie w tak osobliwym 
miejscu. Gdyby nie one, zapewne roześmiałby się te-
raz wniebogłosy i potulnie pomaszerował do domu. 
Jak jednak ma się pokazać na oczy ojcu, matce, nawet 
Marynie? Szmuel już na pewno zdążył ich o wszyst-
kim poinformować!…

Zadrżał z chłodu. Lato, choć z oporami, ustępo-
wało jednak miejsca jesieni. Pory roku nieodmiennie 
kierowały się odwiecznym kalendarzem natury. Za 
nic miały sobie ideologie, wojny, ludzkie tragedie 
i prawo, które miało bronić wszystkich na równi. Na 
niebie pojawił się Księżyc. Był blady, jak niedopie-
czony rogalik. Myśl ta przypomniała Librowi, jak bar-
dzo jest głodny. 

Nie jadłem od dobrych ośmiu, dziewięciu go-
dzin – ocenił, masując się po brzuchu, jakby w ten 
sposób zmusić chciał swoje jelita do zamilknięcia. 

Dopiero gdy całkiem już doszedł do siebie, za-
czął rozglądać się dokoła. Znał to miejsce z dzieciń-
stwa. Stary ogród, przylegający do książęcej posia-
dłości – może Radziwiłłów, a może jakichś innych 
książąt, przybyłych z odległej północy, którzy mieli 
w tej okolicy jeden ze swoich licznych zamków. Je-
den z licznych, ale zarazem ten jedyny, zwany przez 

miejscowych Wysokim. Od dawna nikt w nim nie 
mieszkał, przynajmniej nikt z zacnej rodziny. Czasami 
tylko niektórzy z mieszkańców zaklinali się i przy-
sięgali na Boga, że widzieli jadące w jego kierunku 
wspaniały wozy, karety, samochody; ale kto w nich 
zasiadał – nie potrafili odpowiedzieć. 

Zamek, wybudowany ponoć przed prawie pięciu-
set laty, majestatycznie wznosił się na wzgórzu oka-
lającym miasteczko; wyraźnie nad nim górował, stąd 
też jego potoczna nazwa. Z zamkiem tym wiązało się 
wiele legend, które w dzieciństwie niejednokrotnie 
przyszło Librowi słyszeć, gdy zaczął chodzić do miej-
scowego gimnazjum.

Pytany o te legendy ojciec, machał tylko od 
niechcenia ręką.

– To historie wymyślane przez gojów – twier-
dził, jednocześnie uczulając syna, aby większą uwagę 
przywiązywał do nauki, aniżeli wysłuchiwania nie-
prawdziwych opowieści.

– Skąd wiesz, że są nieprawdziwe? – spytał 
pewnego dnia Liber.

– Bo nie sposób ich udowodnić – odparł ojciec.
– Wszystko, czego nie można udowodnić, jest 

nieprawdziwe? – Nie wiedział, dlaczego za to pyta-
nie ojciec obił go paskiem po pośladkach. Zrozumiał 
to dopiero po latach, kiedy, wbrew własnej woli, ale 
na wyraźne żądanie matki, został także zapisany do 
jesziwy. Wielebnego rabina Eliezera Zanwila rów-
nież bardzo irytowały tego typu, niegodne pobożnego 
Żyda, dywagacje. 

W niczym jednak nie zmieniało to faktu, że za-
mek stał i z każdym rokiem coraz bardziej zaprzątał 
umysł Libra. Nie tylko zresztą jego; wielu rówieśni-
ków, obojętnie czy wywodzili się z rodzin polskich, 
białoruskich czy żydowskich, wyprawiało się wio-
sennymi i letnimi wieczorami do zamku. Opowiadali 
potem niestworzone historie o tym, kogo spotkali za 
murami i jakie skarby się tam kryją. Liber wsłuchi-
wał się w te opowieści z pąsami na policzkach, żału-
jąc jednocześnie, że w żadnej z omawianych wypraw 
nie wziął udziału. Czuł się z tego powodu gorszy, 
mniej doświadczony i atrakcyjny dla dziewcząt, które 
szczególną estymą darzyły właśnie „zdobywców”, jak 
ich powszechnie w gimnazjum określano. 

Stanąwszy na skraju ogrodu, Liber podniósł 
wzrok ku szczytowi góry, na której wznosił się zamek. 
Zachodzące za jego murami słońce, niepokojąco czer-
wieniało. Cień wydłużył się tak bardzo, że nieomal 
sięgnął stóp Libra; wił się przed jego oczyma, jakby 
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zachęcał do zrobienia pierwszego kroku, a potem na-
stępnego i jeszcze jednego. Młodzieniec poczuł się 
jak zahipnotyzowany; nie był w stanie otrząsnąć się 
z odrętwienia – nie był w stanie odmówić tak kuszą-
cemu zaproszeniu. 

Słońce skryło się jeszcze bardziej i teraz już 
cień w całości pochłonął postać mężczyzny. Przekro-
czył granicę strachu i niespełnienia, po raz pierwszy 
od wielu lat poczuł się dorosły, a swoją dojrzałość 
mógł udowodnić, spełniając marzenie z dzieciństwa 
i młodości. 

Przebiegł przez pole ciągnące się aż do wznie-
sienia, a potem zaczął się wspinać, zrazu ostrożnie, 
później coraz pewniej. Po kilku minutach, zlany po-
tem, stanął pod murami zamczyska. Z góry wydawało 
mu się, że spoczywające w dolince miasteczko nie ma 
przed nim żadnych tajemnic. Obdarzony doskonałym 
wzrokiem dostrzegał w oddali rodzinny dom i poło-
żone kilkadziesiąt metrów dalej podupadające gospo-
darstwo Ostapienków. Jego uwagę zwróciło jednak 
zupełnie co innego. Na drogę prowadzącą do miasta 
od wschodu wjechała kawalkada wozów. 

Piętnaście… szesnaście… siedemnaście… – liczył, 
bezgłośnie poruszając ustami. 

Wozy zatrzymały się na przedmieściu, po czym 
wysypali się z nich żołnierze w nieznanych mu do-
tąd mundurach. Rozpłynęli się dwoma strumieniami, 
zamykając miasteczko ze wszystkich stron. Zająw-
szy pozycje wyjściowe, czekali na rozkaz; gdy ów 
padł, ruszyli. Szli od domu do domu, wyciągając na 
ulice mieszkańców; do opornych strzelali, a ich chaty 
puszczali z dymem. Nie oszczędzili nawet zabudowań 
Ostapienków. Kto wie, czy gdzieś za piecem, na bar-
łogu, nie odsypiał porannej libacji Janka…

Liber z niedowierzaniem przecierał oczy.
Czy to dzieje się naprawdę? – Komu jednak miał 

zadać to pytanie. Dokoła nie było nikogo. Nad mia-
stem unosiły się smugi dymu, gdzieniegdzie przez 
kordon żołnierzy przedzierała się samotna osoba, je-
śli udało jej się dopaść lasu, miała szanse na przeży-
cie, większość jednak ginęła pośrodku pola przeszyta 
serią z karabinów maszynowych. 

Ojciec, matka, Maryna! – krzyczał w duchu. – 
Ja muszę!… – Próbował zerwać się z miejsca, zbiec 
w dół, w dolinę, pognać do miasta, aby ratować naj-
bliższych, ale nie był w stanie zrobić choćby kroku. 
Jego stopy ważyć musiały tony, skoro nie mógł ode-
rwać ich od podłoża. 

I wtedy dostrzegł, wspinającego się ku niemu, 
żołnierza. Był w takim samym mundurze, co tamci; 
przewiesił przez ramię broń, aby nie utrudniała mu 
ona wspinaczki. Może nawet coś krzyczał do Libra, 
ale bicie oszalałego serca zagłuszało każdy dźwięk 
docierający doń z zewnątrz. Nie miał pojęcia, czego 
może od niego chcieć żołnierz; wolał jednak nie 
czekać, aż ten stanie z nim twarzą w twarz. Obró-
cił głowę w bok, jeszcze raz dokonał nadludzkiego 
wysiłku, starając się unieść do góry stopy, i prawie 
przewrócił się, gdy okazało się to dziecinnie proste. 

Przywarł do muru; zimne kamienie rozkosz-
nie chłodziły rozgrzane czoło, policzki, dłonie. Biegł 
wzdłuż umocnień, mając nadzieję, że w którymś mo-
mencie odnajdzie furtkę lub niedomknięte drzwi. 
Tym bardziej że czerwonoarmista wdrapał się już na 
wzniesienie i właśnie sięgał po broń, by wycelować 
ją w uciekającego Libra. 

Pierwszy pocisk przeleciał z wizgiem tuż obok 
prawego ucha; Liber instynktownie skulił się i dalej 
biegł już nienaturalnie pochylony. Żołnierz wycelował 
po raz drugi, tym razem mierzył dłużej, dokładniej. Li-
ber kątem oka zarejestrował jego postawę strzelecką, 
wysuniętą do przodu lewą nogę; miał wrażenie, że 
widzi nawet palec pociągający za spust, kiedy nagle, 
pchnięty przezeń kamień w murze, pociągnął go za 
sobą w czarną otchłań. 

Znalazł się po drugiej stronie.
Druga strona – tak pomyślał o tym miejscu, 

choć nie wiedział, co się kryje, a nawet, co się po-
winno kryć, pod tym pojęciem. W każdym razie czuł 
się tu bezpieczny.

Jak przez mgłę widział żołnierza błądzącego 
wokół miejsca, w którym Liber nagle zniknął, roz-
płynął się pośród kamieni – tak to właśnie musiało 
wyglądać z jego punktu widzenia. Czerwonoarmista 
krzyczał coś do niewidzialnego wroga, lżył go, wy-
grażał karabinem, w końcu – straciwszy całkiem na-
dzieję na jego pojmanie – siadł, zrozpaczony, na ziemi 
i ukrył twarz w dłoniach. Jakaż straszna kara musiała 
czekać go za niewykonanie rozkazu!

Liber stał tuż obok, miał Rosjanina niemal na 
wyciągnięcie ręki, a jednak dzieliło ich tak wiele – 
granica dwóch światów. Żołnierz podniósł się i jesz-
cze raz, ze wściekłością na ogorzałej, czerwonej od 
wódki twarzy, jął kopać kamienny mur, złorzecząc 
całemu światu. Żyd z trudem powstrzymywał się od 
śmiechu, tak żałosny wydał mu się człowiek po dru-
giej stronie muru. 
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Minęło kilkanaście minut, nim ten, całkiem 
opadłszy z sił, dał wreszcie za wygraną. Zrobił w tył 
zwrot i powolnym, pełnym rezygnacji krokiem ruszył 
ku dolinie. Na krawędzi wzniesienia odwrócił się 
jeszcze, zdjął z ramienia byle jak przewieszony ka-
rabin i wycelował w mur, dokładnie w to miejsce, za 
którym stał Liber. 

Gdy Rosjanin oddał strzał, a skierowana 
w niego kula w ostatniej, jak mu się zdawało, chwili 
odbiła się od kamienia i poszła rykoszetem, coś w Li-
brze pękło. Zawył ze wściekłości głosem tak prze-
raźliwym, że aż sam skurczył się ze strachu, kiedy 
dotarło doń odbite od zamkowych ścian echo. Cała 
nagromadzona w nim nienawiść w jednym momencie 
wydostała się na zewnątrz. 

Czerwonoarmista zamarł w miejscu. Chwilę póź-
niej mógł zauważyć wyłaniające się z muru olbrzy-
mie kamienne ręce; strzelał do nich jak oszalały, ale 
kule odbijały się tylko głucho i ginęły w okolicznych 
chaszczach. Stopy ugrzęzły w ziemi, splecione korze-
niami drzew; nie był w stanie zrobić kroku w przód 
ani w tył. Kamienne dłonie ujęły jego ciało i pocią-
gnęły ku murom, na których chwilę później roztrza-
skały się jego kości. 

Liber przestał wyć. Położył się na ziemi i, szlo-
chając, długo dochodził do siebie. Ziemia była wil-
gotna od jego łez. 

Ojciec, matka – brzęczało mu nieustannie 
w głowie. – Ja muszę!… – powtarzał w nieskończo-
ność. Czekał jednak na odpowiednią chwilę, wiedząc, 
że od tej pory nie wszystko już zależy tylko i wyłącz-
nie od niego. 

Dopiero kiedy słońce całkowicie skryło się za li-
nią horyzontu, udało mu się przekroczyć mur. Potknął 
się o leżący na ziemi karabin i podniósł go. W świetle 
księżyca widział miasteczko zasnute czarnym złowro-
gim dymem. Nie miał jednak wyboru – tam byli jego 
najbliżsi! Ostrożnie, rozglądając się na boki, zszedł 
ze wzgórza i przeszedł przez ogród. Dym spalonych 
chat i ludzkich ciał drażnił nozdrza; chciało mu się 
na przemian kaszleć i wymiotować. Ale musiał zacho-
wać ciszę; nieprzyjaciele mogli przecież porozstawiać 
warty. 

Ukrywał się w cieniu i sam był jak cień. Mijał 
leżące na ulicach zwłoki, przechodził obok żywych, 
którzy zachowywali się jak oszaleli; może dlatego go 
nie dostrzegali. Wszedł do gospody, a raczej tego, co 
z niej zostało, kiedy już dotlił się ogień. Spalone do 
połowy ciało Szmuela poznał po chałacie, Szoszę po 

staromodnych, noszonych przed laty, jeszcze przez jej 
świętej pamięci matkę, butach. 

Dalej, dalej! – pchał go instynkt. Od zgliszcz ra-
tusza wciąż buchało ciepło. Między ciałami zabitych 
strzałem w tył głowy spacerowały szczury. Gryzoni 
nic nie mogło odstraszyć. Starał się oddalić od sie-
bie myśl, co znajdzie w domu, ale ta powracała nie-
znośna, przejmująca, jak okaleczona psychika dziecka. 
Nie szedł już, ale biegł w jakimś niewyobrażalnym 
szaleństwie, jakby opętał go dybuk; po drodze zgubił 
karabin, nie cofnął się jednak, wiedział, że ta broń 
nie będzie mu potrzebna. 

Mimo ciemności nocy, z dala już zobaczył po-
gorzelisko. Przystanął, a potem uważnie stawiał krok 
za krokiem – każdy przybliżał go do innego świata – 
świata zmarłych. 

Ocalał jedynie warsztat. Tam znalazł ojca, 
przekłutego bagnetem, z dłutem, którym być może 
w ostatniej chwili życia próbował się bronić, w dłoni. 
Jego ciało spoczywało bezwładnie na drewnianym 
koźle, tym samym, na którym on tak lubił siadać, gdy 
go tutaj odwiedzał. Na podłodze leżały rozsypane 
figurki wyrzeźbione przez Icchaka Goldstadta. Liber 
pochylił się, by je pozbierać, potem poupychał do 
kieszeni jesionki. 

Dom spłonął, a w nim najprawdopodobniej 
matka i Maryna. W nocy jednak nie sposób było szu-
kać ich spopielonych ciał, kawałków kości. Postano-
wił wrócić tu rano. Ale co robić przez resztę nocy? 
Wzrokiem odszukał Księżyc; w jego świetle dostrzegł 
też w oddali, na wzgórzu, zamek. 

To teraz mój dom – pomyślał.
Wrócił na ulicę. Postanowił pójść do synagogi. 

Tak często przecież słyszał od Polaków, że w krasnoj 
armii to sami tacy jak on, jewrieje, więc pewnie świę-
tego miejsca nie pohańbili. 

Drzwi świątyni stały otworem; wewnątrz nie 
było jednak ani żywego ducha. Rozglądając się uważ-
nie na boki, Liber podszedł do szafy ołtarzowej, obok 
której stało wieczne światło. Drzwiczki szafy, ru-
szone podmuchem wiatru, wyrwały się z zawiasów 
i z łoskotem spadły na posadzkę; z półki posypały 
się rodały Tory. Liber padł na podłogę, aby pozbie-
rać święte pisma i w tym momencie poczuł na karku 
chłodny dotyk metalu. Ktoś – w ciemności nie widział, 
kto to jest – przyłożył mu lufę do głowy.

– Zostaw! – pewny siebie, męski głos wcale nie 
zdradzał żydowskiego akcentu.
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Liber wyprostował się. Nieznajomy, stojący za 
jego plecami, z pewnością przewyższał go wzrostem 
i siłą; był też, jak wynikało z głosu, starszy od niego 
i – najprawdopodobniej – nie był Żydem. Ale czy to 
cokolwiek zmieniało?

Wyszli na zewnątrz; Liber przez cały czas trzy-
many przez obcego na muszce.

– Tutejszy? – spytał nieznajomy.
Żyd przytaknął.
– Co tu się, do cholery, stało?
Dopiero teraz, usłyszawszy w tonie mężczyzny 

nutę współczucia, Liber miał odwagę spojrzeć na 
niego. Przez moment zastanawiał się, czy to nie przy-
widzenie. Przed nim stał żołnierz; żołnierz w polskim 
mundurze! 

Co miał mu tłumaczyć? Sam przecież wiedział 
tak niewiele. Owszem, wszystko widział, ale z zam-
kowego wzgórza. Nie był tu, gdy rozpętało się pie-
kło, nie ma więc nawet prawa powiedzieć o sobie, że 
ocalał. 

– Czerwoni? – upewnił się porucznik. Liber nie 
musiał nawet potwierdzać. Polak podał mu ma-
nierkę. – Masz, napij się!

Usiedli na krawężniku przed synagogą. Żyd pił 
łapczywie, słuchając opowieści porucznika o przegra-
nej potyczce, jaką kilka godzin temu jego oddział sto-
czył z brygadą enkawudzistów.

– Pewnie to ci sami – podsumował Polak. – Roz-
wścieczeni naszym oporem, musieli się na kimś ze-
mścić. Wasze miasteczko było po drodze…

Goldstadt podniósł głowę i spojrzał pro-
sto w oczy oficera. Czego w nich szukał? Pomocy, 
współczucia, zrozumienia? A może tylko zgody 
na współpracę.

– Oni tu wrócą – zawyrokował. 
– Do tych ruin? – zdziwił się porucznik.
Ale Liber zaprzeczył; odwrócił głowę i powiódł 

wzrokiem ku zamkowi. Polak dopiero teraz dostrzegł 
w oddali, w księżycowej poświacie, potężną budowlę.

– Tam możemy się bronić – stwierdził, z ogromną 
pewnością siebie w głosie, Żyd. – Tylko tam – do-
dał po chwili, jakby chciał przekonać wahającego się 
jeszcze oficera.  

Słowniczek:

ARON HAKODESZ – szafa ołtarzowa, w której przechowywane są zwoje 

Tory. Umieszcza się ją zazwyczaj na wschodniej ścianie synagogi, aby w ten sposób 

symbolicznie wskazywała kierunek Jerozolimy.

CHAŁAT – wierzchnia odzież noszona przez pobożnych Żydów. 

CHEDER – z hebrajskiego: izba, pokój; elementarna szkoła żydowska, 

w której uczyły się dzieci od 3 do 13 roku życia; przedmiotem nauczania w poszcze-

gólnych klasach było kolejna czytanie modlitewnika, Tory oraz Talmudu. 

CZULENT – potrawa na bazie fasoli podawana zazwyczaj na sobotni (sza-

basowy) obiad; przygotowywano go przeważnie w piątek po południu – gotowanie 

w sobotę było bowiem zabronione – i trzymano w ciepłym piecu. 

DYBUK – duch zmarłego, który wstąpił w ciało człowieka; potocznie: sza-

leniec, uparciuch. 

JARMUŁKA – mała, okrągła czapeczka bez daszka, zazwyczaj sukienna albo 

aksamitna, noszona stale przez religijnych Żydów jako znak pobożności. 

JESZIWA (jesziwot) – nazwa wyższych szkół talmudycznych, powstających 

pierwotnie w Palestynie i Babilonii, a następnie w całym świecie żydowskim, w któ-

rych zajmowano się studiami nad Talmudem i innymi dziełami rabinicznymi. 

JEWRIEJ – obraźliwe określenie osoby pochodzenia żydowskiego w języku 

rosyjskim. 

JIDYSZ – język, którym posługiwała się do II wojny światowej większość 

Żydów zamieszkujących Europę środkową i wschodnią; jego podstawę stanowił ję-

zyk niemiecki z elementami aramejsko-hebrajskimi, romańskimi i słowiańskimi; stał 

się językiem codziennym, rozwinął własną literaturę i kulturę; w roku 1908 podczas 

słynnego kongresu judaistycznego w Czerniowcach uznany został, na równi z hebraj-

skim, za język narodowy Żydów. 

KIDUSZ HASZEM – uświęcanie Boskiego Istnienia, tj. dochowanie wierno-

ści zasadom judaizmu nawet za cenę męczeńskiej śmierci.

NER TAMID – wieczne światło umieszczone obok szafy ołtarzowej 

w synagodze.

RABIN – pierwotnie: tytuł stosowany tylko wobec uczonych zajmujących się 

interpretacją i wyjaśnianiem Biblii; później nadawany również żydowskim nauczycie-

lom i uczonym cieszącym się dużym autorytetem religijnym; od czasów średniowiecz-

nych tak nazywano duchowych przywódców społeczności żydowskiej. 

RODAŁY – zwoje Tory nawinięte na dwa drzewce (często zwieńczone 

koroną). 

TORA – z hebrajskiego: drogowskaz, pouczenie; hebrajska nazwa biblijnego 

Pięcioksięgu; w najpowszechniejszym znaczeniu jest synonimem żydowskiego prawa.
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Mikołaj Kardyś

Wizje pustyni
W 1965 roku wydano powieść science-fiction 
Franka Herberta pod tytułem „Diuna”. Odnio-
sła ona sukces komercyjny, co przełożyło się na 
wydanie kolejnych części cyklu, a niecałe dwa-
dzieścia lat później, próbę filmowej adaptacji. 

Czym jest „Diuna”? To autorska wizja, pełna in-
spiracji i wpływów z wielu kultur świata, szczegól-
nie Bliskiego Wschodu. Są jednak one przekształcone 
i wpisane do uniwersum fantastyki naukowej F. Her-
berta. Na wielowarstwowy świat składają się spe-
cyficzne planety, spiski polityczne, wojny kulturowe, 
charakterystyczne postacie oraz opracowany przez 
pisarza mit religijny, który jest głównym napędem 
wydarzeń fabularnych. Elementy te tworzą histo-
rię o księciu Paulu Atrydzie, który zmuszony jest do 
walki o przetrwanie na nieprzyjaznej pustynnej pla-
necie, zwanej Diuną.  

  Po dwudziestu latach za kamerą stanął nie 
kto inny, jak sam David Lynch, znany dziś przede 
wszystkim z jedynych w swoim rodzaju, onirycznych 
i często nawet surrealistycznych thrillerów, takich 
jak „Mulholland Drive” czy „Zagubiona Autostrada”, 
nie wspominając o bardzo popularnym do dziś serialu 
„Twin Peaks”. Wtedy, to jest w 1981 roku, jego doro-
bek reżyserski był wciąż dość mały, ale dzięki filmom 
„Głowa do wycierania” i „Człowiek słoń” David Lynch 
zdobył wystarczające uznanie, aby zdobyć angaż re-
żyserski do adaptacji słynnej powieści.

 1984 był rokiem premiery filmu, który po-
dzielił widownię. Dla jednych „Diuna” Lyncha stała 
się klasykiem science-fiction, a dla innych kiczowa-
tym nieporozumieniem w zestawieniu z powieścią F. 
Herberta. Osoby oczekujące wiernej adaptacji nie-
stety zawiodły się. Głównym tego powodem było 
‘’ściśnięcie’’ około siedmiuset stronicowej powie-
ści w ponad dwugodzinnym filmie. Nie mogło się to 
obyć bez pominięcia wielu, ważnych dla fabuły i ca-
łego uniwersum wątków. Zarzucane mu były toporne 
dialogi, sztywne aktorstwo i nieumiejętna reżyseria. 
Lynch widocznie nie był wtedy gotowy na wyzwanie 
takiego kalibru. Na jego obronę jednak trzeba dodać 
fakt nieporozumień z wytwórnią filmową, która (jak 
to przedsiębiorstwo komercyjne) domagała się opo-
wieści w zbyt przystępnej formie. Ciekawostką jest 
to, że wersja reżyserska filmu, wydana niedługo po 
premierze, paradoksalnie wcale nie ukazywała wizji 
Lyncha. Wbrew przeciwnie, pomimo rozwinięcia pew-
nych wątków fabularnych wybranych przez wytwór-
nie, reżyser nie zgodził się na podpisanie się pod nią. 
Następstwem było fałszywe nazwisko, które pojawia 
się w napisach pod oznaczeniem reżysera.

Wracając do samego filmu, jedynym pozytyw-
nym, rzucającym się w oczy elementem wizualnym 
są niektóre scenografie – mroczne, fantazyjne, czę-
sto owalne kształty, przypominające dzieła Hansa 
Rudolfa Gigera (twórca postaci „Obcego”). Podo-
bieństwo nie jest przypadkowe. H. R. Giger współ-
pracował przy produkcji filmu kilka lat wcześniej, 
gdy reżyserem miał być kto inny – znany surrealista 
Alejandro Jodorowsky. Można spekulować, jak wyglą-
dałaby kinowa wersja powieści, gdyby reżysera nie 
zmieniono. Wierząc jego słowom, ,,film miał dawać 
halucynacje jak po LSD, bez brania LSD’’ [tłum. M.K.], 
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w co jestem skłonny uwierzyć znając inne jego filmy 
(np.: „Święta Góra”). Ambicją A. Jodorowskiego było 
zrobienie potężnego, siedmiogodzinnego dzieła, które 
,,zmieniłoby umysły młodych’’ [tłum. M.K.]. Aby tego 
dokonać, skompletował imponującą obsadę, w skład 
której wchodzili między innymi David Carradine, Mick 
Jagger, Salvador Dali i Orson Welles. Wizja tego re-
żysera była bez wątpienia ciekawa, ale obawiam 
się, że gdyby doszło do jej realizacji, wpływy surre-
alistyczne tego twórcy przejęłyby kontrolę nad i tak 
ciężkim do ogarnięcia uniwersum, czyniąc je niezro-
zumiałym absolutem. 

 W 2016 roku pomysł kinowej adaptacji 
„Diuny” znów odżył, gdy „Legendary Entertainment” 
kupiło prawa do jej sfilmowania. Jeszcze w tym sa-
mym roku pojawiły się niesprawdzone informację, 
jakoby reżyserem projektu miał zostać Dennis Vil-
leneuve, co zostało potwierdzone w 2017 roku. Już 
niedługo po tym, zaczęły ukazywać się plotki o ko-
lejnych gwiazdach otrzymujących angaż. Finalnie ob-
sada, której częścią byli tacy aktorzy jak Timothee 
Chalamet, Josh Brolin, Rebeca Ferguson czy Javier 
Bardem okazała się jedną z najbardziej okazałych 
ostatnich lat. 

„Diuna” Dennisa Villeneuve rozpoczyna się po-
dobnie jak adaptacja Lyncha – krótką narratorską 
wypowiedzią, która nakreśla sytuacje polityczną uni-
wersum. Jest jednak ona mniej skoncentrowana, prze-
kazuje jedynie podstawowe informacje, dzięki czemu 
łatwiej je zrozumieć niewtajemniczonemu widzowi. 

Taki widz musi jednak szybko przyswoić każdą poja-
wiającą się w toku akcji nową informację, bo inaczej 
grozi mu zagubienie się w labiryncie herbertowskiej 
nomenklatury i politycznych spisków. 

Na tym podobieństwa do lynchowskiej adaptacji 
się nie kończą. Początek filmu składa się z kilku po-
dobnych scen, choć wydaje się, że nie z powodu wzo-
rowania się na filmie z 1984 roku, a z faktu, że są one 
niezbędne do dalszego nakreślenia narracji. Żadnych 
podobieństw jednak nie uświadczymy w oprawie wi-
zualnej. Śmiałe wykorzystanie efektów specjalnych, 
budzące podziw modele statków kosmicznych i bo-
gactwo pejzaży przykują oko wielu widzów. Według 
mnie, ważne jednak, aby tą majestatyczną przestrzeń 
oglądać na jak największym ekranie. 

D. Villeneuve powoli buduje historię księcia 
z rodu Atrydów. Nawet gdy w scenie dominuje ak-
cja, jest ona często portretowana w szerokich ka-
drach, szczególne gdy obecne są w niej statki ko-
smiczne. „Diuna” reżysera Blade Runner’a jest 
spokojna i nieśpieszna, ale dzięki temu dostojna 
i imponująca. Zdarzają się też momenty przybliżające 
film do kina grozy. Dzieje się tak w niektórych sce-
nach z głównym antagonistą, głową konkurującego 
z Atrydami rodu – Baronem Harkonnenem. Postać ta 
jest absolutnie bezwzględna i okrutna, ale to nie jej 
charakter, a aparycja wzbudza szczególny niepokój. 
Niewiarygodnie masywny (przez swoją wagę zmu-
szony jest do używania urządzeń podtrzymujących 
ciało), ogolony na łyso z nieprzeniknionym wyrazem 
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twarzy Harkonnen to efekt hipnotyzującej kre-
acji Stellana Skalsgarda, połączonej z ciężką pracą 
charakteryzatorów. 

Nowa adaptacja umiejętnie korzysta z jej książ-
kowego pierwowzoru. Ukazane są tylko kluczowe 
elementy powieści, a pominięte zostają wątki, któ-
rych brak nie zubaża fabuły. Oddany do dyspozycji 
widza świat jest pełny i interesujący, choć jednocze-
śnie wciąż skrywa wiele tajemnic, które być może zo-
staną ujawnione w przyszłości. Najciekawszymi jego 
składnikami są społeczeństwa wykreowane przez F. 
Herberta, a w szczególności ich wierzenia i kultura. 
Tworząc je, pisarz czerpał inspiracje głównie z Bli-
skiego oraz Dalekiego Wschodu, warto więc ich szu-
kać i próbować je rozszyfrować.

 Po premierze filmu wielokrotnie spotka-
łem się z opiniami, że jest on jedynie prologiem do 
drugiej części lub jej zwiastunem. Taka teza nie jest 
pozbawiona sensu, ponieważ wiele wątków fabular-
nych pozostaje niedomkniętych lub wręcz zaledwie 
rozpoczętych, a otwarte zakończenie sugeruje, że to 
dopiero początek historii. Podejrzewam, że przyszłość 
może być zaskakująca. Druga część „Diuny” wcale 
niekoniecznie zamknie wszystkie te wątki. Powieści 
F. Herberta (których jest sześć) są skonstruowane 

w przemyślany sposób, według którego każda 
część rozpoczyna historie i motywy kontynuowane 
w następnej. D. Villeneuve również stosuje tę zasadę, 
a przynajmniej to sugeruje część pierwsza. Można 
więc się spodziewać, że druga część filmu (oficjalnie 
już potwierdzona) będzie najprawdopodobniej wstę-
pem do trzeciej części, tak samo jak pierwsza była 
do drugiej. Nic w tym jednak dziwnego, biorąc pod 
uwagę imponujące rozmiary świata i historii stwo-
rzonej przez F. Herberta. Taki sposób przeniesienia 
„Diuny” na duży ekran jest słusznym i bardzo ambit-
nym sposobem (miejmy nadzieję, że nie za zbyt am-
bitnym), który pozwoli szerokiej publiczności zapo-
znać się z tym porywającym uniwersum. 
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Mateusz Antczak 

O krok przed burzą
Staraliśmy się być o krok przed burzą. Zakradli-

śmy się na teren stacji meteorologicznej.
– Znasz się na tym? – Chciała się upewnić.
– Trochę – odparłem enigmatycznie. – Jako tech-

nik na uniwersytecie obsługiwałem podobny sprzęt.
Z zacięciem stukałem w klawiaturę.
Spojrzeliśmy przez okno ponad rzędem rozświe-

tlonych błękitem monitorów. W ostatnich promieniach 
słońca ujrzeliśmy niewysoką zieloną wierzę z jasną 
metaliczną kulą na szczycie.

– Jak to działa? – zapytała wyraźnie 
przestraszona. 

Świat się zmienił i chociaż szybko zaakcepto-
wała nową rzeczywistość – inaczej nie przeżyłaby tak 
długo – to nadal nie potrafiła powstrzymać drżenia, 
gdy myślała o zbliżającej się burzy.

– Radar meteorologiczny sprawdza echo odbicia 
wysyłanych impulsów od hydrometeorów.

– Meteorów?
– Kropelek wody lub kryształków lodu o masie 

wystarczająco dużej, aby spaść na ziemię. Na pod-
stawie rozłożenia tych elementów możemy z dużym 
przybliżeniem przewidzieć nadejście burzy. Dokład-
ność zależy od kilku parametrów, na przykład roz-
dzielczości pomiaru. W stacjach takich jak ta, da się 
zeskanować obszar o średnicy do dwustu pięćdziesię-
ciu kilometrów.

Radar wysyłał w przestrzeń krótkie sygnały, 
a my z napięciem wpatrywaliśmy się w rysowaną na 
ekranie mapę pogodową. Renderowanie wyniku wy-
dawało się trwać wieki. Piksel po pikselu, linia po 
linii. 

Z czasem zagęszczenie punktów stworzyło 
strukturę w kształcie haka.

– Spójrz tutaj. – Wskazałem palcem na tylną 
cześć chmury kropek. To hook echo. Czyli…

– Rdzeń superkomórki burzowej – uczyła się 
coraz szybciej. Jak każdy kto chciał przeżyć. W tych 
czasach im więcej wiesz o burzach, tym lepiej.

Wraz ze zmianami klimatu wierzchołki chmur 
burzowych zaczęły emitować coraz silniejsze rozbły-
ski. Na sekundę przed uderzeniem pioruna swobodne 

elektrony przyspieszają niemal do prędkości światła 
i uderzają w atomy, emitując promienie gamma i być 
może jeszcze coś, bo skutki ekspozycji przechodzą 
wszelkie naukowe oczekiwania. Proces ten zachodził 
zawsze, ale kiedyś było to nieszkodliwe, możliwe do 
odnotowania tylko przez profesjonalny sprzęt. Z cza-
sem superburze i radioaktywne rozbłyski jonizujące 
zmieniały oblicze planety. 

W starciu z takim żywiołem elektronika odma-
wia posłuszeństwa, ale to nie największy z naszych 
problemów. Rozbłyski powodują uszkodzenia DNA. 
Przerwania nici. Podczas naprawy, w miejsce braku 
nowe nukleotydy są wstawiane losowo, co prowadzi 
do mutacji. Czasem nieszkodliwych. A czasem…

– Musimy uciekać. – Nie wiem dlaczego to po-
wiedziałem, oboje o tym doskonale wiedzieliśmy. 

Powinniśmy poszukać jakiegoś środka trans-
portu. Samochodu. Motocykla. Rowerów. Czegokol-
wiek. A jednak dalej wpatrywaliśmy się w ekran.

– Front przemieszcza się wyjątkowo 
szybko – zauważyła.

– Za szybko. – Zdałem sobie sprawę. – 
Nie zdążymy.

Patrzyła na mnie, jakby chciała oznajmić, 
że musimy spróbować. Ale ja wiedziałem, że nie 
mamy szans.

– Nie uciekniemy przed burzą.
– Nic nie możemy zrobić?
– Nic. Chociaż… – zawiesiłem się na chwilę. – 

Ale to szaleństwo.
Mawiają, że tonący brzytwy się chwyta. To, co 

przyszło mi do głowy, nie było brzytwą. Raczej igłą. 
Kłujką komara, która miała utrzymać ciężar dwojga 
rozbitków w betonowych butach.

– Słyszałaś na pewno, że przed nadejściem burz 
Chińczycy i Rosjanie manipulowali pogodą?

Przytaknęła.
– Rozpylając na odpowiedniej wysokości jodek 

srebra lub suchy lód, można było wywołać lub przy-
spieszyć opady deszczu, śniegu, rozproszyć mgły.

– Skąd weźmiemy jodek srebra?
– Nie potrzebujemy go. – Wstałem od komputera 

i zacząłem przechadzać się po pomieszczeniu, my-
śląc gorączkowo. Plan w mojej głowie formował się 
jak kropla deszczu, wzrastał niczym koagulujące kro-
ple chmurowe, które po osiągnięciu granicznej masy, 
spadną na ziemię. Ale jaki będzie efekt? Czy będzie 
to życiodajny deszcz nad suchym obszarem, czy 
śmiercionośna powódź?
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– Wystarczy nam laser. W 2010 roku naukowcy 
z Genewy udowodnili, że impulsy podczerwone mogą 
sprawić, że obecne w atmosferze dwutlenek azotu 
i dwutlenek siarki wytworzą cząsteczki, które staną 
się jądrami kondensacji.

– Mieliśmy odegnać burzę, a nie wywo-
łać kolejną!

Płakała. Nie rozumiała tego co się dzieje. Nie 
wiedziała co zamierzam. A może właśnie się domy-
ślała? Nieważne. To była jedyna szansa. Dla niej.

– Wywołamy ulewę. W chmurze nie będzie czą-
steczek lodu ani pyłu, które trąc o siebie wyzwoli-
łyby wyładowania elektryczne.

– Ale jak nam to pomoże?
– Jeśli ulewa będzie wystarczająco duża, spo-

wolni napływający front burzowy – wyjaśniłem. 
– Uda się? Powiedz, że tak. – Tliła się 

w niej nadzieja.
Zagadnienia meteorologiczne choć zawiłe, nie 

były w tej chwili moim głównym zmartwieniem. Nie 
wiedziałem jak jej to powiedzieć.
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– Uda się. Zdążysz uciec.
– Co masz na myśli? – zapytała, ale w jej oczach 

pojawiło się zrozumienie.
– Na Wydziale Fizyki jest laser podczerwony. 

Ale, żeby to się udało, muszę wynieść działko na 
dach i wysłać impulsy w odpowiednim kierunku. Po-
radzę sobie. Spowolnię nadejście burzy. Znajdź samo-
chód i jedź na zachód. Ja… znajdę cię.

– Nie zostawię cię – wyszeptała.

Wiatr huczał między otaczającymi Wydział Fi-
zyki sosnami. Z trudem wspiąłem się na dach bu-
dynku, dzierżąc pod pachą tubę lasera. Odłożyłem ją 
na środek poszycia i wróciłem po przedłużacz. Zanim 
wszystko było gotowe, z oddali dało się już słyszeć 
ryki odległej burzy. Musiałem się spieszyć.

– Dalej, kurwa, podłącz się – wrzeszczałem na 
elementy, które nie chciały się dopasować. Było 
zimno, kostniały mi palce. – Pieprzone gówno! – ryk-
nąłem, kiedy wtyczka wypadła mi z rąk. Spróbowa-
łem jeszcze raz.

Udało się! Ustawiłem działko laserowe w wyty-
czonym wcześniej kierunku i uruchomiłem. Nie wie-
działem, czy się udało. Nie skonstruowałem Gwiazdy 
Śmierci, tylko technologiczny odpowiednik indiań-
skiego tańca deszczu.

Mogłem tylko czekać. Dotarło do mnie jak bar-
dzo jestem wyczerpany. Kiedy, poczułem na skórze 
pierwsze krople wody, zszedłem do laboratorium. 
Nie miałem siły uciekać. Nie było sensu się chować. 
Kiedy nadejdzie burza, promieniowanie przeniknie 
nawet najgrubsze betonowe mury.

Prognoza na najbliższe dni była korzystna. Kil-
kadziesiąt godzin wytchnienia. 

Siedziała przy ognisku, na skraju grupy, do któ-
rej dołączyła po ucieczce z miasta. Usłyszała szelest 
liści. Coś się zbliżało od strony zarośli.

Rozejrzała się z nadzieją, ale mnie 
nie dostrzegła.

A raczej tego, co ze mnie zostało – pomyślałem. 
Zerknąłem na nią spomiędzy gałęzi. Po raz ostatni. 
Czułem jak się zmieniam. Jak moje DNA się rozpada. 
Jak tracę świadomość. Sądząc po naroślach na całym 
ciele, doczekałem się co najmniej kilku nowotworów. 
Stałem się potworem z burzy. 

Janusz Barwik

Okolice 
Gwiazdozbioru 
Oktanta

Zrobiłem duże zakupy, które starczyć mi miały 
na jakieś dwa tygodnie. Rachunek wyszedł jak zwy-
kle duży, do czego zdążyłem już przywyknąć, i we-
tknąłbym go pewnie w kieszeń kurtki, gdyby w oczy 
nie rzuciła mi sie pewna kosztowna pozycja, której 
nie powinno na nim być.

 - Tu jest błąd, przepraszam. „Komet. hal.”? 
Nic takiego nie kupowałem. 

 Kasjerka spojrzała na mnie 
z niedowierzaniem.

 - Proszę mi to pokazać - nakazała, wycią-
gając w moją stronę dłoń, ruchem przywodzącym na 
myśl mechanizm sprężynowy.

 Stałem cierpliwie, mimo że gotowałem się 
pod maseczką i zimową czapką, bez której wyrośnięte 
nad miarę włosy opadłyby mi na oczy. Nie wywie-
rałem presji, bo wiedziałem, że kasjerka też miała 
wszystkiego powyżej uszu.

 - No, kupił pan. Jak byk stoi.
 - Nie kupiłem. Ponad siedemset gram „Ko-

met. hal.”? Jestem pewien, że nie kupiłem.
 - Proszę pokazać, co pan ma w tych torbach.
 Popatrzyłem na swoje pękate toboły 

i wszystkiego mi się odechciało. Czułem na sobie 
spojrzenia, posyłane mi przez czekających w kolejce, 
zniecierpliwionych klientów. To przecież normalna 
sprawa - starałem się komunikować zrelaksowaną, 
jak mi się wydawało, postawą. Każdy by tak postą-
pił na moim miejscu, prawda? Wyciągałem więc ziem-
niaki, fasolkę szparagową, jabłka, pora, sery, tackę 
ryby na obiad i każda z tych rzeczy znajdowała 
swoje odwzorowanie na długim paragonie, podczas 
gdy „Komet. hal.” pozostawał nieuchwytny. Po chwili 
zjawiła się kierowniczka zmiany, która, tak jak i ja, 
usilnie i skutecznie nie patrzyła w stronę przewraca-
jących oczami klientów.

 - Tu - Wskazała palcem kierowniczka. - Źle 
się wczytał kod. Miały być szparagi, a wczytały się 
buty sportowe. Halówki marki Kometa.
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 Nie pytałem, jak to możliwe, że źle się wczy-
tało, ani dlaczego sprzedawali buty na wagę. Zakupy 
pakowałem do toreb jak szalony, kierowniczka znik-
nęła, a kasjerka oddała mi paragon razem z bankno-
tem dwudziestozłotowym, bo tyle mniej więcej wynio-
sła różnica między butem a szparagiem. 

 Czułem, że coś istotnego wydarzyło się 
w tym sklepie, ale przez całą drogę do domu nie 
udało mi się dojść, co to takiego. Po powrocie roz-
pakowałem zakupy, wziąłem prysznic i usiadłem do 
komputera, by w spokoju przepracować resztę dnia.

 Kiedy jadłem w samotności przyrządzone 
poprzedniego dnia bolognese, wpisałem z ciekawo-
ści w wyszukiwarkę nazwę tych halówek, za które 
o mały włos nie zapłaciłem. Natychmiast wyświetliły 
mi się podpowiedzi, a pomiędzy nimi hasło „kometa 
Halleya”. Nie tylko znałem jej nazwę, ale znałem ją 
samą, tak jak zna się fasadę szkoły, do której się cho-
dziło, wizerunek dalekiego krewnego ze zdjęcia na 
komodzie w mieszkaniu dziadków, albo smak rabar-
barowego ciasta, które gdzieś się kiedyś zjadło.

 We wspomnieniu jestem mały, jedziemy z ko-
legami i koleżankami na deskorolkach, opierając się 
o nie kolanami. Odpychamy się do przodu pociągłymi 
kopnięciami. Zatrzymujemy się nagle, jakby ktoś za-
rządził postój. Nie czuję, żeby był upał, a mimo to 
asfalt jest tak miękki, że można w nim odciskać ślad 
paznokciem, albo lepiej, nabijać go piętą kapslami 
po oranżadzie. Mój blok z wielkiej płyty jest ostat-
nim z grupy bloków, za nim rozciągają się już tylko 
ogrody działkowe i rzędy mieszkalnych segmentów. 
Wiem niby, że balkon, na którym siedzi mój ojciec 
ze słuchawkami na uszach i powieścią jakiegoś La-
tynosa w ręku, powinien znajdować się na środku 
rozłożystej fasady. Nic sobie z mojej wiedzy nie ro-
biąc, sunie on w stronę prawej krawędzi bloku - okna 
i balkony innych mieszkań organicznie rozstępują się 
po to tylko, by ojciec mógł zamknąć książkę i wycią-
gnąć rękę w stronę wieczornego nieba nad działkami.

 Wspomnienie jest bardzo wyraźne. Kometa 
stoi przede mną roztrzepotana jak latawiec na wie-
trze, wielka jak arbuz pędzi z impetem w stronę mo-
jego bloku, a jednocześnie tkwi w miejscu, jak wbita 
piętą w asfalt firmamentu.

***
 Odkąd skończyłem studia nie potrafię usie-

dzieć w miejscu. Czuję przymus, by wciąż mieć czymś 
zajęte ręce, w ten czy w inny sposób iść na przód, 
nawet jeśli moje kroki nie należą do olbrzymich. Nie 

wiem do czego tak prę i dlaczego nie mogę uznać, że 
już tam dotarłem. Tęsknię do tego momentu, w któ-
rym uznam, że już dość - nie muszę już się starać. 
Potem, i to jest esencja tego spragnienia, będzie już 
tylko życie i luz. Lockdown tylko pogorszył sprawę. 
Porządki, majsterkowanie, obsadzenie balkonu kwia-
tami, nauka języków i programowania - wszystko to 
było wyrazem tej samej starej fiksacji, która przy-
brała nową, pandemiczną postać. Czułem, że po loc-
kdownie nie mogę wrócić od tak do swojego życia. 
Musiałem w nim coś zmienić.

 Dlatego dobrze się stało, że wpadłem na 
trop komety i w jej poszukiwania włożyć mogłem 
całą tę moją podszytą zmęczeniem nadwyżkę energii. 
Wystygłe bolognese wrzuciłem z powrotem do gara 
a resztę wieczoru, tak jak i wolne chwile kolejnych 
kilku dni, poświęciłem na poszukiwania informacji na 
jej temat. Zacząłem od Wikipedii. Dowiedziałem się 
z niej, że pierwszy znany wizerunek komety Halleya 
znaleźć można na Tkaninie z Bayeux, prawie siedem-
dziesięciometrowym zwoju płótna, w formie ręcznego 
haftu przedstawiającym historię podboju Anglii przez 
Normanów w 1066 roku.

 W przeciwieństwie do tego, co zapamiętałem, 
płócienna kometa kieruje się głową w prawo. Z roz-
łożystym końcem ogona łączy ją maszt i olinowanie, 
coś w rodzaju  takielunku. Nie bez powodu chyba 
nasunęły mi się te żeglarskie skojarzenia, bo u dołu 
zwoju, pod kometą, widać smukłe kadłuby statków, 
które zapowiadać mają przedstawioną nieco dalej 
normańską inwazję. W innym miejscu przeczytałem, 
że kometę uznawano w tamtym czasie za zły omen, 
choć przedstawione na Tkaninie postaci wyglądają 
raczej na podekscytowane jej widokiem. Jest ona 
pewnie tym wszystkim i więcej jeszcze: ciekawostką, 
omenem, dobrą gwiazdą i zapowiedzią nieuniknio-
nego, a jako taka, nie mogła kierować się w lewo. Ko-
meta z Tkaniny z Bayeux pędzi i stoi w miejscu roze-
drgana, w tym samym w kierunku, w którym podążą 
później haftowane okręty Wilhelma Zdobywcy - od 
lewej do prawej.

 Dziwię się sobie, że z początku nie zwróci-
łem uwagi na datę ostatniego wystąpienia komety 
na ziemskim niebie. Uznałem może, że to pomyłka ja-
kich wiele można znaleźć na Wikipedii. Widziałem ją 
przecież na własne oczy, wiem, że kiedy pozwalała 
mi na siebie patrzeć, chodziłem do pierwszej lub dru-
giej klasy podstawówki, a więc musiało to być gdzieś 
w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wydawało mi się, 
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że nie potrzebowałem żadnej daty. Z czasem jednak 
zaczęło do mnie docierać, że to nie był błąd. W 1986 
roku nie było mnie nawet w planach, a więc skąd ta 
wizja tak ostra w detalu, to wspomnienie spotkania 
z kometą, której nie miałem jak spotkać? Przyjąwszy 
to pytanie za punkt wyjścia, wkroczyłem w fazę drugą 
poszukiwań. 

 Owijałem w bawełnę, a o kometę pytałem 
niby mimochodem wtedy, kiedy rozmowy wydawały 
się dobiegać już końca. Pisałem SMS-y, wysyłałem 
wiadomości na messengerze, dzwoniłem, jeśli była 
taka konieczność, ale nikt spośród znajomych mi osób, 
a nagabywałem głównie swoich rówieśników, nie pa-
miętał widoku komety. Nazwę owszem kilku z nich 
kojarzyło, a dwie osoby zwróciły mi grzecznie uwagę 
na czas jej przelotu i anachronizm mojego pytania. 
Wtedy na moją wiadomość odpowiedział przyjaciel 
z lat dziecięcych, z którym od końca gimnazjum nie 
miałem żadnego kontaktu. Poprosił, żebym zadzwonił 
do niego na Skypie.

 Kiedy nawiązaliśmy połączenie, siedział 
w dużym ergonomicznym fotelu, wyglądającym jakby 
wyjęto go z kokpitu samolotu pasażerskiego. Na 
głowie miał słuchawki gamingowe z mikrofonem, na 
pulchnej twarzy zarost i uśmiech, który przez te lata 
niewiele się chyba zmienił.

 - Nie ta kometa - przeszedł od razu 
do sedna.

 - Cześć Czarek, jak się masz? Kopę lat, 
co nie?

 - Podobnie się nazywa, ale to nie ona - od-
parł, ignorując moje zagajenia. - Szukasz komety Ha-
le’a-Boppa! Było ją widać na niebie od maja 1996 do 
stycznia 1997 roku. - Tu przerwał, przyglądając mi 
się, ciekaw może, jakie wrażenie wywarły na mnie 
jego słowa.

 Byłem zbity z tropu, czego nie próbowa-
łem nawet ukrywać. Spędziłem prawie tydzień czy-
tając o innej komecie i zawracałem głowę różnym 
ludziom, zadając im źle postawione i w istocie idio-
tyczne pytanie.

 Mieliśmy sporo do nadrobienia, to jasne, 
lecz ciężko jest i trochę też niezręcznie opowiedzieć 
wszystko po kolei. Nie mówiąc już o tym, że więk-
szość opowieści wymaga jednak pretekstu czy może 
odpowiednich ram. W paru zdaniach opowiedział 
mi o swojej pracy informatyka i strachliwym psie ze 
schroniska, którego przygarnęli wraz z żoną tuż przed 
wybuchem epidemii. Namówił mnie też na partyjkę 

w Counter-Strike’a, co uznać można za jeszcze jeden 
objaw, tak powszechnych w tym czasie, pandemicz-
nych ataków nostalgii.

  Wymieniliśmy potem kilka wiadomości, by 
podzielić się informacjami na jej temat. Ja podesła-
łem mu artykuł z 31 marca 1997 roku zatytułowany 
„The trail of Hale-Bopp”, z którego wynikało, że ko-
meta wywołała istne internetowe szaleństwo. W sieci 
można było wtedy znaleźć tysiące amatorskich zdjęć 
komety, powstawały dziesiątki stron internetowych 
z informacjami na jej temat, a poświęcona jej strona 
NASA w weekend wielkanocny 1996 roku odnoto-
wała ponad milion odwiedzin i z przeciążenia padła.

 Od przyjaciela dowiedziałem się natomiast, 
że kometa była do czterech razy większa od aste-
roidy, której upadek wykończył dinozaury. Skoro 
już wtedy Internet był wstanie spotęgować astro-
nomiczny szał niedzielnych Koperników, to co by 
się wydarzyło, gdyby pojawiła się na naszym nie-
bie dziś? Czy bombardowana jej wizerunkiem ludz-
kość wykupiłaby papier toaletowy, czy uwinęłaby się 
z tym do czterech razy szybciej niż ostatnio? 

 Sądziłem, że po tej ostatniej wiadomości 
znajomość nasza wejdzie na powrót w stan wielolet-
niego uśpienia - nie odpisałem mu od razu, a im wię-
cej czasu upływało, tym niezręczniej mi było odpo-
wiadać - charakterystyczny dźwięk przychodzącego 
połączenia dobiegł jednak moich uszu, kiedy zrobiłem 
sobie w pracy przerwę, by ugotować obiad.

 - Znalazłem coś niesamowitego - powiedział. 
- Jestem pewien, że mnie obśmiejesz, ale poczekaj 
tylko, jak zobaczysz ją na własne oczy. Kojarzysz tę 
sektę, prawda?

 - Trudno nie kojarzyć - odparłem.
 - No właśnie. Tam, gdzie pojawia się te-

mat komety, gdzieś w pobliżu, jak ekshibicjonista 
w zaroślach, czai się zawsze sprawa Heavens Gate. 
Wspomina się o niej na marginesie całej sprawy jako 
o czymś w rodzaju ciekawostki. Przeważnie jednak 
zamyka się ją w pudełku opisanym „Zbiorowe sa-
mobójstwo członków sekty”, człowiek kiwa ze znaw-
stwem głową - to przecież rzecz powszechnie znana, 
o której niewiele więcej można powiedzieć - i pu-
dełko odkłada się na najwyższą półkę regału.

 - No nie wiem. Ci ludzie sądzili, że popeł-
niając samobójstwo przetransportują swoje dusze na 
lecący za kometą statek kosmiczny obcych. Uważam, 
że to dosyć oryginalne.

Temat numeru 
SF, FANTASY
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 - Mnie w tym wszystkim ciekawi to - kon-
tynuował - że Heavens Gate można uznać za 
cybersektę. 

 Nie wiedziałem, co miałbym na to odpowie-
dzieć, wydąłem więc wargi i pokiwałem głową.

 - Nie tylko rekrutowali nowych członków 
przez Internet, ale też finansowali swoją działalność, 
stawiając strony internetowe dla różnych firm. Nie 
było to może mistrzostwo świata. Zresztą sam zobacz, 
ich własna strona jeszcze tam jest i wygląda dokład-
nie tak, jak wyglądała w marcu 1997 roku. Tu za-
czyna się robić ciekawie. Strony internetowe rzadko 
wiszą tak długo, szczególnie jeśli zarządzająca nimi 
firma wypisała się na dobre z tego świata.

 - To, nie wszyscy wtedy zginęli?
 - Mhm - potwierdził. - Kilku jej członków 

zostało, że tak powiem, na Ziemi, żeby podtrzymać 
funkcjonowanie innej strony, która znajduje się na 
tym samym serwerze. To było dla nich bardzo ważne, 
bo miało stanowić coś w rodzaju pomostu dla tych, 
którzy się nie załapali.

 Przyjaciel włączył funkcję dzielenia się ekra-
nem, widziałem więc, jak otwiera nietypowo wyglą-
dającą przeglądarkę i wkleja do niej adres składający 
się z liter i cyfr, nie układających się w żadną zrozu-
miałą formułę. Ikonka w kształcie latającego spodka 
obracała się w kółko, a jaskrawofioletowy pasek ła-
dowania dochodził powoli do połowy. 

 - Trochę to trwa. No więc tak, jeśli dobrze 
rozumiem, jest to coś w rodzaju łańcucha stron VPN, 
w obrębie którego połączenie nawiązywane jest z ko-
lejnymi komputerami, znajdującymi się zawsze na za-
chód od poprzedniego ogniwa.

 - Znaczy, że stronę można oglądać 
tylko Stanach?

 - To dziwne, ale łańcuch obiega Ziemię do-
okoła, i to wielokrotnie. Widziałeś może starego „Su-
permana” z Christopherem Reevem?

 - Jasne, a czemu pytasz?
 - Jest tam taka scena, w której Superman 

leci superszybko na zachód, dzięki czemu udaje mu 
się cofnąć czas i uratować Lois Lane.

 Roześmiałem się serdecznie. - Jestem pewien, 
że dla Heavens Gate musiała to być lektura obowiąz-
kowa. Ale wiesz - mówiłem, nie przestając szeroko się 
uśmiechać - jemu się tym lataniem udaje zatrzymać 
obrotowy ruch Ziemi i odkręcić ją trochę w kierunku 
przeciwnym do normalnego. To w ten sposób cofa 

zegar. Nie, a tak serio, nie wierzysz chyba, że podróż 
w czasie za pośrednictwem internetowego łącza...

 - ... nie ważne już, patrz!
 Nagle stoi znów przede mną roztrzepotana 

jak latawiec na wietrze, wielka jak arbuz pędzi z im-
petem, a jednocześnie tkwi w miejscu, dokładnie taka, 
jaką ją zapamiętałem.

***
 Spotykaliśmy się wieczorami na Skypie, żeby 

napić się piwa i popatrzeć na kometę. Okazało się, że 
to dobry pretekst do snucia opowieści, udało mi się 
więc dowiedzieć nieco więcej o starym przyjacielu.  
Kiedy wstał od biurka, żeby odebrać paczkę od ku-
riera, zastanawiałem się właśnie, czy nie ma gdzieś 
w Internecie podobnych streamingów z czasu, w któ-
rym asfalt był tak miękki, że można w nim było odci-
skać ślad paznokciem. Czy widać gdzieś, jak opieram 
kolano o papier ścierny deskorolki i przyłączam się 
do grupy pędzących, jak chrabąszcze przygarbionych, 
dzieciaków, albo lepiej jeszcze - rzucić okiem na to 
miejsce, w którym znajdę się za lat, powiedzmy, dzie-
sięć? Budowa machiny czasu wymaga jednak dużych 
nakładów, dobrze skoordynowanego wysiłku i spo-
rej determinacji. Lobby ludzi-chrabąszczy w życiu by 
tego nie ogarnęło.

 Nagle padł Internet, i to, sądząc po gorącz-
kowych okrzykach sąsiada z góry, nie tylko w moim 
mieszkaniu. Znalazłem pewną informację, która mogła 
mojego przyjaciela zainteresować, dopiłem więc piwo 
i poszedłem szukać telefonu. Obydwaj sądziliśmy, że 
po 2020 roku komety nie będzie można już oglądać 
przy pomocy silnych nawet teleskopów. Tyle nasze 
dwuosobowe zgromadzenie astronomów-amatorów 
wyczytało z Wikipedii. Kiedy kliknąłem odsyłający 
do źródła tej informacji link, trafiłem na artykuł, któ-
rego autor faktycznie koncentrował się na zagadnie-
niu obserwacji komety przy użyciu specjalistycznych 
teleskopów. Wynika z niego, że po roku 2020 kometa 
znajdzie się, z naszej perspektywy patrząc, w pobliżu 
Gwiazdozbioru Oktanta. Wbrew temu jednak, w co 
wierzyliśmy, od tej pory znikomy jej blask lśnić bę-
dzie na tle ciemniejszych regionów nieba. 
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Emmanuella Robak

Książka z kryterium 
wyboru
Jeśli pragniesz czytelniku rozrywki, czegoś, 
co nie pozwoli o sobie zapomnieć, to pole-
cę ci słowiańskie fantasy od autorki krymina-
łów, tej autorki, która stworzyła Lipowo. Po-
myślisz: „słowiańskie fantasy od TEJ autorki 
kryminałów – brzmi nieprawdopodobnie!”. 
Uwierz mi czytelniku, nie zawiedziesz się.

Najnowsza powieść Katarzyny Puzyńskiej, 
o tajemniczym tytule „Chąśba” (co oznacza kradzież), 
spodoba się fanom słowiańszczyzny, fantasy i utop-
ców, znajdzie się też coś dla miłośników gier. Dla-
czego gier? Bo „Chąśba” swoją formą nawiązuje do 
gier paragrafowych. Gra paragrafowa, dla wyjaśnie-
nia, to tekst literacki, który pozwala czytelnikowi 
podejmować kluczowe dla fabuły decyzje. W za-
leżności od tego jak skonstruowany jest dany tytuł 
czytelnik może wybrać jedną z opcji i przenieść się 
na odpowiednią stronę, by czytać dalej, albo może 
wziąć w dłoń kości i w zależności od liczby wyrzuco-
nych oczek, kontynuować czytanie według podanych 
wskazówek. 

Początków takiej interaktywnej zabawy z tek-
stem należy szukać u argentyńskiego pisarza Jorge 
Luisa Borgesa. Jego opowiadanie „Ogród o rozwi-
dlających się ścieżkach” (które przy okazji bardzo 
polecam) jest historią-labiryntem, nabierającą sensu 
dopiero wtedy, gdy rozszyfrujemy właściwy klucz do 
jej odczytania. Potem była „Gra w Klasy” Julio Cor-
tazara. Tę książkę można czytać w rozmaitych konfi-
guracjach i dzięki temu, za każdym razem znajdować 
inną interpretację. I tak dochodzimy do Edmunda Hil-
dicka i roku 1967, kiedy to na rynku wydawniczym 
pojawiła się opowieść „Lucky Les” o kocie, którego 
losami kieruje czytelnik. By zgłębić historie gier pa-
ragrafowych polecam zajrzeć na portal Masz-Wybór, 
poświęcony wyłącznie tej tematyce.

„Chąśba” co prawda nie jest typową grą pa-
ragrafową, bowiem czytelnik może podjąć decy-
zje tylko w sprawie doczytania anegdot z dodatko-
wymi informacjami uzupełniającymi lekturę, jednakże 

przeskakiwanie ze strony 
na stronę to już typowa ce-
hca paragrafówek. Czytel-
nik w trakcie lektury natrafia 
na tzw. „drogowskazy”, które 
odsyłają do anegdot na kon-

kretnej stronie, choć bez ich czytania fabuła też jest 
spójna. Można więc książkę przeczytać dwa razy – 
z anegdotami i bez. 

A o czym jest książka? Z miejscowej świątyni 
znika tarcza boga Jarowita, która była symbolem bez-
pieczeństwa wszystkich mieszkańców wsi. Ktoś musi 
tę tarczę odzyskać. Pada na trzech zupełnie niezna-
nych sobie bohaterów, którzy nie dość, że muszą ura-
tować świat od zła, to jeszcze muszą zjednoczyć siły 
by ratować własny kark. Niby oklepany schemat, ale 
w tym wydaniu naprawdę się sprawdza. 

Wsród trójki bohaterów mamy Strzebora, mło-
dziutkiego i cherlawego chłopca, który stroni od 
przygód i awantur, oraz Zamira, rosłego, dawnego 
wojownika, który jest pierwszy do przygód i awantur. 
Jest jeszcze Mora – dziwna niewiasta, której towarzy-
szy….padający śnieg. Królową lodu jest – jak się do-
myślamy – Marzanna. Tak, ta słynna Marzanna, którą 
trzeba ukatrupić, by w końcu nastała wiosna. Swoją 
drogą, czy ktoś z Was zastanawiał się, jak czuje się 
ta biedna Marzanna, topiona rok w rok, ku uciesze 
dzieci ze szkoły podstawowej i ich nauczycieli. Ci 
z uśmiechami na twarzy, wleką biedną kukłę nad naj-
bliższą wodę, by tam ją wrzucić i utopić, powtarzam – 
WRZUCIĆ i UTOPIĆ. Według tradycji jest jeszcze go-
rzej – orszak złożony z kukły i dzieci powinien był 
obejść wszystkie domy we wsi, a po drodze  podta-
piać Marzannę w KAŻDEJ wodzie, jaka się nadarzyła. 

Dawniej za dotknięcie utopionej Marzanny 
groziło uschnięcie ręki. Dzisiaj zgraja topiąca ku-
kłę może być dodatkowo ukarana mandatem za za-
nieczyszczanie środowiska w przypadku palenia lub 
topienia Marzanny nieekologicznej. Tylko Marzannę 
eko śmiało można posłać na dno.

Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy Marzanna 
znowu zostanie utopiona, a może ucieknie i wiosna 
tym razem nie nadejdzie, jeśli chcecie dowiedzieć 
się, czy tarcza Jaromira zostanie odnaleziona i boha-
terowie wrócą do swoich domostw w zdrowiu i spo-
koju, a w końcu – jeśli chce się dowiedzieć, jak do tej 
historii mają się stolemy, topielice i utopce, to ko-
niecznie przeczytajcie książkę Puzyńskiej. Będzie na-
prawdę dobrze: „Topór wszystko zakończy”. 
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Jacek Brzozowski

Wszytko co tracę
Ciągle chcemy tych, którzy nas nie chcą. Nie-

ustannie odrzucamy tych, którzy pragną nas ca-
łym jestestwem. Zawsze oczekujemy więcej, niż jest 
to możliwe. Nieraz głęboko pragniemy, wypalająco 
i daremnie; czasem wszystko tracimy, nie zaczynając 
jeszcze pragnąć. I nade wszystko - nie potrafimy wy-
tłumaczyć swojego własnego cierpienia.

Sądzę, że zadurzenie przyszło niechcący. Ona 
była samotna niczym otchłań bez dna; ja miałem 
już wszystko ułożone. Podobno zakochujemy się 
w ułamku sekundy, w jednym mgnieniu miłości. Być 
może, lecz jasność przychodzi później, gdy już ob-
ciąża nas wina tysiąca zaniechań. 

Stało się to pomimo świata. Świat jest w najlep-
szym wypadku obojętny. Na pewno trwałby w bez-
zmiennym porządku, jeśli nasze drogi nie przecięłyby 
się nigdy. Jeśli oboje nie poczulibyśmy tego gorąca 
zalewającego bezsilny umysł dopaminą, a nasze bez-
wstydne ciała nie splotłyby się w najbardziej szcze-
rym ze szczerych uścisku, niosącym prostą i natu-
ralną prawdę: całkowite obnażenie serca i ducha 
przed drugą osobą.

Jej zapach to pierwsza rzecz, która we mnie 
utkwiła, i którą później rozpamiętywałem. Stanow-
czy jak drzewo sandałowe, jednak z nutą łagodności; 
wbijający się w nozdrza i uderzający po skroniach. 
Wyraźnie kobiecy, lecz zbyt zadziorny by przejść 
obojętnie. Cudownie skomponowany z aromatem po-
łyskującej złocisto skóry.

Już w szkole dowiedziałem się, że długowiecz-
nych, nazywanych „Nieśmiertelnymi”, stworzono 
sześć. Taka kobieta kilka wieków wcześniej miałyby 
status bogini. Byli też ludzie, którzy czuli jedynie nie-
nawiść, bo nie mogli być tacy jak ona.

Dziś, na niemal kompletnie wyjałowionej Ziemi, 
miała być narzędziem ratunku w imię konieczności 
publicznej. Tak powtarzano na lekcjach i tak pisano 
w encyklopediach. To dziwne uczucie: zobaczyć ją 
niemal niezmienioną, choć minęło kilkadziesiąt lat.

Kiedy to się zaczęło, cały ten zamęt w mojej 
głowie, pracowałem w lekarskim fachu od siedem-
nastu lat. Specjalizacja w organizmach rzadkich 

zaprowadziła mnie do nagrody Fundacji Maxwella/
Hanrahana. Nie było trudno, trwało przecież ko-
lejne wymieranie.

Mimo wszystko czułem spokój i zadowolenie, ty-
powe dla szybko osiągniętej stabilizacji. Lukratywny 
kontrakt z Rządowym Instytutem Badań Naturalnych 
był jak wisienka na torcie. 

Medyk, jak mówili rodzice, może pomóc wielu, 
najbardziej zaś biednym. Powtarzali to do końca, na-
wet gdy superbakteria z Indii unicestwiała miliony, 
a nasz przydział leków wystarczył tylko dla jednej 
osoby - mnie. Parlamenty pustoszały, nie było żad-
nego orędzia do narodów. Ostatnia papierowa ga-
zeta krzyczała na pożółkłych kolumnach: „Fabryki 
stoją. Brak leków zdziesiątkował Europę i unicestwił 
Afrykę”. 

Kontynent z którego wyszła ludzkość - umarł. 
To było jak omen.
…

Wiadomo było, że błękitnooka Ann i pozostałe 
Nieśmiertelne przez swój sposób życia były inne, 
w jakiś sposób osobne. Nieprzystające do reszty, 
może nawet dziwne. A mnie w głębi ducha zawsze 
ciągnęło do świrusek. Nierównych emocjonalnie, 
skrywających pod powierzchnią normalności ciemne 
moce szaleństwa i samotności. 

Po raz pierwszy ujrzałem ją wczesną wiosną, 
rozpoczynając nową pracę w Instytucie. Stała przed 
budynkiem, czekając na windę. Wysiadłem ze swo-
jego poduszkowca punktualnie o siódmej. Ann miała 
na sobie dwuczęściowy kostium: szarą spódniczkę 
i jasnobłękitną marynarkę z wcięciem w talii. Strój 
świetnie przylegał do figury. Choć fryzjer wykonał 
perfekcyjną robotę, stosunkowo krótkie włosy fruwały 
na wietrze w uroczym nieładzie, opalizując blaskiem 
miedzi. 

Była kobietą o nieoczywistej urodzie. Nosiła 
śladowy makijaż, a poza wisiorkiem nie miała ozdób. 
Posiadała mnóstwo elegancji, nawet w sposobie, 
a w jaki się poruszała. Po prostu schludna prostota 
z idealnymi drobiazgami, schludnymi paznokciami, 
czy ułożeniem fryzury, pasująca jak ulał do stylistyki 
biurowca RIBN. Lubiłem ten typ. Z nikim jej nie wi-
dywano, więc staraniami tymi kierować musiał jakiś 
nieodgadniony motyw lub głęboka tajemnica.

Budynek Instytutu wzniesiono jako jeden z nie-
wielu wystających ponad ziemię. Ann założyła ręce 
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i marszcząc brwi lustrowała coś na powierzchni 
ściany. Na mój widok wyciągnęła rękę: 

- Cześć – rzuciła bezpośrednio. Patrzyła 
z niezmienną uwagą. Od razu wiedziała kim jestem. 
- Skoro mamy często razem pracować, przejdźmy na 
„ty”. Tak będzie prościej.

- Dobrze – odparłem z lekkim zmieszaniem. 
- Jestem Ann – uśmiechnęła się po krótkiej pau-

zie, odsłaniając rząd równych zębów. Trzeba przyznać, 
że sposób w jaki to robiła szeroko rozświetlał okolicę.

- Bruno.
Miała silny, niemal męski uścisk dłoni. Mierzyła 

około stu siedemdziesięciu centymetrów, a przy tym 
nosiła szpilki. To sprawiało, że poczułem się odro-
binę niższy i onieśmielony. Gdy wreszcie nadjechała 
winda, weszła do niej wyprostowana, z jakimś rodza-
jem wewnętrznej dumy. 

Tuż przed zamknięciem drzwi dołączył do nas 
jeden z pracujących tu naukowców. Posłała mu iden-
tyczny uśmiech. Zdjęła marynarkę i wystudiowanym 
ruchem przewiesiła przez rękę. Pod spodem nosiła 
białą bawełnianą koszulkę odsłaniającą ramiona. Bu-
kiet promieniujący ze skóry przyjemnie owionął mi 
nozdrza. 

Ann stanęła bardzo blisko. Poczułem, jak dotyka 
mojego ramienia piersią. Byłem zmieszany, ale ona 
jakby nie zdawała sobie z tego sprawy. Spojrzałem 
w bok. Przez fałdkę koszuli, pomiędzy guzikami, do-
strzegłem koronki białego stanika. Przełknąłem ślinę.

Po chwili winda wjechała na najwyższą, szóstą 
kondygnację. Wychodząc, rudowłosa lekko musnęła 
moją dłoń. Odruchowo ją cofnąłem, zupełnie jakby 
dotyk obcej kobiety stanowił elektryzujący grzech. 
Ten prąd nie przestał jednak płynąć, dopóki nie opu-
ściłem budynku. 
…

Nieraz rozmyślałem, jak do tego wszystkiego 
doszło. Raz do roku, mniej więcej w okolicach świąt, 
wpadałem w rodzaj eko – chandry i pełen najczar-
niejszych myśli wracałem do starych gazet, które 
kupiłem od kolekcjonerów. Rozkładałem je z myślą 
o tym, że spoczywa przede mną cała chronologia 
upadku świata.  

Człowiek który dotykał tych gazet jako pierw-
szy, jeszcze nie wiedział co nastąpi i jak daleko to 
zajdzie. Gdy w 2037 roku natura zaczęła pokazywać 
pazury, wiekowa cywilizacja przesytu zamarła w zdu-
mieniu. „Temperatura w północnej Europie ani razu 

nie spadła poniżej dziesięciu stopni. W grudniu za-
częły kwitnąć drzewa” – głosił jeden z nagłówków. 
„Niespotykane plagi robactwa”, o czym informował ty-
tuł z maja 2038 roku, zwalczano niespotykaną dotąd 
ilością chemikaliów. Chęć komfortu zdziesiątkowała 
życie w rzekach, uśmiercając kolejne gatunki. Zdjęcia 
z pierwszej strony „Observera” z wyjątkowo suchego 
lata 2042 roku ukazywały Dunaj i Sekwanę przypo-
minające Nil w jednym z suszowych cykli. Rodzice 
wspominali, że był to pierwszy rok, w którym głód 
wystąpił w dużej skali. Plonów nie wystarczyło, by 
zapełnić opustoszałe sklepy. Wielkie zdjęcie półek 
bez towarów ilustrowało okładkę kolejnej gazety. 

Światowi przywódcy ze standardową nonsza-
lancją zapewniali o panowaniu nad sytuacją i nie-
chybnej poprawie. Orężem społeczeństwa miała być 
cierpliwość, w którą powinni się uzbroić na najwyżej 
dwa – trzy miesiące. To była ostatnia gazeta, jaka 
się w ogóle ukazała. Zresztą już nielegalna, bo w tym 
okresie wszedł w życie całkowity zakaz ścinania 
drzew. O pół wieku za późno. 

Spojrzałem na pożółkły, bardzo stary plakat 
oprawiony w ramkę. Pod postacią w białej masce 
widniał podpis: „Mr Yellow”. Na lekcjach historii zaj-
mował równie ważną pozycję, co Nieśmiertelne. Sy-
gnalista, enigmatyczny bloger z Kraju Smoka, przy-
pominał wcześniejszego Snowdena, czy Assange’a: 
nie do końca legalnie posiadł informacje, które po 
ujawnieniu wstrząsnęły opinią publiczną. Występu-
jąc w sieci ukrywał twarz, ale w krótkim czasie jego 
zamaskowana podobizna wisiała na plakatach w do-
mach i na nakładkach większości profili społeczno-
ściowych. Nowy idol mas wywlókł na wierzch dane 
klimatyczne z mega-korporacji. Wynikało z nich, że 
wkrótce nastąpi katastrofalna w skutkach eksplozja 
wulkanów z Pacyficznego Pierścienia Ognia, roz-
budzonych galopującymi zmianami przyrody. Więk-
szość ludzi czekał głód lub śmierć. Władze biernie 
przyglądały się sprawie, konsekwentnie odmawiając 
komentarzy. 

Demonstrujące tłumy nie widziały już żadnego 
wyjścia. Ludzie zaczęli burzyć fabryki i elektrownie 
węglowe. Autorytet światowych przywódców runął 
gdy wyszło na jaw, że podsiadali akcje tych spółek. 
W wielu krajach zapanował chaos, upadały demo-
kracje. Wówczas „Mr Yellow” opowiedział o istnieniu 
Nieśmiertelnych. Narodził się mit i nowa nadzieja, 
a bloger przestał nadawać. Wtedy w końcu zrozumia-
łem, że dawny świat nieuchronnie przeminął.
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…
Płynęły kolejne dni. Od czterech miesięcy, 

czyli od czasu gdy rząd przydzielił mi to zadanie, 
odwiedzałem Ann w trzydniowych odstępach. Mia-
łem kontrolować parametry życiowe i utrzymywać 
ją w jak najlepszym zdrowiu, bo zupełnie jak każdy 
- nie mogła uniknąć chorób. Każda z nich pozostawia 
ślad, niczym bliznę, osłabia. Długie życie oznaczało 
więcej blizn, a ja miałem zadbać o to, aby miała ich 
jak najmniej.

Dysponowałem gabinetem z nowoczesnym 
sprzętem do szybkiej, bezdotykowej diagnostyki. 
Ann dla swojego dobra funkcjonowała w obszernym 
apartamencie w jednym z podziemnych miast – lejów, 
gwarantującym jej trochę lepsze warunki niż reszcie 
świata, który zaczynał tonąć w morzu piachu i gorąca.

Czasem latałem wraz z nią i dwoma milczącymi 
pilotami w różne miejsca: nad pustynną Hiszpanię, 
huraganową Skandynawię, wieżowce dawnych miast. 
Coraz częściej w atmosferze działy się dziwne rzeczy: 
gwałtowne mega-burze, ogniowe tornada, albo nowe 
rodzaje wyładowań, przypominające kolorowe zorze. 
Gdy dźwięczał alert wyruszaliśmy bez zwłoki, nawet 
jeśli akurat prowadziłem badanie.

Z czasem nabrałem pewności, że Ann cały pro-
duktywny czas spędzała w Instytucie. Powtarzała 
często, że w pracy człowiek i tak spędza najwięcej 
ze swego życia, tak jakby chciała nadać temu wię-
cej sensu. Sądziłem, że praca była jej chwytakiem do 
normalności, sposobem upodobnienia się do tła. 

Miała dość skromny, klasyczny gabinet, z jed-
nym wyjątkiem: najszerszą ze ścian zdobiło anoni-
mowe memento: „Jesteśmy surowcem, z którego sny 
się wyrabia, a życie to chwila jawy między dwoma 
snami.”. 

Pewnego dnia, w trakcie diagnostyki, rozmowa 
po raz pierwszy zeszła na tematy osobiste. Podcią-
gnęła rękaw, abym mógł znaleźć żyłę. Zamknęła oczy. 
Wkłułem się.

Nie do końca wyczuwałem, co w ogólne mo-
gło dla niej znaczyć życie osobiste. Z pewnością ro-
zumiała je inaczej niż wszyscy, choćby ze względu 
na wolniej uciekający czas. Jakoś trapiło mnie to 
wszystko, więc zapytałem:

- Dlaczego jesteś sama?
Przeszyła mnie wzrokiem zwierzęcia oczekują-

cego ataku. Po chwili jednak zakamuflowała to i od-
parła lekko i enigmatycznie jednocześnie:

- Życie ze mną byłoby bardzo trudne. 
Cóż to mogło znaczyć? Nie wiedziałem. Doda-

łem jeszcze bez namysłu:
- To jak sobie radzisz z…
Na twarz Ann wypłynął szelmowski uśmieszek, 

gdy mówiła bez śladu skrępowania:
- Ależ ja jestem niegrzeczna!
Nieśmiertelne urodziły się w drugiej dekadzie 

XXI wieku, gdy Chińczycy nielegalnie połączyli ludzki 
genom z fragmentami DNA czterystuletniego rekina 
polarnego. Miały żyć dwa wieki, posiadając inteli-
gencję sięgającą 190 IQ. Minęło już osiemdziesiąt, 
a one wyglądały na trzydzieści pięć. Eksperyment 
się powiódł.
…

Podczas lotów najbardziej przygnębiały mnie 
gigantyczne stare mosty, które rzężeniem skorodo-
wanego metalu wspominały płynącą niegdyś wodę. 
Czasem celem był ocean, innym razem wulkan, albo 
najgorętsza pustynia Australii, gdzie przy sześćdzie-
sięciu stopniach w cieniu musieliśmy zakładać spe-
cjalne skafandry. Nim wybrała cel studiowała dzie-
siątki różnych materiałów, a na ziemi lustrowała 
każdy kamień w okolicy, zbierała próbki, czasem ro-
biła skany. 

Wyprawy trwały po kilka godzin. Wracaliśmy 
zmęczeni, zazwyczaj uciekając w ostatniej chwili 
przed huraganami lub tornadami ognia. Wieczorami 
z namaszczeniem studiowała stare papierowe opraco-
wania, które na jej prośbę wyszukiwałem w ocalałych 
księgozbiorach. Czasem poznawała dokumentację 
o sobie samej, w skupieniu przeglądając zdjęcia i na-
grania które po latach udało się odzyskać. 

Raz przypadkowo natrafiłem na taki osobisty 
moment. Wpadłem na chwilę do jej biura, przynosząc 
stos starych książek o Egipcie. Czułem dziwną ra-
dość. Zdobyłem je niemal cudem, odkupując na targu 
staroci w jednej z bardziej niebezpiecznych dziel-
nic suburbiów.

Wchodząc do gabinetu zapukałem. Ann siedziała 
w skupieniu, lekko przygarbiona przed wyświetla-
czem. Zwiewna letnia bluzka odsłaniała ramiona. 
Stanąłem tuż za jej plecami. Opalenizna tchnęła za-
pachem sandałowca. Nie poruszyła się; wiedziała że 
to ja. 

Obrazy migotliwie zmieniały położenie. Po raz 
pierwszy zobaczyłem ją jako dziecko. W pewnym mo-
mencie obok, na tle cudownej willi, pokazano jeszcze 
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jedną dziewczynkę, śliczną czarnulkę z kilkoma pie-
gami na lewym policzku. Po chwili pieguskę zwołał 
ciepły kobiecy głos:

- Amelio? Amelio?
Dziecko pobiegło, a za nim kamera. Po chwili 

dziewczynkę otoczyły czułe ramiona matki. Ann wi-
dząc to, załkała cicho. Może uświadomiła sobie 
istotny brak, o jakiego istnieniu dotąd nie wiedziała? 

Nigdy wcześniej nie okazała słabości. Pomy-
ślałem, że jest skrajnie samotna. Takie osierocenie 
powoduje, że przybieramy pancerz i nie możemy 
pozwolić sobie na słabość, od której nie ma kto 
nas ochronić.

Pomyślałem, że potrafiłbym ją utulić i dać się 
wypłakać. W nagłym impulsie położyłem dłonie na 
jej ramionach. Zareagowała, jakby przeskoczyła iskra. 
Pomyślałem nawet, że nikt jej tak dotąd nie doty-
kał. Po chwili zatoczyłem palcami niewielkie koła, 
lekko uciskając.

Błękitnooka przeciągle obniżyła głos:
- Ale fajnie... Tak mi rób.
Wspaniale poddawała się pieszczotom. Maso-

wałem ją lekko i było mi zniewalająco przyjemnie. 
Nagle z korytarza dobiegł jakiś dźwięk. Gwał-

townie wycofałem ręce. Pożegnałem się cicho i wy-
szedłem z mocno bijącym sercem.
….

W nocy sen nie chciał przyjść. Przewracałem 
się jedynie z boku na bok. Klimatyzator nie działał, 
znów brakowało prądu. Grubo po północy w końcu 
odpłynąłem. Po jakimś czasie wyśniłem Ann: powoli 
ściągałem kostium, który miała na sobie pierwszego 
dnia. Obudziłem się przed piątą. Spojrzałem na Elenę. 
Spała spokojnie. 

Łączył nas kontrakt na urodzenie i doprowa-
dzenie do względnej samodzielności dwójki naszych 
dzieci. Wiele o tym rozmawialiśmy i zdecydowaliśmy 
się na piętnastoletnią umowę. Długoterminówka była 
najkorzystniejsza podatkowo. Pierwsze lata spędzili-
śmy miło, czasem nawet cudownie. Uległem ułudzie, 
że to coś więcej. Jednak tuż po osiągnięciu celu pro-
kreacyjnego, zaskakująco szybko zgasło w Elenie 
wszystko, co z tym związane: bliskość, czułość, jaki-
kolwiek dotyk. 

Nosiłem w sobie gęstniejący żal. Z czasem za-
cząłem sądzić, że nasze wspólne życie ograniczy się 
wyłącznie do realizacji tych punktów umowy, które 
jeszcze należało wypełnić. 

…
Ann przywitała mnie bardzo służbowo. Kolej-

nego poranka w Instytucie rzuciła ze zniecierpliwie-
niem znad biurka, nie podnosząc nawet wzroku:

- Lecimy do Kairu.
- Cześć – przywitałem się z lekkim zaskoczeniem, 

którego nie potrafiłem ukryć. - O której?
- Za kilka minut.
- Szkoda, że nie wiedziałem wczoraj. Przygoto-

wałbym się.
Uniosła głowę i przewierciła mnie gniew-

nym spojrzeniem:
- Wczoraj ja również nie wiedziałam. 
Lot mijał bez jednego słowa. Czułem złość. O ile 

w czasie spotkań na Kolegium rozmawialiśmy snując 
towarzyskie ciągi zdań, o tyle w cztery oczy milczała 
i natychmiast szukała jakiegoś zajęcia. Nieskrępowa-
nie mówiła jedynie na tematy służbowe. Nigdy też 
nie zapytała mnie o jakąkolwiek osobistą sprawę, 
uczucia lub choćby najmniejszy fakt z mojego życia. 
Nasze rozmowy dotyczyły wyłącznie jej. Miałem na-
wet wrażenie, że odpowiedziałaby mi na wszystko, 
o co bym zapytał. Może dlatego nie pytałem. Każdy 
krok do przodu mógł oznaczać dwa kroki w tył.

- Dlaczego Kair? – wydusiłem w końcu.
- Wysechł jak Australia. Od dwóch tygodni jest 

wyludniony. Będziemy zupełnie bezkarni – uśmiech-
nęła się, zaglądając mi głęboko w oczy.

Po zakończeniu wznoszenia rozpiąłem pasy 
i zabrałem się za swoją rutynową pracę. Zacząłem od 
tętna. Lekko przyspieszyło. Później zmierzyłem cukier, 
obejrzałem spojówki i źrenice. Były lekko rozszerzone. 
Tak upłynął kwadrans.

- A powód merytoryczny? – starałem się prze-
rwać coraz bardziej krępującą ciszę.

- Komnata Zapisków pod Sfinksem – odparła to-
nem oczywistości, tak jak byśmy w ogóle nie przery-
wali rozmowy.

- Co to takiego?
- W różnych mitologiach występują opowieści 

o wielkich zbiorach wiedzy. Jest ich całe mnóstwo: 
indyjskie Biblioteki liści palmowych z zapisanymi lo-
sami ludzi, inkaskie podziemne tunele z salami meta-
lowych ksiąg, czy właśnie egipska Komnata Zapisków. 
Według podań zawiera klucz do zrozumienia naszej 
cywilizacji i prawdziwą historię ludzkości, z uwzględ-
nieniem Atlantydy – wyrzuciła tonem oczywistości. 
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- Przecież to zupełnie nienaukowe podejście – 
pokręciłem głową.

- Nauka dawno już nas zawiodła – odparła 
chłodno. – Może nie pozostało już nic innego.

- Pozostała medycyna. Wyciągnij rękę. Muszę 
sprawdzić poziom elektrolitów.

Posłusznie wykonała to, co jej nakazałem. Miała 
znieruchomiały wzrok. Rozpoznawałem już tę minę: 
zbierała argumenty.

- Naukowe potwierdzenie możliwości zapisu losu 
istnieje. Jeden gram DNA wystarczy do zamieszcze-
nia 455 trylionów bajtów. Nie dysponujemy choćby 
porównywalnym nośnikiem – podkreśliła bardzo zde-
cydowanym głosem, który umiała modulować we-
dług okoliczności. – Natura zapisuje w organizmach 
program działania na całe życie. Program obejmuje 
wszystko to, co nastąpi: od wzrastania, przez choroby, 
po końcową dezintegrację.

Opis procesów biologicznych brzmiał fachowo 
i sucho, tak jakby za pomocą rzeczowości chciała 
samą siebie odrzeć z emocji.

- Dezintegrację? Miałaś na myśli po prostu 
śmierć? – bardziej podsumowałem, niż zapytałem. – 
Czyli gdybyśmy potrafili zrozumieć co jest tam zapi-
sane, znalibyśmy datę własnej śmierci.

- Ludzie przez tę wiedzę utraciliby motywację 
do czegokolwiek. Wiedząc kiedy umrą, nie podejmo-
waliby żadnych wysiłku nakierowanego na przyszłe 
wspólne dobro. Liczyłoby się wyłącznie tu i teraz.

Ciągle rozmyślałem o wczorajszym momen-
cie bliskości między nami. Co właściwie znaczył dla 
niej, a co dla mnie? Przed lądowaniem okrążyliśmy 
piramidę, niemo zachwyceni jej ogromem i niewzru-
szonym trwaniem. Skaner z cichym brzęczeniem prze-
szukiwał teren i wkrótce zlokalizowaliśmy wejście do 
Komnaty Zapisków. To było dość szokujące: najwięk-
sze odkrycie wszechczasów nie dokonało się w at-
mosferze przygody, lecz w laboratoryjnej surowości: 
z użyciem skrupulatnych badań i precyzyjnych metod. 

 Niski tunel zaprowadził nas do ogromnej 
podziemnej hali wypełnionej metalowymi płytkami. 
Srebrzyste prostokąty wielkości latawca wystawały 
tysięcznymi rzędami z podłogi i sufitu. Półmrok od-
słaniał z połyskujących powierzchni dziwaczne żło-
bienia. Stałem obok Ann, nie dowierzając w to, co 
się dzieje. Błękitnooka zastygła, unosząc brwi z ty-
pową dla siebie pewnością, tak jakby bywała tutaj 
codziennie. 

- Wreszcie możemy znaleźć odpowiedź. 

- Na co?
- Ziemia przechodziła już ocieplenie. Widać je 

w dawnych pokładach geologicznych. Coś sprawiło, 
że zostało cofnięte. Jeśli tu rzeczywiście zapisano 
pradawną historię, płyty powinny nosić ślad po tam-
tych wydarzeniach. 

- Co zamierzasz zrobić?
- Ustalę co wtedy zaszło.
Niemal automatycznie przytaknąłem, choć roz-

pracowanie płyt wydawało się niemożliwe. Jeśli nie 
stanowiły jakiegoś rodzaju elektroniki, to w najlep-
szym razie rowki na ich powierzchni były pismem. 
Wystarczył rzut oka by stwierdzić, że żadnym ze 
znanych nauce. Jej natychmiastowa pewność sie-
bie była niedorzeczna. A jednak posiadała olbrzymi 
magnetyzm dający poczucie, że Ann bezdyskusyjnie 
wie co mówi. Wkrótce wyszliśmy, żeby uniknąć zatru-
cia pleśniami.

Odlecieliśmy, pozostawiając wewnątrz skaner. 
Niemal czułem przesył gigabajtów danych do analizy.

Po lądowaniu każde poszło w swoją stronę. Bez 
słowa, bez jednego spojrzenia. Uświadomiłem sobie, 
że tak było przy każdym spotkaniu. Nie potrafiliśmy 
się nawet pożegnać. 
…

 Przez kolejne tygodnie nieustannie spływały 
informacje z Komnaty Zapisków. W oczekiwaniu na 
wyniki, wszyscy czuli nagły przypływ nadziei i eks-
cytację ludzi, na oczach których tworzy się historia.

 W tym okresie przygotowałem miesięczny 
raport na temat zdrowia rudowłosej. Pracy było dużo, 
więc zostałem po godzinach otwarcia Instytutu żeby 
mieć spokój. Gdzieś w budynku krzątały się jedynie 
roboty sprzątające. Po kilku godzinach zamknąłem 
sprawy i szedłem do windy. 

Drzwi gabinetu Ann były otwarte. Przystaną-
łem. Poczułem gwałtowną potrzebę, aby do niej pójść. 
Tknęło mnie dziwne uczucie: pomyślałem, że właśnie 
stoję na rozstaju dróg, a to, co w tej chwili zdecyduję, 
w jakiś nieodgadniony sposób zaważy na całym moim 
losie. 

Spróbowałem zebrać resztki rozsądku. Jednak 
w tym momencie sensowne wydawało mi się jedynie 
pytanie, czy chcę już zawsze żałować, że nie spróbo-
wałem. Nagle zrozumiałem, że jedynie działanie po-
zwoli mi znaleźć odpowiedź. 
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Tak jak sądziłem, czytała jakąś dokumentację. 
Cudowny biały sweterek dziergany dużym oczkiem 
odkrywał sporą część pleców. 

- Mam coś do dokończenia na twoich zmęczo-
nych ramionach. 

- Dobrze – zgodziła się miękko i bez śladu zdzi-
wienia. Tylko nie spraw mi bólu.

Stanąłem za jej fotelem. Zdusiłem w sobie we-
wnętrzne drżenie. Powoli dotknąłem palcami płatków 
uszu, a potem objąłem dłońmi policzki. W mgnieniu 
oka poczułem, że jest to o wiele bardziej erotyczne, 
niż powinno. Dłonie ześlizgnęły się po szyi delikat-
nymi ruchami. Czułem cały jej zapach, aromat za-
różowionej skóry i westchnięcie, gdy wiodąc dłonią 
w kierunku ramion zepchnąłem cieniutkie ramiączko 
stanika. Drgnęła. Po chwili jednak uniosła głowę 
i zażądała więcej. Poczułem lekkie zawroty.

- Pomasuj mi jeszcze tam, na środku. 
Niczym zahipnotyzowany słuchałem jej życzeń, 

dochodząc do coraz głębszych obszarów pleców. 
Ogarnął mnie pijany zachwyt chwilą.

- Jeszcze niżej…
- Tam, to już musiałoby być na leżąco. Ale prze-

cież nie tutaj… - wyszeptałem.
- Mhm… - zamruczała jak kotka. 
Masaż trwał następne kilkanaście minut. Po-

znałem dokładnie kształt jej kości, kolejnych par-
tii mięśni, pieprzyków na skórze pleców. To było jak 
scena z filmu. Milczała; wyglądało jakby odpłynęła 
i oddała się przyjemności.

Naraz przyszło mi do głowy, że doświadczyła 
już wiele, może dużo więcej niż mogę sobie wyobrazić, 
a moje ego może nie wytrzymać porównań.

- To już koniec – zatrzymałem dłonie. 
Otworzyła oczy. Miałem wrażenie, jakby się 

ocknęła. 
– Jeśli bolało, to przepraszam. Teraz masz prawo 

do całusa relaksacyjnego. W ramię, albo w szyję – 
dodałem niepewnie.

Dużo mnie kosztowało, by to zaproponować; 
w wyobraźni ona nagle wstawała, krzycząc że pozwo-
liłem sobie na zbyt wiele. Z drugiej strony, dlaczego 
pozwoliła na… tak wiele? Brakowało w tym wszyst-
kim logiki. Ale logika wszystko by przecież zepsuła. 
Porządek zawsze niszczy całą magię.

Rudowłosa znieruchomiała, a moje pytanie wi-
siało w powietrzu. Upłynęła sekunda, ciężka jak 
parna noc, a potem druga.

- W szyję.

Nachyliłem się i położyłem na niej wargi. Po-
czułem, że drżą mi ręce. Usta miałem suche jak stary 
papirus. Gdy powiedziałem, że dla równowagi muszę 
zrobić to samo z drugiej strony, posłusznie odsłoniła 
kark. 

Ann roześmiała się: 
- To ma być nagroda dla mnie, czy dla ciebie? 
Półprzytomny chłonąłem ją wzrokiem cielęcia. 

Ann wstała i zakręciła ramionami, z wyrazem rozluź-
niania na twarzy:

- Jesteś boski.
Przeszedł mnie przyjemny dreszcz. To jeden 

z tych momentów, które pozostają w człowieku na za-
wsze, pomyślałem.

Wyglądała na zrelaksowaną, ale też trochę za-
kłopotaną. Nie chciałem jej peszyć, więc mrugną-
łem okiem i wyszedłem. Na dłoniach pozostał mi jej 
zapach. Jak uczniak wdychałem go z rąk przez całą 
drogę do domu. Chyba powinienem spróbować ją po-
całować. Sam nie wiem.
…

Jedząc śniadanie spojrzałem na zdjęcie wiszące 
naprzeciw stołu: Elena, ja, nasze dzieci. Uśmiechnięci, 
na wakacjach. Właśnie nadchodziło lato i kolejny 
urlop. Wyglądalibyśmy w tej ramce idealnie, gdyby to 
była prawda. 

Dziś w nocy niespodziewanie zbliżyła się do 
mnie. Może wyczuwała, że jestem już daleko? Po 
wszystkim moje myśli znów wróciły do Ann i następ-
nych momentów bliskości; sądziłem że będziemy ro-
bili to stale. Nocami rozpamiętywałem miękkość i za-
pach jej skóry, bez skutku próbując zasnąć choć na 
kilka godzin. Ktoś powiedział mi, że chudnę.

Z niewyspania poczułem zawroty. O podłogę 
głucho uderzył nóż. Pojąłem, że teraz każda czynność, 
pocałunek, czy każda chwila „po”, zawsze będzie ska-
żona cierpieniem snucia myśli o rudowłosej.

Ruszyłem w drogę. Do Leja, obok którego stał 
budynek Instytutu, miałem jakieś dziesięć minut po-
duszkowcem. Leje zastępowały tradycyjne miasta. 
Przypominały kopalnie odkrywkowe, których kolejne 
tarasy wypełnione były mieszkaniami wcinającymi 
się w głąb zbocza. Spirala bez dachu zwężała się do 
dołu utrzymując naturalny chłód, niczym w górskiej 
dolinie. W takich miejscach ulokowały się też na-
sze supermózgi.

Gdy w 2007 roku satelita Mars Odyssey zaob-
serwował Leje na Czerwonej Planecie, nikt jeszcze 
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nie wiedział, że spowodują one tak duży szok. Ko-
lejne sondy potwierdziły przypuszczenia: dawno 
temu istniała tam cywilizacja. Po tym odkryciu zanie-
chano załogowego lotu. Przywleczenie obcej bakterii 
oznaczałoby koniec; nikt nie radził już sobie nawet 
z ziemskimi. Jeśli leje stanowiły ostatni ślad cywiliza-
cji, pomyślałem wtedy, to podążamy tą samą ścieżką 
co przedwieczni Marsjanie: wprost ku samozagładzie.

Po jakimś czasie dotarłem do Instytutu. W se-
kretariacie zastałem kilka osób, więc przywitałem się 
ogólnym „dzień dobry”. Ann stojąca pośród nich nie 
zareagowała. Czytała coś z ostentacyjną uwagą. Po-
czułem lekkie ukłucie w klatce piersiowej. Sekretarka 
uprzejmie skinęła głową i podała mi napój energe-
tyczny. Wziąłem go i powędrowałem do sali konfe-
rencyjnej. Przyciągasz mnie i odpychasz, pomyślałem. 
Tylko po co ta gra?

Wszedłem do sali konferencyjnej i zająłem miej-
sce przy dużym owalnym stole. Blat był pusty, nie 
licząc kilku butelek wody. Moje dzisiejsze zadanie 
sprowadzało się do złożenia informacji o stanie Ann. 
Po chwili zaczęli przychodzić goście: doktor fizyki, 
protokolantka, człowiek od klimatu i geolog.

Ann weszła na końcu i rozejrzała się. Podeszła 
i oparła dłoń na moim ramieniu. Zauważyłem zdzi-
wione spojrzenia. W tym czasie podziękowała wszyst-
kim za obecność i usiadła w fotelu obok. Odczekała, 
aż szmer na sali ucichnie i udzieliła mi głosu. Mó-
wiłem kilka minut, po czym dyskusja przeskoczyła 
na inne tory. W pewnym momencie Ann sięgnęła po 
wodę stojącą tuż przy mnie. Poczułem ciepłe mu-
śnięcie dłoni: delikatnie zwracające moją uwagę 
i zbyt długie, jak na przypadkową techniczną czyn-
ność. Potem przyszły następne dotknięcia. Dążyła 
do nich w sposób wyraźny, bo pożyczając długopis, 
nie musiała nam splatać rąk. Czasem spoglądała mi 
głęboko w oczy, jakby szukała uwagi, niekiedy na-
krywała moją dłoń swoją. Słuchając kogoś przysunęła 
się bliżej, momentami przytulając do mnie ramieniem 
lub udem. Nie wiedziałem, czy pozostali widzą to, co 
ja odczuwałem aż nazbyt wyraźnie, a zarazem czu-
łem coś w rodzaju dumy. Gdzieś w głębi snułem przy-
puszczenie, że to może jej zaszkodzić.

Tuż przed przerwą Ann zapowiedziała, że pod-
czas kolejnego Konsylium przedstawi wyniki badań 
Komnaty Zapisków pod Sfinksem. Na sali przeszedł 
szmer. Geolog zapytał:

- Czy możemy prosić o jakieś wstępne informacje?

- Wszystko w swoim czasie – ucięła. – Idźcie 
proszę do stołówki. Każdy musi coś jeść. 

Ann pozostała, tak jakby kwestia głodu jej nie 
dotyczyła. Natychmiast całą uwagę skupiła na ręcz-
nym komunikatorze. Przez dłuższą chwilę siedzie-
liśmy w ciszy. Próbowałem nawiązać rozmowę, ale 
nawet nie odwróciła oczu od ekranu. Po dziesięciu 
minutach naukowcy wrócili, a razem z nimi delikatne, 
zmysłowe muśnięcia. Rozmowa na nowo wciągnęła 
dyskutantów. W pewnej chwili chciałem przekazać 
Ann jakąś bieżącą refleksję. Mówiłem cicho, a wtedy 
ona nachyliła ucho w taki sposób, że dotknąłem go 
wargami. 

Czułem jej żar. Magnetyzm tego flirtu obezwład-
niał. Wyczekiwałem następnych czułostek; pobiera-
łem z nich przyjemne ciepło.

Po Konsylium szybko wstała i bujając biodrami 
poszła do siebie. Ruszyłem za nią. Gdy wszedłem, już 
siedziała za biurkiem. Przymknąłem drzwi od środka 
i usiadłem naprzeciw. Czułem wewnętrzną radość. Na 
jej twarzy dostrzegłem nagłą rezerwę.

- Czy dziś twoje plecy potrzebują ulgi? 
- Dziś nie mogę. Mam coś do załatwienia 

w mieście.
Wierzyłem w każde jej słowo. Przytaknąłem cał-

kowicie bezkrytycznie. W i e d z i a ł e m, że tak 
właśnie jest.

- Okay. Wobec tego daj mi coś na weekend. Zo-
baczymy się dopiero w poniedziałek…

- A co? – zapytała z nutką ciekawości.
- Może całuska w ucho.
Patrzyła na mnie dwie, może trzy sekundy, po 

czym podeszła. Zrobiła to dość sucho, w sposób po-
zbawiony czułości. 

- Ten całus był za słaby - powiedziałem.
- Bruno! – odparła natychmiast. - To 

nie-bez-pie-czne! 
Poczułem gorąco.
- No i dobra! 
- Powtarzam ci: takie zbliżanie się jest niebez-

pieczne. Muszę zacząć stawiać granice. 
Rudowłosa wróciła na miejsce bez emocji, ni-

czym po załatwieniu jakiejś sprawy z dawno rozpisa-
nej listy. Znów byłem kompletnie skołowany. Miałem 
wrażenie, że przychodząc tu wszedłem w rolę psa że-
brającego o pogłaskanie. Na czym budowałem swoje 
nadzieje? Nie zrobiła przecież nic, kompletnie nic, 
aby mnie zdobyć.

Nagle zapytała podniesionym głosem:
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- Dlaczego to wszystko robisz? 
- Ale co? – uniosłem brwi.
- To! – Przechylona nad blatem musnęła moją 

dłoń, a potem przesunęła palcami po ramieniu i po-
liczku. – Te wszystkie dotyki. Chyba nie powiesz mi, 
że to nic takiego?! 

Kompletnie zgłupiałem. To jak okazywałem się 
napastnikiem. Ze zdziwieniem usłyszałem swój uspra-
wiedliwiający głos:

- Lubię twój dotyk. To staje się w spo-
sób naturalny.

- Okay – skinęła szybko, jakby w geście zgody. 
- Ale ten masaż mógłby przecież zostać zrozumiany 
jako dwuznaczny. Uważam oczywiście, że nie prze-
kroczył mojej strefy intymności i koleżeńskości – do-
dała, niewinnie wzruszając ramionami. 

Wbiłem wzrok w podłogę.
- Ufasz mi? – spytałem w końcu.
- To bez znaczenia – odparła, patrząc gdzieś 

w bok. 
Poczułem chłód i pustkę. Zeszkliły mi się oczy, 

musiałem natychmiast wyjść. Na zewnątrz zadarłem 
głowę: dziś same chmury i tak mało nieba.

…
Nie wróciłem już na zebranie, moja rola była 

zakończona. Rozpoczynałem miesięczny urlop. Po 
powrocie do domu włączyłem Realnet. Otworzy-
łem nowe piwo i wziąłem głęboki łyk, a zaraz potem 
drugi. Ukryłem twarz w dłoniach. Nagle poczułem 
olbrzymie zmęczenie i zapragnąłem całkowicie wyłą-
czyć świadomość.

Jakiś czas siedziałem otępiały. Później mimo-
wolnie przeszukiwałem sieć, odnajdując fotografie 
Ann i związaną z nią historię naszych czasów. Po 
kilku godzinach otworzyłem kolejne piwo. Resztę 
wieczoru wypełniły mi rutynowe czynności domowe. 
Przygotowałem kolację dla wszystkich. Wziąłem 
prysznic i bez słowa położyłem się do łóżka. Nadcho-
dziła kolejna nieprzespana noc, kolejna gonitwa my-
śli, niczym z absurdalnego snu. Byłoby mi lżej, gdyby 
Ann nie istniała. Muszę o nią dbać, jest cudowna. 
Bawi się mną, nie myśli o tym co czuję. A co ja czuję? 
Jest cudowna.
…

Przerwa dobrze mi zrobiła. Już po tygodniu wa-
kacji obrazy pracy zacierały się same. Zwiedzałem 

okolicę z dziećmi, tłumacząc im niuanse przyrody, 
które te malutkie umysły przyjmowały jak cuda. 
A może taka ocena jest najwłaściwsza? 

 Po miesiącu wróciłem do Instytutu. Rozpako-
wując rzeczy w biurze czułem odprężenie i czystość 
umysłu. Ta cudowna bezmyśl trwała do momentu, 
w którym w drzwiach pojawiła się Ann. Zwiewny 
fason czerwonej sukienki rozjaśniały białe grochy. 
Przestrzeń wypełnił zapach sandałowca. 

- Witaj – rzuciła z szerokim, jasnym uśmiechem.
Natychmiast podeszła i mocno mnie objęła, 

przypominając kochankę pełną zadawnionej tęsknoty. 
Zaskoczony odwzajemniłem uścisk.

- Tęskniłam za twoimi dłońmi – powiedziała, 
spoglądając mi prosto w oczy. Jej twarz była bardzo 
blisko. Po chwili dodała: – Mam bardzo zmęczone 
ramiona. 

Stała niecały metr ode mnie; zalotnie prze-
gięła szyję.

Czułem mętlik w głowie. Obserwowałem nie-
przytomnie zmysłowy krój miękkich warg. Znów była 
zapraszająca i wewnętrznie rozedrgana. Znów dzia-
łała tak, jakby chciała rozgorzeć wszystko na nowo.

- A kiedy będzie konsylium? – poruszyłem służ-
bowy temat, by zapanować nad rozmową.

- Pojutrze – lekko poruszyła biodrami, patrząc 
z wyczekującym uśmiechem. 

- Masz wyniki z Egiptu?
- Mam.
To dziwne: mogły być przełomowe, ale nie zapy-

tałem o nic więcej. 
- W moim gabinecie dziś po południu zaczyna 

się remont – oznajmiła. - Przez ostatnie tygodnie 
dużo pracowałam. Strasznie bolą mnie plecy… - po-
wtórzyła z naciskiem, zniżając głos do szeptu.

- W którym miejscu?
Podeszła bardzo blisko i chwyciła moją dłoń:
- Tu – dotknęła nią okolic karku, a potem popro-

wadziła na ramiona i plecy. Schodziła coraz niżej, aż 
pod opuszkami poczułem pulsujące ciepło. 

- Więc potrzebujesz, by ktoś się nimi zajął.
- Chodźmy dziś do mnie, bardzo cię proszę – za-

mruczała niskimi rejestrami dostępnymi wyłącznie 
dla miłosnych kodów kochanków.

- Dobrze. Po pracy.
- Po pracy… - powtórzyła. Wychodząc mru-

gnęła okiem.
Dostanie czego chce, czymkolwiek to jest. Pójdę 

tam, bo nie potrafię stawić oporu tej sensualnej magii. 
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Często odnosiłem wrażenie, że jestem dla niej zupeł-
nie nikim. Teraz jednak czułem się bardzo męsko. Ona 
o tym wiedziała.

 Jasne wnętrze apartamentu Ann wypełniały 
schludne meble i uporządkowane rzeczy osobiste. Za-
proponowała wino. Gdy sięgnęła gdzieś po butelkę, 
stanąłem tuż za nią i przyciągnąłem do siebie. Na-
sze palce splotły się. Staliśmy przytuleni, bardzo bli-
sko. Poczułem wypukłość jej pośladków. Powiodłem 
dłońmi do góry, delikatnie w kierunku ramion, tak 
jakbym trzymał kruchy kryształ. Znów oszałamiał 
mnie jej zapach. Miałem twarz na wysokości rudych 
kosmyków, usta tuż przy szyi. Wzdychała głęboko, 
z niecierpliwym napięciem. Drgnęła, kiedy rozpina-
łem jej stanik i zagarnęła mnie ramionami, gdy do-
sięgłem ust. Dawały powolną, delikatną rozkosz, gdy 
połykałem jej ślinę.

Później zasnęliśmy. Obudziłem się z poczuciem 
głębokiego spełnienia, oczyszczenia po wielkiej burzy. 
Przez jakiś czas leżeliśmy wtuleni w siebie. Obejmo-
wała mi szyję, opierając nagą pierś o brzuch. Chcia-
łem myśleć, że mnie kocha. Delikatnie pogładziłem 
miedziane włosy.

- Powiedz prawdę. Dlaczego to zrobiłaś? 
- Prawda jest tylko szczególnie akceptowaną 

przez ciebie wersją zdarzeń.
Przeciągnęła się jak kotka i zanurkowała pod 

kołdrą. W chwilę później dotknęła mnie ustami. Nie-
mal natychmiast poczułem erekcję. Krew uderzała 
miarowo, odczuwałem ją jak równomiernie napływa-
jące fale gorąca. Lekkie zawroty mąciły mi głowę. 

- No co - wzruszyła ramionami. - Miałam długą 
przerwę. Jestem bardzo spragniona. 

- Ja też – wyszeptałem i wziąłem ją drugi raz.

…
Ponownie zobaczyliśmy się dopiero w dniu Kon-

sylium. Roznosiły mnie pozytywne fluidy, jakby w po-
wietrzu wisiała jakaś obietnica. Tuż przed zebraniem 
postanowiłem do niej zajść, choćby na chwilę spoj-
rzeć w oczy, założyć włosy za ucho, ukraść całusa. 

Uchyliłem drzwi. Siedziała w skupieniu przy 
biurku. Stanąłem tuż obok. Nawet nie drgnęła.

- Cześć. Co słychać? – zapytałem. 
- Za chwilę zebranie. Będę mówić o Egipcie. 

Mam już wszystkie dane.
Poczułem, że zadrżał mi głos:

- Czy jest szansa cię przytulić?
Odłożyła zajęcia i rozparła się w fotelu taksując 

mnie wzrokiem. Milczała. 
- Trudno mi ciebie zrozumieć - westchnąłem 

z rezygnacją. Znów ogarnęło mnie przytłaczające 
zmęczenie. Czułem się intruzem. – Jesteś całkowicie 
zamknięta. Wzniosłaś wokół siebie mur.

- Nie próbuj go zburzyć – wymierzyła sucho 
słowa, niczym siarczysty policzek. Mówiła to z nie-
przeniknioną miną. - Będę z tobą sypiać. Mogę ci dać 
czas. Ale nigdy nie dotkniesz mojego wnętrza.

Pojąłem z dotkliwą rozpaczą, że znów znika. 
Jeden krok do przodu, dwa kroki w tył, pomyślałem. 
Zrobiłem je dosłownie.

- Dokąd idziesz? Nie interesuje cię, co odkryłam 
w Egipcie?

Gardło wypełniała mi wielka gula, mieszanina 
żalu i gniewu. Zakryłem usta powstrzymując napły-
wającą falę wymiotów. Zapomniałem już o ratowaniu 
świata. Na co komu świat, skoro nie ma w nim dla 
siebie miejsca?!

Do domu dotarłem wcześniej niż zwykle; nikogo 
nie zastałem. Ugasiłem pragnienie dużą szklanką 
wody, nie chciałem jeść. Oparłem ciężko plecy 
o ścianę, ale zaraz opadłem bezsilnie na podłogę. 
Leżałem targany spazmami płaczu. Czułem pustkę, 
dewastację, absolutną wyrwę w środku. Chciałem 
wreszcie uwolnić z siebie cały mój ból. Zagryzłem 
pięści, by nie krzyczeć. 

Wiedziałem, że czeka mnie cierpienie. Nie mo-
głem dłużej pozostać w tym miejscu. Patrzeć na nią 
każdego z następnych dni, widzieć słodycz, czuć za-
pach. Nie mogłem wdychać powietrza którym od-
dychała i siadać w miejscach, w których siadywała, 
żeby żal nie rozrywał mi wnętrzności. Nie rozumia-
łem nawet, co właściwie miała na myśli, gdy mówiła 
że to „n i e b e z p i e c z n e”. W jakim sensie? Dla 
kogo? Jakie groziły konsekwencje? Nie znajdę już siły 
na te pytania; musiałem jedynie znaleźć sposób, aby 
się uwolnić.

I to już wszystko? Naprawdę wystarczyło parę 
dotknięć, głębokich spojrzeń w oczy i odrobina bli-
skości, by pokochać? Może to prawda, że mgnienia 
miłości powstają w ułamkach tych wszystkich roz-
iskrzonych sekund, z nagła rozbudzone pragnie-
niem dotyku każdego zgięcia skóry pojawiającego 
się z wiekiem, przebarwień brzucha i niedoskonało-
ści bioder.
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Nazajutrz wymówiłem pracę za pośrednictwem 
komunikatora. Przez kolejny tydzień poranne wsta-
wanie było ciężkie od smutku tępego jak nieustanny 
ból głowy. Wiedziałem, że nie otrząsnę się, dopóki 
nie zacznę realizować swojego planu: będę pomagał 
biednym, tak jak chcieli rodzice. 

Po śniadaniu wszedłem do łazienki. Patrząc 
w lustro przejechałem dłonią po rzedniejących wło-
sach. Czas mijał. 

Zrozumiałem, że nie chcę kobiety, od której ni-
gdy nie usłyszę słów miłości. Każdy wysiłek byłby 
daremny. Pozostało zniknąć. Przestać ją widzieć. 
Rozpuścić we mgle zapomnienia. 
…

Co określa naszą wartość jako ludzi? Wszystko 
o co zabiegaliśmy, a co przez los, zaniechanie, albo 
własne działanie utraciliśmy. Pracę, kobietę która 
odeszła, minioną młodość.

Minął rok. Relacja z Ann wydawała się odle-
głym epizodem zupełnie pozbawionym znaczenia. „Mr 
Yellow” po dziesiątkach lat przerwy znowu ostrzegał 
świat przed zgubą, a ja szukałem prawdy w dawnych 
książkach. Stary Dworzec Centralny pod grubą war-
stwą betonu skrywał miliony manuskryptów, a ob-
sługa tej gigantycznej biblioteki zajęta była głównie 
ich digitalizacją. Myślałem o tych ludziach jak o mni-
chach przepisujących średniowieczne księgi.

Wędrowałem od alejki do alejki, aż w końcu 
trafiłem przed półkę z niewielką tabliczką: William 
Szekspir. Dotąd czytałem tylko małe fragmenty, ale 
zawsze zdejmowały mnie dreszczem. Pod szyldem 
widniało znajome memento.

Poczułem uderzenie krwi. Podobne do tego, ja-
kie odczuwamy nagle, gdy po latach rozpoznajemy 
w tłumie zapach dawnej miłości. Mijają lata, zapomi-
namy o tym, że istniała. Ale ona ciągle tam jest. 

Cytat stanowił fragment większego sensu:

Nasza zabawa skończona. 
Aktorzy byli duchami, zgodnie z zapowiedzią, 
I rozpłynęli się w zwiewnym powietrzu. 
A jak ulotna materia tych wizji, 
Jak nasze bezcielesne widowisko, 
Tak i pałace świetne, wieże w chmurach, 
Wzniosłe świątynie, ba, cały ten glob 
Ze wszystkim, co ma na swojej powierzchni, 
Kiedyś rozwieje się, nie zostawiając 
Strzępu mgły nawet.

Jesteśmy surowcem, 
Z którego sny się wyrabia, a życie 
To chwila jawy między dwoma snami.

Kiedyś chciałem dzielić ten sen z Ann. Bo skoro 
Istnienie jest ulotne jak sen, nie powinniśmy tracić 
z niego ani chwili. A jeśli dysponujemy wyłącznie se-
kundą bez znaczenia dla wszechświata, to co tak na-
prawdę jest ważne?

Czas przemijał jak fala odpływu. Fale jednak 
powracają, tak jak historia zatacza koła: od obojętno-
ści w korytarzu, przez dopaminowe zamroczenie ka-
żące gryźć szyję i ściągać majtki zębami, po tkliwy 
sentymentalizm wspomnień. Takich, jakie pojawiają 
się, gdy znienacka trafiasz w miejsca w których byli-
ście razem. One stają się święte.

Męczyłem się. Ale przynajmniej cokolwiek czu-
łem. Trwanie odbiera momenty, których nic nie jest 
w stanie przywrócić. Nie cofnie się dotyku, nie przy-
wróci dopiero wygasłych słów i minionych wczoraj 
spojrzeń. A lęk sprawia, że robiąc krok w przód, pro-
wokujemy dwa kroki w tył. Tak właśnie jest. 

Czytając to teraz poczułem, że życie jest pa-
smem absurdów, groteski i bezsensownego zgiełku, 
spośród którego łapiemy rzadkie chwile szczęścia. 

Dla mnie to była jedna z nich.

To uderza w twarz. I uruchamia sens. 
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Zbigniew Brzeziński

Fantastyka według 
Stanisława Żaka
Przynajmniej dwie z definicji fantasty-
ki i science fiction powstały w Kiel-
cach. Ich autorem jest prof. Stanisław Żak. 

Badacz niezwykły i człowiek wielu talentów: hi-
storyk literatury, opozycjonista internowany w stanie 
wojennym, Senator RP (I i II kadencji), znawca teatru 
i radia, budowniczy mostków i honorowy obywatel 
Chmielnika. Profesor jest autorem licznych publikacji. 
Obecnie przygotowuje do druku studium poświęcone 
twórczości Wiesława Myśliwskiego. Ukazać ma się 
też wywiad-rzeka, którego udzielił swojemu uczniowi 
dr hab. Rafałowi Dudale. Wydał między innymi dwie 
książki o życiu i prozie Witolda Gombrowicza. Po-
pularne szkice na temat polskich noblistów w dzie-
dzinie literatury. Niewielkie, ale bardzo cenne opra-
cowanie: „Cenzura wobec humanistyki”. Co ważne 
ukazują się też wspomnienia Profesora o ludziach 
(„Wdzięczność pamięci”) i wydarzeniach, których 
był świadkiem („Wojna i inne zdarzenia”). Warto też 
przywołać prace z teorii literatury. Na przykład tom: 
„Nowele i opowiadania (ewolucja gatunku)”, którego 
był redaktorem. W ostatnim „Projektorze” ukazała 
się recenzja do zbioru krytyk teatralnych jego autor-
stwa, zatytułowanego: „Teatr dla ludzi jest…” (2019 r.). 
Podjął też trud szczególny, jakim było zredagowanie 
na początku lat dziewięćdziesiątych przeznaczonego 
dla nauczycieli, uczniów i studentów „Słownika. Kie-
runki – szkoły – terminy literackie”, stanowiącego 
bazę niniejszego artykułu.

definiCja fantastyki według Żaka
Jak już wspomniano, zainteresowania Stani-

sława Żaka są bardzo bogate. Co ważne każde za-
gadnienie, z którym się spotyka, i które go zainte-
resuje, stara się ten uczony poznać lepiej, zrozumieć, 
a jeśli zrozumie, to również objaśnić, jeśli trafi się 
ktoś dość mądry, żeby posłuchać. Przyjrzyjmy się naj-
pierw szerszemu z pojęć, jakim jest fantastyka.

Fantastyka – gatunek twórczości literackiej, 
w którym świat przedstawiony zasadniczo odbiega 

od norm przyjętych i obowiązujących w budowie 
świata realnego. Rzeczywistość przedstawiona skon-
struowana jest według nieznanych czytelnikowi praw 
i zasad (jeśli chodzi np. o fantastykę grozy), albo też 
z naukowych teorii i hipotez autor wysnuwa z wy-
obraźni twórczej obrazy, nową zupełnie rzeczywistość, 
niesprawdzalną empirycznie w chwili powstania.

W dalszej części hasła Żak zwraca uwagę na 
związki z baśnią, choć nie w odniesieniu do słynnego 
eseju Tolkiena, utopii (Tomasz Morus, „Utopia” i Jona-
than Swift „Podróże Guliwera”). Podkreśla, że bywa, 
iż bohater zostaje wprowadzony w świat fantastyczny 
i musi w nim uczestniczyć. A co jest według Profesora 
głównym chwytem fantastyki?

Głównym chwytem fantastyki jest to, co nie 
może się zdarzyć, a jednak się zdarza (…).

W grupie gatunków literackich związanych 
z fantastyką Żak wymienia: baśń (z zastrzeżeniem, 
że ta zawsze dobrze się kończy), powieść fanta-
styczną, powieść grozy, dramat fantastyczny i dra-
mat romantyczny. Kiedy pojawia się fantastyka we-
dług Profesora?

(…) fantastyka pojawia się wtedy, gdy literatura 
odchodzi od zasady mimetycznego przedstawienia 
rzeczywistości oraz pojmowania sztuki jako raportu 
z tego, co nas otacza, z realiów.

Jak się zdaje, w rozwinięciu myśli Profesor na-
wiązuje do fantastyki takiej, jaką tworzył m.in. Stefan 
Grabiński. Ujął to tak: zjawiska fantastyczne wypły-
wają zawsze z tej samej zasady: tym są straszniej-
sze, im zwyklejsze jest ich otoczenie, im bardziej nie-
postrzeżenie i nagle się objawiają, im więcej niosą 
w sobie fatalizmu i nieuchronności, która wypływa 
z logicznego układu przyczynowo skutkowego. Oto 
idealna ściąga dla autorów, chcących przyciągnąć 
czytelnika! Rada dla tego gatunku może nawet cel-
niejsza niż zawarte przez Umberto Eco w dziele „Lec-
tor in fabula”.

wokół definiCji sCienCe fiCtion
Niestety wydawnictwo nie zadbało o prostą na-

wigację między hasłami słownika, a to wielka szkoda. 
Czytelnik, jeśli spodziewa się, że jakiś przedmiot po-
winien zostać przez Autora omówiony, musi sam to 
sprawdzić. Dzięki takim poszukiwaniom obok hasła: 
fantastyka, znajdziemy też: science fiction. Pytanie 
o to: czym jest fantastyka naukowa, pewnie najpro-
ściej skwitować parafrazą myśli św. Augustyna na 
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temat pojęcia czasu: wiem, kiedy nie pytasz. Jak po-
radził sobie z tym wyzwaniem Żak?

Science fiction – ścisłe zdefiniowanie pojęcia li-
teratury science fiction jest dość trudne, a to z racji 
nielicznych, często całkowicie różnych interpretacji. 
Niektórzy krytycy (…) kładą nacisk na aspekt nauko-
wo-techniczny, inni natomiast za najistotniejszy uwa-
żają element fantazji. (…) dla autora science fiction 
oznacza realistyczne spekulacje o możliwych przy-
szłych wydarzeniach, mocno oparte na gruntownej 
znajomości świata dzisiejszego i minionego i pełnym 
zrozumieniu istoty i znaczenia metody naukowej.

Fundamentem może być hipotetyczna sytuacja, 
odkrycie w nauce, lub technice, ale również w pseu-
donauce i pseudotechnice. Żak zauważa, że w nie-
spójnych definicjach powtarzają się: 

1, element naukowy, 2, element zmyślenia 
lub nieprawdopodobieństwa.

Tak oto, po długich rozważaniach, docieramy do 
definicji właściwej:

Możemy przyjąć definicję gatunku, że jest 
to proza fabularna, w której świat przedstawiony 
umieszczony jest w czasie przyszłym, w bliżej 

nieokreślonej przestrzeni, w warunkach niepodob-
nych do naszych warunków życia; że jest to projekcja 
wyobraźni autora, oparta na prognozach współcze-
snych badań naukowych, rozwoju różnych dyscyplin 
wiedzy. Najczęściej są to zmagania człowieka z wy-
produkowanymi przez niego maszynami lub z przed-
stawicielami innych kultur, z innych cywilizacji i in-
nych planet.

Stanisław Żak zwraca uwagę na wpływ, jaki wy-
warł na ten gatunek już Allan Edgar Poe ze względu 
na zainteresowanie tegoż autora rozwijającymi się 
dynamicznie naukami przyrodniczymi, co wykorzysty-
wał w swoich utworach. Jako pioniera wskazuje Ju-
liusza Verne’a, ale zaznaczając, że przełomowe zna-
czenie dla gatunku miała twórczość Herbarta Georga 
Wellsa. Co ciekawe Verne w kurtuazyjnych odpowie-
dziach na dziennikarskie zaczepki o twórczość autora 
„Wehikułu czasu”, delikatnie zwracał uwagę, na słab-
sze niż u niego naukowe podstawy literackich wizji.

Z autorów polskich Żak rolę prekursorów od-
daje: Jerzemu Żuławskiemu i Stefanowi Grabińskiemu. 
Za najwybitniejszego przedstawiciela uznaje jed-
nak Lema.

A skąd się bierze fantastyka według Żaka?
Fantastyka jest następstwem obrazu świata bez 

cudów, świata poddanego ścisłej przyczynowości.

***
We wtorek 8 lutego 2022 roku prof. Stanisław 

Żak obchodził dziewięćdziesiąte urodziny. Ad multos 
annos, Profesorze! Stu i więcej lat! 

Profesor Stanisław Żak (2020). Fot. Zbigniew Brzeziński
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Marek Kolender

Eneida Kosmiczna
Kolejna nudna planeta. Szare kamienie, pył 

i niebo. Jedynym urozmaiceniem były wzgórza, 
a i one były tylko względnie ciekawe – jeśli już jakieś 
występowały, były niskie i niezbyt strome.

Jakby tego było mało, był to dzień marszu. Na-
sza kochana biurokracja uznała, że każdy kosmo-
nauta MUSI spędzić na badanej planecie przynaj-
mniej jedną ziemską dobę poza statkiem. Mówią, że 
maszyna może coś przeoczyć.

– Dobra, wystarczy na dziś! – powiedziałem so-
bie. – Zaraz wracam, głodny jestem jak…

I wtedy nudna, szara górka przede mną eksplo-
dowała. Jeden błysk i nagle byłem w powietrzu. Nie 
spadałem. Coś ściskało mnie za nogę. Wyrywałem się, 
ale nie puszczało. Próbowałem chwycić za broń, ale 
to nie udało się w tym pędzie. Krzyczałem, rzucałem 
się. I prawie zwymiotowałem śniadanie, gdy ramię 
szybko się cofnęło.

Piach i szarość. Tyle widziałem.
Nagle byłem w jakiejś jamie. Było bardzo 

ciemno, ale gdzieś pośrodku paliło się małe świa-
tełko. Nogę nadal miałem uwięzioną.

Zaraz zbliżyło się do mnie drugie ramię.
Przylgnąłem do ziemi i starałem się nie ruszać, 

ale czubek ramienia prześliznął się obok mojej twarzy 
i… poszedł w dół. Podążyłem za nim wzrokiem.

Wejście danych! Dlaczego, nie 
ma dopasowanego…

Końcówka zmieniła kształt i dopasowała się do 
wejścia. Na ekranie wewnątrz mojego hełmu prze-
szedł ciąg jedynek i zer.

– Tłumacz! – powiedziałem.
Natychmiast po ekranie przeleciały litery, ale 

nic nie zdążyłem przeczytać.
– Czytaj! – poleciłem komputerowi.
– A więc… – usłyszałem beznamiętny głos lek-

tora. – … zaczęło się to tak…

* * *
Działo się to na jednej z wielu planet zamiesz-

kanej przez jedną z licznych ras. Leyton biegł przez 
ulicę swego miasta. Był dzień, ale na niebie świeciły 
gwiazdy – gwiazdy śmierci, okręty kosmiczne Tygrów, 

którzy blokowali planetę już od kilku tygodni. Dawali 
wybór – niewola i upokorzenie albo zagłada. A teraz 
on, Leyton Yter, znalazł rozwiązanie. Pracował nad 
tym, bo za to mu płacili – tak zawsze mówił, jednak 
prawda była taka, że traktował to jako zagadkę lo-
giczną, psychologiczną. Próbował podejść do tego 
na różne sposoby – fizyka, chemia… ale dopiero gdy 
włączył w to moralność i filozofię, znalazł rozwiąza-
nie. Dokładniej rzecz biorąc, musiał je wyłączyć.

Wiedział, że przez komunikator nie przekona 
tych u góry do swoich racji. No i niestety byli jeszcze 
szpiedzy. Dlatego sam do nich poszedł.

Był już pod pałacem i pokazał strażnikom prze-
pustkę. W sprawach badań miał dostęp wszędzie 
i o każdej porze, mógł nawet w środku nocy wejść 
do pokoju przewodzącego Radzie Ośmiu. Może i nie 
byłby to dobry pomysł, ale miał do tego prawo.

Wielkie drzwi do sali obrad otworzyły się przed 
nim z hukiem i wszyscy zgromadzeni zwrócili na 
niego wzrok.

– Kim on… – zaczął jeden z członków rady, ale 
szepty siedzących po jego bokach szybko wyjaśniły 
mu, kim jest Leyton. Umilkł od razu.

Tylko jedna osoba na sali nie spojrzała na niego. 
Trudno jednak powiedzieć, czy była to osoba – wi-
dział tylko skafander. Wiedział, kto jest w środku 
i cieszył się, że widzi jedynie strój. Tygrowie podobno 
byli paskudni nie tylko z charakteru.

W uszach aż dudniła cisza – nie był to zwykły 
brak dźwięku, ale raczej jego odwrotność.

– Macie czas do końca waszego święta, potem 
będzie tylko rzeź, zastanówcie się nad tym – mówił 
głos ze skafandra. – A ty możesz przekazać to lu-
dziom! – rzekł do Leytona, obracając powoli łeb.

Konstruktor nie miał najmniejszego zamiaru by 
to zrobić.

Zielona postać – bo takiego koloru było to prze-
branie – ruszyła powoli ku drzwiom. Zatrzymała się 
jeszcze na chwilę i rzekła:

– Dwa tygodnie. Pamiętajcie.
Drzwi zostawiła otwarte.
– Czego chcesz?! – przerwał ciszę przewodni-

czący, gdy strażnicy zamknęli już wrota. – Nie wi-
dzisz, że jesteśmy zajęci?

– Ja… Panie, myślę, że wiem, jak możemy 
się uratować.

Przez salę przebiegł szmer, a „pierwszy wśród 
równych” tylko przeszywał go wzrokiem. Po chwili 
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powiedział jednak głosem, który przypominał nieco 
przełamywanie styropianu:

– Mów.
– Ja… – zaczął Leyton, a widząc zniecierpliwienie 

na twarzy przewodniczącego, przyspieszył. – Mamy 
ratować siebie, tak? Najpierw jednak musimy sobie 
odpowiedzieć, czym w zasadzie jesteśmy?

Wódz westchnął.
– Nie wiemy, może nam powiesz?
Leyton czuł, że wódz jest podrażniony i że może 

się to źle dla niego skończyć. Wiedział też jednak, że 
bez kilku zabiegów oratorskich się nie obejdzie.

– Chodzi o to, że przede wszystkim jesteśmy my-
ślami, bo czym jesteśmy bez nich? – zapytał retorycz-
nie i, wiedząc, że przewodniczący zaraz się wtrąci, 
odpowiedział sobie: – Niczym. Zwierzętami.

– Ciała też są ważne… – powiedział Trevon, ten 
jeden z rady, którego Leyton znał osobiście. – Ale do 
czego zmierzasz?

Leyton zamilkł na chwilę.
– Czy wiecie panowie i pa-

nie… – Skłonił się w stronę dwóch radnych. – … czym 
jest transhumanizm?

Trevon wiedział, Leyton był tego pewien, mimo 
tego na sali panowała cisza.

– Kontynuuj… – powiedział przewodniczący.
– Od kilku lat pracowaliśmy nad podróżami ko-

smicznymi - dalszymi i szybszymi
– I co?
– Uważam, że nie jest to możliwe w przeciągu 

najbliższych dwustu lat, a przynajmniej nie w takiej 
formie, jak każdy sobie to wyobraża. Gdy inni pra-
cowali, by przybliżyć nas do tych nierealnych mrzo-
nek, ja poszedłem inną ścieżką. Nasze ciała to tylko 
kawałki mięsa, a nasze myśli to impulsy elektryczne. 
Możemy uciec z tej planety jeszcze dziś… Tyle że 
w malutkich urządzeniach z napędem atomowym, jako 
te impulsy właśnie! Niech Tygrowie rządzą sobie pla-
netą trucheł bez dusz i myśli!

W tym momencie otworzył walizkę i zaprezento-
wał urządzenie. Przez salę przeszedł szmer.

– Więc… – zaczął przewodniczący. – Mielibyśmy 
porzucić nasze życia dla tego? – Tutaj wskazał na pu-
dełeczko. – Spójrz za okno. Tysiące lat ewolucji i bu-
dowy cywilizacji. Budynki, domy, mosty, drogi, ma-
szyny… Ja wolę już pełne uzależnienie ludzkości niż 
coś takiego! Zwariowałeś! Zmarnowałeś lata pracy, 
zamiast zbliżyć nas do gwiazd!

W doktorze coś zawrzało, pękło i krzyknął:

– Teraz to niech pan mnie posłucha! Tak, posłu-
cha i również spojrzy za okno, ale nieco wyżej. Tak, 
tam nad naszymi głowami jest to, co obróci pana mo-
sty i maszyny, ewolucję i cywilizację w gówno i nie 
da nam dwustu lat na ucieczkę!

Na sali zapadła cisza, a przewodniczący wyglą-
dał na zszokowanego.

– Więc kto zmarnował lata pracy… – Ley-
ton poszedł za ciosem. – … Ja, który mogę urato-
wać nas i naszą kulturę, czy oni, którzy pracowali 
nad mrzonkami?

Przewodniczący wręcz kipiał ze złości, było 
to aż nazbyt widoczne. Odezwał się człowiek po 
jego prawicy:

– Ile tego masz? Jak długo trwa produkcja?
Przewodniczący spiorunował go wzrokiem. Ley-

ton i tak odpowiedział:
– Kilka tysięcy dużych zestawów, dziesiątki ty-

sięcy małych. Z naszą technologią produkcja jest 
szybka, a gdyby zmobilizować wszystkich, myślę, że 
możliwe byłoby wzbicie się całych narodów, jeszcze 
nim miną te dwa nieszczęsne tygodnie.

– Niech stąd odejdzie i nie pokazuje mi się na 
oczy! – wysyczał wódz.

– Panie Leyton, skontaktujemy się z pa-
nem. – powiedział Trevon. – Proszę nikomu nie mówić 
o tej rozmowie. Naprawdę nikomu. Przemyślimy to, 
co pan powiedział.

– Po moim trupie. – mruknął przewodniczący.
To może być już całkiem bliskie wydarzenie. – 

pomyślał naukowiec.
– Skontaktujemy się, dlatego konieczna 

jest dyskrecja.
– Oczywiście. – powiedział Leyton.
Ale widział nienawistny wzrok „pierwszego 

wśród równych”. Wiedział, że prędzej świnie zaczną 
latać, niż stanie się to z jego wynalazkiem. A przynaj-
mniej za przyzwoleniem władz.

Gdy więc wyszedł, ruszył prosto do Lydii.

* * *
– Kochana, nie mamy wyjścia!
– Jeszcze raz, co ci powiedzieli? – spytała Ly-

dia. – Że się z tobą skontaktują? To chyba dobrze, 
prawda?

Leyton westchnął.
– Nie! To najgorsze, co może być! Tak zawsze 

mówi się tym, z którymi zdecydowanie nie chce 
się kontaktować…
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Chodził po pokoju wte i wewte. Było dosyć 
ciemno, a do tego nie było to duże mieszkanie. Oparł 
się o stół z syntetycznego drewna. Sięgnął do półki 
i nalał sobie na dno szklanki.

Dobrze, że chociaż wódka nie jest jeszcze syn-
tetyczna. – pomyślał i uniósł kubek do ust. Ręka mu 
drżała. Gdy już prawie nalał sobie do ust, a potem do 
gardła, odsunął naczynie.

Nie mogę teraz pić! – uznał w końcu. – W każ-
dym momencie możliwe jest, że będę musiał się ze-
skanować. Mimo wszystko nie chciałbym być pijany 
przez całą wieczność.

– Nie za wcześnie na coś takiego? Ledwo 
po dwunastej…

Rzucił szklanką w ścianę.
– Kurwa! Zaraz nas rozpierdolą, a oni nie mają 

żadnego pomysłu, żadnego…
Lydia wstała i podeszła do niego.
– Leytonie…
– Czego?!
Odwrócił się do niej, a ona się odsunęła.
– No czego?! Nie widzisz, że wszyscy umrzemy, 

do kurwy nędzy?!
Milczała chwilę, wzięła oddech i rzekła:
– Wyjdź z mojego domu, Leytonie.
– Ja… Przepraszam, nie chciałem…
– Powiedziałam „wyjdź”! Może porozmawiamy 

później, gdy się uspokoisz. O ile jeszcze wszyscy nie 
umrzemy, do kurwy nędzy.

Spojrzał jej w twarz. Trudno było dostrzec tam 
jakikolwiek wyraz, a już zwłaszcza wyraz przychylny. 
Otworzył usta, zamknął je, zacisnął pięść i wyszedł. 
Drzwi zamknęły się z hukiem.

Szedł przez zatłoczoną ulicę. Na ludzi patrzył 
z pogardą. Zaraz mieli ich wszystkich zasiec, jak świ-
nie, jak karpie na Gwiazdkę, a oni wyglądali, jakby 
nic o tym nie wiedzieli!

– Jebane zwierzęta…
– Co? – usłyszał cienki głosik.
Spojrzał w dół. Mała dziewczynka wpatrywała 

się w niego wielkimi, zielonymi oczyma.
– Nic. – wymamrotał. – Takie coś jak „dzień do-

bry”, tylko milsze. Powiedz tak mamie, pewnie da 
ci cukierka.

– Aha. – odpowiedziała. – Fajnie.
Szedł dalej.
– Nadal tu jesteś?
– No.
– Dlaczego?

– Jakiś pan taki smutny… Ale dorośli tak 
chyba mają.

– Też jeszcze będziesz smutna.
I to nawet dorosnąć nie będziesz musiała. – po-

myślał, ale nie miał serca powiedzieć tego na głos.
– Co tam się dzieje? – spytała mała.
– Co?! – Leyton dojrzał mnóstwo policji. – To mój 

dom! To…
– Jebanego dnia! – powiedziała dziewczynka 

i zniknęła gdzieś.
Doktor podszedł do mundurowych.
– Panowie! – zawołał. – Co tu się dzieje? Co 

wy robicie?!
– Pan Leyton Yter? – zapytał jeden z nich, pa-

trząc na jakiś zwitek papieru.
– Doktor Leyton Yter, a dlaczego?
– Doskonale, szukaliśmy pana! – rzekł, nic sobie 

nie robiąc z uwagi Leytona. – Pójdzie pan z nami! 
Phil, Tern zaprowadźcie pana do komisariatu.

– A… Ale co?
Nie zważali na jego pytania. Zamiast tego 

chwycili go mocno i ruszyli przed siebie. Dziew-
czynka najwyraźniej miała rację. To będzie bardzo je-
bany dzień.

* * *
Siedział w celi już kilka dni. Jedyne, co mógł ro-

bić, to wpatrywać się w niebo i punkty na nim, które 
niedługo miały przynieść mu spokój. Nawet gdyby 
chciał, nie miał co tu robić – niby łóżko nie było złe, 
miał normalną toaletę, ogólnie warunki były dobre, 
jednak nie było tu w zasadzie nic.

Wiedział, dlaczego go zamknęli i był pewien, 
że nie chodziło nawet o zdradzenie tajemnicy Ly-
dii – chyba zwyczajnie o tym nie wiedzieli. Zrobili to, 
bo bali się, co może zrobić ze swoimi robotami. Miał 
świadomość, że znaleźli już jego dzieła. Co jednak 
najważniejsze – na pewno nie znaleźli wszystkich.

– Nawet ja nie jestem takim idiotą, żeby trzy-
mać coś takiego w jednym miejscu. – powiedział to 
na głos. Niektórzy mówią, że rozmowa z sobą samym 
jest oznaką szaleństwa, inni jednak sądzą, że wska-
zuje to na intelekt, a nawet geniusz. Wolał trzymać 
się tej drugiej wersji.

– Ley? – usłyszał głos za plecami.
– Cześć Lydia. – odpowiedział i stał tak obró-

cony w stronę okna. Nie odzywał się. Cisza robiła się 
jednak krępująca, więc powiedział w końcu:
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– Nie słyszałem, jak wchodziłaś. Pozwolili ci 
tu wejść?

– Tak.
Milczeli znowu, on wpatrujący się za okno, ona 

wpatrująca się w niego.
– Ley, oni mówią, że mają plan, który 

nas uratuje…
– Nie mają, kochana. Nie mają, ale boją się pa-

niki. I słusznie, trzeba zachować pozory. Wszystko to 
tylko pozory…

– Zmieniłeś się. Naprawdę cię nie poznaję! Skąd 
w tobie tyle nihilizmu?

W końcu na nią spojrzał, ona wolałaby jednak 
nie widzieć tego wzroku – mętnego, nieobecnego, 
a jednak pełnego nienawiści.

– Ciężko nie być nihilistą, gdy nad głową wisi 
ci obca flota, która uważa twój gatunek za zwy-
kłe świnie na rzeź! Ja… Ja mogłem dać nam kosmos, 
ale oni… Oni nie są tego godni i zamiast tego umrą 
w cierpieniu!

Znowu zapadła cisza. Gdyby Leyton myślał 
jeszcze o czymś innym niż upadku cywilizacji i swoim 
niedoszłym mesjańskim posłannictwie, może dostrze-
głby też, że traci Lydię. Chociaż pewnie nawet gdyby 
się to stało, uznałby, że niczego to nie zmienia.

– Ja… Jeśli masz rację, to jest to nasze ostatnie 
spotkanie. Wiesz, nie chcę żegnać się z tobą z pu-
stymi rękoma… Mam coś dla ciebie.

I wyjęła spod swego płaszcza jakieś małe zawi-
niątko. Położyła je na stole i powiedziała:

– Masz, rozpakuj.
Zrobił jak powiedziała.
– To… To…
– Tak. Ratuj się, jeśli chcesz! Może nie stworzysz 

całej rasy cyfrowych widm, ale sam będziesz mógł 
nim zostać. Ratuj naszą kulturę, sztukę i to wszystko, 
co zostanie w twoim cyfrowym mózgu.

Leyton wpatrywał się w maszynę z szeroko roz-
dziawionymi ustami i nic nie mówił. Lydia ruszyła 
więc do wyjścia.

– Słyszałam jednak, że maszyny nie mają uczuć.
Wyszła i zamknęła drzwi. Leyton spojrzał za nią 

i od razu rzucił się do wyjścia.
Zabarykadował je. Podstawił małą szafkę, łóżko, 

a nawet wiaderko. Nie chciał, żeby mu przerwano.
Z urządzenia wysunął szybko dwa kabelki za-

kończone dwiema igiełkami. Nacisnął czerwony 
przycisk. Wymacał po bokach głowy miękkie punkty 
i wbił je tam. O dziwo nie zemdlał.

Wtedy usłyszał pukanie.
– Yter? Muszę wejść.
Strażnik!
Nie odpowiedział, a tylko grzebał w różnych 

kablach i klikał coś na panelu głównym. Wiedział, 
że musi zdążyć przesłać wszystkie dane ze swojego 
umysłu do pamięci przenośnej. To będzie dziwne. Ni-
gdy nikomu, nawet szczurom, nie robił tego przytom-
nym. Teraz musiał zrobić to sobie samemu.

– Yter! Otwieraj! Co tu się dzieje…
– Wszystko… – odburknął.
20%
– Otwieraj, to nie skończy się dla ciebie dobrze!
33%
– Wchodzę!
48%
Słyszał, że próbuje wyważyć drzwi. Tłukł i tłukł.
73%
Leyton wstał z krzesła i chwycił je, uważając 

jednak na kable. Widział już głowę strażnika oraz 
jego rękę, którą próbował się przepchać.

– Masz przesrane, Yter!
Przepchał się już i stanął w drzwiach, a wszyst-

kie graty poleciały na boki. W ręku miał pałkę i szedł 
w jego stronę. Leyton uniósł krzesło, gotowy bronić 
się do końca…

I wtedy wzbił się w powietrze, zostawia-
jąc pod sobą ten łysiejący czubek własnej do nie-
dawna głowy.

Ruszył w kierunku okna i zdał sobie sprawę, jak 
doskonały był jego plan. Prawie doskonały w zasa-
dzie – zapomniał tylko otworzyć okna. Próbował to 
zrobić teraz, ale był za lekki, tymi dwoma drucikami 
też nie mógł wiele zdziałać.

Strażnik najwyraźniej był lekko zszokowany 
tym, co widział. W procesorach Leytona pojawił się 
pewien impuls…

Doleciał do klawisza tak szybko, jak umiał 
i wysunął igiełki drutów wprost w jego stronę. Ten 
chyba poczuł niebezpieczeństwo, bo odskoczył i za-
czął wymachiwać swoją pałką. Nie umiał jednak tra-
fić Leytona.

Najwyraźniej chłop miał pecha. Gdy jaźń na-
ukowca nacierała na niego, cofał się, aż w końcu się 
potknął. Leyton jako człowiek popełnił liczne błędy, 
teraz jednak wykorzystał sytuację doskonale. Kla-
wisz miał już druciki w głowie, jeszcze zanim znalazł 
się na podłodze. Dwa szybkie elektrowstrząsy i Yter 
znowu poczuł, że ma ciało. Wstał.
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I od razu upadł.
Nawet nie pomyślałbym, że tak szybko można 

oduczyć się chodzenia!
Ciało strażnika próbowało się chwycić jednego 

z mebli rozrzuconych na podłodze. W końcu udało mu 
się chwycić krzesła i wstać. Opierał się dość długo, 
ale zdał sobie sprawę, że czegoś mu brakuje…

Oddech! Ciało potrzebuje oddechu!
Kiedyś nie trzeba było o tym myśleć…
Teraz za to zaczął oddychać aż za szybko. Wy-

równał to mniej więcej i spróbował zrobić krok. Upadł. 
Poczuł ból na twarzy, ale teraz było to nawet przy-
jemne. Mimo tego znowu podniósł się, teraz jednak 
krok zrobił z krzesłem jako balkonikiem. Po kilkumi-
nutowym przyspieszonym kursie chodzenia radził już 
sobie bez oparcia, chociaż ciężko byłoby ten krok na-
zwać dumnym, czy choćby prostym.

Spróbował otworzyć okno. Zamknięte na klucz.
Westchnął w myślach. Schował mechanizm 

(czyli zasadniczo samego siebie) pod płaszcz, nieco 
rozciągając kable i ruszył do drzwi. Znalazł się na 
korytarzu, którym wchodził już do celi, coś w głębi 
mówiło mu jednak, że wchodził już tutaj dziesiątki, 
setki razy.

Pokuśtykał w dół po schodach, opierając się 
o poręcz. Kierował się do wyjścia.

Był już na parterze i widział drzwi… I wtedy do-
szedł go głos:

– Hej Clarence! To jak, dzisiaj wieczorem?
Obrócił głowę i ujrzał całkiem ładną policjantkę. 

Uznał, że może ją uspokoić. Chyba martwiła się o kla-
wisza imieniem Clarence.

– Da… Da… De… – wydukał z siebie.
Dziewczyna uniosła brew.
Nie mógł nawet uwierzyć, jaki był głupi. Skoro 

nogi wymagały ćwiczeń, to język również!
– Da! – krzyknął i wybiegł.
Znalazł się na dziedzińcu. Zważywszy na to, że 

było południe, a słońce grzało przyjemnie, było tam 
zaskakująco mało ludzi.

Zaczął grzebać palcami klawisza w kablach. 
Wyjął jeden, ale wtedy usłyszał zza pleców:

– Stój! Wiem, że nie jesteś Clarencem! Kimkol-
wiek jesteś, zostaw go!

Pogrzebał pod płaszczem, odwrócił się i wymie-
rzył w nią.

Potem nieraz się nad tym zastanawiał. Nie miał 
pojęcia, dlaczego odwrócił się z taką łatwością, ale 
nie miał też zamiaru strzelać. Może to jakaś część 

podświadomości strażnika doszła do głosu zarówno 
w ciele jak i w myślach po odłączeniu jednego kabla, 
a może chodziło o zwykłą ludzką przyzwoitość, której 
zostało mu jeszcze trochę, nawet jeśli było jej mniej, 
niż miał nadzieję przed konwersją.

– Nie chcę ci zrobić krzywdy… Wiesz, że cię ko-
cham Clarence!

Leyton zwiesił głowę i powiedział:
– Da!
Po czym odłączył drugi kabel. Wzbił się tak 

szybko, jak umiał, by ta kobieta nie zechciała go za-
strzelić. Obejrzał się jednak i zobaczył, że ona tylko 
rzuciła się ku bezwładnemu klawiszowi. Nie miał 
w zasadzie pewności, czy on z tego wyjdzie…

Ta scena, przypomniała mu o Lydii, o tej, którą 
utracił na zawsze. Bał się kiedyś, by po konwersji nie 
stracił uczuć. Teraz chciałby, aby tak się stało. Nawet 
maszyna mogła czuć ból.

Nie chciał już na to patrzeć, nie chciał nawet 
myśleć. Nie był pewien, czy nie wolałby, żeby znisz-
czył go pierwszy z oblegających Ziemię statków, 
które będzie musiał minąć.

Wtedy jednak wpadł mu do głowy pewien po-
mysł. Pomysł, który mógł dać wiele, a przy tym nie 
kosztował go prawie nic. Tylko chwilkę, kilka sygna-
łów. Potem mógł już odlecieć w swoją próżnię.

Wzleciał ponad budynki i wysłał sygnały.
Kilka minut minęło, nim nad miastem wzbiła 

się cała chmura podobnych mu urządzeń, a w każ-
dym z nich on – Leyton, lecz zarazem Leyton inny 
od niego samego. Skopiował się do wszystkich swych 
dzieł i teraz widział, jak miasto powoli zostaje za-
kryte przez ten tuman maszyn.

Nie mógł może tego widzieć wtedy, ten pierw-
szy Leyton, potem jednak dowiedział się, jak wielkie 
zamieszanie sprawiło to wśród ludzi. Niektórzy krzy-
czeli, że Tygrowie uderzyli i że zbliża się apokalipsa, 
w jednej z jego kopii przeszedł zaś impuls, który daw-
niej byłby śmiechem.

Istotnie wisi nad ich głowami.
Potem silniki napędzane atomowo wykorzystały 

swą siłę i uniosły się ponad sklepienie niebios. Pozo-
stawiły ziemię za sobą, a przed sobą miały całe lata 
świetlne podróży.

Tyle że… W pustce wokół planety nie było 
w okolicy nic, tylko trochę kosmicznych śmieci 
i sztucznych satelit. Nie było nic obcego…

Ale te satelity… One miały reflektory!
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I wtedy zrozumiał, nie był pewien, czy był wów-
czas jedynym Leytonem rozumiejącym, co tu się wła-
śnie stało, ale on rozumiał. Rozumiał też, dlaczego 
próbowali go powstrzymać i dlaczego lord rady był 
bardziej zdenerwowany przy nim niż przy tamtym 
„Tygrze”. I poczuł się oszukany.

Wiedział już, że nie może wrócić, mimo że pra-
gnąłby tego najbardziej na świecie. Mógł się zemścić, 
tego jednak nie chciał, za bardzo kochał niektórych 
z ludzi i za dużo było ich własnej miłości, by teraz 
on – cień człowieczeństwa – mógł ich tego pozbawiać.

Odleciał i nie patrzył na resztę swego Leytono-
wego stada. Leciał tak długo jak mógł, a gdy energia 
po wielu latach się kończyła, zostawał na jakiś czas 
na którejś z planet czy księżyców, pobierał energię 
cieplną i odlatywał. I tak kilka razy.

Kiedyś jednak wylądował na planecie, na której 
nie było prawie nic. Skały i piach. Ciepło termalne. 
I co najważniejsze – spokój. Mógł zostać sam ze swo-
imi myślami, ze swoją kulturą Ziemi.

I tak siedział z przewodem poprowadzonym głę-
boko w skorupę po ciepło, siedząc na pustyni. Lata 
mijały, a kurz i piach zdążyły go pokryć, aż poczuł ja-
kieś drgnięcie, jakby myśl. Myśl tak swojską, a jednak 
obcą. Myśl, którą dawno pragnął z siebie wyrzucić – 
myśl o Lydii.

Kim jesteś? – wysłał sygnał gdzieś w próżnię 
i czekał następne lata na odpowiedź.

Tobą, Leytonie Yterze! – poczuł impuls.
I tak zaczęła się ta rozmowa sam ze sobą – roz-

myślania o świecie i wytykanie błędów. W pewnym 
momencie do rozmowy włączył się trzeci Leyton, 
a zanim się obejrzał, prawie bez przerwy czuł im-
pulsy przesyłane przez tysiące kolejnych kopii. Zwy-
kle nie były to wesołe myśli, jednak nie były też cią-
gle smutne. One po prostu były. Aż w końcu padła 
propozycja, by z tysięcy mózgów zrobić jeden. Posta-
nowili, że każdy element będzie odpowiadać za daną 
kategorię myśli.

Cała galaktyka nie widziała jeszcze takiego 
przesyłu danych, jak przy tworzeniu się Wielkiego 
Leytona Ytera. Od tamtego czasu Wszech-Leyton wy-
syłał sygnały po całej galaktyce.

* * *
– A Wszech-Leyton stworzył mnie, bym opieko-

wał się częścią jego rozumu. Dał mi też dostęp do 
części swojej wiedzy. – dokończyła maszyna.

Nie wiedziałem, co powiedzieć. Stałem i myśla-
łem. W końcu jednak wydukałem:

– Czy… Czy to jest bóg?
Na ekranie pokazał się ciąg:
01101110 01101001 01100101 00100000 

01110111 01101001 01100101 01101101
Lektor powiedział zaś:
– Nie wiem.
– Czego w zasadzie ode mnie chcesz?
– Masz części, których potrzebuję do naprawy.
To zdecydowanie nie było pytanie, 

ale powiedziałem:
– Dobrze, pomogę ci.
Chciałem już wstać, spytałem jednak:
– Powiedz mi, tak z ciekawości. Za co odpowiada 

ta część galaktycznego mózgu?
01001100 01111001 01100100 01101001 

01100001
Westchnąłem i chwyciłem za broń. Strzeliłem.
Bez niej będzie mu lżej. Może człowiek też po-

trafi pomóc bogu? 
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Michał Sokolski

CHLIP, CHLAP: TAKA 
HISTORIA

Po mokrym parku leźliśmy, o głodzie, chłodzie 
i w deszczu. Z kałuży brnęliśmy w kałużę, przez 
błoto ćmokające i gęste. A oprócz tego dął wicher, na 
oko i sześć Beauforta. My, mimo to, przez tę lujnię, 
w kapturach i w cichostępach. Mrucząc coś sobie do 
siebie. Złorzecząc na przykry świat. 

Zawsze do oklejbidy, w której czekało nas piwo, 
rozgłośnia Złote Przeboje i niemy Polsat w TV. 

Mieliśmy grosz na dwa grzane albo na trzy dys-
kontowe, bo były tam takie na składzie (po 3 zł 60 
gr). Więc kupiliśmy po grzanym i usiedliśmy przy ko-
zie, żeby parować, obsychać, nie mówić, nie robić nic.

Deszcz bębnił, mijały chwile. Wtedy coś nagle: 
– DUPS!
Butelki zagrały szkliście. 
Pogasły w budzie świetlówki. 
Zgasło TV i radyjko. 
Za barem szef ani drgnął.
Więc zostaliśmy w szarudze, słuchając jak srają 

psy (psy spacerowe, po deszczu, bo psiarze dokoła, 
bo park). 

Wreszcie chcieliśmy do tojki, do której kluczyk 
miał szef. Poszliśmy tam, otwieramy i wtedy strach, 
strach, strach, strach.

Na tronie siedział trup męski, ogromny, że le-
dwo się mieścił. Z twarzy trochę jakby Edek (taki są-
siad); a dlaczego było widać, że to trup? 

A dlatego, że miał dziurę w gardle i krawatkę 
z zakrzepłej krwi.

Pomyśleliśmy: – O kurwa – o kurwa! (Ale może 
nie do końca tak). 

Zamknęliśmy, poszliśmy do budy i od progu tak 
mówimy: – Tam jest trup. 

Szef z początku wcale nie rozumiał, ale kiedy 
w końcu dorozumiał, to poleciał i nie wracał dłuż-
szy czas. Kiedy wrócił, szary-blady, mówi: – Kurwa! 
Kurwa panie, tylko ja mam klucz! 

Potem dzwonił gdzieś i dzwonił z telefonu, ale 
wcześniej wciągnął balsam (małpka po 9 zł 50 gr).

Chwila moment zajechało pogotowie, zajechała 
psiarnia i się pyta: – Pan go znalazł, tego w kiblu, 
tam? My im: – Toteż to, panie nadkomisarzu. 

I tak dalej, ale co jest dziwne: trup był w tojce 
zakluczony, klucz miał szef. Czyli jak i kiedy on 
tam wszedł?

Więc spisali, rozpytali i kazali iść do domu. To 
poszliśmy, ale najpierw szukać tojki, bo potrzeba na-
sza nie minęła. Widzieliśmy, jak medyczni się mocują, 
aż musieli pewnie kibel rozciąć albo powieźć trupa 
w kiblu.

Ciekawiło nas to, ale poszliśmy do swoich spraw.
Dwa dni potem, co się okazało. Truposz-z-twa-

rzą-jak-nasz-Edek to był Edek. Jego Zośka nam 
to przekazała i za chwilę zawołali nas na psiarnię. 
Chcieli wiedzieć, czemuśmy go nie poznali. Tłumaczy-
liśmy się: – Edek nie był taki wielki! (Był przy kości, 
ale nie tak, żeby utknąć w tojce). 

Wyszło wtedy, że na wstępie Zośka też go nie 
poznała, bo wychodząc z domu był normalny.

Pomogliśmy Zośce przy pogrzebie, a najtrud-
niej było dostać trumnę. Ed nie mieścił się do beczki 
ani do amerykana (tak się one nazywają u dostawcy). 
Było to już zresztą po tygodniu, bo robili mu bez 
przerwy sekcje, aż zamienił się w dmuchane mon-
strum Frankensteina.

Ale jeszcze przed pogrzebem w parku pojawiła 
się spec-psiarnia; wykrywacze i szperacze, państwo 
policyjne. Szef nas czekał jak kulawa kuropieska, ale 
nam się odechciało jego piw.

Zaszliśmy dopiero przed świętami, żeby roz-
grzać się przy kozie, bo był mróz. Wszystko ładnie: 
grzaniec był, Złote Przeboje. Ale wtedy znowu:

– DUPS!
i wszystko zdechło.
Cisza, ciemność, tylko w kozie żarzyło się 

drewno. Szef ogłosił, że zamyka, bo to wcale nie 
pierwszyzna i on wie, że dziś nie będzie prądu. Chcie-
liśmy wziąć grzańca na odchodne, ale prychnął: – To 
jest z mikrofali! 

Spytaliśmy: – A nie można by na kozie? (Ale nie 
chciał, więc wzięliśmy balsam).

A tam w parku i pizgawa, i śnieżawa. Kiedy 
szliśmy, tak zaczęło sypać, że nie poznasz co, po ile, 
gdzie i kiedy. Dobrnęliśmy do amfiteatru, ale tam już 
trzeba było zrobić postój.

Stanęliśmy w kącie sceny, po zawietrznej, i pili-
śmy balsam dla rozgrzewki. Trzeba iść, bo będą dwa 
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umrzyki w zaspie! To poszliśmy, desperacko i na rym-
pał, aby dojść w ogóle byle gdzie.

Ale wtem, po drodze, co się stało. Poczuliśmy, 
jak pod śniegiem grunt się zaklęsł, coś chrupnęło 
i polecieliśmy w dół. Zaraz pac, pac, pacnęliśmy 
dupami na miękkie i nie było czasu się rozejrzeć, bo 
już znów chrupnęło i ściemniało (wcześniej też nie 
było widać, ale teraz nawet własnej ręki).

Myśleliśmy, że wpadliśmy w staw parkowy, ale 
było tylko trochę mokro. Coś brumiło, jakby generator 
elektryczny. Wstaliśmy i pogrzebaliśmy po kiesze-
niach: na szczęście zapałki nie zawilgły. Rozjaśnili-
śmy więc sobie sytuację.

Tak na oko byliśmy w bunkrze na węgiel, w któ-
rym zamiast węgla leżał śnieg i liście. W taką grub-
szą stertę syfu żeśmy wpadli. Jedno było wyjście 
i samotny pstryk, którego żeśmy pstrykli. Wzdłuż 
lamperii zaćmiła się linia z LED-ów i stało się jasno.

Za drzwiami był tunel tak szeroki, że mogłyby 
mijać się sztaplarki. Trzy minuty szliśmy w lewo, do 
nowego rozwidlenia, potem trzy minuty w prawo, do 
zakrętu. Myśleliśmy, że to kazamaty Reichu, choć nie 
było słów szwabachą ani swastyk.

Człowiek w nerwach zawsze taki tępy.
Wtem, gdzieś z bliska, doszło nas ćwierkanie. 

Dosyć głośne (chyba nietoperze?). Doszedł stukot, 
takie rukutuk, rukutuk, ruktuk-rutuk, i zza węgła wy-
chyliły się:

kosmate szczudła,
tobół z dermy,
ślepia lśniące jak oksydowana stal.
W sumie – pająk. Nie zwyczajny, tylko wielki, 

większy nawet od rozpulchnionego Edka. To już 
wtedy nie wiadomo, cośmy pomyśleli, tylko strach, 
panika (balsam podszedł nam do gardeł) i ta jasność 
wielka, że zginiemy. Rzucił się, pachniał wiśniowo 
(głupie spostrzeżenie), potem ból, ukłucie (balsam 
z nas wytrysnął) i już – grób, mogiła, cicho, ciemno.

Przecknęliśmy się zafajdani, z bólem w szyjach 
i okropnym przerażeniem. Chciało się wstać i biec, 
a wtedy głową jebs! 

I w oczach świeczki, a przecież, nawet na czwo-
rakach, trzeba wiać, choć zaraz znowu jebs! 

I świeczki – ale strach nie pozwalał prze-
stać wiać.

Kiedy w głowach przejaśniało, byliśmy w pod-
ziemnej hali zastawionej tojtojami. To już wcale że-
śmy nie myśleli, bo z daleka doszły nas ćwierkania, 
a do tego to rukutuk ruktuk-rutuk. Zdążyliśmy wpaść 

do tojki, pchnąć zasuwkę, poczuć zapach wisienkowy 
i uklęknąć.

Falowanie, ból i torsje, jakby wszystko chciało 
się z nas wyprowadzić: płucoserce, nerki i śledziona, 
i tak dalej, do ostatniej ślepej kiszki.

Obudziliśmy się na klopie nic nie pamiętając. 
Było ciemno, ale nie do końca, bo tojtoj miał swoje 
miniokno. Smród potworny i ból karku, ciało całe nie-
poręczne (ruszyć ciężko). Zasuwki nie szło przesunąć, 
ale w końcu poszła i do środka wpadło jasne, zimne 
światło. Podnieśliśmy się za ósmą próbą i padliśmy 
twarzą w śnieg na zewnątrz.

Ciała z waty i paskudne dreszcze, jakby dali 
nam halopopierdololu. Był poranek, ludzie szli do 
pracy i patrzyli na nas, zarzyganych w dniu Wigilii. 
Nikt nie pomógł, bo byliśmy ufajdani, zresztą każdy 
raczej życzył nam, żebyśmy zdechli. 

Jakoś jednak dowlekliśmy się do bramy, do cha-
łupy i do wyra (po czym spać).

Święta całe przeleżeliśmy w barłogu, telepani 
i trzęsieni przez gorączkę. Opuchlizna taka, że nie 
dało się oddychać, no i ból, tam gdzie się wgryzły 
szczękoczułki. 

Pamięć powracała po skraweczku. Równocze-
śnie, trochę przed Sylwestrem, zaczęliśmy słyszeć 
w głowach ćwierki. Z nich powoli się zaczęły klecić 
słowa, aż na koniec pojęliśmy: to był radiowęzeł.

(Dodać trzeba, że w tym czasie zrobiliśmy się 
podwójni, jakby ktoś podzielił w głowie lokal na 
dwa mniejsze).

Straszna była ich piosenka, puszczana jak hymn 
czy dżingiel:

Pra-cu-ją w sie-ciów-kach 
CHLIP, CHLAP!
a w kie-se-niach krew!
a w kie-se-niach krew!
a w kie-se-niach krew! 

I tak co dwadzieścia minut, na okrągło. Nada-
wały też komunikaty, z których się dowiedzieliśmy

że po pierwsze – porywają ludzi w tojkach 
(do eksperymentów),

że po drugie – pod dzielnicą mają bazę wielką 
na osiemset klastrów,

że po trzecie – szykują maszynę KARTOF(L) 
(Katastrofowy Regurgitator Taktyczno-Ofensywny 
(wersja na licencji)), 

Temat numeru 
SF, FANTASY



152 153

że po czwarte – raz na około trzy doby robią 
rozruch próbny,

że po piąte – zaraz skończą i podbiją park 
i wszechświat.

Ogarnęła nas parszywa rozpacz. Co tu robić, co 
tu robić, panie ładny? Można pójść na psiarnię, ale 
wezmą do psychuszki. Można wiać z dzielnicy, ale 
wtedy zginie park, dzielnica, Polska. 

A najbardziej nas dziwiło, że żyliśmy. Dotąd nikt 
nie wrócił z dołu oprócz Edka, a i on pośmiertnie. 
Więc dlaczego nam akurat się upiekło? 

W końcu co nam zajaśniało: to był balsam! 
Edek, kutwa, nie dałby 9 zł 50 gr za małpkę, a nam 
było coś potrzebne na rozgrzewkę. Kiedy pająk wkłuł 
się, puściliśmy pawia, co mu widać zaszkodziło (pew-
nie niezwyczajny). 

Zresztą taka prawda: balsam to chujostwo.
Wreszcie tak pomyśleliśmy: – Uciec, zostać – 

kiepsko! Ale gdyby wziąć pająka na komendę, to by 
chyba uwierzyli (pały tępe)? 

Baliśmy się skuchy, ale nie mieliśmy lepszej 
myśli, więc poszliśmy jeszcze raz do parku.

Powietrze skrzyło się z zimna, śnieg pod sto-
pami trzeszczał. Mieliśmy balsam: (1) wypity, (2) we 
flaszce i (3) w dyngusowych jajkach.  

Kręciliśmy się jak trup w przerębli. Plan miał 
wadę, bo pająki rzadko chodzą po powierzchni. O pół-
nocy chcieliśmy już wydać się na pastwę; w tym celu 
poszliśmy do tojki, aż tu nagle coś za krzakiem: 

– Szast! 
Daliśmy w tę stronę z jajków, cisnęliśmy flaszką, 

a tam krzyk (normalny, ludzki): 
– Co do kurwy?
I zza krzaka wysypała się spec-służba i spraw-

niutko obaliła nas na śnieg. Żeby zaraz może wieźć 
na izbę, może najpierw obić nerki tonfą, ale tak czy 
siak dzielnica, Polska, świat – przepadły!

Ledwo pies, co na nas siedział, szczeknął 
przez krótkofalówkę, kiedy inny znów się roz-
darł: –  Kurwaaa! 

Spojrzeliśmy – bo ten pierwszy puścił – 
a to pająk chwycił psa za gardło. Ale zaraz ćwierknął 
i odskoczył, bo chciał ugryźć tego, któregośmy zlali 
z jajków.

Więc zaczęło się: panika i bieganie. Niech się 
dzieje, co się dzieje, czas uciekać – ale wtedy przy-
jechała żandarmeria. Stali widać przyczajeni na 
stendbaju i czekali na znak dany przez spec-służbę. 
Wjechał honker a w nim sierżant ze szczekaczką, 

szczekający, żeby ludzie się rozeszli. Ale zanim żeśmy 
się rozeszli, nadciągnęły rosomaki, czołgi, terenowce. 
Błysły flary i zaczęto walić w tojkę. 

Widzieliśmy to ze skarpy przy amfiteatrze, na 
którą wycofaliśmy się z mendownią. Tam huczało, 
terkotało, paliły się krzaczki. Tojka prędko poszła 
w drobne ciulki, a po chwili wszystko nagle ścichło. 
Cisza była i brzemienna, i złowieszcza, dymy, pyły 
snuły się nad parkiem, no i wtedy – nagle! – ludzkie 
wrzaski. W pyle ktoś z kimś się przepychał (znowu 
terkot). Znów wybuchy, metal darł o beton, ale więcej 
z bitwy nie zobaczyliśmy. 

Wzięła nas ze sobą zwiewająca psiarnia. Sły-
szeliśmy, jak pająki niszczą naszych tak, jak nasi 
tojkę: miały bunkry, którymi się przerzucały, żeby 
gryźć znienacka, miały zbroje kevlarowe, niewrażliwe 
na pociski. Powiedzieliśmy to wszystko psiarni, ale 
nie słuchała, co się mało nie skończyło klęską. 

Ale wreszcie (po tygodniu) wyszukali nas 
w ośrodku dla uchodźców i powieźli do bazy opera-
cyjnej. Pogryziony pies spod tojki wyżył i usłyszał 
ćwierki. Od niego się dowiedzieli, że byliśmy w dole 
i że znamy sekret. 

Resztę każdy zna, być może, z telewizji – jak 
zdradziliśmy tajemną moc balsamu i jak nasi zwycię-
żyli, zanim zaczął się końcowy rozruch. 

Dostaliśmy medal i wojskową rentę. Polska 
wzięła KARTOF(L) i zrobiła się potęgą. A pająki po-
szły w piździec, bo nasi nie brali jeńców. 

A morały z tej historii będą trzy.
Pierwszy: Alkoholizm to choroba, ale na robac-

two dobra jest gorzałka.
Drugi: Co dwie głowy to nie jedna, nawet kiedy 

nie do końca sprawne.
Oraz trzeci: Kartofelki – mocarz wielki! 
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Aleksandra Tarnowska

Ewucha – Kozucha
W końcu i im, starym, przyszło dorobić się dzie-

wuszki. W pierwszej chwili Maciej myślał, że Jadźka 
chorzeje, kiedy jej brzuch zaczął pęcznieć. Na żoni-
nym łonie już dawno lagę położył, nawet o dziecięciu 
nie myślał. Tylko po łbie się skrobał, że na starość 
przyjdzie ojcowiznę w paroby oddać, bo sam z Jadźką 
nie urobi. 

Sąsiadki też dawno machnęły ręką, bo ile mogły 
Jadźce poradzić, to poradziły, jednak z chęcią przy-
chodziły, żeby o Jadzinych staraniach posłuchać. Pod 
cudzą pierzyną zawsze najciekawiej. A najbardziej tą, 
pod którą nie tylko na babskie sposoby, ale na cza-
rowne ziela i zamawiania przyszło.

Bo Jadźka wszystkiego się chytała. Maciej z po-
czątku podśmiechiwał się z żony, ale każdy kolejny 
wymysł ścierał mu głupawy uśmieszek z gęby. Za-
częło się niewinnie, tyle co Jadźka częściej go zapra-
szała pod koszulę. Nie miał nad czym deliberować, 
korzystał. 

Potem baba działała konkretniej, to w piecu 
zagrzewała, to chałupę wietrzyła. Chłop raz potem 
ściekał, raz trząsł jak w febrze. Tyle z tego, że scho-
rowany, tydzień na sienniku przeleżał. A Jadźka dalej.

Smrodliwe ziela przywlekła, zawieszała, dzie-
cięce gałganki w pierzynie motała. Od drzwi do 
stołu nie mógł Maciej przejść, bo coś zaraz potrącał 
i Jadźka ze złym słowem przyskakiwała. Zagryzał 
zęby i mocniej żonę w łóżku grzmocił, żeby skończyć 
z cholerstwem. Na nic to.

Wytchnienie przyszło, gdy Jadźka wpadła na 
nowy koncept. Przywdziała kościelny strój i zaczęły 
się wędrówki od kościoła do figury i nazad. Do cha-
łupy zachodziła tyle co pod pierzynę, bo bez tego, 
wiadomo, Święty Boże nie pomoże.

Nastały dla Macieja czasy spokojne. Względnie, 
bo pusty brzuch do Jadzinego gotowania tęsknił. Ile 
Maciej, po całym dniu zarobiony, ziemniaków uskro-
bał? Tyle co chleba odkroił, kiełbasą z rzadka zagryzł. 
A czym Jadźka żyła, tego kompletnie wyrozumieć nie 
mógł. Chyba nadzieją.

Cienka to była strawa, bo Jadźka wychudła 
jak niedożarta koza. Jeżeli kto wcześniej myślał, że 
między starymi bo starymi, ale babinymi nogami 

zakiełkuje jeszcze ziarnko żywota, teraz doszczętnie 
wiarę stracił.

A jednak Jadźce się ziściło. Ale nie dzięki świę-
temu z kapliczki, czy Jezuskowi w kościele. Dziewu-
szynka zakwiliła w Maciejowej chałupie dzięki czar-
nemu capowi. 

Godne to było największego gospodarza bydli-
sko. A jurne! Zazdrośnie łypali sąsiedzi na potwora, 
dumę Maciejowej zagrody. Szeptali o capie po cha-
łupach i wsiach, a wieść niosła się tak przez pola 
i dwory, porwana przez wiatr. Błądziła długo, zawra-
cała i znów leciała, aż dotarła, gdzie jej pierwotne 
miejsce było, do chaty pod Łysą Górą. I akuratnie 
wpadła podmuchem, kiedy na szeptuszych kolanach 
zdychała czarna, starusieńka koza, towarzyszka łyso-
górskiej baby. 

I choć koza beczała, a baba ludzkim głosem 
pogadywała, rozumiały się jak rodzone. A staruszka 
koza meczała teraz z cicha, że jej syn, cap najczar-
niejszy z czarnych, serce jej może uradować. Jeszcze 
jego chciałoby na wpół zamknięte oko zobaczyć. 

Dla szeptuchy kozine słowo znaczyło tyle, co 
rozkaz. Zaraz ruszyła z wiatrem, co capią wieść do 
chałupy przywlókł. I może wiedziała już wtedy, że 
wyprawa przywiedzie do jej domu czarnego capa, 
a pod Maciejową strzechę dziecinkę, Ewunię.

***
Szeptucha zdybała Jadźkę na węch. Pod figurą. 
Jadźka biła się jedną ręką w pierś, drugą dłoń do 
brzucha przytykała, jakby sama chciała dziecinę w 
odpowiednie miejsce włożyć. 

- E, od takiego wiele nie będzie! – zawołała 
szeptucha. - Jakby palcem ciasto zagniatać.   

Jadźka łypnęła spode łba.
- A co lepszego zaradzi?
- Zaradzi. – Baba pociągnęła nosem, żeby się 

upewnić, czy dobrze ją wiatr przygnał do capiego 
smrodu. – Ja wam coś mogę. A wy mnie możecie. 
Capa macie. Potwora.

- Na krycie?
- Nie. Na życie. U mnie. Rozumiecie, ko-

bito? – Szeptucha poklepała się po brzuchu. - Dam 
życie za życie.

Jadźka podniosła się z kolan.
 - Potwora za dziecko? – wyszeptała gło-

sem, buchającym nadzieją, która nie ulęknie się 
wykraść capa, choćby Maciej widłami miał potem 
Jadźkę pogonić.
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Szeptucha kiwnęła głową. 
- No idźcie. Ja tu na was zaczekam.

***
 Paluch cuda w popiele tworzył. Sam szkic, 

szeptała baba, ale Jadźka od pierwszego ruchu wi-
działa, że pięknie szło. Pulchne nóżki, pucuśna buzia. 
Dzieciątko. Najśliczniejsze, dla Jadźki i Macieja.

- Tera węgiełkiem poprawię.
Czarne oczęta. Jak żywe. Szeptucha pochyliła 

się i dmuchnęła, aż brodę popluła. Ale popiół osiadł, 
gdzie był powinien. 

A Jadźka nie wyglądała, jakby się brudną spód-
nicą przejęła. Wyraźnie bowiem czuła, jak ją w kisz-
kach kręciło, dźgało. Objęła rękami brzuch. 

To nie dźgnęło. Przekręciło się, kopnęło. Jadźka 
ostatni raz spojrzała na capa, leżącego w rogu szep-
tuszej chałupy. 

Życie za życie. Dzieciątko malowane.

***
I naprawdę wyszła Ewusia. Piękna. Zdrowa jak 

rzepa. I mocna jak cap.
Złośliwi ludzie śmiali się, że od tego potwora 

Ewusia jeszcze czarna. Porządniejsi dogadywali cicho, 
że jeśli czarna, to po babce. 

A z dzieciątka, w dziewczynkę i potem w do-
rodną dziewuchę szybko Ewucha się zmieniła. Jed-
nego dnia tupały po deskach małe nóżęta, drugiego 
rodzice, mocno starzy, wysługiwali się dziewuchą jak 
mogli. 

Ludzie widzieli, że dziewucha dobra, robotna, 
więc i gadanie o szeptusze i capie ucichło. A że cza-
sem z papieru a to świnkę, a to kurczę, co jak żywe 
dziobało, Ewucha wycięła, tego nikt nie przebąknął. 
Do czasu.

Ewucha zawsze zajęta była. To krowy wodziła, 
to kury macała, garnczek z ziemniakami wstawiła 
na ogień. Nie miała czasu na głupoty, co się czasem 
dziewuchom w głowach i pod spódnicą lęgną. Co noc 
spała tak ciężko, jak ciężko za dnia pracowała. 

A i tak schytrzył się kawaler. Gaca Edward, 
we wsi pierwszy nauczyciel. Łaził za Ewuchą, kiedy 
krowy palikowała. Łaził, kiedy szła drzeć pierze. Łaził, 
kiedy do kościoła spieszyła.

Starzy rodzice, nieświadomi, całe dnie piecu-
chowali w domu. Nie zauważyli, kiedy stracili nad 
Ewuchą czujność, choć w lata przyszło, gdzie wzrok 
ostrzej patrzeć za nią powinien.

A Edek tak łaził, że wreszcie wyłaził. I że dziew-
czyna wiecznie zarobiona była, niczemu nie przeszka-
dzało. Spędzone razem chwile jak mgnienie. Tu na 
sianie kawaler przygniótł, tam pod płotem, raz w bo-
rze przy zbieraniu szyszek przyparł. Ewucha zaraz 
wracała do roboty, a chłopak też nie marnował czasu.

Czy od razu Ewucha uwierzyła, kiedy przy dar-
ciu pierza ze szczegółami o Edkowych zdradach usły-
szała? Może tak, może nie, nic nie mówiła, ale robota 
niełacno zaczęła chodzić. 

Nagle czasu, którego nigdy nie było wiele, na 
strzyżenie papieru zaczęło wystarczać. Coraz gło-
śniejszy szelest roznosił się po Maciejowej chału-
pie. Mysze tupanie, szczurze piski się rozchodziły. 
W końcu i na to przyszło, że zamiast Ewuchy stara 
Jadźka musiała krowy doić. Bo Ewucha gdzie indziej 
miała głowę. 

I dopiero kiedy Maciej, rozeźlony skrawkiem 
papieru w talerzu, pięścią w stół walnął, dziewucha 
z domu trzeźwiejsza wyszła. Raz-dwa wycięła kozi-
kiem drewnianego kocura. Koślawego, ale na papie-
rowe myszy i taki się nadał. Położyła go matce na 
kolanach i poszła. Jadźka i Maciej popatrzyli po sobie, 
nie wiedząc czy na dobre czy na złe szło, ale lepiej, 
że w ogóle dokądś.

***
Zaraz przycapiła kawalera. Szukać nie musiała, 

bo nic się z igraszkami nie chował. Zarobiona, roz-
kochana, to i ślepa przechodziła wcześniej obok jego 
poczynań, a teraz szczypnięty zadek Staśki Jabłoń-
skiej dźgnął Ewuchę niby widły w oko. 

- Wieprzu! Do dwóch naraz oczami ślipiesz?
Palce wciąż ugniatały półdupek. 
- Ewuszka, co to za słowa? Co za insynuacje?  
W dwóch krokach Ewucha stanęła przy Edku. 
- A co, może mi się mami? Ileś ty dzie-

wuch nabałamucił?
- Ewuszka, co ty? Indagować mnie przyszłaś? – 

Edek niby puścił zadek, ale podpierał się o Staśkę 
jak o drzewo.  –  Co ty, Ewuszka? – ciągnął niewinnie. 
-  Na środku drogi sceny urządzać? W biały dzień? 
W głowie ci się pomieszało!

Staśka wywinęła się i pobiegła za krzaki. Trochę 
żałowała, ale że na drakę się zapowiadało, wolała 
z daleka popatrzeć. Bo gdzie Edek, szkolny profesór, 
dziewuchę zasłoni przed rzepą mocną, w polu wyro-
bioną. Raz jak cepem Ewucha walnie i po chłopięciu.   
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- Małoś namącił? U wszystkich bab na jęzo-
rach jesteś!

Edek też wydumał, że w bitce szans z rozju-
szoną dziewuchą nie miał. Ucapił ją za ramiona i za-
szeptał do ucha słodkim głosem:

- A co, czarna kozucha, pobodziesz? Na co mi 
capią córę brać? - walnął w co wiedział, że w Ewusze 
najmiększe, a czego od maleńkości już nie słyszała. – 
A może mi po koziemu zaśpiewasz co, kozucha?

Ewucha zatoczyła się, jakby była po kieliszku. 
Ale zaraz się wyprostowała. Spojrzała na Edka wzro-
kiem, w który cały wstręt wlała, aż wypłynął łzami.

I nazad do domu pobiegła. Stare już w pościeli 
zalegli. Tylko matczyne oczy łypały spod zadartej 
pod nosy pierzyny.

- Ewuchna, co ty taka?
Ewucha odwróciła twarz w stronę ojców.
- Jaka? No jaka? Taka? Kozia? Capia? – syczała 

do głów, złączonych w biedzie na puchatej poduszce.
- Ewuchna, co ty, ty nasza, nasza… - chlipała 

matka. 
Ewucha znaleźć sobie miejsca nie mogła. Wpa-

dła do obory, gdzie dwa krowie ogony machały. Za-
mknęła wrota. Chwyciła osmalone drewienko. 

Spoglądała to na krowiny, to na świniaki, to na 
cepy na kołkach zwieszone. 

Tu widłami siano zarzucała. Tam po drabinie 
wchodziła i hop, zeskakiwała na siano. Ze słomy ko-
nika wyplatała, kogucika paradnego. I nic rodzice nie 
mówili, że po podwórzu łaziły te zwierza-dziwy, nic. 

Nie jej to było miejsce? Nie Maćkową była 
córą? A capią? Czarowną?

Osmalonym drewienkiem smagnęła Ewucha 
na wrotach koślawe kreski. Przed oczami mignął 
Edek i Staśki Jabłońskiej półdupek. Znów przyłożyła 
czernidło do wrót i przez noc całą smarowania nie 
przerywała. 

Nad ranem wieś rżenie zbudziło. Koń wyszedł 
z obory. Mocarny, z podkowami jak bochny. A na nim 
Ewucha, z włosami rozwichrzonymi. Z błyskiem szalo-
nym w oku. 

Bez słowa przez wieś w dal pobiegła. I Jadźka 
wyraźnie widziała, że nie, jak baby gadały, we mgle 
Ewucha zniknęła. Tylko jasne słońce i czarowny 
gniew jej małą, malowaną dziewuszynkę i konisko 
węglowe zmazały, jak ściera plamę.

Sołtys, przy zbiegowiskach zawsze pierwszy, 
splunął gorzko w błoto.

- Niby Ewucha - Kozucha, ale konisko pa-
radne, jak malowanie. 

Rys. Barbara Medajska
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Szymon Brzeziński i Zbigniew 
Brzeziński

Dwadzieścia Dni 
Czytania Tolkiena
W okrągłą rocznicę przyglądamy się tytuło-
wej akcji, przez pryzmat biuletynu The Tol-
kien Society „Amon Hen”. W uzupełnie-
niu słowo krótkie o działaniach w Kielcach.

The Tolkien Society powstało jeszcze za życia 
tego wybitnego pisarza. Organizacja została miano-
wicie zarejestrowana w 1969 roku. Pierwszy numer 
biuletynu ukazał się rok później. Nazywał się wów-
czas po prostu: „The Tolkien Society Bulletin”. Po 
wydaniu czterech zeszytów zaczęto szukać nowej 
nazwy. Kolejne dwa numery zatytułowano „Anduril”, 
a następny nosił dumne miano „Henneth Annun”. 
W grudniu 1972 roku po raz pierwszy użyto nazwy 
„Amon Hen”, która konsekwentnie stosowana jest do 
dzisiaj. Co ciekawe wspomniany zeszyt nosił od razu 
numer 2.

Do dziś wydano 292 zeszyty biuletynu 
„Amon Hen”. W porównaniu z publikacją z grudnia 
1972 r. obecne egzemplarze ponad dwukrotnie zwięk-
szyły swoją objętość. Na przykład najnowszy ma 36 
stron. Od numeru 23 pismo, które dotąd wyglądało 
jak zin z czasów PRL, ma okładki, które od numeru 
234 z 2012 roku nabrały kolorów. Biuletyn jest kwar-
talnikiem i znajdziemy w nim informacje o tym, czym 
żyło Towarzystwo Tolkienowskie i co planuje, infor-
macje o obradach zarządu (Behind Glass Doors) i do-
niesienia od członków z terenu o ich działaniach.

Na czele The Tolkien Society stoi Shaun Gun-
ner (chair). Prof. J.R.R. Tolkien widnieje jako president 
in perpetuo, a funkcję wiceprezydenta pełni córka pi-
sarza: Priscilla Tolkien. Za „Amon Hen” odpowiadają: 
Cate Billing, Mathew Suta i Ana Demartino. Towa-
rzystwo wydaje też pismo „Mallorn”, które ukazuje 
się od 1969 roku, przeważnie jako rocznik. Pierwsze 
trzy numery nosiły tytuł: „Belladonna’s Broadsheet”. 
Pod obecną nazwą periodyk wychodzi od 1970 r. 
Dotąd pojawiły się 62 jego numery. Bazę dla niniej-
szego artykuły stanowi jednak biuletyn „Amon Hen”, 

odzwierciedlający życie wewnętrzne organizacji. Pod 
lupę wzięliśmy numery z lat 2002-2021, których za-
wartość pozwala przyjrzeć się powstaniu i rozwojowi 
Dnia Czytania Tolkiena.

jak powstał dzień Czytania tolkiena?
W styczniu 2002 roku felietonista amerykań-

skiego pisma „The Post-Standard” Sean Kirst przy-
gotowując tekst na temat twórczości J.R.R. Tolkiena 
w kontekście filmowej adaptacji „Władcy pierścieni”, 
wysłał do The Tolkien Society wiadomość zawiera-
jącą pytanie: dlaczego nie ma międzynarodowego 
dnia czytania dzieł Twórcy Śródziemia? Powołał się 
przy tym na „Bloomsday”, który jednoczy miłośników 
twórczości Jamesa Joyce’a. Pomysł tak przypadł To-
warzystwu do gustu, że w następnym roku odbył się 
pierwszy Dzień Czytania Tolkiena, a akcja kontynu-
owana jest do dziś.

W 180 numerze „Amon Hen” (dalej: AH) z 2003 r. 
zapowiedziano pierwszy Tolkien Reading Day. Usta-
lono, że najlepszą datą będzie rocznica zniszczenia 
pierścienia i upadku czarnej wieży, czyli 25 marca. 
Od razu stawiano na aspekt edukacyjny, zachęcając 
do współdziałania szkoły (nauczycieli) i biblioteki. 
W USA zaplanowany został wykład prof. Mike’a Fo-
ster’a, odnoszący się do felietonu, który rok wcześniej 
opublikował Kirst. Tytuł prelekcji brzmiał: „The Two 
Towers From Fiction to Film”. Felietonista „The Po-
st-Standard” w swoim tekście odniósł się właśnie do 
oczekiwanej adaptacji kinowej „Dwóch wież”.

W numerze 182 z 2003 roku znajdziemy kilka 
słów podsumowania i rozważania na temat możli-
wych kierunków rozwoju. W Anglii odbyły się na 
przykład w tym pierwszym roku dwie wystawy, które 
wzbudziły duże zainteresowanie. Towarzystwu brako-
wało pełni wiedzy na temat tego: kto realizuje i jakie 
działania w Dniu Czytania Tolkiena. Myślano o sil-
niejszym wsparciu naukowym dla działań edukacyj-
nych w szkołach. Ze względu na rozmiary akcji za-
częto też planować rozbudowanie grup wolontariuszy. 
Mimo uwag jedno pozostawało jasne – pomysł się 
przyjął i szybko rozszedł po całym świecie.

globalne śródziemie
W stenogramach z posiedzeń zarządu Towarzy-

stwa często pojawia się komunikat, że są bardzo za-
dowoleni, iż akcja przynosi odrobinę radości ludziom 
na całym świecie. O szczegółach można się dowie-
dzieć z doniesień organizatorów, zamieszczonych 
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w kolejnych zeszytach. A akcja rozwinęła się nawet 
na Hawajach (AH 258 z 2016)!

Z numerów 258 i 260 z 2016 roku dowiemy się 
na przykład, że w kanadyjskim Ontario grupa miło-
śników twórczości Tolkiena prowadzi aktywne dzia-
łania od 2006 toku. Co ciekawe relacje przesyła 
korespondentka o swojsko brzmiącym nazwisku: Ha-
nusia (Neeenime) Tkaczyk. Prężnie działa też grupa 
w Toronto, a o jej aktywnościach dowiadujemy się 
z zeszytu 204 z 2007 r. We Florencji dyskutowano 
w 2016 roku w Dniu Czytania Tolkiena o wstępach 
do książek i grano w planszówki oraz gry karciane 
(korespondencja: Simone Bonechi). W kolejnym roku 
w stolicy Toskanii czytano poezje Tolkiena a portal 
Blastr.com z tej okazji przygotował listę najbardziej 
niedocenianych bohaterów z jego dzieł. W tym gro-
nie znaleźli się: Elrond, Fili, Haldir, Faramir, Glorfin-
del, Luthien, Theodred i Gil-Galad. Zarząd (AH 265) 
odnotował, że akcja przyciąga młodszych miłośników 
twórczości Tolkiena. Dodano też, że promocyjny post 
miał zasięg przekraczający dwa i pół miliona odbior-
ców. Skomentowano to uwagą, że fajnie by było mieć 
tylu członków (The Tolkien Society zrzesza obecnie 
kilkanaście tysięcy osób na całym świecie).

W Syracuse (miasto w stanie Nowy York) Dzień 
Czytania Tolkiena koordynuje nie kto inny jak sam 
pomysłodawca akcji Sean Kirst. W Chorwacji fani 
z grupy The Followship of Almaren włączyli się w ak-
cję w 2013 roku. Wsparcia udzieliła im księgarnia Al-
goritan. Każdy, kto odważył się tego dnia przyjść 
i przeczytać fragment, otrzymywał pisemne podzię-
kowania i jedną z książek autorstwa J.R.R. Tolkiena 
w prezencie. Odbył się też konkurs na najlepszy strój 
(AH 241).

W samej Anglii na przykład w 2006 roku dużo 
wydarzeń miało miejsce w bibliotekach. Odbyły się 
prezentacje i warsztaty gier. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się też diorama „Śródziemie w minia-
turze” (AH 198). Na Wyspach odbywały się ponadto 
sesje quizów.

jak Czytać jeszCze lepiej?
Dzięki recepcji działu Behind Glass Doors mo-

żemy lepiej poznać techniczną stronę Dnia Czyta-
nia Tolkiena i pojawiające się koncepcje. Przygoto-
wania zaczynają się z rocznym wyprzedzeniem (np. 
nr 254 z 2015 r.). Towarzystwo reaguje na pozycję 
dnia 25 marca w kalendarzu. Na przykład w 2007 
roku była to niedziela. Z tego powodu propagowano 

rodzinne czytania (AH nr 203). W 2006 25 marca wy-
padł w sobotę. Stwierdzono, że szkoły są zamknięte, 
ale przecież są kawiarnie, puby, kluby osiedlowe. 
W 2021 r. propagowano czytanie na świeżym powie-
trzu (AH 238). 

W 2006 r. (AH 198) stwierdzono, że Tolkien Re-
ading Day wpływa na rozpowszechnianie twórczości 
pisarza wśród uczniów i w grupach bibliotecznych. 
Aktywizuje też ludzi w różnych krajach i w różnym 
wieku: od szkół podstawowych po seniorów ze wspo-
mnianych już grup w czytelniach.

Podsumowując 2011 rok, stwierdzono lakonicz-
nie, że Dzień Czytania Tolkiena zakończył się sukce-
sem, co nie przeszkodziło dyskusjom o podnoszeniu 
poprzeczki. W numerze 223 z 2012 r. zapisano by zro-
bić w tym dniu więcej niż zwykle. Snuto też marze-
nia, by było to działanie „z piwem i książką”. W tym 
zeszycie zamieszczono wyjątkową grafikę, zatytuło-
waną: „Tolkien Reading Day”, której autorem jest Jéf 
Murray. Widnieje na niej Hobbit, siedzący pod wieko-
wym, rozłożystym drzewem i czytający książkę.

W numerze 285 z 2020 roku możemy przeczytać, 
że nowo wybrany sekretarz ds. edukacji Will Sher-
wood zaproponował, żeby jeszcze zintensyfikować 
współpracę ze szkołami, choć te od początku były 
w sercu planu. Działania pokrzyżowała jednak pan-
demia. W efekcie czego podjęto decyzję o organiza-
cji webinariów (AH 286). Od 2015 roku Towarzystwo 
zastanawia się, jak może powstawać więcej filmów 
z okazji Dnia Czytania Tolkiena (AH 254). W tym też 
roku zakupiono kamerę, by tworzyć własne produkcje 
w dobrej jakości.

hasła przewodnie
Dzień Czytania Tolkiena ma ogłaszane przez 

Towarzystwo myśli przewodnie. Pojawiają się one 
z różnym wyprzedzeniem. Na przykład w najnow-
szym numerze „Amon Hen” w dziale dat do zapamię-
tania (Dates for your Diary), zapisano przy Tolkien 
Reading Day, że szczegóły dopiero zostaną ustalone 
(292 z 2021 r.). Przywołany już Will Sherwood w ko-
respondencji do członków Towarzystwa w styczniu 
2022 r. przesłał informację, że hasło na ten rok brzmi: 
Love and Friendship. Komunikat ten zamieszczono 
również na stronie internetowej w zakładce „wyda-
rzenia” (Events). W wiadomości dodano zaproszenie 
do udziału w sesjach czytania Tolkiena online.

Obecne hasło nawiązuje do przesłania z 2015 
roku, które brzmiało: Friednship. Przywołajmy jeszcze 
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kilka przykładów: 2011 r. Tolkien’s Trees, 2012 Tol-
kien’s Landscpes. W 2016 roku myśl przewodnia 
brzmiała: Life, Death, Immortality, w 2019 Tolkien 
and the Mysterious, w 2020 Nature and Industry, 
a w 2021: Hope and Courage.

pospolite ruszenie
Dzień Czytania Tolkiena ma tak cenioną przez 

Polaków formułę pospolitego ruszenia. Można zro-
bić dowolną akcję. Zgodnie z wyrażanym od kilku lat 
oczekiwaniem wzrostu liczby filmów, Towarzystwo 
najbardziej liczy na materiały video zamieszczone 
w sieci i oznaczone hashtagiem: #TolkienReadingDay 
z datą roczną. Na stronie internetowej znajdziemy 
w zakładce (Events) hasło przewodnie, scenariusze 
lekcji (co roku nowe!) gdybyśmy potrzebowali garści 
inspiracji i wykaz legalnych źródeł dostępu do dzieł 
pisarza w języku oryginalnym. Najważniejsze jednak 
niezmiennie pozostaje to, żeby spotkać się w przyja-
znym gronie, poczytać i podyskutować.

#tolkienreadingday2022 in kielCe
W marcu 2022 roku sytuacja epidemiczna 

w Polsce poprawiła się na tyle, że można było zor-
ganizować spotkania bezpośrednie. Pogoda w piątek 

25 marca była wyjątkowo piękna, co pozwoliło na 
kuluarowe rozmowy w ogrodzie Pałacyku Zieliń-
skiego. Udało się też w stolicy świętokrzyskiego zre-
alizować nader bogaty program, prawie wyczerpujący 
pomysły z kilkunastu lat Dnia Czytania Tolkiena na 
świecie i dodający coś nowego. W Muzeum Zabawek 
i Zabawy odbyły się zajęcia dla dzieci zatytułowane 
„Wyprawa” i szkolenie dla małych wojowników popro-
wadzone przez Klub Historyczny Hird. Była też wy-
stawa figurek z gier bitewnych. W księgarni Centrum 
Książki CK Wiedze na ul. Sienkiewicza 72 odbyło się 
spotkanie z prof. Aleksandrą Klęczar z Instytutu Fi-
lologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dys-
kusja dotyczyła tłumaczeń dzieł Tolkiena na języki 
(rzekomo) martwe i tego, czy Twórca Śródziemia cenił 
edukację formalną. Wstępna konkluzja brzmi: nie, ale 
do tematu jeszcze wrócimy. Profesor Klęczar prze-
czytała własne tłumaczenie wiersza „The Road Goas 
Ever On and On” na starożytną grekę, przygotowane 
specjalnie na tę okazję. W Poczytalni na dVoRcu prof. 
Krzysztof Bracha z Instytutu Historii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego wygłosił prelekcję zatytuło-
waną „Mitologia słowiańska i jej potencjał dla lite-
ratury fantasy. Przyjaźń i nieprzyjaźń”. Zacne grono 
czytało fragmenty utworów Tolkiena, na widowni 
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zasiadały elfy, a Gandalf osobiście rozpoczął dzieło 
zniszczenia pierścienia. Kielecki pierścień był słodki 
i podejrzanie podobny do tortu, ale bardzo smaczny. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa 
Łukasza Zarzyckiego, który uwiecznił uroczyste od-
słonięcie szopki Bożonarodzeniowej w kościele Ojców 
Kapucynów w Kielcach, które miało miejsce w grud-
niu 2006 roku. Pomysłodawcą tej świątecznej instala-
cji, nawiązującej do krajobrazów z :Władcy pierścieni” 
był brat Jerzy Stopa OFMCap. Ludzie z całego kraju 
przyjeżdżali ją wówczas oglądać do Kielc. Wciąż za 
mało mamy takich unikatowych wydarzeń. Kolejny 
Dzień Czytania Tolkiena odbędzie się 25 marca 2023 
roku. Hasło The Tolkien Society poda zapewne pod 
koniec bieżącego roku. 

Cezary Łutowicz 

Puja
         Miał imię po jednym z apostołów – tego 

z kluczami… a, nazywaliśmy go Puja… dlaczego Puja? 
             -nikt nie pamiętał…
 
Lubił się napić, czynił to chętnie, ale nie było 

to tępe picie, picie było zwykle drogą do czegoś 
co niezwykłe…

Wieczorem spotykam go w centrum miasta przy 
barze, restauracji nomen omen „Centralna”- witam się 
po latach, widzę, że zanietrzeźwiony…

 
Uradował się chwilą, zamówił pospieszne dwie 

setki - i wspominamy… 
Tłem rozmowy swingująca muzyka z sali dancin-

gowej, jednym uchem słyszę coś z Counta Basiego. 
Tu zawsze do tańca grali starsi panowie 

pod krawatem - w czerni. Dbano o muzyczny po-
ziom sekstetu.

Wspomnień dużo, spieramy się o daty, okolicz-
ności – to śmiech, to smutek – jak w życiu…

Półmrok parkietu, pora, że już … chwilami bez 
marynarek, plama na plecach koszuli… szminka na 
kołnierzyku i brodzie. Czółka potem sklejone.

           Szepty, zaklęcia, duszno, muzycznie – 
wolne numery…uniesienie.

Puja stoi w szerokim wejściu na salę tańca – 
grzebie w kieszeniach spodni…   

            Dwie garści banknotów i klepaków, 
uderzają o strop nad tańczącymi…

Słychać okrzyk – siejcie się pieniądze i mnóżcie 
się! 

Spada złoty deszcz, prysła chwila i zmysły… 
tańczący - różnie, jedni siedząc na podłodze inni na 
czworaka zbierają kasę…

- umilkła orkiestra...

              Zobacz co można zrobić za pieniądze!.. 
wszystko uleciało, zapalono światło…
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Ta chwila często staje mi przed oczami w róż-
nych sytuacjach…

- miał rację…

Oblicza honoru
Przechodząc obok istniejących, i nie istniejących 

budynków w małym, a znanym miasteczku, retrospek-
cja zdarzeń, sytuacji wypiera mi obecny stan.

W siedemdziesiątych latach stopień inżynier, 
a magister był rzadkością i dodawał splendoru. Do 
niedawna w miasteczku mówiliśmy - skocz do magi-
stra, wiadomo było do kogo, gdzie i po co...

 Znani byli też i tacy, co to zawód mieli taki 
sam, lecz jeden był inżynierem - drugi magistrem. 
Obaj lubili nadużyć, wspólne spożycie prowadziło do 
sytuacji dynamicznej, szczególnie zaczepny był magi-
ster, wyzywał - od  tylko inżynierów... Panowie łapali 
się za klapy, trafiali na trawnik, trudno powiedzieć 
na czym zmagania polegały - zasad nie dostrzegłem. 
Lubili pewnie to zajęcie, bo nie dawali się rozczepić, 
tworzyli sobą dziwną bryłę w rotacji... Odległymi czę-
ściami ciała, wydawali odgłosy nie określone, w tym 
i sapanie, stękanie... resztki słów, których nie wy-
mienię... Po udowodnieniu sobie racji rozchodzili się 
w swoje strony, na odzieniu zabierając z sobą roz-
gniecione kretowiska, kępki trawy, bywało oberwane 
guziki w miejscach wstydliwych. Coś sobie wygrażali 
rękoma w śród złorzeczeń...Który zyskał na honorze, 
który stracił? - na jutro, jakby nic... kac ich łączył.

Przechodząc obok Zamku, widzę nieistniejącą 
moją kuźnię, gdzie powstawały kowalskie ozdoby 
Starówki, obok był okazały klasycystyczny budynek, 
kiedyś dyrekcja więzienia...  W bliższych nam czasach, 
parterowa część budynku to hotel dla robotników za-
trudnionych do odbudowy miasteczka, oraz pracownia 
plastyczna absolwenta zakopiańskiego Kenara... Pię-
tro to archeolodzy, rozłożyli sie ze swymi skorupami, 
czaszkami, szkieletami, żelastwami, brązami, nad tym 
górował rajzbret, poupychane biurka, ludzie  w bia-
łych fartuchach, skupienie, ktoś pisał inny rysował 
- praca. Do pracowni kolegi Janka, co to od Kenara 
zachodziłem często, na chwilę odpoczynku i oddechu, 
bo pracę miałem ciężką.

Tym razem spotkałem zapalczywego inżyniera, 
co z magistrem w szranki stawał, a u mego kolegi 
często też bywał. Widzę, że zakąszają ćwiartkami 
pomidorów... Przywitali mnie już wylewnie, serdecz-
nie. Siadaj, Jasiu polej mu, oni smakosze - ja piję 
z przymusu... wyjścia nie było. Gościmy się, drzwi się 
otwierają wchodzi mój pracownik, Zdzichu miał jakąś 
sprawę do mnie, po wyjaśnieniu pochłonęło go to-
warzystwo. Wszyscy się znamy, pełen szacunku dy-
stans między Zdzichem, a Inżynierem... bo i wiekiem 
tez przepaść.

Zauważono braki składnika podstawowego... In-
żynier z zadniej kieszeni portek, wyciąga czerwone 
wówczas sto złotych - ekwiwalent pół litra, kładzie 
przed Zdzichem - skocz do sklepu!.. Spojrzał Zdzichu 
na mnie pytająco, poparł go inżynier - każ mu iść... 
Nie mogę ci, nie mogę mu kazać, to jego wola... Po-
naglany poszedł, łatwo powiedzieć - dzień deszczowy, 
trzeba z Podwala Górnego na Podwale Dolne - musi 
przez Ilińską... Przez Ilińską, to lessową, krzywą, śli-
ską jak mydło i prawie pionową ścieżką, w deszczu 
ratując się przed zjazdem desperacko trzymając się, 
piołunów, trawy - wszystkiego co w pobliżu. Cóż, 
umyślny... a, jeszcze następne ni to ścieżka, ni schody, 
stromo - druga ściana wąwozu. Komuś w workach 
papierowych zamókł cement i się zestalił. Przywiózł 
to wszystko i zaaranżował schody z tych worków. 
Mrozy, deszcze swoje zrobiły, każdy worek zna-
lazł sobie miejsce nie zawsze zgodne z ideą... To tez 
trzeba pokonać, byłe do Reformackiej, tam po pro-
stym dwieście metrów i już!.. Powrót to jak w tamtą 
stronę tylko odwrotnie, na śliskim lessie zjeżdżało się 
nie przodem, a tyłem. 

Radosna kompania podjęła przerwaną kon-
sumpcję...Kolejny smutek - brakło... pytanie czy? - czy 
może koniec... Zdzichu wyciąga sto złotych, jeszcze 
mu woda kapie z włosów, papieros wilgotny przy-
gasł...pieniądz kładzie przed Inżynierem - skocz 
po wódkę!..

 - Inżynier podniósł sie do półprzysiadu, por-
cięta obwisły nad ławką z desek, wzrok wytrzeźwiał 
- czas się zatrzymał... Jankowi ustała czkawka.

 - Chłopcze, gdybym wcześniej wziął się za 
sztukę prokreacji - syna miąłbym w twoim wieku... 
Młody strzelił słowem, nie tracąc rezonu...

 Przy wódce jesteśmy równi...
 Po chwili, namysłu Inżynier poszedł w deszcz 

na te wszystkie lessowe ścieżki, powrócił w błocie 
i bardzo refleksyjny. Czyj honor, i kto go obronił?
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Przechodząc widzę przestrzeń, budynek po la-
tach wysadzono - wyobrażam miejsce - gdzieś to 
tu było...

Bańki
Siedzimy z Inżynierem okrakiem na dwóch koń-

cach ławki. Ławka z jednej długiej nie heblowanej 
deski, nogi ma też z krótkich odcinków takiej dechy. 
Ogień na kuziennym palenisku przygasa, bo gadamy 
chwilę... Aż w naszych rozmowach pojawiła sie osoba 
Janka po Kenarze. - tu było mnóstwo przygód i zda-
rzeń , jedno było piękne... Jak wiesz - mówi Inżynier, 
Jasiu miał fioła na temat swej pracowni. Przytakną-
łem, bo znam to z autopsji... Pracownia w budynku, 
co to go poprzednia władza wysadziła bezmyślnie 
- ten obok Zamku. Wysokie chłodne pomieszczenie, 
z zapachem grzyba, farb i trocin, ogólnie przykurzone, 
wzdłuż jednej ściany w połowie wysokości antre-
sola... Na antresoli wersalka, rozłożona na ewentu-
alne chwile słabości, przykryta kiedyś kołdrą - bo 
nie wszędzie zachowała się wypełniająca normalnie 
wata, czy inna włóknina, obleczenia nie było, za to 
kolor był bardzo trudny do określenia,  nabyła w nie-
których miejscach specyficznego połysku, jaki to mają 
mechanicy nie dbali o ubiór roboczy... W dolnej części 
pracowni, kaflowy piec, przed piecem, żeliwny piecyk 
połączony grubą rurą z paleniskiem dużego pieca... 
Taki Jasiowy wynalazek.

Pora roku, późna jesień, idę do Jasia, trochę 
szumi mi w głowie, jeszcze chętnie bym z kimś po-
gadał - wspomina Inżynier. Drzwi otworzyłem bez 
zwyczajowego stukania, w pracowni półmrok, zimno 
i cicho... chyba kilka dni nie palone. Jasiu - wołam, 
cisza, sprawdzam za sprzętami i do kapciory, gdzie 
tokarka do drewna, ani głosu, ani Janka... Ryzy-
kownym było w mym stanie, wspinać się po schodo 
drabinie, ale mając wyższy cel na względzie podją-
łem tą próbę. Znalazłem to dygocące truchełko pod 
kołderką, w dreszczach i pocie... czy mnie poznał - 
trudno powiedzieć. Człowiek w malignie... Jak wiesz, 
jakiś kontakt z medycyną mam. Przecież żonę mam 
lekarzem. W prawdzie ona raczej w kobiecych dro-
biazgach sie porusza, ale kiedyś była zwykłym le-
karzem - też. Postawiłem diagnozę - Janek- grypa... 

Ile masz szczęścia, żem cię na samej krawędzi życia 
znalazł. Żyj jeszcze chwilę, skoczę po konieczne uten-
sylia. Złapałem babciną kobiałkę baniek, denaturat, 
świeczkę, i na drucie nawinięty kłębek waty. Dla hi-
gieny buteleczkę, pomocną przy powracaniu do wital-
ności. Ratunkowa misja, pozwoliła mi nie zauważyć 
chybotliwości schodo - drabiny.

Jasiu, strzelimy po jednym i do baniek... Janek 
dał nikłe oznaki swej świadomości - słuchaj, a przed 
bańkami można? Szczerze, to nie wiem - to może po 
bańkach... Troska o zachowanie życia w Janku nie 
ustawała - po bańkach, też może zaszkodzić...  Jasiu 
nie przedłużajmy, świeczka się pali, waciany knot 
namoczony w denaturze - pijemy z baniek w trak-
cie! Raz do bańki połowę, pij - i bańka na plecy. 
Zajęcie trudne było, nie z okazji picia, ale chyba 
nikt baniek nie stawiał na kaloryferze. Jasiu - to 
straszna chudzina...

Bańki odpadały, kleiłem na nowo, trwało to tro-
chę, ponieważ picie w leczniczym procesie, było kon-
tynuacją mego spożywania wcześniej.  Przytuliłem 
sie do chorego i obaj zasnęliśmy, on pod bańkami, 
ja przy nim. Trudno powiedzieć ile czasu spaliśmy, 
część baniek spadło, lecz z części musiałem go wy-
dłubać. Patrz i żyje do dziś, minęły dwa lata. Zakoń-
czył Inżynier.

 Przyjaźń czyni cuda. 
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Piotr M. Drożdżal

Ostatni chłop 
Rzeczypospolitej

Musicie wiedzieć, że polski chłop ma być chłop! 
Polski chłop potęgą jest i basta! A chłop polski to 
ma do siebie, że posiada swoją ziemię i ją uprawia. 
A chłop, o którem tu mowa, na swojej ziemi uprawiał 
źmioki – gdyby był ze śląska albo z poznańskiego, to 
uprawiałby odpowiednio kartofle albo pyry, upra-
wia jednak źmioki (a mógłby jeszcze bulby, bambory, 
bulwy, grule, kompery, barabole…). Tako więc dumny 
chłop ze swojego chłopstwa, chłop najbardziej chłop-
ski we wsi, chłop ze chłopa, z dziada pradziada, Zyg-
munt Janusz, niespełna osiemdziesięciolatek, dzień 
w dzień wstawał skoro świt by kury puścić, jojka po-
zbierać, świnie nakarmić, krowę na pole wyprowadzić 
i gospodarstwa dojrzeć, nie wiedząc jeszcze o nadcią-
gającej z nieba katastrofie, co to miała na wieś spaść.

Odpalił Zygmunt traktor Ursus C-360 – dostał 
go od swojego ojca, a jego ojciec od swojego dostał 
pole, po którem traktor jeździł – podjechał pod garaż, 
podczepił rozrzutnik, naładował obornika i wyjechał 
w pole. A zimny to był dzień wiosenny i nawóz strze-
lał, wysoko, wysoko, i po całym polu, by źmioki rosły, 
by je zebrać jesienią, wsadzić do piwniczki, żeby było 
co do garnka włożyć, z czego bimber upędzić i co 
sprzedać. Tak minął mu czas aż do zmierzchu – wrócił 
do chałupy tylko na łobiad i jadł źmiocorz. 

* * *

Synowie wszyscy, a było ich trzech, wyjechali 
do miasta. Wszystkie córki poszły za mąż i ze wsi 
uciekły. Żona tylko mu została, co o dom dbała, źmio-
ków na obiad oskrobała i plecy posmarowała maścią. 
Co niedziela szli razem ze Zofią na sumę, by Słowa 
Bożego posłuchać i u proboszcza wyznać grzechy, 
przyjąć komunię. I tak tydzień w tydzień, zawsze 
w drugim rzędzie, co by klęcznik mieć dla starych ko-
ści, ale z przodu siedzieć, jak najbliżej Boga, Krzyża 
i proboszcza, do kościoła chodzili – a w kościele 
wszystko na złoto się świeciło na chwałę Pana. 

* * *

Obornik leżał już rozrzucony po całym polu i na-
sycał glebę. Wracał Zygmunt do chałupy, a słońce 
wisiało nisko. Palili jeszcze we wsi w piecach – siwe 
strumyki dymu płynęły powoli w stronę ciemnieją-
cego nieba, w którym Pan Bóg mieszkał.

A jako, że to była sobota, to z kolegami, co jesz-
cze żyli, usiedli w domu u Zygmunta, butelczynę na 
stół wyciągnęli i popijali bimber, co to ze źmioków 
robiony był po piwnicach. I ubywało ze szkła, a im 
przybywało do głów. Jutro nie trzeba będzie wstawać, 
bo w Dzień Boży pracować nie wolno. Mijało życie.

* * *

Czasem syn, Antoni Janusz, odwiedzał Zyg-
munta, na wsi, bo akurat najbliżej mieszkał. W nie-
które niedziele Antoni pakował w elektryczny sa-
mochód żonę i dwójkę dzieci i jechali na obiad „do 
dziadków”. Po jedzeniu dzieci biegały po podwórzu, 
a dorośli siedzieli, rozmawiali. 

– Wróciłbyś na wieś, pomógł łojcu – mówił za-
wsze Zygmunt. – Źmioki posadzić trzeba, gospodar-
stwo oporządzić. A łojciec nie wiadomo, ile jeszcze 
pożyje... I co, matka sama ze wszystkim zostanie?

– Tato, nie mogę… – odpowiadał zawsze Antoni – 
Kredyt, praca…

I Antoni podziwiał ojca (łojca), że jeszcze w tym 
wieku wychodzi w pole dzień w dzień – ale sam do 
wsi już wrócić nie mógł, bo, mimo że z chłopskiej ro-
dziny pochodził, to swoje chłopstwo utracił… i czasem 
żal go ściskał.

* * *

I wstawał codziennie Zygmunt skoro świt. Opo-
rządzał gospodarstwo, szedł w pole – zajęć nie bra-
kowało. Klął pod nosem albo na głos, gdy nie mógł 
czegoś znaleźć, łopata utknęła, albo krowa się zry-
wała i uciekała po polu. Potem z przekleństw spowia-
dał się u proboszcza.

* * *

Ale ten spokój, wiejski rytm, wybijany przez od-
wieczny taniec dnia i nocy, regularnie zataczające 
koło tygodnie, przepływające w siebie pory roku, 
rytm nadchodzących i minionych świąt kalendarza 
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liturgicznego – ten rytm zaburzyły niepokojące wie-
ści. Nowe czasy przyniosły nowe kłopoty, a stary 
chłop dowiedział się o tym od Antoniego.

* * *

– Włącz telewizor – powiedział przez telefon syn 
do ojca. 

Zygmunt, akurat skończywszy jeść obiad, usiadł 
na kanapie i nacisnął przycisk pilota. Leciało spe-
cjalne wydanie wiadomości. Atrakcyjna prezenterka 
z mikrofonem w dłoni stała na ulicy niedaleko pola, 
które, a jakże, należało do nikogo innego niż do Zyg-
munta. Kobieta mówiła z dynamiką zupełnie charak-
terystyczną dla dziennikarzy telewizyjnych:

– Poprzez bliski Ziemi przelot asteroidy Apophis, 
odkrytej przez naukowców w dwa tysiące czwartym 
roku, została zdestabilizowana jedna z wielu hałd 
śmieci, które znajdują się na orbicie naszej planety.

– Dobrze – mówił prezenter ze studia – powiedz 
nam proszę, co to właściwie oznacza dla nas tutaj, 
na ziemi.

– Tak, więc, według wyliczeń naukowców zagro-
żona jest właśnie wieś, w której właśnie się znajdu-
jemy. Hałda kosmicznych śmieci weszła na kurs ko-
lizyjny z satelitami Starlink Elona Muska. Skutkiem 
tego zderzenia najprawdopodobniej będzie ognisty 
deszcz śmieci prosto z nieba. Zarządzono natychmia-
stową ewakuację.

* * *

Zygmunt kategorycznie odmawiał opuszczenia 
gospodarstwa. Prosiła go żona, Zofia, że było takie 
zarządzenie, żeby się nie upierał; prosił go syn, że to 
tylko gospodarstwo i przecież zaraz wrócą; prosiły go 
wnuki, że się o dziadka boją. Zygmunt jednak nie słu-
chał – kiedy chcieli go wziąć siłą, to uciekł i zamknął 
się w piwniczce na źmioki. Czas naglił, więc Antoni 
próbował wyłamać klapę i zabrać ojca. Mocował się, 
siłował, ale na próżno. Zygmunt siedział z założonymi 
rękami w ciemnym, ciasnym pomieszczeniu naburmu-
szony, uparty jak pięciolatek, który nie chce zjeść 
wszystkich kartofli z obiadu.

Antoni musiał ratować dzieci i matkę – wziął ich 
w samochód i odjechał, modląc się po raz pierwszy 
od dawna, żeby ojcu niebo nie spadło na głowę.

* * *

A Zygmunt – następnego dnia, skoro świt – wy-
szedł z piwniczki na źmioki by kury puścić, jojka po-
zbierać, świnie nakarmić, krowę na pole wyprowadzić 
i gospodarstwa dojrzeć. I zaczęło padać śmieciem ko-
smicznym, płonącym, z nieba, a chłop z dziada pra-
dziada był zupełnie sam we wiosce. Nawet proboszcz 
uszedł z plebanii, wójt z urzędu gminy, a pijacy spod 
sklepu. 

* * *

Gdy tylko odwołano stan zagrożenia, Antoni 
wsiadł w swój samochód elektryczny i pognał z wa-
riacką prędkością na wieś, by poszukać ojca (łojca). 
Nastawiał się na najgorsze. Żołądek zawiązywał mu 
się w supeł za każdym razem, gdy widział obrócony 
w perzynę dom, płonącą stodołę albo krater uderze-
niowy w polu – tych ostatnich było najwięcej. Na 
miejscu byli już strażacy, więc pośród powszechnego 
wycia prażonych i przerażonych zwierząt gospodar-
czych rozlegało się wycie strażackich syren. A syn, 
gnał – gnał do ojca…

* * *

Ursus C-360 pyrkotał zawzięcie. Zygmunt klął 
i krzyczał, próbując przytwierdzić jakoś kupę że-
lastwa, która spadła na jego stodołę do ciągnika. 
Ciężar spadł z serca Antoniemu. Ojciec zżymał się, 
wrzeszczał:

– Dziadek we wojnę pole orał, ojciec za komuny 
źmioki zbierał, żeby teraz mi na gospodarstwo śmieci 
z nieba leciały! Skaranie boskie! O, Antek! Chodźże 
tu łojcu pomóż, a nie stoisz jako widły we gnoju!

I Antek bez zastanowienia ruszył pomóc, czu-
jąc ulgę, że staruszkowi nic się nie stało, dźwigając 
bolesną świadomość, że nawet, choćby nie wiem, jak 
chciał, to nigdy nie będzie taki jak on. Szedł w stronę 
ojca i miał wrażenie, że stoi przed nim ostatni chłop 
Rzeczypospolitej. 
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Mariusz S. Kusion

Cyberpunk 2020
spisz hasła do e-maili na wypadek nagłej 

śmierci
maski są dobre podanie rąk złe kościoły otwarte
projekty ustaw bez konsultacji – coś tu śmierdzi
w tym kraju wytrychy są bardzo dużo warte

nikt nie traktuje państwa jak spółki ale umie 
sprzedać cień

przepracowane wizje promują na stanowiska 
miernoty

boty z premierem rapują challenge dla 
uzdrowień

w tym kraju alternatywne fakty dotykają jak zły 
dotyk

Metropolis 2120
decyzją rady archeologii kulturalnej
telepatycznie w trybie obiegowym
zostałem botem dostępnym online

generuję poezję spójną społecznie
stylistycznie w trybie całodobowym
dla każdego kto opłaci abonament

– nareszcie mam zasilanie awaryjne
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Reinkarnacja
spokojnie jestem jeszcze prototypem
przed wdrożeniem w czasy gramatyczne
mam prawo zachować nieznośne milczenie
mam prawo publicznie rozbierać pytania

ktoś wygra casting na próbę kostiumową
myśli zrobią sztuczny tłok w wersji 1.0
ogłoszę siebie podczas targów będą hostessy
popyt na obcasach z modnym uśmiechem
napiszę następny niekontrowersyjny wiersz 
wiesz przecież – nie lubię mówić o sobie
 
mówisz mi – twoja dusza nie wypadnie z obiegu
wygrasz niejeden konkurs tańca na gazecie
z nekrologami i horoskopami

Times New Roman 
mistyczne miasta porasta świadomy kicz
potajemnie zwężam brzegi o pomyłki
nowe lądy mają znajome odbicia
tuż przy dnie snują się niewyspane plany
na jawie doszczętnie kamienna obecność 
przynosi ze sobą błędne odległości
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Marcin Lenartowicz/ Barbara 
Derlak

Adam
Nienarodzony, choć kiedy przyłożyć mi lustro 

do ust,
oddam ciepło szarą mgiełką, będziesz mogła ry-

sować na nim
uśmiechnięte minki lub napisać list, który prze-

czytam gdy otworzę oczy.
Gdy już oboje.

Nienarodzony, choć cały gotowy do startu.
Zaraz mięsień wtłoczy mi ducha w pu-

sty krwiobieg,
różem obleje policzki.
Jeszcze chwila i życie wypełni mnie jak czarkę.

Lecz zanim jako ten pierwszy ujrzę 
cud stworzenia,

wyśpiewam pierwsze psalmy, na cześć 
swego mistrza.

Zanim stanę sam ze sobą i zrozumiem
czym jestem a czym nie, poczuję głód.
I brak.

I chłód ogarnie moje usta, a z nim bojaźń,
bo nie znam jeszcze słów, dzięki którym mógł-

bym to poskromić.
Zasnę zmarznięty pierwszy raz, wpadnę 

w letarg.
I śnił będę o tobie, nie mając pojęcia.

I wtedy, choć jeszcze niczym nie zdążę zasłużyć,
stworzenie się dokona - po siedmiu próbach,
w końcu idealne, jak antymateria.

Będę wielbić cię w tajemnicy, bo nie wiem czy 
mi wolno

i wtedy zrozumiem, ale tak prawdziwie
czym są chwytne dłonie i krew w arteriach,
pulsująca tożsamo z oddechem przy uchu.

To w twoich ramionach ułożę pierwsze wersy,
które będę zapętlał w modlitwach jak wierszach,
dopóki nie przyjdą kolejne przymrozki,
a jabłka nie zaczną spadać z drzew

I gnić.

Ewa
Pamiętam pierwszy śnieg, 
ten który jeszcze wiosną zamarzał na wargach, 
kiedy piekliśmy chleb, a czas nie znał się na 

zegarkach. 
W cienistym wnętrzu, otoczonym zewsząd zapa-

chem drożdży, 
zakwitły mi na palcach pierwiosnki, kaczeńce. 
W starym kredensie, tym jeszcze po mamie, 

schowałam je przycięte, aż uschły 
i uszedł z nich duch i uleciał po stokroć, w aro-

matycznym truchle. 

A gdy już umiałam kisiel i kompoty, bez żad-
nego ostrzeżenia przyszła jesień,

jak te szpaki dojadające wiśnie, które obwiesz-
czą długi szabat.

Więc grzałam się chrustem i ostatkiem drzew, 
na których dogasały jabłka. 

I spadłam razem z nimi, oderwana od myśli, aż 
przyszli ze wschodu i mnie zabrali. 

Stałam się w końcu zaledwie zalążkiem, ziaren-
kiem siebie. 

I mogę tylko czekać, aż ktoś wsadzi mnie w zie-
mię i podleje obficie. 

Stanę się wtedy pierwszym drzewem, dając 
w zamian poznanie i wiedzę. 

Już nikogo nie zaskoczy mroźny ranek
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Paweł Chmielewski

Kalejdoskop w 
słowach - region
tutka w sanatorium

Fotograficzno-tekstowa, czarno-bia-
ła z ducha, ciała i przestrzeni krakowska 
książka - absolutna na wigilię. Ożywiają-
ca uniwersum niczym z „Klubu profesora 
Tutki” lub rozluźnionych w obłokach sher-
ry pogadanek Pickwicka z przyjaciółmi. 
Mówimy - rzecz oczywista - o Tutce dru-
kowanym w odcinkach w „Przekroju” z nie-
podrabialnym rysuneczkiem Daniela Mroza. 

Tutki w tym charakterystycznym kapeluszu. Jak 
autor Jan Nowicki (od prawie siedmiu lat mieszka-
jący, z przerwami, w Kielcach, założyciel własnej ofi-
cyny wydawniczej), mógłby być Szalonym Kapelusz-
nikiem, ale nim nie jest, choć bywa. I z przyjaciółmi, 
niespiesznie, „zachowując wyznaczony dystans dwóch 
metrów” podąża Plantami do restauracji, a może tra-
fiki „Raj”. W Krakowie. Troszeczkę również po czesku. 
Bo przypomnieć czytelnikowi należy, że czeski oby-
czaj polega na tym, iż od urodzenia, aż do śmierci po-
dąża się tylko do jednego, wybranego lokalu. Nawet 
jeśli knedliki są już nie takie, nawet jeśli właściciel 
browaru zepsuł melodię smakową piwa. Ten zestaw 
postaci - Dominik Wierny, Antoni Fachura, Roman 
Miniony, Gustaw Mądry, Adam Obrotny, Ewa Podaj 
toczy niespieszne dialogi i opowiada historie z już 
minionego świata. 

Spotkania te toczą w Raju w tym pierwszym, 
zadziwiającym nas i romantycznym cokolwiek okresie 
pandemii, gdy jeszcze rozmawiać, rozśmieszać i dys-
kutować wypadało. Rozmowy pewnie umilkły, bo po-
został tylko warkot i niedyskretne szczekanie. 

Jest to Kraków i „Raj” - miasto i miejsce 
oniryczne. Więc zamiast streszczeń, dodaję też moją 
historię senną. O pewnym filmie:

Ekranizacja opowiadań Bruno Schulza była 
zadaniem karkołomnym, niewykonalnym dla żad-
nego reżysera na świecie poza autorem adaptacji 

„Rękopisu znalezionego w Saragossie” (1973) - Woj-
ciechem Hasem. Za realizację i późniejszy pokaz na 
festiwalu w Cannes reżyser zapłacił dziewięcioletnim 
zakazem kręcenia filmów i de facto – niestety – koń-
cem twórczej drogi najwybitniejszego „czarodzieja 
kina” w Polsce. 

Ekranizację onirycznej prozy „samotnika z Dro-
hobycza” dopełnia fenomenalna scenografia Jerzego 
Skarżyńskiego, którą porównać można jedynie do 
„teatru śmierci” Tadeusza Kantora. Has w każdej ze 
swych filmowych lekcji odwoływał się do literatury, 
lecz interpretując przenosił odpowiednio akcenty. 
Epizodyczna postać ślepego konduktora (Mieczysław 
Voit) zostaje rozbudowana do roli przewodnika po 
metafizycznym świecie dzieciństwa (a zarazem wy-
pełnionej zagłady narodu) dla Józefa (Jan Nowicki), 
który poszukuje w sanatorium – gdzie czas biegnie 
inaczej – ojca, Jakuba (Tadeusz Kondrat). 

Schulzowskie wątki – księgi/markownika, awan-
turniczej opowieści o Biance, fascynacji seksualnej 
kuzynką Adelą, „eksperymentów” ojca ze światem 
i czasem, upadku sklepu/imperium – zostają roze-
grane w niepodrabialnej poetyce filmowego snu. I po-
etyce odchodzenia, która wypełnia również „Spotka-
nia w Raju”.

Jan Nowicki
Spotkania w Raju
191 s. ; 20 cm
Kielce : Oficyna Jana
Polska, 2020
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śledztwo w sprawie listów - sezon 
pierwszy

Jeśli za kilkadziesiąt lat - gdy już nas wszyst-
kich zasypią, oranżowe, saharyjskie piaski - 
ktoś na tych małych kryształkach grafitowych 
zacznie spisywać biografię polskiego filmu 
i teatru, wtedy pogłaszcze spalone atomo-
wym wichrem policzki i sięgnie po listy Jana 
Nowickiego, jako jedno ze źródeł do dziejów 
tego zjawiska, o którym będzie wiadomo tylko 
z opowieści paru pomarszczonych nestorów. 
Dla bezpieczeństwa teatry już grać nie będą, 
a sale kinowe zamienią się w dzienne schrony.

Jeśli do tego czasu ktoś z jego przyjaciół lub 
spadkobierców nie wyda epistolografii aktora w peł-
nym kształcie, to tego badacza z biblioteki grafito-
wych kryształków czeka zadanie detektywa. „Szczę-
śliwy bałagan” jest bowiem zbiorem listów, lecz 
listów ukrytych. Każdy z nich ma adresata, lecz jest 
to adresat ukryty. Każdy z nich - być może - a może 
nie... doczekał się odpowiedzi. Jest to więc dia-
log epistolarny pozorny. Z jednym odbiorcą, a może 
z wieloma. O wielu miejscach, wielu zdarzeniach i po-
staciach, lecz często o sytuacjach i ludziach nieujaw-
nionych. Jak w plotce, lub jak w śledztwie detektywa. 

Autor ukrywa swych bohaterów, autor ukrywa 
okoliczności więc chociaż znam niektóre fakty i paru 
ludzi i kilka zdarzeń, to pozostawię to śledztwo przy-
szłemu biografowi, śledczemu tej atomowej i suchej 
ery. Oraz czytelnikom. Ujawnia natomiast autor tro-
chę ze swych własnych emocji, trochę z przemy-
śleń o miejscu, o miłości, o pieniądzach, najwięcej 

i najdociekliwiej, choć ironicznie o wędrownych te-
matach swej prozy od dekady - chorobach, starości 
i śmierci. Detektywów (i nie tylko) zapraszam do 
lektury. 

umieramy po kawałku

Najnowszy tom poezji „Czas się weselić” 
Szczęsnego Wrońskiego, poety, prozaika, 
mieszkającego w Kielcach, założyciela w Kra-
kowie Teatru Promocji Poezji i autora dwunastu 
książek jest zbiorem a’rebours, w dużym stop-
niu napisanym - przewrotnie - wbrew tytułowi.

Przebija z tych strof poczucie utraty i tęsknoty 
za utraconym, lecz jest to przemijanie w na wskroś 
stoickie. Liryczny podmiot, tożsamy z autorskim godzi 
się na ten porządek rzeczy - jakkolwiek go nazwiemy 
- boskim, kosmicznym, przyrodniczym, który oznacza 
nieuchronne przemijanie, obumieranie wszystkiego 
i każdego wokół nas. Również nas samych. I w tym 
obumieraniu odnajdywanie poczucia sensu. 

Ostatecznie „wszystko się toczy”, a tych filozo-
ficznych trawestacji odnajdziemy w najnowszym to-
mie Wrońskiego znacznie więcej. Przecież: Obumiera-
nie jest najprostszą/ z czynności. 

Jan Nowicki
Szczęśliwy bałagan
320 s. ; 21 cm
Kielce : Oficyna Jana
Polska, 2021

Szczęsny Wroński
Czas się weselić
124 s. ; 20 cm
Warszawa : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Polska, 2021
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wędrówka do złotego środka

Niedawno wypadła z mojej skrzynki pocztowej 
przesyłka zawierająca płytę „Wysocki oso-
bisty” (śpiew - Tomasz Wachnowski, tłuma-
czenie tekstów - Adam Ochwanowski). Nie 
napiszę jednak noty o nowych translacjach 
wierszy wspaniałego rosyjskiego barda (na 
marginesie przypomnę - antysystemowego), 
lecz przywołuję wydawnictwo muzyczne, aby 
wskazać na pewną cechę metody twórczej 
poety publikującego w oficynie z Chrobrza.

 Autor „Dwunastu gniewnych błaznów” w kilku 
swoich tomach - ujmę to tak: anaforyzuje - kolejne 
strofy swych utworów (w całych tomach) konse-
kwetnie zaczyna identyczną frazą. Ta konsekwen-
cja - rozciągająca się na całą przestrzeń intelektu-
alną i konstrukcyjną - jest oczywiście świadectwem 
świadomego panowania nad techniczną stroną mowy 
wiązanej. Jest również wskazaniem na muzyczną tra-
dycję wyrastającą u początków poezji. Te utwory za-
warte w „Między szeptem a krzykiem” mają ułatwiać 
- dzięki właśnie melodyjności frazy - cichą lekturę, 
recytację, a nawet śpiew. 

Trochę, jak rosyjscy poeci (wspomniany już Wy-
socki, ale i Bułat Okudżawa, Siergiej Jesienin), któ-
rych nie tylko tłumaczy, ale i cytuje, parafrazuje,  
Ochwanowski wciąż szuka złotego środka w szaleń-
stwie działań narodów, małych grupek i pojedyń-
czych jednostek. Czegoś pomiędzy, co stanowi o isto-
cie życia i istnienia. 

Jak zwykle tomiki poezji autora ze Złotej  Piń-
czowskiej uzupełniają ilustracje. Tym razem saty-
ryczne, znanego jeszcze z lat 80. i 90 czytelnikom 
„Słowa Ludu” - Tomasza Kordeusza. 

odrobina bronxu

Barbara Wrońska, poetka, publikująca m.in. 
w „Okolicy Poetów” i „LiryDram”, prywatnie 
żona Szczęsnego Wrońskiego jest w swych 
utworach - zawartych w najnowszym tomie 
- „Zwykły człowiek”, niezwykle syntetyczna.

To poezja lapidarna, inspirowana Szymborską 
(ten trop wprost podrzuca nam autorka), lecz rów-
nież liryką amerykańską. Bardzo popularną i chętnie 
sprawdzaną na polskim gruncie szkołą nowojorską. 
Co nader ciekawe, chętniej - mam takie wrażenie - 
eksplorowaną przez poetki niż poetów. Oto zaledwie 
jeden przykład z tomiku Barbary Wrońskiej: Jeszcze 
tylko panga/ zamiast karpia/ - w Tesco bya prze-
cena/ kamizelka/ - prawda jak ładnie wygląda/ ten 
patchwork ze starych sweterków...

wieki Ciemne i fundusze ue
Kolejna po „Droleriach” książka Zbignie-
wa Brzezińskiego zawierająca opowiadania 
z szeroko pojętego nurtu fantastyki. O ile po-
przedni zbiór składał się z tekstów zaliczanych 
wyłącznie do klasycznej, baśniowej fantasy, 
w „Świadomości wieczności” jest zgoła inaczej.

Rozpiętość tematyczna jest w nowym zesta-
wie znacznie szersza. Nowelki eksplorujące fantasy 
w średniowiecznych dekoracjach zajmują tylko część 
tomu. Kolejne teksty to już raczej żartobliwa fanta-
styka zawieszona we współczesnej obyczajowości, 
coś w czym celowali chociażby radzieccy pisarze od 
lat 60. (np. Kir Bułyczow) Za przykład niech posłuży 
historyjka o celebrycie uczestniczącym w reality 
show, którego uczestnicy wybierają niepełnospraw-
ność, zaś tom domyka dziennik pandemiczny.  

Adam Ochwanowski
Między szeptem a krzykiem
38 s. ; 21 cm
Kielce : Kazimierska Agencja Drukarska, 
Ośrodek Kulturalno-Historyczny „Beldonek”
Polska, 2022

Zbigniew Brzeziński
Świadomość wieczności
211 s. ; 25 cm
Kielce : Wilk który jest
Polska, 2021

Barbara Wrońska
Zwykły człowiek
79 s. ; 21 cm
Warszawa : Pisarze.pl
Polska, 2021
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Adam A. Zych

Niech żywi nie tracą 
nadziei… / I vivi non 
perdano la speranza
„Testament mój” – to wyjątkowy wiersz Ju-
liusza Słowackiego, napisany na przełomie 
lat 1839 i 1840 w Paryżu. Nieprzypadkowo 
ten szkic wspomnieniowy otwieram fragmen-
tem testamentu poetyckiego, gdyż jako były 
poeta chcę przypomnieć byłego już poetę 
i wydawcę, Stanisława Nyczaja (1943–2022). 

Poznaliśmy się prawie pół wieku temu, wła-
śnie w Kielcach, był moim mentorem, ale i wydawcą 
tomu „Psalmów emigracyjnych” (1995), do którego 
napisał posłowie. Miałem jeszcze okazję przepro-
wadzić ze Staszkiem rozmowę dla kieleckiego mie-
sięcznika „Ikar” (2001/11) pod znamiennym tytułem: 
W poezji skłaniam się ku intymnemu zwierzeniu, oraz 
z Jego rąk otrzymać członkostwo w Związku Lite-
ratów Polskich (Oddział Kielecki). Na początku no-
wego stulecia nasze drogi się rozeszły, ale kontakt 
mailowy pozostał. Ostatni list od Staszka dotarł 
w pierwszych dniach lutego 2011 r., pisał w nim:

Drogi Adamie! Posyłam przekład na j. włoski 
mojego wiersza dedykowanego Józefowi Szajnie do 
planowanej przez Ciebie antologii. Mam zaawanso-
wany, w końcowej fazie przygotowań numer „Świę-
tokrzyskiego Kwartalnika Literackiego” [2010/3–4], 
w którym chcę zamieścić refleksję o Twych antolo-
giach dotychczasowych. Doślij mi jeszcze nieco szer-
szą dodatkową informację o nich, bym nie popełnił ja-
kiegoś błędu. Serdecznie pozdrawiam Staszek Nyczaj 

Po ogłoszonych drukiem antologiach poezji 
oświęcimskiej w języku niemieckim („Auschwitz Ge-
dichte”, 1993, 1998) i angielskim („The Auschwitz Po-
ems”, 1999, 2011) pracowałem w owym czasie wraz 
z zespołem tłumaczy nad wersją włoską: „Auschwitz 

nella poesia contemporanea”. Do projektowanej, 
ale nie wydanej do tej pory antologii, posłowie na-
pisała prof. dr hab. Maria Szyszkowska – była Se-
nator RP. Tekst otrzymałem z tym oto listem:

 
Szanowny, Drogi Panie Adamie, przesyłam po-

słowie do Pana antologii poezji oświęcimskiej. Jest 
krótkie, ale syntetyczne i napisane pod wpływem 
uniesienia. W marcu będę organizować konferen-
cję na temat języka polityki oraz propagandy Za-
pewne 5 i 6 marca [2012 r.], w Nałęczowie. Może 
zechciałby Pan wystąpić z odczytem. Pobyt i wyży-
wienie przez dwa dni bezpłatne. Bardzo serdecznie 
pozdrawiam Państwa od nas. Maria Szyszkowska

Pani Maria – dla przyjaciół Mary-
sia – zawarła w przesłanym tekście zna-
mienne dla naszych czasów te oto słowa:

Pacyfizm wciąż nie jest powszechnie aprobo-
wany, a głosi on nie tylko zakaz prowadzenia wo-
jen, ale także zakaz przemocy w każdej postaci. 
Nadal edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych nie 
jest przeniknięta ideą trwałego pokoju. A wieczny 
pokój mógłby i powinien stanowić cel wysiłków ko-
lejnych pokoleń. Jednakże ideologie narzucające  
wrogość do pewnych grup, wciąż mocniej i szybciej 
zespalają ze sobą jednostki niż wartości pozytywne. 

Stanisław Nyczaj urodził się na Kresach Rze-
czypospolitej w Nowicy pod Kałuszem (obecnie 
Ukraina) w 1943 r., gdy trwała jeszcze druga wojna 
światowa, a zakończył swoje pracowite i twórcze 
życie w 2022 r., gdy na dobre rozpoczęła się wojna 
za naszą wschodnią granicą – dziś to już dziesiąty 
tydzień jej trwania… Staszek pozostanie w mojej 
pamięci jako osoba empatyczną, wrażliwa, z wro-
dzonym taktem, ale i z poczuciem humoru, a nade 
wszystko jako – po prostu – mądry i dobry człowiek… 

Ostatnia dygresja, to podmiot liryczny wiersza 
Staszka, który poniżej zamieszczam wraz z przekła-
dem na język włoski dokonanym przez dr hab. prof. 
UJK Zofię Ożóg-Winiarską. Mam na myśli Józefa 
Szajnę (1922–2008) – malarza, scenografa i reżysera, 
który w czasie II wojny światowej był więźniem na-
zistowskich obozów KL Auschwitz i Buchenwaldu. 
Jego rysunki i grafiki z lat 1944–45, pt. „Nasze ży-
ciorysy”, „Apel trwał długo” i „Karna kompania”, 
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znajdują się w antologiach: „Na mojej ziemi był 
Oświęcim…” (cz. 2, 1993) i „Auschwitz Gedichte” (1993).

Najwyższy czas oddać głos Poecie…

Stanisław Nyczaj

serCem pojednania

     Józefowi Szajnie

Jakżeż to możliwe!
Ty, coś najdotkliwiej z nas wszyst-

kich doświadczył,
zaparłeś się bólu, krzywdy i żalu,
pałając najświętszym ogniem – przebaczenia?
I zamiast rachunku krzywd wystawiłeś  
dłoń do pojednania?

Palę się ze wstydu,
że tak zapiekle w mym sercu chowałem
szorstki kamień urazy. 

Dziś kopiec wzdętej ściszonym cierpieniem
ziemi oświęcimskiej
rodzi dla naszej Europy – spokój.

Zrzucam nań z serca mego ciężki kamień
z ulgą
 tak wielką i tak współczułą
jak z zabliźnionych ran wyrosła
Twoja serdeczna nadzieja.

Con un Cuore di riConCiliazone

A Józef Szajna

   Come mai è possibile!
   Tu, che di tutti noi hai sperimentato 
   le sofferenze più pungenti,
   hai rinnegato il dolore, i torti ed il rammarico, 
   ardendo del fuoco più sacro, quello 

di perdono?
   E invece del conto dei torti subiti ci porgi 
   la mano per la riconciliazione?

   Io brucio di vergogna,

   di aver custodito così a lungo nel mio cuore
   la pietra rozza del rancore.

   Oggi il tumulo di terra di Auschwitz
   gonfio dalla silenziosa sofferenza
   partorisce la pace per la nostra Europa.

   Ci butto sopra quel pesante sasso
   tolto dal mio cuore,
   con un sollievo
   così grande e così pieno di compassione,
   come la tua speranza cordiale, 
   cresciuta dalle ferite rimarginate. 

Traduzione di Zofia Ożóg-Winiarska  

Nota bibliograficzna: utwór Stanisława Ny-
czaja pochodzi z Jego zbioru: „Poezje wybrane”, War-
szawa: LSW, 2008, s. 140, zam. także w: E. Kabatc, 
„Nowy Szajna, czyli O pamięci i pojednaniu”, Kielce: 
Ofic. Wyd. „Ston 2”, 2007, s. 120, dostępny również 
w Internecie – link: http://www.pro.art.pl/poezja/bo-
cian/main.html (dostęp: 30.04.2022), przekład na ję-
zyk włoski dotychczas niepublikowany – pierwodruk. 
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Zbigniew Brzeziński

Diariusz z obrazami
Ilustrowane wydanie „Dziennika 1954” nie 
jest edycją krytyczną. Szkoda, ponieważ oso-
bisty charakter materiału aż prosi o skon-
frontowanie z ustaleniami badaczy kultury 
i przeszłości. Wiele źródeł, do których Le-
opold Tyrmand nie miał dostępu, tworząc 
swoje zapiski, są dziś znane. Ponieważ au-
tor „Złego” w swoich brulionach zawarł dużo 
ocen współczesnych ludzi polskiej kultury 
doby schyłkowego stalinizmu. Interesują-
ce poznawczo byłoby oddanie im głosu, tam, 
gdzie materiał porównawczy na to pozwala.

Miłośnikom prozy „Tyrmanda” zapewne „Dzien-
nika 1954” nie trzeba przybliżać. Dla mniej zainte-
resowanych kilka uwag. Zapiski powstawały przez 
pierwszy kwartał tytułowego roku. Autor prze-
rwał je po podpisaniu z Wydawnictwem Czytelnik 
umowy na napisanie swojej najsłynniejszej książki: 
„Złego”. Diariusz, za wyjątkiem fragmentu wydanego 
przez „Tygodnik Powszechny” w czasie odwilży 1956 
roku zniknął na dwadzieścia lat. Pisarz przemy-
cił go w 1965 roku na zachód. Zdeponował rękopis 
w archiwum paryskiej „Kultury”, ale nie został on 
wydany przez pismo Jerzego Giedroycia. W 1968 
Tyrmand, a wraz z nim rękopis, znalazł się w USA. 
Tam został przepisany na maszynie. Został wydany 
w londyńskich „Wiadomościach” w latach 1974 – 1978.

Jak informuje sam autor: niniejsza książka za-
wiera całość dziennika, nienaruszoną przez względy 
edytorskie, rozterki moralne, polityczne konieczności, 
towarzyskie koncesje (s. 9). Jakież to rozterki Tyr-
mand miał na myśli? Przede wszystkim własne opi-
nie o ludziach. Wyraża niepewność, czy jego sądy są 
po latach trafne. W końcu jednak uspakaja samego 
siebie i stara się przekonać czytelników, że skoro ist-
nieje jakaś prawda o ludziach, jest to tylko prawda 
chwili (s. 12). Opinia zdaje się wynikać z rozczaro-
wania ludźmi. Opisuje ją tak: niewiele w tym no-
wego, że bezinteresowność, pokora, stoicyzm oka-
zują się po latach pospolitych egoizmem, chciwością, 
tchórzostwem, że skromność, to próżność i pycha, 
zaś ostentacyjna wzniosłość ujawnia się w końcu 

jako ordynarna przyziemność (s. 11-12). Co prawda 
dodaje, że póki życie trwa żaden osąd nie ma osta-
tecznej mocy ani wartości, ale ostatecznie postana-
wia pozostawić wszystkie opinie o ludziach w tekście 
wydanym w postaci książki (1979 r.). A w  osobi-
stych notatkach krytykował na przykład Pawła Ja-
sienicę, zarzucając mu m.in. eskapizm i flirt z socja-
lizmem wynikające z trudnej sytuacji materialnej.

Daleko podejście Tyrmanda odbiega od przed-
stawionego przez sądzonego w Procesie Taterników 
pieśniarza i doktora socjologii Jana Krzysztofa Ke-
lusa, który w wywiadzie udzielonym Krzysztofowi 
Gajdzie stwierdził: (…) głęboko wierzę w to, że poetą 
się bywa. I to nie tylko poetą – także zdrajcą, bo-

haterem – i że nasza czasami całkowita niemożność 
zrozumienia świata wynika często z tego, że próbu-
jemy to „jest” przypisywać bytom ludzkim. Podczas 
modlitwy Polaków i Ukraińców o pokój, która od-
była się w Kielcach 27 lutego 2022 r. w świątyni 
duszpasterstwa akademickiego w związku z agresją 

Leopold Tyrmand
Dziennik 1954, Ilustrowany
400 s. ; 24 cm
Warszawa : Wydawnictwo MG
Polska, 2020
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Rosji na kraj naszych sąsiadów, duszpasterz gre-
kokatolickiej wspólnoty Igor Małysz powiedział 
m.in., że każdy Kain ma w sobie Abla, a Abel Ka-
ina. Tyrmand uznał, że skoro tak oceniał ludzi i sy-
tuacje, gdy miał trzydzieści lat, to tak powinno zo-
stać. Warto jednak do tych ocen podchodzić ostrożnie. 
Choć np. wyrażona w „Dzienniku 1954” opinia, że 
Zbigniew Herbert to jeden z najwybitniejszych po-
etów swojego pokolenia, w pełni się potwierdziła.

Czy dzieło Tyrmanda czyni zeń prekursorów 
nowoczesnej diarystyki, w której obok zapisu fak-
tów pojawia się nurt autokreacyjny, jak stwierdza 
np. Jarosław Fazan? „Dziennik 1954” został wy-
dany dopiero po dwudziestu latach. W tym cza-
sie na łamach paryskiej „Kultury” ukazywał się już 
do 1969 roku „Dziennik” Witolda Gombrowicza 
a później „Dziennik pisany nocą” Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego. Zwłaszcza ten pierwszy au-
tor był mistrzem autokreacji. Warto też zauważyć, 
że w pracy „Polska kultura po Jałcie. Kronika lat 
1944-1981” Marty Fik, która została wydana w An-
glii, a jej bazę źródłową stanowiły m.in. o londyńskie 
„Wiadomości”, o pracy Tyrmanda nie ma ani słowa.

Omawiana edycja „Dziennika 1954” nie jest 
krytyczna, ale jest wydaniem ilustrowanym. Ja-
kie są źródła fotografii? Łącznie jest ich sto. Nieco 
ponad połowę stanowią zbiory Narodowego Ar-
chiwum Cyfrowego, które znajdują się w otwartym 
dostępie. Dzięki nim zobaczymy obrazki z War-
szawy z czasów, w których mieszkał w niej pisarz. 
Bardziej interesujące są materiały z archiwum ro-
dzinnego Mary Ellen Tyrmand. To łącznie trzy-
dzieści zdjęć, pozwalających nam zobaczyć au-
tora w sytuacjach prywatnych i oficjalnych. Z tej 
też przyczyny warto mieć tę publikację w zbiorach.

Agnieszka Majcher 

Świat skurczony
„Mondo cane” Jerzego Jarniewicza to po-
etyckie podsumowanie zmian społecznych 
i kulturowych, których jesteśmy świadka-
mi. Nasz świat skurczył się do lokalne-
go pociągu, najbliższej Biedronki i ośrod-
ka zdrowia, a iluzję światowości czerpiemy 
z powodzi informacji dostarczanych przez 
media i strony społecznościowe, informa-
cji dezaktualizujących się już dzień później.

Prywatnie bardzo lubię czytać poezję Jarnie-
wicza. Da się jednak zauważyć wspomniane wy-
żej zawężenie perspektywy. „Puste noce”, wydane 
w 2017, wciągały czytelnika w intertekstualną grę 
z dziedzictwem świata, prezentowały podmiot po-
etycki jako uczestnika międzykulturowych rytuałów. 
W roku 2021, kiedy ukazał się obecny tomik, za-
uważalne były już zmiany w społeczeństwie. Zmiany 
doskonale zaobserwowane i w poetyckiej formie za-
rejestrowane przez poetę. Panująca na świecie sy-
tuacja epidemiologiczna, wspomniana w kilku utwo-
rach, tylko przyspieszyła to czego świadkami byliśmy 
już wcześniej: rodzenia się społeczeństwa komórko-
wego. I nie chodzi tylko o czerpanie wiedzy o świe-
cie i informacji z telefonów komórkowych. Odda-
lamy się od siebie, zamykamy w swoich komórkach 
z dużym telewizorem, z rzadka oddając się wspo-
mnieniom i unikając kontaktów osobistych. Za to czę-
sto czerpiemy złudną energię do życia ze skandali 
wywoływanych przez celebrytów i polityków, któ-
rzy w sumie niewiele się różnią. I o wszystkim in-
formujemy na Facebooku i Twitterze. Niby banalne? 
Może. Ale niebanalność tego tomiku objawia się 
w sposobie, w jaki to wszystko zostało nam podane.

Poeta sprawnie tka swoją materię tekstu. 
Osnową jest Łódź i okolice, widziane z okna pociągu, 
topografia miasta odliczana nazwami stacji, jego hi-
storia dalsza i bliższa, której wyłaniają się budynki, 
ułamki wspomnień i bieżące relacje, jak choćby 
w wierszu, gdzie opis pasażera śpiącego z otwartymi 
ustami zamienia się w wyznanie zawstydzenia pod-
miotu, wywołane niespodziewaną intymnością przed-
stawionej obserwacji. Wątkiem tej tkaniny tekstu 
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jest ulewający się jak strumień świadomości potok 
informacji wymienianej drogą elektroniczną. Newsy, 
zdjęcia profilowe, statusy pozwalają nawet czasem 
zidentyfikować czas przedstawiony w obrazku po-
etyckim, choć ich wartość poznawcza sama w sobie 
jest niewielka. Podmiot żyje w świecie, w którym 
zacierają się granice między płciami, jego seksual-
ność jest również zawieszona między fascynacją ko-
bietami i chłopcami. Śmiałość takich „coming outów” 
niewątpliwie została sprowokowana tym, co dzieje 
się w przestrzeni publiczno-elektronicznej, gdzie 
skandale trans- i homoseksualne oraz pedofilia są 
pożywką dla codziennych konwersacji. Jednak te za-
sugerowane w wierszach nie mają w sobie nic spro-
śnego: są zapisem poszukiwań bliskości i familiarno-
ści. Podmiot, w kilku wierszach najwyraźniej tożsamy 
wiekiem z autorem, podejmuje tez zagadnienia zwią-
zane z zaakceptowaniem zmniejszania się swojej wi-
talności („Łabędzi śpiew w poezji konfesyjnej w Euro-
pie Wschodniej”). Po dawnemu, Jarniewicz przekornie 
dialoguje z Miłoszem, prezentując współczesną, try-
wialną wersję jego „Daru”, czy też z Herbertem. 

Tytuł „Mondo cane” przed lekturą tomiku był 
dla mnie nazwą projektu muzycznego Mike’a Pat-
tona. Nie sądzę jedna, aby wokalista był bezpośred-
nio inspiracją Jarniewicza. Raczej obu zainspirował 
film z 1962 roku, przywołany zresztą w przedostatnim 
wierszu. Pieski świat – dostatecznym uzasadnieniem 
takiego tytułu byłoby opisane wyżej „spsienie” na-
szej cywilizacji. Choć chyba obraziłabym psy, które 
są istotnym elementem przedstawionego świata po-
etyckiego. Już w pierwszym wierszu wspomniane 
jest, że psom papież przetarł drogę do życia wiecz-
nego, co najwyraźniej nawiązuje do kontrowersyj-
nej wypowiedzi Franciszka o psach w raju. I mnie 
to zrównanie  nie przeszkadza. A książkę polecam.

Agnieszka Majcher 

Metafora w cieniu 
kredytu
Michał Domagalski, autor tomiku „Za lasem”, 
mówi o sobie: z obowiązku ojciec, z wybo-
ru poeta, z przekonania prozaik. Jego wier-
sze, szkicujące życie młodych par na dorobku 
w luksusowym osiedlu, budowanym na wsi 
pod Poznaniem, mają faktycznie dużo z prozy. 
Opisują niepokojąco realistyczny świat. Czy-
nią to jednak subtelnie, jak na poezję przystało.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że autor utożsa-
mia się z podmiotem lirycznym, dlatego nie będę 
ich rozgraniczała. Tomik ten można nazwać gło-
sem pokolenia budującego swoją tożsamość na 
kredycie hipotecznym, którego widmo powraca 
w wielu utworach, oraz umowie deweloperskiej.

Choć to wiersze, jak już zauważyłam – w sposób 
wyraźny wyłania się z nich konkretny świat przed-
stawiony, będący młodym a powszechnym zjawiskiem 
socjokulturowym w naszym kraju: wciąż rosnące osie-
dle luksusowych z pozoru domów (niepozbawionych 
jednak wad budowlanych), wciśniętych pomiędzy 
starą wieś (zasiedloną w dużym procencie niesta-
rymi autochtonami zza Buga) a las. I obowiązkowo 
oddzielone od nich obietnicą bezpieczeństwa – pło-
tem. Mieszkańcy skupiska, oceniający swoja wartość 
po wysokości wydatków, pozbawieni są prywat-
ności, nieintencjonalnie uczestniczą w konfliktach 
i radościach tych zza ściany. Osiedle jest agresyw-
nym nowotworem, zmieniającym otoczenie. Jego 
mieszkańcy są obcy i niezrozumiali w swoich rytu-
ałach dla „miejscowych”. Z kolei czerpiący na bie-
żąco wiedzę o świecie z Internetu i mainstreamo-
wych wiadomości o „naukowcach z Ameryki” „nowi”  
z niechęcią dostrzegają uciążliwość „wieśniaków” 
zakłócających (szczególnie węchowo) ich sielan-
kowy powrót do „wsi spokojnej i wesołej”, bez smogu 
i obciążeń historycznych. Czasem ktoś niechcący 
wyda, że tak naprawdę wszyscy chcieliby „awan-
sować” i zamieszkać w mieście. Mamy tu też zatem 
konflikt dwóch grup społecznych, o zupełnie odmien-
nych wartościach i światopoglądach, dynamiczny 

Jerzy Jarniewicz
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rozwój nowego układu. Mamy uniwersalizm – rzecz 
mogłaby się dziać pod każdym wojewódzkim mia-
stem w Polsce. Mamy lejtmotyw: alienacja i brak ko-
rzeni – bez tradycji mieszkańcy osiedla są jak osad-
nicy na Marsie, na nowo wypisujący swój Dekalog. 
Mamy nawet przypisy, uściślające niuanse lokal-
nego kolorytu. Starczyłoby tego wszystkiego na po-
rządną powieść, taką, jak sto lat temu i więcej pisano. 

Na szczęście autor w mistrzowsko lapidarny 
sposób zmieścił to i jeszcze więcej w kilkudziesię-
ciu wierszach na 50 niewielkich stronach. Chwała 
mu za to. Liryczność przejawią się nie tylko w zwię-
złości. Pojawiają się tradycyjne metafory: Między 
liśćmi wielość myli się z wielkością. Rodzi się, jak 
sam podmiot zauważa, poezja metalingwistyczna: 
gramatyka współżycia […], związki raczej nie zgody 
[…], podmiot myli się z dopełnieniem, W Dożynki 
jest coraz mniej zboża do dorżnięcia, a prostow-
nik myli się z prostownicą. Nowoczesność to-
miku potwierdzają kody QR, dzięki którym do-
stajemy przekaz multimodalny i intersemiotyczny. 

Domagalski jest bystrym obserwatorem. Za-
uważa wszystkie śmiesznostki nowo powstałej spo-
łeczności. Nie ocenia jednak – w końcu ma świa-
domość, że jest uczestnikiem wszystkich opisanych 
świeżych rytuałów tej nowo powstałej grupy. Czy-
telnikowi raczej będzie żal tych wyrwanych z gleby 
tradycji przedstawicieli nowego człowieczeństwa. 
I dlatego tomik ten jest wartą polecenia pozycją: 
dla uczestników owych rytuałów – żeby znaleźć 
chwile na refleksję, dla krytykujących ten styl ży-
cia – żeby dostrzec człowieka w anonimowej ma-
sie pędzącej Teslami z zakutej wsi do centrum mia-
sta, żeby o jeden dzień dłużej udowadniać bliskim, 
że kredyt na to wszystko był dobrym pomysłem.

Emmanuella Robak

Wszystkie strachy 
Mirosław Nahacz skończyłby dziś 38 lat. 
Uważano go za jednego z najzdolniejszych 
pisarzy pokolenia pierwszej połowie lat 80. 
Studiował kulturoznawstwo, siedział w jed-
nej ławce z Dorotą Masłowską, przyjaźnił się 
z Jakubem Żulczykiem, jego debiutancką po-
wieść wydał Andrzej Stasiuk. Nahacz był pi-
sarzem o niezwykłym talencie. Był, bo w roku 
2007, w wieku 23 lat, popełnił samobójstwo.

W artykułach dotyczących pisarza podkre-
śla się, że do tak skrajnej decyzji doprowadziła go 
Warszawa. Mirosław przeniósł się do stolicy na stu-
dia. Chciał zrobić wszystko, by utrzymać się z pisa-
nia, ale niestety realia warszawskiego świata oka-
zały się zbyt wymagające dla młodego człowieka. 
Warszawa wciągnęła Nahacza jak wir – nocne ży-
cie, kluby, praca barmana, używki, problemy dnia 
codziennego, samotność. Zostawił swoje rodzinne 
miasto, swoich znajomych, bo chciał czegoś wię-
cej od życia. Być może nie był jeszcze na zmiany 
gotowy, być może zmiany przyszły za szybko. 

Mirosław Nahacz to autor czterech powie-
ści: „Osiem cztery”, „Bombel”, „Bocian i Lola” oraz 
„Niezwykłe przygody Roberta Robra”. Wydawnic-
two Czarne z okazji dwudziestopięciolecia, posta-
nowiło przypomnieć czytelnikom i uczcić jednego 
ze swoich zdolnych pisarzy, jubileuszowym wy-
daniem jego powieści. W skład tego nowego wy-
dania nie wchodzą przygody Roberta Robura.

Antologię otwiera powieść „Osiem cztery” – 
czyli debiutancki tekst Nahacza. Jest to historia kilku 
młodych ludzi, którzy spotykają się na działkach 
by trochę poimprezować. Alkohol, papierosy, zioło, 
narkotyki, halucynogeny - impreza trwa tu w naj-
lepsze. Jest muzyka, migotają światełka z przynie-
sionego stroboskopu, niektórzy już usnęli, inni za-
czynają trzeźwieć, a czytelnik podsłuchuje o czym 
młodzi ludzie myślą, o czym rozmawiają, czego się 
boją. Bo jest w tej ekipie dużo strachu. I to wcale 
nie jest strach związany z zażyciem halucynoge-
nów czy mieszaniem alkoholu z narkotykami. To 
strach o przyszłość, o to, jak się ona potoczy i jak 

Michał Domagalski
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będzie wyglądać ich codzienność, gdy spotkania na 
działce się skończą. To strach przed dorosłością, od-
powiedzialnością, to po prostu strach przed życiem. 
Głównemu bohaterowi dobrze jest tu, gdzie jest. Tu 
wszystko i wszystkich zna, tu czuje się bezpieczny 
ale doskonale zdaje sobie sprawę, że ta pozorna 
sielanka stabilności kończy się. Nadchodzi nowe 
i nigdy nie wiadomo, jak to nowe będzie wyglądać.

„Bombel”, to historia wiejskiego pijaczka, jed-
nocześnie śmieszna i smutna. Bombel to trochę taki 
wiejski filozof, osiedlowy pijaczek, który pragnie, by 
ktoś go wysłuchał. Dlatego gdy znajduje czytelnika, 
opowiada mu o wszystkim, co ma dla niego znacze-
nie: o  wyprawie na  Słowację, o  Cyganach, o  ry-
bach, o pożarze, o potopie, o alkoholu i delirce przy 
braku alkoholu, o swoich ułomnościach, rozterkach 
i obawach.  A ty czytelniku, pośmiejesz się z wiej-
skiego pijaczka i jego mądrych sentencji życiowych? 
Co dla ciebie liczy się w życiu najbardziej? Pienią-
dze, kariera, błysk, czy może jakaś draka z prze-
szłości, na myśl której sam uśmiechasz się do siebie.

„Bocian i Lola”, to najbardziej przybijający tekst 
w całej antologii. Dominuje tu samotność, strach, re-
zygnacja. Bohater wędruje przez stworzone przez 
umysł światy i do końca nie wie, co jest prawdą, a co 
fikcją. Nie może się wyrwać z otaczającej go rzeczy-
wistości, nie może wrócić do realnego świata. Pod 
wpływem narkotyków zostaje uwięziony w alterna-
tywnych rzeczywistościach. Wszystko w tym świe-
cie rozmywa się, oddala, przybliża, migocze, puchnie, 
słabnie, przewraca się, wstaje. Wszystko jest jak ten 
napis, który się rozmazał, za bardzo wniknął w bu-
dynek, pewnie było go widać z drugiej strony muru, 
w środku, albo nawet właśnie tam go napisali lu-
strzanymi literami, a on po prostu przebijał. A boha-
ter cały czas walczy – ze sobą, ze swoimi myślami, 
a przede wszystkim z bólem – fizycznym i duchowym 
Oczy bolały mnie najbardziej. Wolałbym ich nie mieć, 
nie widzieć tego, że jest tak zimno, i jestem przeko-
nany, że wtedy byłoby mi chociaż trochę cieplej. Nie 
dostrzegałbym też śladów, które po chwili się zama-
zują, które znikają, tak jakby ich nigdy nie było, tak 
jakby nic nie mogło trwać dłużej niż się o tym myśli. 
Jakby kwestią tego, czy coś jest, była pamięć. Upadek 
człowieka, degradacja, narkotykowy szał, a może po 
prostu niemoc, która przytłacza, gniecie i odcina. Nie 
wiemy, co przeżywał autor tych przejmujących relacji, 
możemy się jedynie domyślać. Polecam sięgnąć po tę 
antologię, bo jest to autentyczna relacja z życia. 

Zbigniew Brzeziński

No future 
dla obszaru 
zurbanizowanego
Nieco ponad wiek temu futuryzm był kierun-
kiem awangardowym. Filippo Tomaso Mari-
netti w „Manifeście futuryzmu” opublikowa-
nym w dzienniki „Le Figaro” w 1909 roku 
wychwalał piękno szybkości. Sławiono ma-
szyny i nowoczesność, mówiono o odrzuce-
niu przeszłości, nawoływano do niszczenia 
muzeów i galerii. Patrząc na takie progno-
zy jak Przemysł 4.0 oznaczające dalszą ro-
botyzacja i automatyzacją procesów produk-
cyjnych oraz nową ich organizację, wydaje 
się, że zatoczyliśmy jako cywilizacja koło…

W obszarze wizji przyszłości terenów zur-
banizowanych dzieje się wyjątkowo dużo. Pakt 
Amsterdamski z 30 maja 2016 roku zapoczątko-
wał powstanie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. 
Stwierdzono przy tej okazji, że przyszłość starego 
kontynentu to przede wszystkim przyszłość miast, 
w których żyje większość mieszkańców i wytwarza 
się większość PKB. W tym też roku podczas kon-
ferencji „Urban Agenda for the EU – Strengthening 
cooperation” Judit Torokne-Rozsa reprezentująca 
Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miej-
skiej UE stwierdziła, że Europa ma stać się liderem 
miejskości, a nowa wizja tejże miejskości ma stać 
się towarem eksportowym wspólnoty europejskiej.

Tomasz Wojtach
Futurystyka miejska
56 s. ; 16 cm
Kraków : Kwartalnik „Nowy Napis”
Polska, 2021
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Przełożenie tego wszystkiego na język poezji 
wydaje się szczególnie ekscytujące. Czytelnik, się-
gając po zbiór utworów Tomasza Wojtacha, ma pełne 
prawo oczekiwać, że znajdzie w środku odpowiedź, na 
postawione wiele lat temu przez Leonarda Cohena 
w utworze „Jak mówić poezję” pytanie: jakiego wy-
razu domaga się nasza epoka? Niestety może go 
przy tym spotkać rozczarowanie. W zamieszczo-
nym na skrzydełku okładki fragmencie laudacji jury 
III Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką 
„Nowy Dokument Tekstowy” autorstwa Rafała Ga-
wina wprost napisano: wbrew tytułowi nie ma tu 
sztucznych i buńczucznych ucieczek w przyszłość.

W tym miejscu przypominają się wszystkie przy-
padkowo nazwane płyty. Na przykład „Paranoid” 
Black Sabbath z 1970 r. Materiał miał się nazywać 
„War of Pigs” i zamówiono okładkę, na której wid-
nieje rzeźnik szlachtujący wieprza. Potem fani pytali 
muzyków: dlaczego ten człowiek jest paranoikiem? 
Dlatego, że zarzyna świnię? Na okładce „Futurystyki 
miejskiej” widnieje grupa dziewcząt w strojach z ra-
czej minionej epoki. Niestety nie ma wzmianki o au-
torze i okolicznościach powstania fotografii. Odbiorcy 
liczącemu na śmiałe (a nie „sztuczne”, jak to określił 
R. Gawin) wizje przyszłości, powinny się na ten widok 
zapalić wszelkie możliwe lampki ostrzegawcze, ale 
nie sądźmy książki po okładce. Cóż więc znajdziemy 
w środku? Materiał odnoszący się przede wszyst-
kim do współczesności dużego miasta, a czasem do 
jego nieodległej przeszłości. Wszystko w trzydziestu 
pięciu krótkich utworach, które wypełniły pięćdzie-
siąt kwadratowych stron. Wstępu i zakończenie brak.

Od pierwszego wiersza zatytułowanego „Śnię-
gocin” czytelnik wkracza w świat przeważnie po-
nurych refleksji i gorzkich obserwacji. Otacza go 
smutek a chwilami monopolowa autodestrukcja my-
śli podmiotu lirycznego. Wyziera ze spojrzenia na 
społeczeństwo i własne niedostatki bohatera, rów-
nież te materialne. Nie ma tu woli obalania tronów, 
wytyczania nowych ścieżek, domagania się więcej. 
Jest ocena i oczekiwanie minimum, które i tak staje 
się nieosiągalne i to w żadnym aspekcie. W utwo-
rze „Palma pierwszeństwa” widzimy więc: miasto 
marzące o wakacjach/ bardziej niż o tożsamości.

W tytułowym wierszu spotykamy ludzi, którzy:
Ukrywają resztki sił na jutro:/ na ze-

słanie do pracy przy ladzie i na słuchaw-
kach/ na halach wielkich jak obce miasta/.

Ten wątek zarobkowych migracji przewija 
się zresztą w kilku utworach. W życiu złożonym 
z czekania na wypłatę, poprawę losu, na pią-
tek, w który obserwowane postaci zanurzą się jak 
ci z „Balu kreślarzy” Stanisława Staszewskiego.

Pomijając raczej chybiony tytuł zbioru, opubli-
kowane w nim poezje Tomasza Wojtacha, pozwalają 
zobaczyć współczesne miasto przez pryzmat: trans-
portu publicznego, bram, którym wstawiono koronki 
reklam (z utworu „Public memes”), kamienic pamię-
tających czasy, gdy futuryzm był awangardowym 
ruchem w sztuce współczesnej, technologii z jej 
mediami społecznościowymi i „rzeczywistości cią-
głej sprzedaży” z popularnej piosenki Myslowitz.

Jakby na przekór dominującemu otoczeniu 
podmiot liryczny to obserwator broniący się przed 
żywą interakcją z miastem. Częściej patrzy, niż 
daje wciągnąć się w wir. Sprawia wrażenie, jakby 
czuł się nie na miejscu, jakby przyjechał na chwilę, 
a został na długo, na zdecydowanie dłużej niżby 
chciał. Komentarze zachowuje jednak dla siebie. 
Dzieli się nimi w wierszach, zapisywanych jak pa-
miętnik (dlatego pod każdym utworem przydałaby 
się data powstania). Widać to na przykład w uwa-
dze: Mężczyźni wystawiają pięści i tors. Przedmioty 
na aukcji, opinie użytkownikom (z utworu „Wysta-
wiają”). Sporo też w tych kompozycjach nawiązań 
do życia jako gry, gry, która jeszcze trwa, a boha-
ter Wojtacha wciąż ma nadzieję, że ostatecznie wy-
gra. Wydaje się jednak, że od dawna nie wie, jaka 
właściwie jest stawka i czego mu w życiu faktycznie 
potrzeba – jemu i miastu. I tak od „Futurystyki miej-
skiej” dochodzimy do: no future dla terenu zurbani-
zowanego, uwikłanego w codzienność, bez tożsamo-
ści i śmiałych wizji. Podmiot liryczny jest taki sam. 
Paradoksalnie wpisuje się w tę wizję Herberta, za-
pożyczoną od Eurypidesa, że miasto najlepiej obja-
wia się w ludziach, nawet w pojedynczym człowieku.

Słowo na koniec – jeśli chcesz sprawdzić swoją 
relację z miastem, to możesz wziąć do ręki utwory Woj-
tacha i skonfrontować się z ich bohaterem, obserwa-
cjami i oceną społeczeństwa. Możesz też tego nie robić. 
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1. Warsztaty introligatorskie, plakat i prowadzenie Lena Kolasa; 2. Mariusz S. Kusion (od lewej) i Łukasz Szaruga; 3.  Na scenie, plakat spotkań (autor rysunku - Robert Kolasa); 4. Tomasz Kozłowski (z lewej); 5. Publiczność przy stoiskach wydawniczych; 6. Rafał Gęborek (Rafcox) - koncert. Zdjęcia: Paweł Chmielewski

„cykl sPotkań z literaturą, narracją i komiksem 1”.

organizator: stowarzyszenie twórcze „zenit” i 

magazyn kulturalny „Projektor”

miejsce: klub „kotłownia” (baza zbożowa)

Wykłady
1. Paweł Chmielewski „Portugalska 
przygoda Jana N. Lewickiego w 1845 
r, z kartografią i komiksem”; 2. Agata Orłowska „Wątki masońskie 

w nieznanej powieści Tadeusza 
Micińskiego”; 3. Emmanuella Robak „Eseje włoskie 

Jerzego Żuławskiego”; 4. Agnieszka Majcher „Wybrane 
aspekty tłumaczeń twórczości 
Stanisława Lema na angielski”; 5. Zbigniew Brzeziński „Stefan Grabiński 

- literatura grozy”
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Agata  Orłowska

Co poeta chciał 
powiedzieć
Co się w ogóle da powiedzieć, da się jasno po-
wiedzieć… czytamy we wstępie tomiku Guya 
Bennetta „Wiersze zrozumiałe same przez 
się”. Warto nadmienić, że słowa te autorstwa 
Ludwika Wittgensteina, zaczerpnięte z „Trac-
tatus logico-philosophicus”, to wstęp do próby 
ustalenia relacji między językiem i rzeczy-
wistością oraz wytyczenia granic możliwości 
poznawczych filozofii wyrażanej za pomocą 
logicznego w swej naturze języka. Ani to tekst 
jasny w odbiorze, ani łatwy. W propozycji Ben-
netta jest już zgoła inaczej. I w zasadzie od 
tego miejsca (jeśli nie liczyć tytułu) do ostat-
niej strony zbioru mamy do czynienia z reali-
zacją literatury konceptualnej. Sugeruje nam 
to również nota wydawnicza Korporacji Ha!art.

Mamy tu otwierający tomik „Wiersz wprowadza-
jący”, pozornie zamykający go „Wiersz podsumowu-
jący”, „Wiersz postscriptum”, a także następujące po 
nich wiersze postzrozumiałe same przez się, które zo-
stały napisane zbyt późno, by znaleźć się w wydaniu 
amerykańskim. Jest miejsce na nasz osobisty wiersz, 
instrukcja napisania wiersza o treści: Tu wpisz ty-
tuł wiersza/ Tu wpisz treść/wiersza, „Wiersz od tłu-
maczki”, a także wiersz Jana Kochanowskiego „Pod 
lipą” zatytułowany „Wiersz, którego nie napisałem”.

Znajdziemy tu również „Enigmatyczny wiersz 
metaforyczny” o treści Ten wiersz jest czymś in-
nym, „Wiersz z rymami”, przekonujący, że takich już 
nie ma, „Wiersz biały”, którego treścią jest pusta 
strona, „Wiersz wizualny” w formie obrazka, czy też 
„Wiersz hollywoodzki” wyrażony za pomocą cha-
rakterystycznie pofalowanej czcionki. Oprócz wier-
szy krótkich takich jak „Wiersz jednowersowy” czy 
„Inny wiersz jednowersowy”, znajdziemy również te 
dłuższe np. „Wiersz + 25% poezji gratis” z dodat-
kowym piątym wersem zamiast czterech, by czy-
telnik czuł się hojniej obdarowany. Jest też „Wiersz 
z gwarancją satysfakcji”, który w razie niespeł-
nienia oczekiwań w ciągu 30 dni można wymienić 

na inny oraz skierowany do agencji reklamowych 
„Wiersz z lokowaniem produktu”, przekonujący 
o obopólnych korzyściach niniejszego rozwiązania. 

Ponownie, aby obie strony były zadowolone, 
mamy „Wiersz postkonsumpcyjny”, opisujący ekolo-
giczność użytego pod wiersz materiału, tzn. języka 
w 100% z odzysku, ryzykowny bo „Wiersz pozbawiony 
odniesień do popkultury” oraz „Wiersz przyjazny del-
finom” o treści Żaden delfin nie ucierpiał/podczas 
pisania tego wiersza. Mamy tu „Wiersz patriotyczny” 
- Albo jesteście z nami,/albo z prozaikami., nietole-
rujący innych wierszy „Wiersz rasistowski”, zastra-
szający czytelnika „Wiersz fundamentalistyczny”, czy 
też „Wiersz o wzmocnionych technikach przesłuchań” 
- Żeby dowiedzieć się, co mówi ten wiersz,/przykryj 
go szmatą/i polewaj wodą,/dopóki czegoś nie powie 
„Wikiwiersz”, to ten, którego każdy może modyfikować 
wg własnego uznania, „Wiersz do mediów społecz-
nościowych” to coś w sam raz do udostępnienia na 
Facebooku, a o „Wierszu przeciw mediom społecz-
nościowym” niczego się nie dowiemy - takie czasy.

Jak widać wiersze Bennetta można pogrupować 
i z pewnością znaleźć coś dla siebie, szczególnie, że 
na 136 stronach jest z czego wybierać. Autor zapra-
sza do zabawy, żonglując słowem, formą, interdy-
scyplinarnością, współczesnością, a także sobą, czy-
telnikiem i z czytelnikiem. Jego poezja przypomina 
nieco, choć może tylko ironicznie, liberaturę, gdzie 
liczy się nie tylko słowo, ale też kształt czy format. 
Projekt jest lekki, inteligentny, dowcipny, przyjemny 
i refleksyjny. Wracając jednak do przytoczonego na 
wstępie motta Co się w ogóle da powiedzieć, da 
się jasno powiedzieć… - poprzez użyty wielokropek 
można pokusić się o kontynuację głównej myśli trak-
tatu Wittgensteina: „O czym nie można mówić, o tym 
trzeba milczeć”. Sugeruje ona niemożność uchwy-
cenia w słowa kwestii najważniejszych i mówienie 
o nich poprzez milczenie, a może przez coś innego, 
oczywistego. Jeśliby przełożyć ten koncept na pro-
pozycję Bennetta, być może dopiero teraz otwiera 
się przestrzeń interpretacyjna, a może jest to tylko 
nadinterpretacja, kolejna prześmiewcza igraszka 
- przecież wszystko jest już zupełnie jasne. 

Guy Bennett
Tłum. Aleksandra Małecka
Wiersze zrozumiałe same przez się
136 s. ; 12 cm
Kraków : Korporacja Ha!art
Polska, 2021
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Zbigniew Brzeziński 

Reportaże z miast
„Zapaść” Marka Szymaniaka to książka, któ-
rą dobrze się czyta. Stanowi ona zbiór roz-
mów z mieszkańcami wybranych przez autora 
miejscowości, w których żyje od kilku do kil-
kudziesięciu tysięcy osób. Odwiedzimy wraz 
z Autorem i spojrzymy oczami bohaterów po-
szczególnych historii m.in. na Bielawę, Sanok, 
Pisz, Prudnik, Chełm, Chełmno, Hajnówkę, 
Kostrzyn, Braniewo, Bartoszyce i Grajewo. 

Trudno odmówić Szymaniakowi wysiłku wło-
żonego w dotarcie do swoich bohaterów i spotkanie 
się z nimi in situ. Wybrał on mieszkańców ośrodków, 
które źle zniosły transformację ustrojową, lub stra-
ciły dotychczasową pozycję w wyniku reformy admi-
nistracyjnej. Wysłuchamy głosu ludzi, którzy zesta-
rzeli się wraz z miastem, doświadczając jego wzlotów 
i upadków z ostatnich trzydziestu lat. Takich, którzy 
wyjechali i nie wrócili, i oceniają ten świat z nieraz 
bardzo odległej perspektywy, albo wrócili i żałują. 
Ewentualnie zostali i żałują, ale jakoś sobie radzą.

W losach miejscowości powiela się schemat, 
w którym upadł zakład-żywicielka, zatrudniający 
w schyłkowym okresie PRL, zgodnie z ówczesną 
doktryną polityczną, tysiące robotników. Przy nim 
działała szkoła przyzakładowa, ale były też ta-
kie zdobycze socjalizmu jak przedszkole, dom kul-
tury i bar. Bogato nie było, ale za to ludnie. Po 
nieudanej próbie przejścia na kapitalizm następo-
wał regres w całej okolicy. Ludzie, zwłaszcza ci 
młodzi, wjeżdżali i nie wracali. Starsi też szukali 
zajęcia poza miejscem zamieszkania, lub do eme-
rytury dojeżdżali do większych ośrodków. Wina ta-
kiego stanu rzeczy lokowana jest przez rozmów-
ców Szymaniaka przeważnie poza ich miastem.

Ocena książki w znacznym stopniu zależy jed-
nak od tego, kto ją czyta. Jeśli interesuje go tema-
tyka miejska, to zauważy, że w pierwszej dziesiątce 
miast pod względem wysokości wynagrodzeń aż 
osiem (za wyjątkiem Warszawy i Lubina) to mia-
sta mające poniżej pięćdziesięciu tysięcy miesz-
kańców, te obszary Autora jednak nie interesują. 

A szkoda, bo zderzenie tych dwóch światów byłoby 
nie tylko interesujące, ale być może podsuwałoby 
kolejne propozycje rozwiązań, bo tych w „Zapaści” 
znajdziemy niewiele. Ot, takie „żywoty równoległe 
miast”, nawiązując do dzieła Plutarcha z Cheronei. 
O jakich ośrodkach mowa? Podkowa Leśna, Bogaty-
nia, Piaseczno, Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Brwi-
nów, Zbąszynek i Siechnice. Nie są to lokalizacje 
z pierwszych stron gazet. We wstępie do „Zapaści” 
Szymaniak stwierdza, że ośrodkami, do których się 
udał, rzadko interesują się ogólnopolskie media, co 
uzasadnia powstanie pracy. Na doniesienia ze Zbą-
szynka też raczej możemy na ich łamach nie liczyć.

Ekspert, lub nawet osoba po prostu interesu-
jąca się tematyką miejską, nie znajdzie w „Zapaści” 
niczego nowego. Najwyżej będzie w myślach pole-
mizować z Autorem w momentach, w których odwo-
łuje się do badań, wizji i koncepcji, że można spoj-
rzeć inaczej. Na przykład demografia jest problemem 
skali europejskiej. Według prognoz Głównego Urzędu 
Statystycznego pod względem liczby ludności w Pol-
sce mają „puchnąć” do 2050 roku tylko dwa miasta: 
Warszawa i Rzeszów. Efekty prac partnerstwa Jobs 
and Skills in the Local Economy Agendy Miejskiej 
Unii Europejskiej pokazują, że na starym konty-
nencie zmartwienie to nie dotyczy tylko metropolii. 
Trwają więc poszukiwania dróg do pełnego wykorzy-
stania potencjału kapitału ludzkiego dostępnego na 
rynku lokalnym i przyciągania talentów z zewnątrz.

Jednym z „miast zapaści”, którego mieszkań-
ców spotkamy w zbiorze reportaży Szymaniaka, 
jest Pisz. W 2015 roku w tym mieście odbyło się 
duże spotkania, którego celem było wypracowa-
nie „Piskiego modelu edukacji dla lokalnego rynku 
pracy”. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy Marcina Kamińskiego w jednym 
miejscu zebrali się przedstawiciele biznesu, edu-
kacji i władz samorządowych. Do tych obrad Pi-
skiego Partnerstwa Lokalnego doszło, ponieważ 
najwięksi pracodawcy z okolicy szukali kandydatów 
do pracy w zawodach, w których nie kształciły oko-
liczne szkoły. Widać było różne napięcia. Na przy-
kład reprezentanci hotelarstwa nie chcieli uczniów 
na praktykach, obawiając się, że oni ich wyszkolą, 
a tamci pójdą potem pracować dla konkurencji. Wielu 
z uczestników spotkało się ze sobą w takiej formule 
po raz pierwszy. Dialog otworzył pole do powstania  
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klas patronackich, do napisania projektu, dzięki któ-
remu uczniowie polecieli na praktyki za granicę.

Patrick Lehey attache kulturalny Amba-
sady USA opowiadał w 2003 roku o rozmowie, 
którą odbył ze studentami Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W spotkaniu brała udział dziewczyna m.in. 

z Ostrowca Świętokrzyskiego. Gdy zapytał ją o to, co 
to za miejsce ten Ostrowiec i co się tam dzieje cie-
kawego, odpowiedziała: „Nic. Umrzeć tylko można”. 
Gdy parę tygodni później na biurku znalazł wnio-
sek o grant stowarzyszenia z tego miasta, bardzo 
się ucieszył, że jednak tli się tam jakieś życie i fun-
dusze przyznał. Tych dwóch przywołanych historii 
w książce nie ma. Pokazują one za to, że społecz-
nościom, również tym dużym, potrzebny jest impuls, 
a czasem po prostu ludzie, którym się chce i dialog.

W 2017 roku ze studentami dziennikarstwa Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spotkał 
się podczas dorocznego panelu poświęconego karie-
rze w komunikacji Marcin Kowalczyk, wówczas re-
daktor naczelny „Dziennika Łódzkiego” i „Expressu 
Ilustrowanego”. Powiedział m.in.: „jeśli ktoś chce ro-
bić dobre media lokalne, to nie pije wódki z burmi-
strzem i nie je obiadu z proboszczem”. Przypomniany 
przez Szymaniaka (sprawę komentowały branżowe 
portale) przypadek „Tygodnika Sanockiego”, czyli 
pisma samorządowego powołanego decyzją Rady 
Miasta, pokazuje, że do tej listy należy dodać: i nie 
pracuje się na samorządowym etacie (wydawcą jest 
Miejska Biblioteka Publiczna). Jak donosiły w 2018 

roku WirtualneMedia redaktor naczelna pisma ode-
szła, ponieważ władze zablokowały publikację wy-
wiadu z opozycyjnym wobec nich kandydatem na 
burmistrza. Sprawa trafiła wówczas do Centrum 
Monitorowania Wolności Prasy Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich i była szeroko komentowana. 

Marek Kacprzak, wówczas gospodarz własnego 
programu w Polsat News, spotykał się z kieleckimi 
studentami dziennikarstwa podczas dorocznego pa-
nelu ze wspomnianego cyklu w 2014 roku. Opo-
wiadał m.in. o tym, jak stracił posadę szefa lokal-
nego radia, gdy burmistrz chciał na nim wymóc, by 
przestał interesować się kwestią odbioru odpadów. 
Problem niezależności mediów w Polsce jest po-
ważny. Mamy redakcje bez sensu uwikłane w poli-
tyczne spory, spadek zainteresowania prasą druko-
waną, która długo stanowiła fundament zwłaszcza 
mediów lokalnych. Wydawanie gazety na małym 
rynku to duży problem, na który zwraca uwagę 
drugi z wypowiadających się w rozdziale „Wszyscy 
ludzie prezydenta” rozmówców Szymaniaka – Ma-
ciej. Bez stabilnego zaplecza finansowego trudno 
wybić się na niezależność, a związanie się z opozy-
cją wobec obecnej władzy, to też zła decyzja. Tym-
czasem, jak powiedziała politolog dr Agnieszka 
Zaremba, w wywiadzie udzielonym portalowi Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich, to właśnie po-
litykom powinno zależeć na niezależnych mediach, 
bo tylko wówczas ich wypowiedzi będą wiarygodne.

Podsumowując, odbiór pracy Szymaniaka za-
leży w znacznym stopniu od znajomości tematu przez 
czytelnika. Ekspert nie znajdzie w niej nic nowego. 
Wywiadom i opisom rzadko towarzyszą propozycje 
działań, przede wszystkim zewnętrzne, bo sami roz-
mówcy nie proponują omalże nic. Inaczej te rozmowy 
odbiorą ci, którzy przeżyli transformację ustrojową 
i ci, którzy w małych miastach przynajmniej by-
wają. Dla części „młodych wykształconych z wielkich 
miast” może to zaś być lektura jednocześnie szoku-
jąca, jak i egzotyczna, o której jednak szybko zapo-
mną, wracając do swojej rzeczywistości. Wydobycie 
z marazmu i tak należeć będzie przede wszystkim 
do społeczności lokalnych. Tak, czy inaczej, to do-
brze napisana książka, nad którą warto się pochylić.

Na koniec myśl przywołanego już Plutarcha, 
będąca reakcją na namowy, by przeniósł się do Aten: 
pochodzę z małego miasta, a nie chcąc, żeby jesz-
cze bardziej podupadło, chętnie w nim pozostaję. 

LITERATURA

Marek Szymaniak
Zapaść. Reportaże z mniejszych miast
256 s. ; 21,5 cm
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne
Polska, 2021



183

LITERATURA

Paweł Chmielewski

Kalejdoskop w 
słowach - biografie
alfabet polewki z krupniCzej

Jadłospis codzienny w stołówce u literatów 
był skromny. W latach 60. składał się nieod-
miennie z zupy pomidorowej lub jarzynowej 
i kilku dań, wśród których najlepszym był, od-
kładany zawsze dla prezesa Otwinowskiego, 
kotlet wieprzowy. Dla innych „swoich” pozo-
stawała pieczeń, a dla całej reszty gości ko-
tleciki siekany i skrobany, fasolka i pierogi. 
Całość zamykały śliwkowy kompot i szarlot-
ka. Cały zestaw kosztował około 20 złotych.

Ten szczegółowy i dopełniony historyczno-a-
negdotycznym kontekstem opis obiadowego menu 
znajdujemy w „Domu pod wiecznym piórem” Jana Po-
lewki, szczegółowym, dygresyjnym i niezwykle cieka-
wym, miejscami przerażającym, kiedy indziej zabaw-
nym, leksykonie szczegółowym kamienicy przy ulicy 
Krupniczej 22, zwanej potocznie Domem Literatów. 
Kiedy przechodziłem z ul. Reymonta, przez Czystą 
do „gołębnika” troszeczkę okrężną drogą przy „Ba-
gateli”, zawsze mijało się trzypiętrowy monumentalny 
budynek. Wtedy kamienica już dogorywała, na kory-
tarzach instytutu przy Gołębiej opowiadało się tylko 
czasem plotki o jednym z wykładowców, który tam 
pomieszkiwał, a troszkę wcześniej, jeszcze z okien na 
Piłsudskiego (gdy gdzieniegdzie wystawały tabliczki 
ze starą nazwą Manifestu Lipcowego), naprzeciw 
Pracowni Badań nad Polszczyzną XVI wieku (mam 
nadzieję, że nazwy nie przekręcam), rundkę wokół 
rynku, przez Jabłonowskich i Piłsudskiego właśnie 
robił pewien starszy pan w szortach i klapkach, bez 
względu na porę roku. U Jana Polewki znajduję opis 
z lat 60. identycznej postaci – Henryka, architekta, 
syna słynnego kolekcjonera – Feliksa Manghi Ja-
sieńskiego. Czyżby to zakrzywienie czasoprzestrzeni, 
a może tylko zwyczajna magia, zatopionego wśród 
zieleni plant i okolic Krakowa? „Dom pod wiecznym 

piórem” jest niczym właśnie opis fragmentów tego 
mitu, rejestr fascynującej legendy.

Autor (dokumentując jeden z fenomenów kultury 
powojennej, która w ostatnich kilku latach przeżywa 
niezwykły i całkiem zasłużony renesans rejestracji) 
wybiera – dość rzadką na polskim rynku księgar-
skim – formułę opisu miejsca (oraz ludzi) nie poprzez 
fabularną narrację, monograficzny przewodnik, ale 
kształt osobistego leksykonu w układzie alfabetycz-
nym. To abecadło Polewki czytać więc można – ni-
czym niewielką encyklopedię – od dowolnego miej-
sca. Z dwóch części – pierwszej będącej prezentacją 
lokatorów (od słynnych, jak Jerzy Andrzejewski, Wi-
sława Szymborska, Kazimierz Brandys, do dziś kom-
pletnie zapomnianych), drugiej, czyli alfabetycznego 
układu haseł, możemy zaczynać chociażby od litery 
„Z”, a tam widnieje „Zapis całkowity mieszkańców”. 
Wędrując więc ulicą i paroma uliczkami przyległymi, 
możemy trafić na ślady (już nieistniejących) niewiel-
kich sklepów, gdzie robili zakupy pisarze, a przy oka-
zji poznać historię ich właścicieli, asortyment i frag-
menty utworów im poświęconych. Dom na Krupniczej, 
jego mieszkańcy to chyba jedno z najdokładniej opi-
sanych miejsc w literaturze pięknej. Jan Polewka - 
sam będąc lokatorem tej magicznej przestrzeni - czę-
sto cytuje te wspomnienia, humorystyczne anegdoty, 
dość niezwykłe straty (ognisko na wysokość kilku 
metrów z notatek Sławomira Mrożka), ideologiczny 
napór i tragiczne śmierci, ale też barwny i niezwykły 
azyl towarzyski, którym okazał się dom przy Krupni-
czej 22. To tutaj w latach 60, grał Dave Brubeck z to-
warzyszeniem Krzysztofa Komedy, słuchał go młody 
Tomasz Stańko, a na koncercie w stołówce literatów 
siedzieli Leopold Tyrmand i Ryszard Horowitz. 

Jan Polewka
Dom pod wiecznym piórem
451 s. ; 20 cm
Warszawa : Wydawnictwo Iskry
Polska, 2022
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po pierwsze: zleCenie!
Patrząc na podpory podziemnego gara-
żu, pawilony handlowe na parterze, sze-
regi pudełkowych i dość podobnych, lecz 
stawianych szybkim tempie bloków miesz-
kalnych, prawdopodobnie nie myślimy, 
że za takim rozwiązaniem stoi innowacyj-
ny umysł jednej osoby – Le Corbusiera. 

Szwajcarski architekt, jeden z trzech, może czte-
rech najważniejszych rewolucjonistów – obok Franka 
L. Wrighta, Waltera Gropiusa, Miesa van der Rohe - 
tej dziedziny w XX w. (Antonia Gaudiego nie liczę, bo 
był on w olbrzymim stopniu zawieszony w architektu-
rze przed Wielką Wojną, radzieckim konstruktywistów 
również, zdławionych przez ideologię talentów), ale 
był Le Corbusier również urbanistą-wizjonerem. Nie-
stety – przynajmniej w otaczającym nas kraju, pięk-
nym księstwie deweloperów – jego pomysły ogrodów 
zakładanych na dachu każdego bloku, szerokie ar-
terie dla przechodniów, więcej i więcej drzew, funk-
cjonalność, budynki usługowe w każdym kwartale 
mieszkalnym, pozostają tylko w sferze marzeń. Te 
marzenia i wizje Le Corbusiera – ukazane w biogra-
fii autorstwa Anthony’ego Flinta (kiedyś dziennikarza 
„The Boston Globe”) – dążyły ku utopii miasta ideal-
nego, którym miał być Czandigarh w Pendżabie (na 
osobistą prośbę Nehru, który kilka lat później, zasy-
pywany setkami listów od artysty, zerwał ostatecznie 
i całkowicie kontakt), ku tak restrykcyjnym zasadom 
architektury, że obejmować miała nawet kolor, kształt 
i wielkość mebli w salonach każdego z mieszkańców. 
Był on bowiem geniuszem, wizjonerem, ale nie znosił 
również sprzeciwu, a niezliczona ilość projektów ni-
gdy nie powstała, gdyż ich twórca wyrzucił ze swego 
słownika wyraz „kompromis”. I choć utopia w Pendża-
bie nadal zaskakuje względnym – jak na kontynent 
indyjski – porządkiem, to pozostała utopią. Nawet 
urbanistyczny geniusz i wspaniały projekt nie zdołały 
pokonać chaosu, smogu i tysięcy żebraków, tak cha-
rakterystycznych dla hinduskich metropolii. 

Biografia autorstwa Flinta ma trochę strukturę 
linearną, lecz przede wszystkim koncentruje się wy-
darzeniach, znaczących projektach i decyzjach, które 
ukształtowały Le Corbusiera. Te dziesięć rozdziałów, 
to – można w skrócie napisać – dziesięć twarzy archi-
tekta, bo choć był on niezdolny do kompromisu, dość 

często arogancki, to w sposób nieomal idealny zrozu-
miał czym jest reklama i promocja własnych dokonań. 
I paradoksem pozostaje, jak ten – nieomal idealny re-
prezentant współczesnej sztuki artystycznego marke-
tingu – nie zdołał zawojować Stanów Zjednoczonych. 
Dopiero u schyłku życia zrealizował jeden, niewielki 
pawilon wydziału sztuki na Uniwersytecie Harvardu. 
Być może – w przeciwieństwie do swego wielkiego 
rywala Franka Lloyda Wrighta – nie pojął, czym jest 
dusza Ameryki. Podobnie jak nie potrafił często zro-
zumieć pragnień innych ludzi – zniszczenie (poprzez 
niedwuznaczne murale) willi Eileen Gray, którą na 
swój sposób podziwiał i zazdrościł niektórych rozwią-
zań – na kilka lat ustawia Le Corbusiera w roli „czar-
nego charakteru” poczytnych czasopism.

W tym jego genialnym zamyśle budowy funk-
cjonalnego miasta dla zwyczajnych ludzi pojawia się 
niepokojąca rysa. To obojętność i współpraca z rzą-
dem Vichy, to kontakty i zamiar budowy dla Benita 
Mussoliniego, to wreszcie wyjazd do Moskwy, legi-
tymizowanie okrutnej dyktatury i projekty wspólne 
z inżynierami Józefa Stalina. Choć tę dwuznaczną 
postawę, a nawet coś w rodzaju kolaboracji z faszy-
zmem wybaczył mu sam Charles de Gaulle, to na po-
mniku twórcy puryzmu wciąż pozostaje rysa. Dla Le 
Corbusiera najważniejsze było jednak zlecenie. Flint 
tego nie ukrywa i dokumentuje bardzo sumiennie. 

Anthony Flint
Le Corbusier
tłum. Dominika Cieśla-Szymańska
318 s. ; 21 cm
Warszawa : Wydawnictwo WAB
Polska, 2021
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zamiast wiednia Chwalmy zegarki

Podobno każdy szanujący się bankier z lon-
dyńskiego City lub arystokrata w starym stylu, 
powinien być właścicielem – poza melonikiem – 
wiecznego pióra marki Parker lub Waterman 
oraz zegarka firmy Patek Philippe, która trzy 
lata temu osiągnęła dochody półtora miliarda 
dolarów, a egzemplarz wykonany w 1933 r. dla 
Henry’ego Gravesa z Filadelfii został sprzeda-
ny na aukcji za 24 miliony zielonych banknotów.

Bohater książki Beniamina Czapli „Antoni Pa-
tek. Zegarmistrz królów” urodził się w niewielkich 
Piaskach Szlacheckich w 1812 r., zaś zmarł na oło-
wicę, której nabawił się pracując jako zecer, w 1877 r. 
w Genewie. Był założycielem ekskluzywnej i znanej 
na całym świecie marki, porównać z nim można chyba 
tylko Helenę Rubinstein. Nie jest wprawdzie boha-
terem naszej zbiorowej wyobraźni, nie zwyciężył pod 
Cedynią, Wiedniem, Częstochową, nie zginął nawet 
w okopach Woli. Osiągnął sukces – co na swój spo-
sób – jest niewybaczalne, a jego biografia trochę 
przypomina literacką postać Stanisława Wokulskiego.

W młodości, jako kadet walczył Patek w Po-
wstaniu Listopadowym, później stał się emigrantem, 
wreszcie finansistą. Wbrew temu, co można by sądzić, 
nie zajmował się zegarmistrzostwem. Założył tylko 
firmę, jego domeną stało się obmyślanie motywów na 
grawerunkach – to jego pomysł z postacią Tadeusza 
Kościuszki na kopercie pozwolił zawładnąć sercem 
(i portfelem) Polonii – oraz (powiedzielibyśmy) piar 
i marketing. Potrafił dobierać klientów (królowa Wik-
toria była zachwycona jego zegarkiem na londyńskiej 
wystawie), opuszczać wspólników i pozbywać pod-
władnych. Uosabia zarazem bardzo niepolski, wręcz 
amerykański, mit „od pucybuta do milionera”, choć 
z tym pucybutem to trochę przesada, bo pochodził ze 
zubożałej szlachty. Działał jednakże wbrew, a nawet 
powiedziałbym – w poprzek – zasadom panującym 
wśród Wielkiej Emigracji.

Autor jego biografii nie tylko stara się wyjaśnić 
meandry życiorysu naszego bohatera – chociażby 
jego postawę ideową i poglądy polityczne, gdy już 
był szanowanym, bogatym obywatelem Genewy, za-
angażowanym w pomoc dla polskich uchodźców. Oka-
zuje się to nader trudne. Antoni Patek to liberał, ale 
zarazem katolicki konserwatysta i w trakcie lektury 

miałem wrażenie, iż ta niejednoznaczność jego bio-
grafii, ten niejednokrotnie powikłany los jest czymś 
w rodzaju dymnej zasłony, ukrycia własnych poglą-
dów, które mogły utrudnić prowadzenie tak wielkiej 
firmy. 

Ostatecznie jego klientem był i papież, i znany 
z demokratycznych poglądów lord Dudley oraz... 
Adam Mickiewicz. Książka o „zegarmistrzu królów” 
staje się również pretekstem do nakreślenia szerokiej 
panoramy swego czasu – poznajemy ustrój maleńkiej 
Szwajcarii, historię jej kształtowania, jako imperium 
finansów i luksusowych wyrobów – paradoksalnie pa-
ralelną z losami samego Patka, sytuację polityczną 
we Francji i cały jej system pomocy dla polskich emi-
grantów po powstaniu, wreszcie cały korowód (mniej 
i bardziej znanych) postaci, które pojawiają się w tej 
opowieści wraz z bardzo licznymi cytatami z epoki. 

Nawet jeśli - a tak jest jak sądzę z dużą dozą 
prawdopodobieństwa - na cyferblaty zegarków marki 
Patek Philippe patrzymy tylko źrenicami naszych 
przedstawicieli, to książkę Beniamina Czapli prze-
czytać warto. Dla tej historii o poruczniku i zecerze, 
który stał się królem czasomierzy i rozmówcą królów. 

Beniamin Czapla
Antoni Patek. Zegarmistrz królów
352 s. ; 24 cm
Warszawa : Wydawnictwo Iskry
Polska, 2021
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w poszukiwaniu davida

Zacznę od dwóch dłuższych cytatów. Pierw-
szy z nich charakteryzuje naszego bohatera: 
Obwołany geniuszem po dwudziestce, przed 
trzydziestką był już wypalony i hospitalizo-
wany z powodu depresji, alkoholizmu i nar-
komanii, a jednaj odbił się od dna, by na-
pisać „Niewyczerpany żart”, 1079-stronicową 
powieść o akademii tenisowej i domu przej-
ściowym, które rozdziela „wysokie i nagie 
wzgórze”, uznawaną teraz powszechnie za 
przełomową amerykańską powieść lat dzie-
więćdziesiątych i najlepszą jak dotąd pró-
bę uchwycenia rzeczywistości w nierealnym 
świecie. Imponującej postury, z kudłatymi 
włosami przewiązanymi bandaną, w okrą-
głych okularach, które prawie ginęły w dużej 
przystojnej twarzy. Wallace jako postać – nie 
inaczej niż Wallace jako pisarz – był niezwy-
kłą mieszanką intelektualizmu i porywczości.

Drugi jest niezwykłą charakterystyką wpływu, 
jaki wywarł na całe pokolenie, legionu – najczęściej 
znacznie mniej utalentowanych –naśladowców i cał-
kiem trafnym opisem naszej współczesności: Garth 
Risk Hallberg (...) przenikliwie zdiagnozował ten 
odruch utożsamiania się z Wallace’em, pisząc, że 
Wallace „był jak skrajna karykatura wielu cech po-
koleniowych: wszechstronny, ironiczny, błyskotliwy, 
ułomny i działający pod silną presją wykazania się”. 
Ten komentarz uświadomił mi, jak dalece ludzie od-
czytują własne życie w życiu Wallace’a. Identyfikują 
się z jego geniuszem, jego depresją, jego niepoko-
jem, jego samotnością, jego frustracjami, jego wcze-
snym sukcesem, jego zdumieniem, że świat, nie jest 
lepszy, i jego zmartwieniem, że tak trudno jest po-
wiedzieć, co się ma na myśli. Usiłuję odszukać punkt 
odniesienia, który – polskiemu czytelnikowi dopiero 
od kilku lat poznającemu twórczość autora „Bladego 
króla” – ten literacki, towarzyski i społeczny feno-
men, którym był zmarły tragicznie pisarz. Zachowując 
proporcje – przede wszystkim do objętości utworów 
i okoliczności historycznych – można przywołać jedno 
nazwisko: Marka Hłaski. To jest opowieść o bun-
towniku, nieśmiałym „enfant terrible”, ale i opowieść 
o samotności. Pierwsza biografia Davida Fostera 

Wallace’a „Każda historia miłosna jest historią o du-
chach”, autorstwa D.T. Maxa.

Ta świetnie napisana książka, byłego publicy-
sty „New Yorkera” i redaktora „New York Observer” 
przyciąga przede wszystkim konstrukcją, umiejętnie 
zbalansowanymi proporcjami między żywiołem bio-
graficznym (przede wszystkim słabo znanego okresu 
nauki w college i studiów wyższych, atmosfery dzie-
ciństwa w domu ceniącym nade wszystko wykształce-
nie, charakterystyki zachowań Wallace’a i jego relacji 
ze znajomymi w akademiku, osamotnienia, kolejnych 
epizodów choroby, depresyjnych „zjazdów”, historii 
diagnozy i leczenia), a analizą pierwszych tekstów 
prozatorskich (oraz wątków biograficznych i historii 
z życia znajomych w nim zawartych), powstania de-
biutanckiej powieści, literackich inspiracji, m.in. Pyn-
chonem, streszczeń utworów nietłumaczonych na ję-
zyk polski. 

Ten pierwszy okres – do momentu wydania dru-
giej książki i zdobycia sławy (przed rozdziałem „Do 
labiryntu śmiechu”) jest najciekawszy, ukazując mo-
ment kształtowania się literackiego geniuszu mini-
malisty, który rozsadził ramy nurtu. Nie ujawniając 
dalszych losów D. F. Wallace’a (meandrów gwałtow-
nej kariery, kolejnych upadków, nawrotów choroby 
i końca zwieńczonego „Bladym królem”) przytoczę 
tylko krótki przepis na literacką karierę, w opar-
ciu o przypadek autora „The Broom of the system” 
(nietłumaczony w Polsce debiut literacki Wallace’a). 
Najlepiej oczywiście pochodzić z rodziny posiadają-
cej kulturowy kapitał – należy wciąż czytać, zaspo-
kajać swą ciekawość lekturami z różnych dziedzin 
i gatunków, już w szkole zacząć wydawać gazetę, 
natychmiast znaleźć sobie literackiego agenta, kore-
spondować często i obficie z redaktorami oraz wy-
kładowcami, rozsyłać teksty do wielu czasopism, nie 
licząc na wiele i nie zrażając się odmowami, przejmo-
wać się opiniami ważnych krytyków. I jeszcze jeden 
drobiazg – trzeba wciąż, nieustannie pracować, i mieć 
talent. 

D.T.Max
Każda historia miłosna jest historią 
o duchach. Życie Davida Fostera Wallace’a
tłum. Jolanta Kozak
456 s. ; 23 cm
Warszawa : Wydawnictwo WAB
Polska, 2022
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Rys. Robert Kolasa
Fafik na smyczy
Rysunek pochodzi z albumu 
Rewolwer i mielony, 
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Agata Orłowska

Baśń zrodzona z 
życia i śmierci
Mądrość płynąca z natury zdaje się mieć 
dwie zasadnicze podstawy: jedną jest ob-
serwacja,  drugą - wynikająca z pierwszej 
- akceptacja. Aby przyjąć pozycję obserwa-
tora potrzeba dystansu, ten często pojawia 
się dopiero z czasem, nieraz poprzedzo-
ny buntem, wymaganym aktem odwa-
gi. Tak dzieje się w przypadku głównego bo-
hatera książki „Czarnolas” Jagi Słowińskiej.   

Książę przychodzi na świat w miejscu, w któ-
rym panuje powolność, zapach bułek unoszący się 
nad okolicą i las skrywający wiele tajemnic, ale 
do którego każdy zdaje się być przyzwyczajony. 
Wszystko się tu sączy zgodnie z rytmem natury, za-
równo życie, jak i śmierć. Ta staje się częścią świata 
głównego bohatera jeszcze przed jego narodzi-
nami. Przychodzi niejako w zamian dla równowagi, 
może z lęku, że szczęścia tam, gdzie nagle się po-
jawiło, mogłoby być za dużo. Mikołaj, ojciec Księcia 
znika w czarnym lesie pierwszy, następna jest Zoja, 
jego matka. Pies Gustaw odchodzi w czasie, kiedy 
Książę zaczyna widzieć w swoim świecie względny 
porządek. To wreszcie rodzi niezgodę i przeradza 
się w nutę szaleństwa, zwieńczonego ostatecz-
nym buntem po śmierci wuja, ostatniego z bliskich. 

Choć centralny motyw śmierci w życiu młodego 
chłopca zdaje się przytłaczać, opowieść snuje się jak 
melodia lasu, choć niepewna, bardziej jest kołysząca 
niż złowieszcza. Niezwykła poetyckość i oszczędność 
języka, plastyczność obrazów i płynny rytm, wyty-
czany odgłosami i zmiennością przyrody sprawiają, 
że w dramatyczne zdarzenia jakiś rodzaj akceptacji 
wpisuje się w sposób naturalny. Szczęście jest tu jak 
pole rzepaku, poczucie straty jak granatowy kołdun 
chmur czy trzeszcząca i duszna gęstwina. Wiadomo, 
że przeplatają się wzajemnie. Wiadomo, że śmierci się 
nie zawróci, ale można jej wybaczyć. Jeśli tylko podej-
mie się trud spotkania z jej demonami twarzą w twarz.

Na baśniowość świata przedstawionego składa 
się nie tylko oniryczna aura języka, ale również 

zaproszenie postaci zrodzonych z cierpienia, które 
na swój sposób pomagają poradzić sobie młodemu 
człowiekowi z nagromadzonym bólem, zintegro-
wać jego „cień”. Pod tym względem opowieść wy-
daje się uniwersalna, skłania do refleksji na te-
mat poczucia straty, z którym każdy ma w życiu do 
czynienia. Forma opowieści pozwala mówić o tym, 
co ważne w niebanalny sposób, w nierzadko pięk-
nych poetyckich skrótach zawrzeć najważniejsze 
treści. Dotykając przy tym sugestywnych obra-
zów, noszonych w środku od najmłodszych lat, jak 
chociażby tytułowy Czarnolas bezsprzecznie ko-
jarzący się ze szkolną ikoną twórczości żałobnej. 

.
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Piotr Kardyś

Czy istniał gdzieś 
lepszy świat (dla 
husytów?)
Książka Wojciecha Iwańczaka składa się z 19 
esejów historycznych (celowo nie piszę „ar-
tykułów” naukowych, gdyż mają one właśnie 
tę nieuchwytną, lżejszą formę literacką ani-
żeli klasyczne naukowe artykuły) traktują-
cych dosłownie i w przenośni o poszukiwa-
niu przez zwolenników Jana Husa lepszego 
miejsca do życia. Owo idylliczne miejsce, 
swego rodzaju utopijne „imago mundi” za-
przątało umysły wielu średniowiecznych my-
ślicieli, kaznodziejów, przywódców poli-
tycznych, a że Polska była i jest bliskim 
sąsiadem Czechów stąd wielokrotnie po-
wracające zainteresowanie tą problematyką. 

Autor zwrócił przede wszystkim uwagę na 
skomplikowany obraz „epoki” husyckiej, by zacyto-
wać pioniera badań Franciszka Palackiego: Znajdu-
jemy się nagle w epoce, gdy pod hasłem pobożno-
ści i wiary ukryły się nikczemności i grzechy, gdy 
zanikła miedzy ludźmi miłość, podniosły się pasje 
i wściekłości, przepędzono pokój i porządek, czy-
niono bez lików gwałtów i niesprawiedliwości, wy-
buchały niesłychane bitwy i wojny, pozabijano ty-
siące ludzi, zburzono zamki, splądrowano miasta, 
spalono wsie, ograbiono i spustoszono całe prowin-
cje. Aż chce się skomentować już w tym miejscu, że 
współcześni Czesi chyba lepiej radzą sobie z takimi 
nastrojami i wybuchami społecznego niezadowole-
nia, czego dobrym przykładem może być  „aksamitna 
rewolucja”. A warto też przypomnieć, że aż do czasu 
spalenia Jana Husa na stosie (6 lipca 1415 r.) jego 
sprawa nie była ważna z punktu widzenia ludzi Ko-
ścioła i panujących. Dopiero „oczyszczający” płomień 
przyniósł tak naprawdę pożogę wojenną i znaczną 
recepcję haseł husyckich przez możnowładztwo.

Kolejnym istotnym problemem badawczym 
jest wpływ husytyzmu na środowiska uczonych. 

Trudno jest taki wpływ ocenić, 
gdyż praktyką było niszcze-
nie takich pism, i w olbrzymiej 
większości znamy je przede 
wszystkim z traktatów anty-
husyckich zachowanych w m.in. 
w Bibliotece Jagiellońskiej, a bę-
dących wynikiem choćby dys-

put krakowskich uczonych z husytami, które to 
polemiki odbywały się  na Zamku Królewskim.       

Powyższe uwagi pozwalają ponownie na zaak-
centowanie, iż komentując echa husytyzmu operujemy 
przede wszystkim na zachowanych niekiedy „obja-
wach” zewnętrznych (takiego określenia użył autor), 
jak wyniki dysput teologicznych, wydarzenia batali-
styczne, nieliczne pisma polemiczne, propagandowe 
i listy, czy literatura piękna (np. „Pieśń o Wiklefie”).

Na tle tak zarysowanej pobieżnie pespek-
tywy interesująco prezentuje się jeden z ciekaw-
szych esejów opublikowanych w tejże książce. Mam 
na myśli historię księdza Michała Polaka z Pozna-
nia, który działał w Czechach w 2 poł. XV w., gło-
sząc kazania dla zwolenników kościoła utrakwi-
stycznego kontynuujących idee husyckie. Katolicy 
oskarżali go o pełnienie urzędu kata poznańskiego 
(najpewniej było to oczernianie), aż ostatecznie 
zmarł w 1480 r. wskutek uwięzienia (być może tor-
tur) i rekatolicyzacyjnej polityki Władysława Jagiel-
lończyka. Śmierć księdza Michała nie poszła jednak 
na marne, gdyż już 3 lata później w trakcie tzw. po-
wstania praskiego powoływano się na jego męczeń-
ski przykład, jako ucisku i nieprawnego postepo-
wania katolików wobec utrakwistów/kalikstynów.

Gdzie wobec tego szukali lepszego świata 
bohaterowie owych 19 tekstów? Autor nie daje 
jednoznacznej odpowiedzi, możemy się jednak 
domyślać, że przede wszystkim w komunii przyj-
mowanej pod obiema postaciami (sub utraquae 
specie) bo przecież nie na dnie kielicha (ca-
lix). Chociaż w sumie, może jednak chodziło im 
o coś innego, aniżeli tylko o to, by toczyć krwawe 
spory? Zapewne chodziło też o prawdę, ale czyją? 
W trakcie lektury możemy mnożyć tego typu pyta-
nia, a prostych odpowiedzi raczej nie znajdziemy, 
bo chociaż historia magistra vitae est, to udziele-
nie klarownych odpowiedzi na temat zjawisk sprzed 
kilkuset lat jest raczej mało prawdopodobne.      

Wojciech Iwańczak
W poszukiwaniu lepszego 
świata, czyli prawdy i nieprawdy 
o husytyzmie
307 s. ; 24 cm
Kraków : Avalon
Polska, 2021
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Paweł Chmielewski

Od Menesa do 
Kleopatry
Najbardziej znanym wydarzeniem jego życia 
było to, że umarł i został pochowany zapisał 
w swym pamiętniku Howard Carter po odkry-
ciu grobowca Tutanchamona – jedynego fara-
ona, którego mumia, sarkofag i wyposażenie 
krypty jakimś cudem nie padło ofiarą złodziei. 

Kompletnie nieznany (i mało znaczący za ży-
cia) prawdopodobnie dziewiętnastoletni – w chwili 
śmierci – władca starożytnego imperium stał się, 
jakkolwiek dziwnie by to zabrzmiało, prasowym ce-
lebrytą, a Starożytny Egipt jedną z najciekawszych 
„lokacji” kultury masowej. Od pulpowych sensacji, fil-
mów grozy z Borisem Karloffem w roli „Mumii”, serię 
o Królu Skorpionie, religijne wątki w „Gwiezdnych 
Wrotach” do gigantycznych superprodukcji hollywo-
odzkich, z „Kleopatrą” i „Ziemią faraonów” na czele, 
czy przyciągających olbrzymią widownię cykli ka-
nału Discovery o tajemnicach piramid. Literackie ob-
razy antycznego imperium, zwanego „Darem Nilu”, 
to przede wszystkim mistrzowskie studia mechani-
zmów sprawowania władzy z wyimaginowaną po-
stacią Ramzesa XIII w „Faraonie” Bolesława Prusa, 
czy sfabularyzowanym wizerunkiem Echnatona, wła-
śnie Tutanchamona i Horemcheba – władców Egiptu 
w jednym z najciekawszych momentów jego dziejów, 
„słonecznej rewolucji” w imię Atona – mowa o „Egip-
cjaninie Sinuhe” Miki Waltari. Potężni władcy, rzą-
dzący ziemiami od Libii do Sudanu, Syrii i Cypru 
przez trzy tysiące lat, to nie tylko istotny element 
współczesnej kultury (głównie popularnej), ale fa-
scynujący i wciąż nie do końca poznany obiekt za-
interesowania – nie tylko fanów komiksów i seriali, 
ale również czytelników literatury (w tym również 
biblijnej – który faraon jest bohaterem Księgi Wyj-
ścia?), pasjonatów historii i nieszkodliwych badaczy 
tajemnic. „Poczet faraonów” (wydanie II uzupełnione) 
Bogusława Kwiatkowskiego jest dla każdego z nich.

Licząca prawie tysiąc dwieście stron monografia 
władców jest książką doskonale zbilansowaną – nie 
tonie w nudnym, naukowym dyskursie, ale nie jest 

również tomem o „bohaterach zbiorowej wyobraźni” 
pełnym niesprawdzonych hipotez, które lokują nie-
kiedy ciekawe publikacje na półkach obok książek 
o Yeti i incydencie z Roswell. Kwiatkowski ma bar-
dzo precyzyjną metodę prezentacji – przywołuje do-
kumenty (przede wszystkim świadectwa greckich 
i rzymskich historyków oraz odcyfrowane hieroglify), 
uzupełnia je najnowszymi odkryciami archeologów 
(a czasem nawet przykładami translacji liryki antycz-
nej), ale przedstawia również pośmiertne dzieje wład-
ców i ich grobowców – życie, wierzenia, społeczna 
struktura Egiptu zogniskowane były wokół śmierci. 
Ten sensacyjny, anegdotyczny, naukowy i na wskroś 
ciekawy dyskurs ukazuje nam zaskakującą prawidło-
wość – niejednokrotnie postać słynnego władcy jest 
nieomal enigmatyczna (to przypadek Cheopsa, któ-
rego biografia to ledwie kilka fragmentów), tu dzieło 
(piramida) przerosło i stopiło się ze zleceniodawcą, 
natomiast o postaciach – historycznie – mało znaczą-
cych (Tutanchamon) zachowało się nadzwyczaj dużo 
informacji. Im postać faraona bardziej wyprzedza swe 
czasy – Echnaton przekraczający granice religii po-
liteistycznej, Hatszepsut – granice płci i roli kobiet 
w staroegipskim układzie społecznym, tym potomni 
starają się zatrzeć pamięć o ich istnieniu, a docieka-
nie prawdy jest detektywistyczną układanką.

„Poczet faraonów” to przydatny leksykon pod-
czas lektur, seansów, nawet sieciowych rozgrywek. 
Jest również inkrustowaną historycznym przekazem 
anegdotą lub zaskakującą opowieścią. Fan „Gwiezd-
nych wojen” ze zdziwieniem przeczyta fragment 
o spotkaniu faraona z czarodziejem i odkryje pocho-
dzenie rycerzy Jedi. Historia paszportu dla mumii 
Ramzesa Wielkiego to niemal scenariusz dla Ter-
ry’ego Gilliama. 

HISTORIA

Bogusław Kwiatkowski
Poczet faraonów
1157 s. ; 20,5 cm
Warszawa : Wydawnictwo Iskry
Polska, 2021
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Paweł Chmielewski

Nigdy nie byliśmy 
sami
Neandertalczyk przestaje być żyjącą w jaski-
niach, prymitywną i nieokrzesaną istotą, której 
zagłada była nieuchronnym i sprawiedliwym 
procesem, ustanawiającym „Lebensraum” dla 
kulturowo i cywilizacyjnie stojącym na wyż-
szym poziomie homo sapiens. Staje się naszym 
równoprawnym krewniakiem, obiektem badań, 
bohaterem publikacji i nieomal mockumentów. 

Ta reinterpretacja, a nawet nobilitacja postaci 
homo neanderthalensis jest naturalnym procesem, 
przykładem – czegoś co nazwałbym humanizacją 
ludzkich zachowań – elementarnych działań, które 
eliminują rasizm, pogardę dla mniejszości, praw ko-
biet, nacjonalizm, umiłowanie przemocy, szacunek 
dla przyrody. Niezwykle ciekawa i bardzo sprawnie 
(narracyjnie) napisana książka Rebeki Wragg Sykes, 
badaczki z PACEA Universite de Bordeaux, ukazuje 
nie tylko dzieje badań nad najbliższym nam – pod 
względem genetycznym – gatunkiem z rodziny czło-
wiekowatych, najnowsze (aż do 2019 r.) odkrycia, 
ale, jak stwierdza podtytuł życie, miłość, śmierć 
i sztukę neandertalczyków. Pokazuje ile zawdzię-
czamy – przede wszystkim kulturowo i w dziedzinie 
reakcji społecznych tym „prymitywnym, nieokrze-
sanym istotom”, które niekiedy (lub nawet częściej) 
znacznie bardziej innowacyjne, niż przybysze ze 
stepów Azji i gór Kaukazu, którzy dość szybko sko-
lonizowali całą Europę. Skolonizowali, lecz – co jest 
dominującą cechą „człowieka myślącego” – prze-
jęli od swoich krewniaków nie tylko najbardziej po-
trzebne cechy genetyczne (całe fragmenty rozdzia-
łów poświęca autorka śladom neandertalskiego DNA 
w ludzkiej populacji, chociażby unikalnej barwnej 
różnorodności tęczówek), ale również cały zestaw 
zachowań, który pozwolił nam, w przyszłości, stwo-
rzyć epokę w dziejach Ziemi, znaną jako antropocen.

Wszystko zaczyna się od dość przypadkowego 
odkrycia w 1856 r., naukowa taksonomia związana 
jest z nazwiskiem XVII-wiecznego kompozytora 
psalmów, a Karol Darwin patrząc z zachwytem na 

odnalezioną czaszkę z właściwą sobie rezerwą nie 
wypowiada się o pokrewieństwie najbliższych so-
bie dwóch gatunków człowieka. Autorka dokładnie, 
relacjonując odkrycia z kolejnych stanowisk arche-
ologicznych ukazuje, jakim innowatorem – w sensie 
technologicznym (a nawet merkantylnym) – okazał 
się neandertalczyk. Misy służące najprawdopodob-
niej do przechowywania zapasów lub rytuałów, sze-
reg narzędzi z kamienia kości i rogu, ale również 
smoła brzozowa świadcząca o zaczątkach budownic-
twa i architektury, a nawet „luksusowe” przedmioty 
z jaspisu, który docierał z odległych stron – świad-
czyć by to mogło o zaczątkach wymiany handlowej 
lub nawet sposobach na podniesienie swego sta-
tusu, a zatem budowaniu (jakiejś) formy hierarchii 
społecznej. Co determinuje nie tylko Rebekę Wragg, 
ale i jej bohaterów? Relacja z przyrodą, wpływ kli-
matu na życie i los neandertalczyków. Autorka po-
strzega naszych krewniaków – przynajmniej taki 
obraz wyłania się z jej rozważań – jako istoty har-
monijnie splecione z naturą, w jakim sensie istoty 
ekologiczne. Analizuje ich przyzwyczajenia kulinarne, 
przestrzeń mieszkalną, sposoby podróżowania, a na-
wet coś, co dziś moglibyśmy nazwać zestawem sym-
bolicznych znaków i podstawami systemu liczbowego.

Pozostawiają nas „Krewniacy” z pyta-
niem – wciąż brak jednoznacznej odpowiedzi – jak 
wyginęli neandertalczycy i czy posługiwali się zło-
żoną strukturą języka, czy wykształcili mowę? Być 
może oto powód ich porażki z bardziej elastycz-
nym w swych przystosowaniach i posługują-
cym się komunikacją werbalną homo sapiens . 

Rebecca Wragg Sykes
Tł. Adam Tuz
Krewniacy. Życie, miłość, śmierć i sztuka 
neandertalczyków
528 s. ; 20, 5 cm
Warszawa : Prószyński Media
Polska, 2021
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Scena pod 
mikroskopem 
młodych

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 
JURY KONKURSU „NAPISZ 
DO NAS O NAS”

(organizowanego przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Teatru im. Stefana Żeromskiego i Teatr im. Ste-
fana Żeromskiego w Kielcach)

sporządzony 6 grudnia 2021 r.

jury w składzie:
Paweł Chmielewski – redaktor naczelny maga-

zynu kulturalnego „Projektor” (przewodniczący)
Sławomir Micek – Okręg Kielecki Związku Pol-

skich Artystów Plastyków
Ewa Dziekan - przedstawiciel Stowarzyszenia 

Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego
Wit Chamera - przedstawiciel Stowarzyszenia 

Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego
Paulina Drozdowska – przedstawiciel Teatru 

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 po zapoznaniu się z 38 pracami konkur-

sowymi (w tym 21 plastycznymi, 16 literackimi 
i 1 audiowizualną) postanowiło przyznać następu-
jące nagrody:

i miejsCe (nagroda w wysokośCi 1000 
zł)

Zuzanna Trepka – za fotografię cyfrową, spaja-
jącą w całość tematykę spektaklu „Zaraza” z aktual-
nym doświadczeniem pandemii Sars Covid-19

ii miejsCe (ex aequo, nagrody w 
wysokośCi 600 zł)

Natalia Fornalska – za grafikę cyfrową w surre-
alistyczny sposób opisującą tematykę spektaklu „Klą-
twa rodziny Kennedych”

Kornelia Kubicka – za grafikę cyfrową, 
oszczędny i wyrazisty w formie plakat ilustrujący 
spektakl „Klątwa...”

iii miejsCe (ex aequo, nagrody w 
wysokośCi 400 zł)

Adam Bukowski – za nacechowany ekspresją 
i osobistym zaangażowaniem tekst „Zapach w bu-
telce”, recenzujący spektakl „Zaraza”

Julia Miszczyk – za eksperymentalną, poli-
morficzną formę literacką „Monologu Rosemary” 
odwołującą się do przedstawienia „Klątwa ro-
dziny Kennedych”

wyróŻnienia (ex aequo, nagrody w 
wysokośCi 200 zł)

Julia Wołowiec – za interesujący zabieg tre-
ściowy, polegający na przywołaniu postaci z prze-
szłości kieleckiej sceny w rolach recenzentów spekta-
klu „Zaraza” (tekst „Si vis amari, ama”)

Franciszek Wantuch – za wierszowany monolog 
„Powłoka fałszywej troski” odtwarzający psychiczne 
doznania Rosemary Kennedy

Piotr Nowak – za monochromatyczny kolaż do 
spektaklu „Zaraza”, odwołujący się do tradycji pol-
skiej grafiki prasowej

Gratulując wszystkim zwycięzcom i uczestni-
kom, Jury podkreśliło wzrastające zainteresowanie 
konkursem i różnorodny charakter literacki i pla-
styczny zgłaszanych prac, a organizatorzy ufundo-
wali ponadto bezpłatne zaproszenia na spektakle dla 
wszystkich uczestników. 

Patronem medialnym konkursu był Magazyn 
Kulturalny „Projektor”.
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Zuzanna Trepka
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Adam Bukowski

Zapach w butelce
Najpierw, z pewnym trudem, otwierało się 
gigantyczne drzwi. Potem, zupełnie niespo-
dziewanie lądowało się na rozstaju dróg. Iść 
prosto, po tych pięknych, szerokich scho-
dach, czy może odbić w prawo, przejść koło 
zdjęć zespołu teatralnego, na których, jeśli 
miało się szczęście i udało się kupić bilet 
na „1946”, można było dostrzec wymalowa-
ną gwiazdę Dawida, a następnie przebiec po 
nieco mniejszych schodach i wyjść w szatni 
koło ogromnego lustra, które ktoś ewident-
nie ukradł z pracowni malarskiej Klimta? 

Nigdy nie uznawałem żadnej z opcji za tą je-
dyną, właściwą, nieomylną. Mój wybór zależał od 
wielu czynników: czy na dworze jest ciągle ciemno, 
czy już jasno? Czy mam dzisiaj dobry humor, czy może 
jednak wstałem lewą nogą? Pada, czy nie pada? Za-
zwyczaj jednak starałem się zrobić wszystko, aby 
przejść każdą możliwą drogą, zajrzeć do każdego 
zakamarka, nacieszyć oczy tym, co widzę. Następny 
etap podróży zaczynał się bardzo powoli. Drew-
niane schody charakterystycznie skrzypiały pod no-
gami, nozdrza wypełniał ten wyjątkowy zapach, który 
można by zacząć butelkować i sprzedawać jako „Że-
romski Theathre N°5”. Jeszcze tylko wymiana uśmie-
chów, zgrzyt przerywanego biletu, „wejście po prawej 
stronie, za fortepianem”, szybkie zerknięcie w bardzo 
wysoko zawieszone lustro, aż w końcu zniknięcie 
za krwistoczerwoną kurtyną i ujrzenie serca Teatru 
w pełnej okazałości. Koniec prologu. Przedstawienie 
czas zacząć.

 Wszystko zaczęło się od „Pinokia”. Jak by-
łem jeszcze we wczesnej podstawówce moja mama 
wysłała mnie i mojego tatę właśnie na ten spektakl. 
Światła zgasły, na scenę wyszli aktorzy i zaczęli 
śpiewać piosenkę, którą do dzisiaj przypominam sobie 
w najbardziej losowych i nieoczekiwanych momen-
tach mojego życia. Potem kukiełka zaczęła chodzić, 
spod sceny wyskoczyła ryba, a ja przepadłem. Wie-
działem już, że będę bywał tu częściej i tak łatwo się 
mnie nie pozbędą. No i się zaczęło:

„Hotelowe manewry”, na których myślałem, że 
z powodu bezdechu wywołanego śmiechem, którego 
doświadczyłem około 25 razy w pierwszym akcie i 30 
w drugim (no chyba, że jednak była to jednoaktówka, 
to wtedy 55 razy w pierwszym i jedynym akcie) spek-
takl trzeba będzie przerwać. Jeśli ta sztuka zostanie 
kiedyś wznowiona, będzie to oznaczało tylko jedno – 
moje prośby do Melpomeny zostały wysłuchane;

„Wrócę przed północą”, czyli spektakl, który, 
moim skromnym zdaniem, z całym umiłowaniem do 
obsady, powinien nazywać się „Wyjdę przed końcem”;

„Prędko, prędko” - komedia, na której sam Fre-
dro byłby w szoku, że to co napisał można wystawić 
w tak cudowny sposób;

”Szalone nożyczki”, na których sytuacja z ”Ma-
newrów” powtórzyła się około 84 razy.

Jednak nie samym komediowym repertuarem 
żyje człowiek. „1946”; „Ciemności”; „Prawie równo”; 
„Wiosenna bujność traw”, po każdym z tych niesa-
mowitych spektakli potrzebowałem co najmniej pię-
ciu dni, żeby pozbierać się i przemyśleć ich przesła-
nie. Za każdym razem wywoływały we mnie bardzo 
dużo emocji, przeżywałem życiowe katharsis. I w ten 
sposób dotarliśmy do tego, o czym tak naprawdę 
ma być cały ten wywód – ostatniej premiery Teatru 
- „Zarazy”.

 Artykuł 211 KPK: „W celu sprawdzenia oko-
liczności mających istotne znaczenie dla sprawy 
można przeprowadzić, w drodze eksperymentu pro-
cesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu 
stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub 
ich fragmentów.” Dokładnie ta norma prawna sie-
działa mi z tyłu głowy za każdym razem, gdy oglą-
dałem ten spektakl. Mimo, że widziałem już jedną 
sztukę wyreżyserowaną przez Unę Thorleifsdottir, 
to i tak nie wiedziałem czego się spodziewać. Na 
pewno nie pomagały mi zdjęcia z przedstawienia, 
które widziałem w internecie zanim udałem się na 
premierę studencką. Nie kierowały mnie one w żadną 
stronę, nie dawały żadnej podpowiedzi co do formy, 
konwencji sztuki. W obsadzie sami aktorzy, których 
uwielbiam, mimo to nigdy nie widziałem całej piątki 
grającej razem w przedstawieniu, które, biorąc cho-
ciażby pod uwagę utwór, na podstawie którego po-
wstał scenariusz, powinno należeć do tych mocno 
poważnych, dlatego byłem bardzo mocno zaskoczony, 
gdy zobaczyłem jak wyglądała kreacja każdej z po-
staci. Wróćmy jednak do Kodeksu Postępowania Kar-
nego. „Zaraza” zaczyna się od krótkiej wypowiedzi 
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wszystkich bohaterów, to tutaj po raz pierwszy pa-
dają słowa, które będą nam towarzyszyć, aż do końca 
spektaklu „aby poznać miasto trzeba przyjrzeć się 
jego mieszkańcom – temu jak żyją, jak pracują i jak 
umierają”. Po tym statycznym wstępie rozpoczyna się 
eksperyment procesowy. Na ścianach pojawiają się 
liczby: daty, godziny, dane dotyczące liczby zgonów, 
zakażeń, wyzdrowień. Każda z postaci staje się jed-
nocześnie uczestnikiem całej procedury, prokurato-
rem, który go prowadzi, a także sędzią, który wydaje 
wyrok. Czasami eksperyment przerywany jest krótką 
wizytą w myślach Doktor Rieux, jednak śledztwo jest 
ważniejsze – szybkie uświadomienie i powrót do ca-
łego procesu. 

 Nikogo pewnie nie zdziwi to, że porównywa-
łem „Zarazę” do „Prawie równo” - obie  są bardzo 
głośnymi sztukami wystawionymi w Kielcach przez 
islandzką reżyserkę. Pamiętam, że podczas każdej 
z moich wizyt na „Prawie równo” byłem pod ogrom-
nym wrażeniem scenografii, muzyki, całej konwencji 
spektaklu – dokładnie tak samo było z „Zarazą”. Je-
śli pewnego dnia jeden z widzów stwierdziłby, że na 
swoim ulubionym miejscu w piątym rzędzie ustawi 
kamerę, żeby nagrać to przedstawienie, absolut-
nie nic nie straciłoby ono na wartości. Gra świateł, 
muzyka, sposób kreacji postaci, ruch sceniczny – 
wszystko to bardzo dobrze „sprzedało się” na sce-
nie i tak samo dobrze „sprzedałoby się” na filmie. 
Wszystko to sprawia, że nagle, spomiędzy spokoj-
nych sekwencji, w trakcie których jesteśmy w stanie 
uświadomić sobie realizm sytuacji scenicznej zupełnie 
niespodziewanie trafiamy w stan onirycznego zawie-
szenia pomiędzy kilkoma stanami. „Zaraza” dosłow-
nie wciąga nas w swój wyimaginowany świat. Świat 
przemyśleń i przeżyć bohaterów. Nie skłamię, jeśli 
napiszę, że podczas sceny tańca – w moim odczuciu 
alegorii rozwoju całej pandemii, miałem dreszcze. Do-
kładnie tak samo było podczas sceny z gazetami, czy 
jeżdżącymi krzesłami.

 Każdy z nas doskonale wie, jakie przesłanie 
w „Dżumie” chciał zawrzeć Camus. Neil Bartlett pi-
sząc „Zarazę” zapewne umieścił tam kilka dodatko-
wych podtekstów, jednak konwencja, w jakiej „Zaraza” 
została stworzona przez Unę Thorleifsdottir sprawiła, 
że sceniczna wersja powieści-paraboli, stała się pa-
rabolą paraboli. Każdy wygrany na scenie element, 
każdy fragment stroju, czy scenografii ma u niej ja-
kieś znaczenie.

 Aby poznać miasto, trzeba przyjrzeć się jego 
mieszkańcom, a aby poznać sztukę teatralną, trzeba 
przyjrzeć się występującym w niej aktorom. Najwięk-
szym zaskoczeniem może być bohaterka grana przez 
Joannę Kasperek – doktor Bernadetta Rieux. Za każ-
dym razem, gdy męski pierwowzór postaci grany jest 
przez kobietę, bardzo doceniam ten zabieg. Jej kre-
acja, jak zwykle, była niezawodna. Mimo zewnętrz-
nego spokoju i chłodu bijącego od granej przez nią 
postaci, była w stanie pokazać nam wszystkie kotłu-
jące się wewnątrz niej emocje. Andrzej Plata, po raz 
kolejny w roli bezwzględnego cynika, sprawiał wra-
żenie, jakby właśnie taka była jego prawdziwa na-
tura. Dawid Żłobiński, który do tej pory kojarzył mi 
się z rolami głównie bardziej komediowymi, po mi-
strzowsku udźwignął rolę Granda. Wojciech Niemczyk 
i Bartłomiej Cabaj również zadbali o wysoki poziom 
aktorski całego przedstawienia.

 Spektakl dość wiernie oddaje najważniejsze 
motywy z „Dżumy” Camusa. Nawet osoby nieznające 
wcześniej tej książki są w stanie bez problemu śle-
dzić fabułę, która przedstawiona jest z zachowaniem 
wszelkiej chronologii. 

 Premiera „Zarazy” zbiegła się w czasie 
z pandemią koronawirusa, jednak reżyserka nie po-
święciła sztuki konkretnie temu zagadnieniu. Jest to 
bez wątpienia spektakl wielowymiarowy, w którym 
każdy może znaleźć coś, co odnosi się do jego życia, 
lub życia osób z jego otoczenia. 

Nie jest to może jawne „wbijanie nam szpili”, 
jednak reżyserka nie boi się lekko ukłuć każdego 
z widzów jej przedstawienia.

 Teraz pora na klamrę kompozycyjną. „Za-
raza” wystawiana jest już w nowej, eleganckiej tym-
czasowej siedzibie Teatru. Aby do niej wejść nie 
trzeba już siłować się z ciężkimi drzwiami, chodzić po 
skrzypiących schodach, czy szukać wejścia na widow-
nię za fortepianem. Wygląd sali teatralnej na pewno 
ma też jakiś wpływ na odbiór spektaklu – minima-
listyczna forma w połączeniu z minimalistyczną sce-
nografią bardzo dobrze współgra z minimalistycznym 
wystrojem sali.

Nie zostanie chyba jednak źle odebrane je-
śli stwierdzę, że z wielką przyjemnością obejrzę 
tę sztukę po raz trzeci na scenie pomiędzy dwoma 
kariatydami, w Teatrze, którego zapach można by 
sprzedawać w butelkach. 
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Julia Miszczyk

Monolog Rosemary
Jak ktoś taki jak ja może być klątwą swo-

jej rodziny??
Jak ktoś, kto jest tak słodki i uroczy 

jest klątwą??!!
Spokojnie Rosemary, powtórz może sobie teraz 

alfabet: A, B, C, D, G, S, J, L…
To może od tyłu?? Z, Q, T, J … AAA.
Jeszcze się tego nauczę, zobaczycie, nie zawiodę 

Was. 
Będziecie w końcu zabierać mnie na różne 

ważne spotkania z ważnymi ludźmi.
Uda mi się.
Mamo, czemu się śmiejesz??
Nie śmiej się ze mnie, mamo nie śmiej się.
Jak to, nie dam rady??!!
Dam, zobaczysz.
Chwilka, nie dam rady.
Czemu…??
To wszystko twoja wina. Bo chciałaś, żebym 

była dokończona!!
Przy porodzie zaciskałaś te nogi i czekałaś, cze-

kałaś na lekarza, ponieważ chciałaś, żeby to on mnie 
odebrał. TAK??

Widzisz, jaka teraz jestem? Widzisz, co mi zro-
biłaś?? To wszystko twoja wina matko. To przez cie-
bie nie potrafię dokończyć alfabetu. Przez całe życie 
tylko słyszę: Rosemary to, Rosemary tamto, Rose-
mary jest DZIWNA, Rosemary jest GRUBA, Rosemary 
nie potrafi się zachowywać…

Tato… powiedz mamie, że ja dam radę nauczyć 
się alfabetu.

Tylko ty tato mnie kochasz. Dam radę dla Cie-
bie. Tylko tobie ufam, tatusiu.

Tato, a gdzie my jedziemy?
Co to za miejsce??
Mam tam iść, żeby mnie naprawili??
Pójdę tam dla ciebie tatusiu, żebyś był ze mnie 

dumny, po wszystkim będziesz mnie zabierał na te 
ważne spotkania z tymi ważnymi ludźmi i z uśmie-
chem na twarzy i dumą w sercu mówił: ,, Przedsta-
wiam Państwu moja córkę Rosemary’’, a wtedy ja 
ładnie się ukłonię i podam moją maluśką, dużą, tycią, 
średnią, olbrzymią, okrągłą, żółtą AAAAAA… wiem, 

ZWYKŁĄ rękę, żeby mnie w nią ucałowali, jak praw-
dziwą damę. Nie będziesz się musiał obawiać, że po-
wiem coś dziwnego bądź niestosownego.

Przestanę być klątwą naszej rodziny. 
Mama zobaczy, jaka jestem cudowna aż będzie 

się dławić złością, która napłynie jej do gardła,              
a potem PUF, wybuchnie.
Będziesz ze mnie dumny, zobaczysz tatusiu.
A to co?? 
L-O-B-O-T-O-M-I-A, lobotomia. Co to jest??
Tatusiu, a czy to będzie bardzo boleć?? Może 

troszeczkę, tak?? Ale tylko tak troszeczkę?? Dobrze, 
jak tylko troszeczkę, to zgadzam się. 

Panie doktorze proszę już zaczynać, chce już 
mieć to za sobą.

Słyszę jak jakieś odgłosy wydobywają się ze 
mnie. Chyba uderzanie o coś twardego.

Zaczyna się coś dziać, Pan doktor chyba się do-
stukał do mojej pomarszczonej gąbki umieszczonej      

w środku głowy. Mózg, tak to się chyba na-
ukowo nazywa. M- Ó- Z- G  B-U-M, mózg bum.

Coś się stało. 
Tato, tatusiu co się dzieje?? Gdzie się podziewa 

mój tatuś. TATO!!
Panie doktorze, co pan mi zrobił??
Zostałam Kaleką.
Rosemary - niekochane dziecko rodziny Ken-

nedych, nikt nie odwiedził mnie w tym dziwnym 
zakładzie, 

w którym zostałam umieszczona po nieudanym 
zabiegu. Przez masę lat, aż w końcu matka, moja uko-
chana rodzicielka do mnie przyszła.

Więc uciekam, próbuje się wyrwać jak najdalej 
spod niej. 

Zostawcie mnie! Ja nie chcę do tego potwora!
--------------------------------------
Nikt mnie niestety nie rozumiał, bo oni słyszeli 

tylko bełkot kaleki, który coś tam próbuje z siebie 
wydobyć, szybko i głośno, lecz co to znaczy nikt nie 
wie, tylko Rosemary wie. Tylko ja wiem, co próbowa-
łam im przekazać.

Mówiłeś tatusiu, że mi się polepszy. Miałam nie 
być już klątwą rodziny, a teraz??

Widzicie, co ze mną zrobili?? 
 W wieku 23 lat zostałam poddana zabiegowi 

lobotomii, który się nie udał, bo nie mógł się udać.
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Julia Wołowiec

“Si vis amari, ama.” 
(“Jeśli chcesz 
być kochanym, 
kochaj.”)

 Odkąd pamiętam chciałem być aktorem. Jako 
kilkuletni chłopiec w każde sobotnie popołudnie ra-
zem z dziadkiem wychodziłem na spacer jedynie po 
to, by wieczorem o godzinie siedemnastej “przy okazji 
i tylko na krótką chwilę” wstąpić do teatru.

-Dziadku, czy nie powinniśmy już wracać?- py-
tałem zaniepokojony.- Przecież mieliśmy być w domu 
o osiemnastej! Tata znów się pogniewa!

-Spokojnie- śmiał się zawsze mój dziadek.- Twój 
tata jeszcze podziękuje mi za te spóźnienia.

I wchodziliśmy do teatru. Wydawał mi się on 
wówczas niezwykłą, magiczną wręcz krainą. Dzie-
siątki ludzi ubranych z niebywałą starannością, ko-
biet w wieczorowych sukniach i mężczyzn w eleganc-
kich garniturach, ustawiały się przed teatralną kasą. 
Choć kolejka po bilety była długa, gromadzące się 
w niej osoby zawsze odnosiły się do siebie z pełnym 
szacunkiem i życzliwością.

-Jak miło państwa widzieć! 
-Co za wytworna kreacja! Czyżby z zagranicy?
Myślałem wtedy, że w ludziach nie ma zazdrości 

i nienawiści. Kiedy siedząc na widowni, spoglądałem 
na ich skupione twarze i roziskrzone oczy zwrócone 
ku scenie, marzyłem, by w przyszłości publiczność 
i na mnie tak patrzyła i tak bardzo mnie szanowała.

Dawniej ludzie byli dla siebie lepsi i bardziej 
uprzejmi. Po latach jednak zrozumiałem, iż prawie 
każdy skrywa w sobie zawiść i potrzebę „podcięcia 
skrzydeł” drugiemu człowiekowi. Cechy te jednak są 
niczym wrząca lawa skrzętnie ukryta pod grubą sko-
rupą pozorów. 

Zaślepiony wizją idealnych odbiorców sztuki, 
sam zdecydowałem się zostać aktorem.

 Kiedy po ukończeniu krakowskiej szkoły te-
atralnej stanąłem wreszcie na scenie kieleckiego 

teatru imienia Stefana Żeromskiego, mimo oślepia-
jących świateł, zobaczyłem przed sobą ludzi zupeł-
nie niezainteresowanych sztuką. W trakcie przed-
stawienia na widowni słychać było głośne rozmowy 
i dzwoniące telefony. Wtedy w myślach zgodziłem się 
z moim ojcem, który od zawsze powtarzał mi, że bycie 
aktorem nie ma sensu. Wówczas też runęła moja wi-
zja teatru doskonałego.

Mimo to przez następne lata starałem się wy-
konywać swoją pracę sumiennie. Recenzje moich 
ról zawsze były pozytywne. Rozpisywano się wręcz 
o świetnej technice mojej gry aktorskiej, ale ja wie-
działem, że czegoś w niej brakuje. Brakowało w niej 
serca. 

Styczeń roku 2019 był miesiącem sto czterdzie-
stego jubileuszu otwarcia kieleckiego teatru. Przy-
gotowywaliśmy się właśnie do wystawienia “Zarazy” 
w reżyserii Uny Thorleifsdottir. Premierę zaplano-
wano na sobotni wieczór. Kiedy okazało się, iż ma to 
być godzina siedemnasta, przypomniały mi się czasy 
dzieciństwa, kiedy to dziadek zabierał mnie do teatru. 

Spektakl okazał się dla mnie wyjątkowo trudny. 
Podczas odgrywania swojej roli szukałem wśród pu-
bliczności choć jednej twarzy zainteresowanej tym, co 
działo się na scenie. Niestety nie znalazłem żadnej. 

Nie jestem pewien co miało większy wpływ na 
mój zły nastrój- wciąż pojawiające się w mojej głowie 
pytanie “Czy warto być aktorem?”, czy trudna, ale 
jakże mi bliska tematyka sztuki. Grając, nie mogłem 
przestać myśleć o moim dziadku, który parę tygo-
dni wcześniej przegrał nierówną walkę z tą okrutną 
chorobą. Był wtedy całkiem sam. Chciałem wówczas 
choć na krótką chwilę się z nim zobaczyć, ale zabro-
niono mi tego. 

Po spektaklu zaplanowano spotkanie z widzami. 
Dziś przypadała moja kolej, aby odpowiedzieć na py-
tania publiczności. Udałem się z powrotem na salę, 
choć wydała mi się dziwnie cicha. Gdy wszedłem 
wejściem dla publiczności, zamarłem. W środku ni-
kogo nie było. 

Zrezygnowany usiadłem w ostatnim rzędzie 
i ukrywszy twarz w dłoniach, znów przyznałem rację 
mojemu ojcu- bycie aktorem nie ma sensu. 

Nagle wydało mi się, że słyszę jakieś szmery. 
“Ktoś jednak przyszedł” pomyślałem. A więc są jesz-
cze ludzie ceniący sztukę. Uniosłem głowę, rozejrza-
łem się wokół i zorientowałem się, że nie jestem sam. 
Miejsca bliżej sceny były zajęte przez jakiś ludzi. 
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Kiedy lepiej im się przyjrzałem, dostrzegłem, że ich 
sylwetki były półprzezroczyste. Coś było nie tak.

-Czy wiecie państwo który to już raz mam 
zaszczyt być organizatorem jubileuszu naszego 
teatru?- usłyszałem.

-Wydaje mi się, iż mija sto czterdzieści lat od 
wystawienia pierwszej sztuki!

-Pamiętam jakby to było dziś! Choć przy-
znać muszę, iż nasze inauguracyjne przedstawienie 
“Dzwony kornewilskie” nie wszystkim przypadło do 
gustu. Wielu krytykowało nas. Oczekiwano bowiem, 
iż debiutanckim spektaklem granym na deskach na-
szego teatru będzie dzieło rodzimego twórcy.

Odniosłem dziwne wrażenie, że gdzieś już wi-
działem te postaci... Oczywiście! Przecież to osoby 
z albumu dziadka! Kiedy byłem mały często ogląda-
liśmy razem książkę zapełnioną zdjęciami osób, które 
przez dziesiątki lat tworzyły kielecki teatr. Były tam 
twarze aktorów, dyrektorów, jak również fotografie 
z wystawianych sztuk. Dotarło jednak do mnie, że te 
osoby od dawna już nie żyją. Pomimo tego nie czułem 
strachu. Zafascynowany, zacząłem jeszcze uważniej 
przysłuchiwać się rozmowom prowadzonym przez to 
“niezwykłe zgromadzenie”.

-Myślę, że zgodzicie się państwo ze mną, iż pan 
Józef Teksel oraz Ludwik Strumpf byli inicjatorami 
działalności naszego teatru. Pamiętam nawet frag-
ment wiersza, którym Pan Teksel witał pierwszych 
widzów: 

“I niechaj tutaj nikt się wejść nie waży, 
Kto na dnie serca kryje ziemski brud
Z śmiechem kłamanym na skrzywionej twarzy!
Tu: poświęcenie ma ołtarz i trud...”.
“A więc nie jest to tylko moim wymysłem. 

Publiczność zawsze była taka sama” pomyśla-
łem zrezygnowany.

Nagle zobaczyłem wchodzącą od strony kulis 
kolejną niezwykłą postać. Stefan Żeromski?! Zatrzy-
mał się na chwilę, jakby chciał przywołać w swojej 
pamięci obraz dawnej sceny, którą znał ze swoich 
gimnazjalnych lat. Zebrani powitali go gromkimi okla-
skami. Mieli wszak przed sobą obecnego patrona na-
szego teatru. Żeromski uśmiechnął się do “widzów” 
i rozpoczął recytację “Maratonu” Kornela Ujejskiego. 
Po zakończeniu deklamacji powiedział, iż musiał to 
zrobić, ponieważ przed laty uniemożliwiono mu wy-
stęp na tej scenie z tym właśnie utworem.

-Ja natomiast- odezwał się siedzący na widowni 
Henryk Sienkiewicz- miałem zaszczyt odczytać na 

deskach waszego teatru mój utwór “Dwie łąki”. Kiedy 
po przeczytaniu go zobaczyłem łzy w oczach publicz-
ności, pomyślałem, że dla takich chwil warto pisać.

Dotarło wtedy do mnie, iż ja również jeszcze 
kilka lat temu myślałem, że widzowie tak właśnie re-
agują na sztukę. Istotnie, dawniej tak było. Niestety 
czasy się zmieniły. Kiedyś wystarczyło przeczytać na 
scenie jakikolwiek utwór ku pokrzepieniu serc, aby 
wywołać w ludziach wzruszenie. Oni jednak wówczas, 
mimo tragicznej sytuacji- zabory oraz wojny, mieli 
nadzieję. Wiedzieli, że po kilku, kilkunastu, czy kil-
kudziesięciu latach, Polska będzie wolna. A jaką na-
dzieję my mamy? Żadną.

Nagle usłyszałem kolejny głos, tym razem ko-
biecy. Okazało się, iż należy on do Ireny Byrskiej.

-Moi drodzy, mam świadomość tego, iż czasy 
w których żył i tworzył pan Sienkiewicz były dla Po-
laków straszne. Jednak kiedy myślę jaką moc miała 
wtedy sztuka, żałuję, iż niedane mi było wówczas 
prowadzić teatru. 

-Pani Ireno, przecież to właśnie okres, w którym 
wraz z mężem kierowaliście naszym teatrem nazy-
wany był przez krytyków “złotym wiekiem kieleckiej 
sceny”. To wy utworzyliście studium teatralne, uru-
chomiliście małą scenę, która była warsztatem za-
jęć praktycznych i w której odbywały się spotkania 
oraz dyskusje.

-To prawda- odezwał się mężczyzna siedzący 
obok pani Byrskiej (jak się później okazało- jej mąż).- 
Kielecki teatr zyskał wtedy opinię jednej z najlep-
szych scen w kraju. Chciałbym również podkreślić 
zasługi pana Augustyniaka. Kiedy sprawował funkcję 
dyrektora naszego teatru, był on nazywany “świateł-
kiem w tunelu”. A to za sprawą starannie dobranego 
repertuaru opartego głównie na literaturze polskiej. 

-Nie wiem czy zgodzicie się państwo ze mną, 
ale sądzę, iż tematyka współczesnych sztuk jest bar-
dzo ciężka w odbiorze dla widza. Również praca ak-
torów jest teraz znacznie trudniejsza. Dawniej “po-
magał” im kostium czy ciekawa i bogata scenografia, 
które przyciągały uwagę widza. Teraz natomiast ko-
stiumem, scenografią i odgrywaną postacią musi być 
ich talent.

-Zgadzam się z panem. Na przykład dzisiejsza 
sztuka pod tytułem “Zaraza” była wyjątkowo trudna. 
Ciężki, bolesny i niestety aktualny temat... Bardzo 
poruszyła mnie opowieść doktor Rieux o umierającym 
w jej ramionach dziecku. Mimo wielkiego wysiłku jaki 
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włożyła w próby utrzymania małego pacjenta przy 
życiu, dziecko zmarło. 

Ponadto powagę treści sztuki podkreślała bar-
dzo skromna scenografia. Tworzyło ją jedynie pięć fo-
teli na kółkach oraz pokryte imitacją metalu ściany. 
Nie wiem jak wy, państwo, ale ja odniosłem wraże-
nie, iż bohaterowie byli zamknięci w klatce bez wyj-
ścia. Byli niczym więźniowie, desperacko uderzający 
w ściany celi z nadzieją, iż te się zburzą. Aktorzy 
przez cały czas musieli być na scenie. Każda ich wy-
powiedź nacechowana była wielkimi emocjami, które 
wciąż się zmieniały (od rozpaczy aż po euforię). Nie 
wiem czy zwróciliście państwo uwagę na grę naj-
młodszego aktora. Według mnie, zasługuje ona na 
pochwałę, była bez zarzutu.

-Istotnie, od strony technicznej poradził sobie 
doskonale, ale nie potrafił stworzyć więzi z publicz-
nością. Co prawda spojrzenia jego oraz widzów spo-
tykały się, ale ich serca się rozmijały. Nie pojmuję 
tego, wszak widzowie byli pochłonięci jego grą! Jego 
radość była ich radością, a jego strach ich strachem! 

“Dlaczego ja nie dostrzegłem tych spojrzeń?” 
pomyślałem.

-Drodzy państwo- odezwał się Józef Teksel.- 
Zdaje mi się, że czas już kończyć nasze spotkanie. 
Mam nadzieję, iż za rok znów się zobaczymy.

Wystarczyło mgnienie oka, aby widownia znów 
zrobiła się pusta. Ja spędziłem tam jeszcze kilka go-
dzin- musiałem ochłonąć i wiele kwestii przemyśleć.

 Kiedy po tygodniu stanąłem na scenie, czułem 
się tak, jak gdybym miał znów odegrać pierwszą rolę 
w moim życiu. Wszystkie miejsca na widowni były za-
jęte. Wśród publiczności zobaczyłem kilka osób, które 
tydzień wcześniej też uczestniczyły w spektaklu. Za-
częliśmy grać. Ku mojemu zaskoczeniu, występu nie 
zakłócały dziś dzwoniące telefony ani rozmowy. Wo-
dząc wzrokiem po publiczności, dostrzegłem skupione 
na mnie twarze widzów oraz ich roziskrzone oczy, 
które bacznie śledziły każdy mój ruch. Czy to moż-
liwe, aby w ciągu tygodnia tak bardzo zmieniło się 
ich nastawienie do sztuki? A może ich lekceważące 
zachowanie było jedynie wytworem mojej wyobraźni?

Kiedy wygłaszałem ostatnią kwestię, ujrzałem 
z tyłu sali znajomą mi postać. Jej kontury nie były 
zbyt wyraźne, ale bez trudu rozpoznałem w niej mo-
jego dziadka. 

Piotr Nowak
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Gdy po skończonym spektaklu wybrzmiały już 
ostatnie brawa, odniosłem wrażenie, iż cała sala 
ucichła. Dziadek podniósł się ze swojego miejsca 
i uśmiechając się do mnie powiedział:

-Dziś wreszcie spojrzałeś na swoją publiczność 
sercem i dostrzegłeś to, czego nie widziałeś wcze-
śniej. Pamiętasz? Zawsze mówiłem Ci “Dobrze widzi 
się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu”. 

Franciszek Wantuch

Powłoka fałszywej 
troski

Córeczka tatusia
Córeczka mamusi
We własnej powłoce
Powoli się dusi

Zamknięta jak w klatce
Zamknięta jak w dziurze
Zostało mi tylko.
Zwiędnąć jak róże

Tato, mamo; siostro, bracie
Czy wy dziś sumienie macie?
Ty, lekarzu, ty chirurgu
Z karabinem czy w mundurku
Czy obchodzi was, że żyje?
Gdy różowe szkiełka zmyje?
Czy ktoś jeszcze mnie usłyszy?
W dali tylko czajnik dyszy
…

Związana, zakłuta
We własnej świadomości
Chcesz mi zabrać uczucia?
Wygrzeb je spod kości
Czy ujrzysz jeszcze światło?
Spoza małej, nikłej świeczki
Cukier mą osłodą

Więc daj mi cukiereczki

Wciąż patrzymy w słońce
Nie patrząc na siebie
Myślimy o piekle
Nie myśląc o niebie
Patrzymy w kajdany
Nie myśląc o wolności
Poszerzamy łezki
Chowając radości

Drodzy moi rodziciele
Dajcie mi, choć trochę siebie
Słyszę w głowie spekulacje
Głosy pełne, lecz bez „Ciebie”
Każdy, jakby zapominał
Że Kennedy ma córeczkę
Czy gdy umrę, kiedykolwiek?
Ktoś zapali za mną świeczkę?

Możesz wyciąć płaty mózgu
Możesz zabrać moje słowa
Możesz ciągle mi powtarzać
Gdy od bólu pęka głowa
Lecz gdzieś w środku pozostanie
Stara myśl, stare nawyki
Będąc tylko pustym ciałem
Przepełnionym od krytyki

Nowy dzień, stara rutyna
W samotności ciągle trwam
Myślę tylko wciąż o śmierci
Tylko tak się skończy stan
Nie dobiega nowa poczta
Nikt już o mnie nie pamięta
Stałam się dawnym wspomnieniem
Jestem jak martwe zwierzęta

Tak wspaniała ta rodzina,
Martwi, żywi, schorowani
Na ideał przed kamery
Ciągle rok po roku prani
A ja jestem tą wadliwą
Wyrzuć mnie na stare śmieci
O to widać jak to matka
Kocha swoje własne dzieci
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Ogień wciąż płonie
Tchnienia wiatru niczym szron osiadają lodo-
wato na skórze. Zorza opływająca nieboskłon 
wzorzyście już zagasła, a jego powała stłu-
miona została nieprzeniknioną, złowrogą nocą. 
Surowe piękno miesza się z przestrachem, gdy 
idzie przemierzać ostępy leśne. Tu, na Półno-
cy, są one schronieniem nie tylko dla ludzi. 

 Powyższe impresje są oczywiście przeka-
zywane z perspektywy osoby, która Skandynawię 
zna jedynie ze zdjęć z Google Image, materiałów na 
Youtube oraz, rzecz jasna, za sprawą muzyki zespołów 
wywodzących się z rejonów olśniewających ogromem 
łańcuchów górskich i Fiordów. Nie obce słuchaczom 
(albo pewnej części słuchaczy) utworów black meta-
lowych autorstwa północnych hord jest romantyczny 
zachwyt nad rodzimymi uwarunkowaniami natural-
nymi, jakim muzycy przesycają swoje kompozycje. 
Podobny czar musiał opaść post-metalowców z Cult 
Of Luna. Zespół, będący ostatnim chyba z czołowych 
przedstawicieli podgatunku, który już w drugiej poło-
wie pierwszej dekady XXI wieku wypalił się w skali 
innowacyjności, od pewnego momentu (a dokładnie 
na wysokości albumu „A Dawn To Fear”) zdaje się 
coraz śmielej zabiegać o inspirujące towarzystwo po-
miników natury skandynawskiej w wydaniu szwedz-
kim, co wpływa na atmosferę kompozycji. 

 Szwedzi od zarania działalności szlifowali 
swój styl, by w wymiarze artystycznym osiągnąć 
szczyt na albumach „Vertikal” i „Mariner”. Etykietki 
sludge lub post-metalu, przy zachowaniu wszelkich 
składowych, zawsze wydawały się zespołowi zbyt 
krępujące, każdy kolejny krążek zatem to wyższy sto-
pień wycyzelowania i dopracowania w najdrobniej-
szym detalu piorunujących emocjonalnie kompozycji. 
Wspomniany wyżej album „A Dawn To Fear” i kolejna 
po nim epka „The Raging River” zaczęły jednak dy-
szeć niebezpiecznie, zdradzając objawy wyczerpa-
nia formuły. Jakie wobec tego jest „The Long Road 
North” ? 

 Dalej mamy do czynienia z druzgoczącymi, 
masywnymi riffami, sekcją rytmiczną zdyscyplino-
waną jak macedońska falanga, wokal Johannesa 

Perssona zaś kruszy skały bazaltowe. Album stanowi 
swoistą kontynuację poprzedniego krążka długogra-
jącego, w związku z czym momentami niebezpiecznie 
blisko do niego nawiązuje. To wrażenie rozprasza się 
jednak za sprawą takich kompozycji, jak chociażby 
singlowy „Cold Burn” od pierwszej do ostatniej se-
kundy brzmiący, jakby masywy górskie wyrywały się 
z posad i przewalały kontynentami, czy „Blood upon 
Stone”, będący kwintesencjonalny dla Cult of Luna 
pod względem potęgowania napięcia emocjonalnego 
z każdą minutą, aż do katartycznego zwieńczenia. Na 
korzyść zespołowi wypada angażowanie na albumach 
od pewnego czasu gości - utwór „Beyond I”, uducho-
wiony, onirycznie stłumiony, snuje się na falach ko-
biecego wokalu, zaś Colin Stetson zadbał między in-
nymi o kostropate, szorstkie, przenikające pod skórę 
akcenty saksofonowe. 

 Tak więc ostępy leśne Północy są schro-
nieniem nie tylko dla ludzi, ale i dla muzyki pokry-
tej rdzą i patyną, szlachetnie surowej, generowanej 
przez zespół  niezmożony niczym ruchy tektoniczne. 
Niech muzycy Cult Of Luna pozostaną dłużej pośród 
szumiących kniei przy tańczących płomieniach ogni-
ska, może to ich kompozycjom wyjść tylko na dobre. 

Cult of Luna, The Long Road North, Metal Black Records 
2022
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KC, TH, PIL together
Nie jest to kompilacja z cyklu „Greatest 
Hits”, ale raczej przewodnik po twórczo-
ści jednej z najbardziej wpływowych am 
erykańskich grup z lat siedemdziesiątych. 

Twórczość, którą powinien znać każdy, kto inte-
resuje się muzyką elektroniczną i nie tylko. Suicide 
powstali już w 1971 roku, ale na ukazanie się pierw-
szej płyty musieli czekać aż do 1977. Pierwszy al-
bum duetu Alan Vega – głos i Martin Rev – reszta 
należy do kanonu muzyki elektronicznej, a formułą 
duetu wokalisty specjalisty od instrumentów elektro-
nicznych znalazła wielu naśladowców. Szczególnie 
w Wielkiej Brytanii. 

Wystarczy wymienić duety Yazoo i Eurythmics. 
Nagrane na „Surrender” utwory zostały zremaste-
rowane i brzmią, mimo upływu lat, świetnie. Śpiew 
Alana Vegi jest jeszcze bardziej charyzmatyczny, 
a chwilami bardziej klaustrofobiczny i przerażający. 
Wystarczy posłuchać pierwszej wersji utworu „Fran-
kie Teardrop”. 

Ne trzeba ciemnego pokoju, aby zacząć się bać.  
Jeśli elektroniczny minimalizm, to tylko w takim lub 
podobnym wydaniu!

Najlepszy debiut 2021 roku i jednocześnie jedna 
z najlepszych płyt ostatnich lat na Wyspach Brytyj-
skich. 

Okazuje się, że można być jednocześnie perfek-
cyjnym jak King Crimson z lat osiemdziesiątych, in-
teligentnym jak Talking Heads oraz radykalnym jak 
Public Image Ltd. Wiem, że teraz nie słucha się płyt 
w całości, ale poświęcenie niespełna godziny nowej 
płycie Squid, to ekscytująca przygoda. Nie marnuje 
się ani minuty. 

Ta płyta świeci pełnym blaskiem od początku 
do końca. Czy będzie nowe wydawnictwo spod znaku 
Squid?  Na pewno będą grali na tegorocznym OFF  
FestivaluI Nie mogę się doczekać! 

Richard Dawson potrafi zaskakiwać nawet tych, 
co znają jego twórczość. Po jego pamiętnym występie 
na OFF Festivalu w 2017 roku ma w Polsce swoich 
fanów. Tym razem postanowił nagrać płytę z fińskim 
weteranami eksperymentalnego rocka grupą Circle. 
I to był strzał w dziesiątkę, 

Otrzymaliśmy jedno z najlepszych wydawnictw 
2021 roku. „Henki” to album, który nawiązuje do naj-
lepszych dokonań zespołów progresywnego rocka ze 
złotego okresu tej muzyki, Brzmi przy tym bardzo no-
wocześnie. Jego siłą są wspaniałe kompozycje i cha-
ryzmatyczny głos Dawsona. Dramaturgia przypomina 
wczesne nagrania Genesis. Słychać wpływ dokonań 
grup spod znaku krautrocka, a nawet postpunka 
w utworze „Lily”. 

Nie brak też rockowych eksperymentów. Utwór 
„Silphium” zaczyna się urzekającą melodią. Po kilku 
minutach za sprawą dziwnych solówek i szeptów 
w języku fińskim „odlatuje” w stronę psychodelii. Ri-
chard Dawson znany jest z dokonań z pogranicza mu-
zyki folkowej i na płycie również to słychać. Wielki 
album!Suicide, Surrender,  Mute 2022

Richard Dawson & Circle 
Henki, Domino / Weird 
World 2021

Squid, Bright Green Field, 
Warp 2021
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Dźwięki 
transformacji
Jeden z najdziwniejszych okresów w polskiej 
muzyce rozrywkowej w ujęciu Rafała Księ-
żyka  – wybitnego dziennikarza zajmującego 
się szeroko rozumianą kulturą alternatywną.

„Dzika rzecz”, to prawdziwy „Korowód”  barw-
nych postaci i zespołów czasu przełomu, ale 
i mająca wartość dokumentalną analiza postaw 
i najważniejszych kierunków, jakimi podążali artyści 
czasu chaosu.

Dla mnie ta opowieść jest fascynująca nie tylko 
z powodu zainteresowań, ale i dlatego, że przez cały 
okres, którego dotyczy książka, nie było mnie w Pol-
sce i wiele rzeczy mi umknęło. Opowieść Księżyka 
idealnie wypełnia tę lukę. 

Nie jest tajemnicą, że tak zwana kultura al-
ternatywna skupiała się i powstawała w dużych 
ośrodkach miejskich.  Ale nie tylko. Kielce tez miały 
swoich bohaterów. Na przykład Włodzimierza Ki-
niorskiego, którego wkład w muzykę tamtego okresu 
został nieco zapomniany. A przecież, nie licząc wła-
snych projektów, wziął między innymi w nagraniu le-
gendarnych albumów Izraela (1991) i Brygady Kry-
zys (Cosmopolis).

 Czasy, o których mowa w tytule wydawnictwa 
budzą do dziś kontrowersje. Z jednej strony, to eks-
plozja wolności i przebicie się do mainstreamu awan-
gardowej sztuki, z drugiej pierwsze próby ingerencji 
konserwatywnych jastrzębi w przekaz artystyczny. 
Wystarczy wspomnieć sprawę zespołu Piersi zwią-
zaną z utworem „ ZChN zbliża się” : 

Ksiądz proboszcz już się zbliża
Już puka do mych drzwi
Pobiegnę go przywitać
W mym ręku wino drży
O szczęście niepojęte
Ksiądz sam odwiedza mnie
Sąsiedzie wspomóż rentą
Bym mógł pokazać się
W spiżarni trzymam koniak

W lodówce wódki dwie
Pobiegnę po kieliszki
Ksiądz lubi napić się
O szczęście niepojęte

Ksiądz wypił flaszki dwie
Sprowadzę go po schodach

Bo sam wywróci się
Ksiądz wziął do ręki kredę

Napisał ka plus em plus be
Na dole ministranci
Już niecierpliwią się

Otwieram drzwi toyoty
Ksiądz proboszcz chwali mnie

W swej nysce policjanci
Życzliwie śmieją się

Ksiądz ruszył z piskiem opon
Nie zdążył uciec kot

Zahaczył światłem o słupek
I wyrżnął bokiem w płot

Ach płaczą parafianie
Co widzieli wypadek ten

Toyota dużo kosztuje
Znów trzeba dać na mszę

Na na.”

Déjà vu? Opisana w tekście sytuacja brzmi, jak 
inspiracja o blisko 30 lat młodszego filmu „Kler”.

Swoją drogą ciekawe są przemiany bohaterów 
niektórych książki: Pawła Kukiza, Roberta Tekie-
liego, Jędrzeja Kodymowskiego i kilku innych, któ-
rzy z anarchistów i ludzi o zdecydowanie lewicowym 
światopoglądzie stali się pupilkami radykalnej pra-
wicy, a w kilku przypadkach prominentnymi człon-
kami krytykowanego przez nich systemu. Kapitalizm 
zmienia ludzi? Nie. Oni zmieniają się sami albo po 
prostu zawsze tacy byli.

Te wątki nie są w książce najważniejsze. Naj-
ważniejsza jest sztuka ze swoją niewinnością, rady-
kalizmem, postępowością, naiwnością, szukaniem no-
wych form wyrazu.

 A także i ludzie, którzy ją wtedy tworzyli  – 
prawdziwi, z krwi i kości bohaterowie tamtych dziw-
nych, trudnych i na swój sposób pięknych czasów. 

Atutem książki są zdjęcia, pochodzące często 
z prywatnych kolekcji najważniejszych postaci tam-
tego okresu. I wykaz najważniejszych 50 płyt i kaset 
wydanych w tytułowym okresie. Gorąco polecam! 

Rafał Księżyk
Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 
1989 - 1993.
408 s. ; 21,5 cm
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne
Polska, 2020
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Lśnij wiekuiście, 
lśnij, Ultima Thule
Beverast stanowi alegorię utraconej, mitycz-
nej domeny rzeczywistości ponadhistorycznej, 
ponury, stłumiony jęk postradanego związku 
z podwalinami ścielącymi łożysko, którym pły-
nie nurt dziejów. Jest również znakiem igno-
rancji i głupoty ludzkości, która powyższym 
zajściom się przysłużyła, pogarszając wciąż 
swój status jako istot rozumnych na Ziemi. 
Tak mniej więcej rysuje się koncept ideowy 
niemieckiego projektu The Ruins Of Beverast.

 Za jego sterami stoi Alexander Von Meilen-
wald, w latach 1993-2002 perkusista black metalo-
wego Nagelfar. Po rozpadzie rzeczonego zespołu mul-
tiinstrumentalista skupił uwagę na kreacji muzycznej, 
w ramach której generował od pierwszego albumu 
opresyjne, przesycone atmosferą grozy dźwięki osa-
dzone na gruncie black metalu, przepasywane pod-
niosłymi, majestatycznymi, posuwistymi doomowymi 
fragmentami. Gdzieś na poziomie albumu „The Blood 
Vaults - The Blazing Gospel Of Heinrich Kramer” 
hermetyczne w istocie kompozycje zaczęły nabierać 
iście szamańskiego kolorytu za sprawą wplatanych 
gdzieniegdzie plemiennych rytmów. Na tym się nie 
skończyło, bowiem na kolejnych wydawnictwach „Ta-
kitum Tootem!” oraz „Exuvia” wspomniana już atmos-
fera szamańskiego rytuału została zintensyfikowana 
do maksimum. Intrygującą zagadką było, jaki dalszy 
kierunek obierze kompozytor.

 I tak, wydany w 2021 roku album „The Thule 
Grimoires”, pomimo zachowaniu charakterystycznego 
dla projektu sznytu, zyskał zupełnie nową jakość. 
Von Meilenwald zadbał o elementy suspensu i wie-
lowątkowości tworząc muzykę wymykającą się zasta-
nym formułom estetyki metalowej, robiąc to w sposób 
intuicyjny i stylowy. Otwierający album „Ropes into 
Eden” wywołuje fenomenalne wrażenia za sprawą 
przechodzenia pomiędzy kolejnymi „rozdziałami” od 
gwałtownego pierwszego epizodu do następnych, 
tchnących onirycznymi, atmosferycznymi melodiami, 
kulminując w podniosłym epilogu. Atmosfera bowiem 

jest jednym z kluczowych elementów stanowiących 
o wyjątkowości wydawnictwa - pochłania słuchacza 
na drodze dźwiękowej katabazy w rejony chtoniczne, 
niepoznane, głębinowe, obleczone patynowo-prze-
gniłą poświatą ( „Take Refuge In Green Light Which 
Is Darkness”, co można wyczytać we wkładce do al-
bumu), do których jeśli dociera światło, to z niszczy-
cielską furią („When the lights come on down here, 
in the realm of a pure dawn’s biome, it’s like fire”). 
Tytułowa Thule (lub precyzyjniej: Ultima Thule) sta-
nowi niejako alegorię tego procesu. W wieńczącym 
album utworze „Deserts to Bind and Defeat” pojawia 
się złowieszcza i śmiała deklaracja „Isolate me from 
my kind, leave me here with beasts”, będąca niejako 
ostatecznym drogowskazem samopoznania jednostki, 
opartego na konfrontacji ze zwierzęcym aspektem 
jaźni, którego kresem może się okazać spotkanie 
z pewnym bóstwem solarnym...Niektórzy doszukiwali 
się na albumie wpływów Type O Negative i można to 
uznać co do pewnych fragmentów gdyby nie fakt, że 
to jedynie krótkie przebłyski, na podstawie których 
ciężko ostatecznie wnioskować o istotności takiej 
inspiracji. 

 Niezwykle sugestywne liryki i znakomita 
warstwa dźwiękowa skłaniają do czerpania indywi-
dualnych impresji z obcowania z krążkiem. Jeśli ktoś 
przegapił w 2021 roku „The Thule Grimoires”, to ko-
niecznie powinien nadrobić tą zaległość. 

The Ruins Of Beverast, The 
Thule Grimoires, Van 2021
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Małgorzata Religa-Łaskawiec

Realizm magiczny
„IMAGINARIUM” w dorobku artystycznym 
Tomasza Sętowskiego jest to swego rodza-
ju słowo klucz. Określa ono przede wszyst-
kim niepowtarzalny styl artysty, ale także 
jego wyjątkową percepcję rzeczywistości. 
Taki również tytuł miała prezentowana w Ga-
lerii van Rij w Ćmielowie wystawa twórcy. 

Dzięki kuratorce Pani Katarzynie Rij na ponad 
350 m² postindustrialnej przestrzeni, zgromadzono 
prawie 70 dzieł artysty, czyniąc z wystawy jedną 
z największych i najbardziej imponujących. Od 25 
września do 21 listopada 2021 roku, odwiedzający 
jedną z największych prywatnych przestrzeni galeryj-
nych w Polsce, mieli możliwość kontemplowania zja-
wiskowych prac wyjątkowego twórcy, którego nazwi-
sko zdobyło już uznanie na całym świecie.  

 Tomasz Sętowski swoje pierwsze artystyczne 
kroki stawiał w rodzinnej Częstochowie, gdzie szko-
lił warsztat malując obrazy nawiązujące głównie do 
symbolizmu. Jednakże wraz ze studiowaniem dzieł 
Franciszka Starowieyskiego, Jerzego Dudy-Gracza 
czy Zdzisława Beksińskiego twórca zaczął kształ-
tować swój niepowtarzalny artystyczny styl. Dziś 
w Polsce uważa się go za twórcę realizmu fanta-
stycznego (nazywanego również realizmem magicz-
nym), a jego prace z powodzeniem prezentowane są 
od Nowego Jorku po Dubaj, wisząc obok obrazów 

Salvadora Dali czy Michaela Parkesa. Imaginarium 
Sętowskiego jest jego jak najbardziej subiektywnym 
i wyimaginowanym światem, w którym nierzeczywi-
stość współbrzmiewa z rzeczywistością. Jako, że ar-
tysta za jeden z wzorów w swojej twórczości stawia 
mistrza renesansu, Leonarda da Vinci, w swoich twór-
czych dociekaniach nie poprzestaje jedynie na malar-
stwie. Na wystawie w Ćmielowie można było podzi-
wiać bogaty zbór obrazów olejnych, grafik, gwaszy, 
ale także rzeźb z brązu, a nawet rzeźb ceramicznych. 
Wszystkie prace podkreślały wyimaginowany świat 
swojego twórcy. Na obrazach można było zobaczyć 
bogactwo form i draperii, nieszablonowe architekto-
niczne rozwiązania, oraz fantastyczne postacie. Mi-
strzowskie dopełnienie stanowiły rzeźby, które wyda-
wały się być niczym wyjęte obrazów. Wspólną cechą 
wszystkich prac jest ich optymistyczny oddźwięk, co 
w kontekście ostatnich pandemicznych miesięcy ma 
wręcz terapeutyczny charakter, i staje się ucieczką od 
rzeczywistości. 

 Zdecydowanie najmocniejszym i najbardziej 
zapadającym w pamięci obrazem, był „Et non perdet 
omnia” (łac. Nie wszystko przegrał)”. W centralnej 
części płótna głównym bohaterem jest sam Sętowski. 
Rozdarty pomiędzy dwa światy, oba fantazyjne i ma-
giczne.  O ile wcześniej artysta umieszczał  (wzorem 
Malczewskiego) swoją podobiznę, to była to raczej 
postać drugoplanowa. Tutaj zaś pozostaje głównym 
bohaterem, który wydaję się wręcz obnażać przed 
widzem. Jest to być może efekt dojrzałości artystycz-
nej, a nawet wręcz ośmielenia się wobec widza, który 
może w pełnej okazałości poznać i zobaczyć arty-
stę , z jego dobrymi i złymi cechami, skłonnościami, 
z zamiłowaniem do szaleństwa, ekstrawagancji, sła-

bości, ale także pieniędzy 
i perfekcjonizmu. Bogata 
kompozycja podobnie jak 
w innych pracach tworzy 
wielowątkową opowieść 
z całym szeregiem se-
kretów i tajemnic. Ilu od-
biorców, tyle interpretacji 
sztuki Sętowskiego, bo jak 
sam artysta kiedyś powie-
dział: „Wyobraźnia istnieje 
po obydwu stronach i ar-
tysty i odbiorcy”.

PLASTYKA
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Robert Kolasa (scenariusz i rysunki)
Zeke (scenariusz)
red. Paweł Chmielewski
Rewolwer i mielony. Czyli wszystko 
z czego się można pośmiać, tylko nie 
wiadomo dlaczego
54 s. ; 24 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”
Polska, 2018

NASZE WYDAWNICTWA
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Paweł Chmielewski
Nie tylko Yorgi.Historia świętokrzyskiego komiksu

Tom I - Bill i Walenty Grypka atakują (1859-1948)
124 s. ; 27,5 cm
Tom II - Dawno temu na ulicy Sienkiewicza (1949-2006)
126 s. ; 27,5 cm
Tom III - Paint Men: Przyszłość, która nadeszła ( - 2019)
156 s. ; 27,5 cm 
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”
Polska, 2019-2020

NASZE WYDAWNICTWA
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Paweł Chmielewski

Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle 

ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej 

prasie XIX w.
262 s. ; 27,5 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Polska, 2021

NASZE WYDAWNICTWA




