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”Wyznania idioty”
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Witajcie!
Nie ma co ukrywaæ – sk³amaliœmy! Niewa¿ne
z jakich powodów – taktycznych (uœpienie
czujnoœci przeciwnika), ¿artobliwych (czyli
wulgarnie pisz¹c: dla jaj),  b¹dŸ przez wro-
dzon¹ przekornoœæ – tego ujawniæ nie mo¿e-
my (tajemnica dziennikarska). Jednak bijemy
siê w pierœ! O co chodzi? O to, ¿e w poprzed-
nim numerze poinformowaliœmy o œmierci In-
nych Planet. Bo to mia³ byæ ostatni numer,
po¿egnalny popis redaktorów, uwiecznionych
zreszt¹ na pijackich zdjêciach z redakcyjnej
stypy. Nawet wstêpniak zosta³ napisany 1 li-
stopada – widocznie jednak 1 listopada po-
myli³ nam siê z 1 kwietnia; tym samym pog³o-
ski o zgonie IP okaza³y siê przedwczesne. I
teraz trzeba wszystko prostowaæ...

Nasza wina, nasza wina, nasza bardzo
wielka wina! Jako pokutê wyznaczyliœmy so-
bie zredagowanie tego numeru pod egid¹ Pla-
nety K³amców. To taki przytyk redakcji pod
w³asnym adresem. Có¿ – trzeba ponosiæ kon-
sekwencje swych krêtactw. W przeciwieñstwie
do „Faktów i mitów” – umiemy przyznaæ siê
do b³êdu i do uprawiania na naszych ³amach
manipulacyjnego procederu. To kolejny spo-
œród jak¿e licznych atutów naszego fanzinu.

Planeta K³amców to oczywiœcie nazwa
myl¹ca i... k³amliwa. Nie chodzi bowiem o
¿adn¹ planetê, lecz o specjalne wiêzienie or-
bitalne. Jest to sztuczny, geostacjonarny obiekt
bêd¹cy zak³adem zamkniêtym dla szczególnie
ciê¿kich przypadków, wymagaj¹cych forsow-
nego leczenia. To miejsce reedukacji, resocja-
lizacji i fandomizacji krn¹brnych redaktorów
IP, którzy w ramach czynnej samokrytyki po-
stanowili wzi¹æ udzia³ w penitencjarnym eks-
perymencie i dobrowolnie poddaæ siê karze.
Mamy siê grzecznie nawracaæ. Na co?... Id¹c
po kolei: G³uch na alkoholizm. Ostrowski na
abstynencjê. Barczyk na monogamiê. Guzek
na Marcina Dañca. Witkowiak na kult Bogini
Matki. Protasiuk na „Sztuczn¹ inteligencjê”.
A przebywaj¹cy w osobnym karcerze sta³y
wspó³pracownik Sobota na pisanie pochwal-
nych recenzji z kiepskich ksi¹¿ek. I nie zapo-
minajmy o Szydzie – „ten typ” (to cytat z listy
dyskusyjnej) powinien zaprzestaæ pisania
wstêpniaków i nawróciæ siê na antyklerykal-
ny feminizm, robi¹c coœ spektakularnego – np.
wydaj¹c ksi¹¿kê w wydawnictwie „Runa”.

A poza tym jest super! Na rynku panuje

widoczne o¿ywienie. Có¿ jednak z tego, skoro
iloœæ nie zawsze idzie w parze z jakoœci¹. W
zesz³ej dekadzie wychodzi³o ma³o ksi¹¿ek, ale
jak znamienite by³y to tytu³y: „Quietus”, „Walc
stulecia”, „Opuœciæ Los Raques”, „Xavras
Wy¿ryn”, „Gniazdo œwiatów”, piêcioksi¹g Sap-
kowskiego... A teraz mamy „Wrzesieñ”, „Acha-
jê”, „Opowieœci z Wil¿yñskiej Doliny”, „Tali-
zman z³otego smoka”... – nie jest to wybitna
produkcja, choæ mo¿e polska fantastyka no-
wej dekady potrzebuje takiego rozbiegu dla
wybitniejszych osi¹gniêæ. Jednak póki co lite-
ratura staje siê coraz bardziej b³aha, sensacyj-
na, biesiadna, sztampowa. Brak jej charakteru i
wyrazu. Podobnie jak tzw. muzyka œrodka s¹-
cz¹ca siê (na przemian z reklamami) z g³oœni-
ków radiowych. Tak te¿ jest traktowana przez
coraz szersze krêgi odbiorców. Rosn¹ce poko-
lenie nowych autorów ma sprzyjaj¹ce warunki
rozwoju, wiêc roœnie jak na dro¿d¿ach, lecz
jakoœæ wykonania spada. Równolegle kie³kuje
pokolenie wspieraj¹cych tê twórczoœæ biesiad-
nych (rozrywkowych) krytyków. To chyba
jednak za mocne s³owo – lepiej powiedzieæ:
osobników usi³uj¹cych pisaæ recenzje, wyg³a-
szaæ wartoœciuj¹ce s¹dy o literaturze za po-
œrednictwem ró¿nych mediów. Ta amatorsz-
czyzna zalewa ³amy internetowych periody-
ków, kiepskich fanzinów i list dyskusyjnych.
Internet sprawi³,  ¿e zapanowa³a zasada: „pi-
saæ ka¿dy mo¿e”. Co nie znaczy, ¿e potrafi.
Jednak brak kwalifikacji zazwyczaj nie po-
wstrzyma dyletanta przed wyra¿aniem za-
chwytów nad kiepskim tekstem lub przed po-
gardliwym traktowaniem literatury wartoœcio-
wej (bo na przyk³ad autor pisze „niezrozumia-
le”, jest z innego uk³adu albo w ogóle jest poza
uk³adami, wiêc ¿eby przypodobaæ siê „fando-
mowym baronom” – nale¿y go skopaæ). Znik-
nê³a jedyna uprawniona cenzura – cenzura ja-
koœci. Czy raczej cenzus jakoœci, bo to ³ad-
niejsze s³owo. Krytyków wymagaj¹cych zaraz
siê pos¹dza o najgorsze intencje, obrzucaj¹c
ich argumentami ad personam i ad hominem.
Jednoczeœnie pewien wielce zas³u¿ony dla
polskiej fantastyki autor rozpowszechnia w
swych felietonach b³yskotliw¹ opiniê, jakoby
ksi¹¿ka by³a takim samym towarem jak cebula
lub wiertarka (sic!). Niektóre ksi¹¿ki rzeczy-
wiœcie dzia³aj¹ jak cebula (np. chce siê po nich
p³akaæ), s¹ nawet ksi¹¿ki podobne do wierta-
rek (dzia³anie udarowe – czytelnicy masowo
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mdlej¹ z wra¿enia), jednak radzê przed publi-
kowaniem takich rewelacji nieco g³êbiej zasta-
nowiæ siê nad istot¹ problemu. To, ¿e cebula
jest na sprzeda¿, wiertarki s¹ na sprzeda¿ i ksi¹¿-
ki s¹ na sprzeda¿ – naprawdê o niczym nie
œwiadczy. Swoj¹ drog¹ – kolejne pytanie do
tego samego autora – jak pogardê dla demokra-
cji mo¿na ³¹czyæ z entuzjastycznym popar-
ciem dla wolnego rynku czytelniczego? Ten sam
cz³owiek jest g³upi jako wyborca, a jako na-
bywca ksi¹¿ki – ju¿ m¹dry? Ja mam w pogar-
dzie i masowego wyborcê i masowego odbiorcê
– to chyba bardziej konsekwentne stanowisko.

Poniewa¿ patronuje nam Planeta K³amców,
powy¿szy s³owotok potraktujcie jako stek
bzdur. Tak naprawdê jest œwietnie, pisaæ ka¿-
dy mo¿e, czytaæ ka¿dy mo¿e, wydawaæ ka¿dy

mo¿e, krytykowaæ ka¿dy mo¿e, a ksi¹¿ki ni-
czym nie ró¿ni¹ siê od kalafiorów. Pe³nia szczê-
œcia. Zw³aszcza nam, redaktorom przechodz¹-
cym resocjalizacjê w orbitalnym „pierdlu”, nie
wolno o tym zapominaæ. W drapie¿nym utwo-
rze „Facts of Life” na ostatniej p³ycie King
Crimson, wokalista œpiewa: „It doesn’t mean
You should, just because You can…” Ma³o kto
chyba dziœ o tym pamiêta. Bo ma³o kto s³ucha
ambitnej muzyki.

T¹ smutn¹ konstatacj¹ koñczê wstêpniak
i wracam do celi. Trzeba poczytaæ klasyków
fandomu. A wycieczkê zapraszam (w imieniu
w³asnym oraz pozosta³ych osadzonych) do
zwiedzania naszego wiêzienia – kolejnoœæ
obiektów dowolna.

Wojciech Szyda
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Wojciech Jerzy Grygorowicz

Romani sumus
Gdy przekroczyli kolejne wzgórze, na po³udniu wy³oni³y siê przed nimi wysokie szczyty

w³aœciwych gór. Pokryte œniegiem i spowite niskimi chmurami. Widok ten ka¿dy cz³onek od-
dzia³u powita³ z nadziej¹, choæ wszyscy od prostego legionisty do trybuna, wiedzieli, ¿e do
osi¹gniêcia zbawczej linii jest jeszcze daleko. Czeka³a ich trudna wspinaczka ku oblodzonym
prze³êczom, a póŸniej równie niebezpieczne zejœcie. Wprawdzie ku terenom opanowanym przez
Imperium, prowadzi³o wiele szlaków, dowódca oddzia³u z rozmys³em wybra³ jednak najtrud-
niejsz¹ trasê ufaj¹c, ¿e ta bêdzie najs³abiej strze¿ona. Lada moment na ziemiê barbarzyñców
mia³a ruszyæ potê¿na wyprawa wojenna i na granicy stale dochodzi³o do utarczek zwiadow-
czych patroli. Tymczasem zadanie, które mu powierzono by³o najwy¿szej wagi i za wszelk¹
cenê nale¿a³o je wykonaæ.

Trybun uœmiechn¹³ siê sam do siebie. Myœl o tym, ¿e kilkanaœcie kawa³ków brzozowej kory
pokrytych nieznanym pismem i kilka amuletów, stanowi dla Cesarstwa tak¹ wartoœæ, nagle
wyda³a mu siê œmieszna. Szybko jednak spowa¿nia³. Wiedzia³, ¿e jego misja by³a teraz zagro-
¿ona. W myœlach obliczy³ dystans jaki powinien dzieliæ ich od poœcigu. Wysz³o doœæ du¿o,
jednak dowódca rozumia³ dobrze, ¿e doskonali jeŸdŸcy wroga prêdzej padn¹ ze zmêczenia, lub
zaje¿d¿¹ swoje wierzchowce niŸli zrezygnuj¹ z pogoni. Podczas swej d³ugiej s³u¿by w armii,
walczy³ z wieloma ludami. Widzia³ wspania³e szar¿e Hungarów, a w czasie niedawnej s³u¿by w
Syrii, nie raz jego ludzie musieli ustêpowaæ przed atakami szybkich jak wiatr Arabów. Jednak
przy dokonaniach jazdy tego pó³nocnego ludu, tamci zdawali siê byæ niemal dzieæmi. Gdyby ci
pó³nocni barbarzyñcy, jak kiedyœ Germanie zechcieliby przyj¹æ wspania³¹ rzymsk¹ kulturê.
Wtedy ich konnica by³aby zapewne podpor¹ Imperium.

Z dalszych rozmyœlañ wyrwa³ go m³ody oficer, który zrównawszy siê ze swym dowódc¹
pozdrowi³ go wojskowym salutem.

- Có¿ tam centurionie Klaudiuszu - zwróci³ siê do podw³adnego trybun. By³ s³u¿bist¹ i do
swych podkomendnych nigdy nie zwraca³ siê bez pominiêcia stopnia. To ¿e ów m³ody cz³owiek
sw¹ postaw¹ udowodni³, i¿ mo¿na na nim polegaæ, nie mia³o tu nic do rzeczy. Centurion, choæ
nie pochodz¹cy z wysokiego rodu by³ odwa¿ny, wyj¹tkowo inteligentny, a co najwa¿niejsze
umiej¹cy ze swego rozumu zrobiæ w³aœciwy u¿ytek.

- Proponowa³bym trybunie - odpowiedzia³ m³odzieniec. – Byœmy jednak zawadzili o skryt-
kê i przebrali siê w rzymskie zbroje. Inaczej na granicy wymorduj¹ nas nasi ¿o³nierze.

- Wiesz, ¿e nas goni¹?
- Tak jest... ale jeœli nie damy koniom odpoczynku zaczn¹ padaæ. Do prze³êczy jeszcze

daleko.
- Dobrze - rzek³ trybun po krótkiej chwili zadumy. –Skrêcimy na punkt.
Odczeka³, a¿ m³odszy stopniem oficer zajmie swe miejsce na koñcu kolumny i dopiero

wtedy wyda³ rozkaz. Oddzia³ zakrêci³ i jakiœ czas jechali równolegle do rozpostartego przed
nimi górskiego masywu. Trybun jednak, obróciwszy g³owê, patrzy³ dalej w stronê oœnie¿onych
grani. Ich widok przypomnia³ mu bowiem ojczyste strony. Szczyty te by³y bardzo podobne do
tych wœród których siê urodzi³, choæ na pewno nie tak rozleg³e i nieco ni¿sze. W pewnej chwili
przysz³o mu na myœl, ¿e dominuj¹ca w œrodku ³añcucha góra bardzo przypomina le¿¹cego,
jakby pogr¹¿onego we œnie olbrzyma. Uœmiechn¹³ siê sam do siebie, dziwi¹c siê sk¹d do g³owy
mog³o mu przyjœæ coœ takiego.

Bez przeszkód dojechali do niewielkiego zagajnika, gdzie dwa tygodnie wczeœniej ukryli
swe wyposa¿enie. Sprawnie odkopali ekwipunek i po chwili odzia³ znów wygl¹da³ jak szwa-
dron jazdy XXXV legionu. Niepe³ny. Trybun z ¿alem przyjrza³ siê le¿¹cym w kryjówce dziesiê-
ciu kompletom rzymskiego oporz¹dzenia. Patrzy³ jak obok nich jego jeŸdŸcy sk³adaj¹ barba-
rzyñski ekwipunek. Có¿, w tak niebezpiecznej misji musia³y byæ straty.
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- Zasypcie to ziemi¹ - rozkaza³.
Symboliczny pogrzeb dziesiêciu dzielnych ¿o³nierzy. Jeszcze raz przyjrza³ siê pozosta³ym.

Czy ich uda mu siê doprowadziæ bezpiecznie? Zaraz....
- Poka¿ no mi swój miecz legionisto - zwróci³ siê nagle do jednego ze swych ludzi, a tamten

jakby z wahaniem wykona³ rozkaz. Oficer uwa¿nie przyjrza³ siê podanemu brzeszczotowi. Tak.
Nie pomyli³ siê.

- To miecz wroga - stwierdzi³. - Dlaczego nie wymieni³eœ uzbrojenia?
- Panie... musia³em zapomnieæ...- wyj¹ka³ ¿o³nierz i spuœci³ g³owê. Naprawdê nie trzeba

by³o byæ specjalist¹ od ludzkiej duszy by stwierdziæ, ¿e kawalerzysta k³amie.
- Masz mnie za durnia – wrzasn¹³ trybun. - Ukrad³eœ w³asnoœæ Imperium.
W zasadzie nie musia³ siê wœciekaæ. Skrytka ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ zostanie znalezio-

na przez wroga i z uzbrojenia nie bêdzie mia³a ju¿ po¿ytku ¿adna nastêpna misja. Jednak jego
podw³adny z³ama³ rozkaz i powinien ponieœæ karê.

- Piêtnaœcie batów, gdy wrócimy do obozu – wyda³ wyrok. Najchêtniej kaza³ by wykopaæ
¿o³nierzowi jego rzymski miecz. Na to ju¿ jednak nie by³o ju¿ czasu.

Jak przysta³o na prawdziwego Rzymianina trybun by³ gor¹cym przeciwnikiem mody na
uzbrojenie wroga. Niestety coraz wiêcej oficerów patrzy³o na upodobania swych podw³adnych
przez palce. Ba nawet oni sami czêsto siêgali po miecze barbarzyñców. Jemu na coœ takiego nie
pozwoli³a by nigdy duma. Có¿ trudno. Skoro ma wiêksze zaufanie do broni tych dzikusów...

- Sklawinowie! - okrzyk jednego z ¿o³nierzy podzia³a³ na wszystkich jak smagniêcie bi-
czem. Po chwili widzieli ju¿ ich dobrze. Odzia³ wroga by³ liczny. Barbarzyñcy co najmniej
dwukrotnie przewy¿szali liczebnoœci¹ rzymski szwadron. Pojêcie barbarzyñcy, zreszt¹ nie za
bardzo pasowa³o do goni¹cych ich jeŸdŸców. Jednolicie ubrani i wyposa¿eni, we wspania³ych
ozdobionych pióropuszami i obitych z³ocist¹ blach¹ he³mach. Poruszali siê we wzorowym po-
rz¹dku, a choæ musieli dostrzec ju¿ Rzymian, nikt z nich nie wy³ama³ siê z szyku, nikt nie
przyspieszy³. Oficer w lot zrozumia³ sytuacjê.

- Klaudiusz! - zawo³a³, nieœwiadom chyba, ¿e zwraca siê do ¿o³nierza samym tylko imie-
niem. - Bierz torbê i mojego konia, mo¿e zdo³asz uciec.

- Nie zostawiê was - zaprotestowa³ m³ody centurion.
- JeŸdzisz najlepiej konno. Tylko ty masz szansê!
- Nie zostawiê was - powtórzy³ m³odzieniec.
- To rozkaz! Nie dyskutuj! - uci¹³ oficer.
Surowy i spokojny ton dowódcy otrzeŸwi³ m³odego oficera. Nieco dr¿¹cymi rêkami chwyci³

worek z amuletami i uzdê konia dowódcy. Pozdrowi³ trybuna milcz¹cym salutem i nie ogl¹da-
j¹c siê wiêcej pocwa³owa³ ku widocznym na horyzoncie szczytom. Dowódca spojrza³ pozosta-
³ych ¿o³nierzy. Byli bladzi i milcz¹cy. Wiêkszoœæ zapewne ju¿ zrozumia³a, ¿e nadchodzi koniec.
Nikt jednak nie zawróci³, nikt nie próbowa³ ucieczki. Nawet ukarany przez niego kawalerzysta
sta³ teraz z podniesion¹ g³ow¹ gotowy zmyæ krwi¹ sw¹ winê. Naraz ogarnê³a go duma. To byli
jego ludzie, szkoleni przez niego od samego pocz¹tku, od rekruta. Dla takiej chwili naprawdê
op³aca³o siê zgin¹æ.

- Na koñ! - zakomenderowa³. – Formowaæ liniê.
Zwrócony przodem do nieprzyjaciela nie móg³ zobaczyæ jak za nim tworzy siê szyk. S³ysza³

jedynie odg³os kopyt i szczêk rynsztunku. Gdy po chwili g³osy za plecami ucich³y móg³ byæ
pewien, ¿e ma za sob¹ zwarty szereg jeŸdŸców. Nie obejrza³ siê, choæ widok gotowych na
œmieræ ¿o³nierzy, uradowa³by go jeszcze bardziej. Doby³ tylko swój rzymski miecz i wskaza³
kierunek.

- Naprzód! - wykrzykn¹³.
- Mori turi, te salutant! – odpowiedzieli kawalerzyœci.
Ruszyli stêpa. W tym momencie trybun, który przed walk¹ nie wypowiada³ nigdy ¿adnych

nieregulaminowych zwrotów, ani tym bardziej patetycznych mów, z³ama³ i t¹ zasadê.
- Pamiêtajcie! - wrzasn¹³ staraj¹c siê przekrzyczeæ têtent koñskich kopyt. – Jesteœcie Rzy-

mianami!
JeŸdŸcy przeszli w cwa³.
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Zbudzi³ go odg³os
p rze j e¿d¿a j ¹cego
wozu. Ha³as by³ tym
g³oœniejszy, ¿e pojazd
nie toczy³ siê po dro-
dze, ale po ¿elaznych
szynach, które niemi-
³osiernie zgrzyta³y.
Profesor z zasady mia³
wstrêt do wszystkich
technicznych nowi-
nek, ale tym razem go-
tów by³ uœciskaæ sza-
leñca, który kilka lat
temu w senacie prze-
forsowa³ projekt bu-
dowy torów na linii
Rzym – Akwilea. Mia³
przecie¿ spotkanie, na
które nie wypada³o siê
spóŸniæ. Wprawdzie
czekaj¹cym by³ tylko
student, jednak profe-
sor zawsze bardzo po-
wa¿nie traktowa³ swo-
je obowi¹zki. Wsta³
wiêc z sofy na której
drzema³, wyg³adzi³
fa³dy togi i ruszy³ w
kierunku sali przyjêæ -

pokoju bêd¹cego jedno-
czeœnie przedsionkiem bu-

dynku, w którym mieœci³a siê ka-
tedra historii. M³odzieniec czeka³ ju¿

na niego w umówionym miejscu. Profe-
sor przyjrza³ mu siê bacznie. Mimo ¿e nie

móg³ mieæ wiêcej ni¿ dwadzieœcia lat wychudzo-
na twarz i cienie pod oczami mówi³y o ciê¿kich przej-

œciach. Ubrany by³ w krótk¹ tunikê ozdobion¹ w¹skim
z³otym pasem.

- Ekwita - pomyœla³ profesor i uœmiechn¹³ siê do siebie. Choæ sam nale¿a³ do najwy¿szego
stanu, nie lubi³ senatorskiej m³odzie¿y, aroganckiej i zadufanej w sobie. Jego uczniowie pocho-
dz¹cy z drugiej co do wa¿noœci grupy byli znacznie mniej k³opotliwi i bardziej pracowici. By³
jeszcze jeden szczegó³ w ubiorze m³odzieñca, który wyró¿nia³ go pozytywnie. U pasa zwisa³ mu
krótki paradny mieczyk ozdobiony trzema literami X i jedn¹ V. Znaczy³o to, ¿e ów ch³opak jest
oficerem XXXV legionu zwanego te¿ karpackim. Od czasu, gdy z armii wys³anej w Lasy Kali-
skie wróci³y ¿a³osne niedobitki, jednostka ta wraz z XX grup¹ kawalerii stanowi³a jedyn¹ li-
cz¹c¹ siê si³ê na granicy z potê¿niej¹cym z ka¿dym rokiem Zwi¹zkiem Sklawiñskim.

- Jak tam na froncie pó³nocnym, m³ody cz³owieku? – zapyta³ na powitanie. ¯o³nierz uniós³
rêkê w pradawnym rzymskim powitaniu, poczym odpowiedzia³:

- Bez zmian. Cud, ¿e Sklawinowie nie poszli za ciosem. Mówi¹, ¿e to dlatego, i¿ nie lubi¹
walczyæ poza swoj¹ ziemi¹. Wed³ug mnie jednak tylko czekaj¹ na letni¹ porê. Ciê¿kie czasy
nadchodz¹ dla Imperium.
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- M³ody cz³owieku - surowo napomnia³ go profesor. - Czas trwania Imperium liczymy ju¿ w
tysi¹cleciach. I trwaæ ono bêdzie jeszcze d³ugo, a Sklawinowie to tylko epizod. Tak, jak kiedyœ
Germanie. Te¿ wycinali w pieñ nasze armie, przekraczali Ren i stawali pod Rzymem, a kim s¹
dzisiaj? Oni bêd¹...

- Ciê¿kie czasy to jeszcze nie koniec Imperium, nic nie mówi³em o jego koñcu! - gwa³tow-
nie przerwa³ wywód profesora m³ody ¿o³nierz.

- S³usznie - przytakn¹³ profesor i wskaza³ goœciowi stoj¹c¹ w k¹cie sali sofê. Gdy usiedli,
czujny niewolnik natychmiast przyniós³ dzban wina i dwa puchary.

- Musisz jednak nauczyæ siê spokoju i opanowania - ponownie odezwa³ siê profesor, gdy
opró¿nili kubki. - Rzymski uniwersytet to do tego doskona³e miejsce. Tak wiêc, m³ody cz³owie-
ku.... uciek³o mi twoje nazwisko...

- Klaudiusz Benewentus, starszy centurion - w wojskowy sposób przedstawi³ siê oficer.
- A wiêc, drogi Klaudiuszu. Chcesz robiæ u mnie magisterium z historii. Muszê ciê jednak

zapytaæ, dlaczego mimo dobrego stanowiska w armii zdecydowa³eœ siê na drogie przecie¿ stu-
dia?

M³ody ¿o³nierz spuœci³ wzrok, a potem jakby z zawstydzeniem odpowiedzia³.
- Po klêsce w Lasach Kaliskich bêdzie sporo awansów, ale wed³ug nowego prawa nie mogê

awansowaæ na trybuna nie maj¹c naukowego tytu³u nauczyciela.
- Zapewne wydaje ci siê to jeszcze jednym utrudnieniem w karierze? - pokiwa³ g³ow¹ pro-

fesor. - Nie zaprzeczaj. Do tej pory by³eœ szczery. Zaufanie ucznia do profesora i odwrotnie to
podstawa studiów. Zapewniam ciê, m³ody cz³owieku, ¿e studia wyrobi¹ w tobie wiele cech
godnych rzymskiego wy¿szego oficera. O opanowaniu ju¿ ci wspomnia³em. Ponadto nabêdziesz
systematycznoœci i zdolnoœci zwiêz³ego formu³owania myœli. Powiedz mi teraz, dlaczego wy-
bra³eœ w³aœnie moj¹ katedrê?

- Chcia³em pisaæ pracê z chrzeœcijañstwa, a tylko pan profesor zajmuje siê dawnymi kulta-
mi religijnymi - wyjaœni³ m³ody ¿o³nierz.

- Chrzeœcijañstwo? Hm... Có¿... Jest wiele interesuj¹cych starych kultów, religia ¯ydów,
Manichejczycy, antyczne kulty Ziemi. Nie chcê utrudniaæ ci studiów... Wiêc gdybyœ siê zdecy-
dowa³, móg³byœ z racji miejsca swojej s³u¿by napisaæ ciekaw¹ pracê na temat dawnych wierzeñ
Sklawinów lub Antów.

- Chcê pisaæ z chrzeœcijañstwa - twardo odpowiedzia³ kandydat na magistra.
- Jak uwa¿asz. Muszê ciê jednak uprzedziæ, ¿e chrzeœcijañstwo to kult trudny, kieruj¹cy siê

zupe³nie inn¹ filozofi¹, a co wa¿niejsze jest to religia, wokó³ której naros³o wiele nieporozu-
mieñ czy wrêcz fa³szywych mitów.

- Wiem o tym - przytakn¹³ m³ody oficer.
- No có¿.... Jak chcesz. Skoro interesujesz siê chrzeœcijañstwem, zapewne znasz podstawo-

we daty z jego historii.
- Oczywiœcie!
- Wymieñ je zatem.
- Chrzeœcijañstwo jako takie wywodzi³o siê z religii ¯ydów i przez pierwsze lata by³o rze-

czywiœcie od³amem judaizmu, póŸniej jednak wykszta³ci³o odrêbn¹...
- Daty, m³odzieñcze! Pyta³em o daty! - przerwa³ studentowi profesor.
- W³aœnie do tego zmierza³em - odpowiedzia³ wcale nie speszony m³odzieniec. – Jeœli li-

czyæ, zaczynaj¹c od legendarnego Abrahama, by³by to co najmniej tysi¹c lat przed za³o¿eniem
Wiecznego Miasta, lub oko³o 450 lat przed Wielkim Miastem, kiedy za pierwszego przywódcy
Izraelczyków - Moj¿esza wykrystalizowa³ siê system wierzeñ. Jeœli zaœ chodzi o samo chrzeœci-
jañstwo, to jego duchowy przywódca urodzi³ siê oko³o 750 lat po Za³o¿eniu. Stracony zaœ zosta³
oko³o...

- Studencie Klaudiuszu - znów przerwa³ uczniowi profesor. –System liczenia czasu od po-
wstania Rzymu, historycznie zreszt¹ bardzo w¹tpliwego, jest rzeczywiœcie wygodny i praktycz-
ny. Jednak jako przysz³y historyk powinieneœ przyswoiæ sobie dawny sposób liczenia dat we-
d³ug konsulatów lub, w ostatecznoœci, sposób grecki wed³ug olimpiad. Chronologiczny spis
konsulów znajdziesz w ka¿dej bibliotece.
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Student przytakn¹³ g³ow¹ na znak, ¿e siê zgadza i kontynuowa³.
- A wiêc stracony zosta³ za konsulatu... za konsulatu...
- Nie wysilaj siê - z lekkim rozbawieniem powstrzyma³ ucznia profesor. - Na razie

mo¿esz stosowaæ nowy kalendarz.
- Stracony zosta³ w 784 roku po za³o¿eniu Rzymu - dokoñczy³ student z ulg¹ w g³osie. -

Za panowania Imperatora Tyberiusza. W 817 Cesarz Neron rozpocz¹³ przeœladowania kul-
tu...

- Jeœli chodzi o œcis³oœæ, to pierwsze nieprzyjazne kroki wobec chrzeœcijan podj¹³ ju¿
poprzednik Nerona, a twój imiennik, Klaudiusz I....  Ale to ma³o istotny szczegó³. Konty-
nuuj.

-Religia zosta³a ostatecznie zlikwidowana za Boskiego Decjusza1  oko³o roku 1010.
- To równie¿ nie jest œcis³e. Wiemy, ¿e pojedyncze gminy istnia³y jeszcze d³ugo po

panowaniu Decjusza na pó³nocy Imperium. Czêœæ historyków twierdzi, ¿e jeszcze w roku
1325, ale to ju¿ chyba przesada. Potrafisz wymieniæ cesarzy, którzy przeœladowali ten kult?

- Neron, Trajan, Marek Aureliusz, Septymiusz Sever, Maksymin Trak i oczywiœcie De-
cjusz. –wymieni³ uczeñ jednym tchem.

- W niewielkim zakresie Hadrian, Domicjan i Komodus - uzupe³ni³ profesor. – Ale
przejdŸmy do istoty sprawy. Wspomnia³em ci, ¿e chrzeœcijañstwo to kult dziwny i trudny
do zrozumienia...

- Ze wzglêdu na zbrodniczoœæ? Podobno to nieprawda? - wyrwa³o siê Klaudiuszowi.
- Zgadza siê. Dziœ nawet historycy bêd¹cy przeciwnikami tego kultu mówi¹, ¿e by³ on

tylko przewrotnym zabobonem, ale nie kultem zbrodniczym. Prawda jest jednak taka, ¿e
chrzeœcijañstwo by³o religi¹, która od swych wyznawców wymaga³a bardzo wysokiego po-
ziomu etyki. I to etyki rozumianej tak jak my j¹ dzisiaj rozumiemy. Maj¹c na myœli niezwy-
k³oœæ kultu chcia³em ci powiedzieæ, ¿e ruch ten stworzy³ zupe³nie inn¹ filozofiê. Nie chodzi
tu oczywiœcie o ideê jednego Boga. Arystoteles i Platon w swoich dzie³ach równie¿ mówili,
¿e Bóg mo¿e byæ tylko jeden. Chodzi tu o coœ innego...- Profesor zamilk³ na d³u¿sz¹ chwilê
marszcz¹c jednoczeœnie czo³o, jakby siê zastanawiaj¹c jak wyjaœniæ skomplikowan¹ rzecz
m³odemu cz³owiekowi. Po chwili jednak jego oblicze wypogodzi³o siê i rozpocz¹³. - Za-
pewne tylko pobie¿nie studiowa³eœ filozofiê i trudno ci bêdzie zrozumieæ ró¿nicê, ale spró-
bujê ci to wy³o¿yæ... Z czym ci siê kojarzy pojêcie nieskoñczonoœci? – zapyta³ nagle.

- Nieskoñczonoœæ...?- zaj¹kn¹³ siê student -... Z chaosem... chyba...
- W³aœnie- podchwyci³ profesor.- Dla nas to rzeczywiœcie nie³ad, chaos, a w³aœnie skoñ-

czonoœæ kojarzy siê nam z uporz¹dkowaniem. Dla chrzeœcijan tymczasem to nieskoñczo-
noœæ by³a porz¹dkiem. Ma³o tego, w filozofii chrzeœcijañskiej mamy pojêcie nicoœci jako
takiej. Wed³ug wierzeñ chrzeœcijan przed stworzeniem by³a pustka. Nie pró¿nia, o jakiej
pisze Demokryt, rozumiana jako byt, ale ca³kowite nieistnienie. Dla nas materia jest wieczna,
a tam Bóg tworzy coœ z niczego.

- Faktycznie dziwna filozofia. Ten kult musia³ upaœæ - powiedzia³ student, choæ profe-
sor dostrzeg³, ¿e m³ody cz³owiek s³owa te wypowiedzia³ jakoœ bez przekonania.

- Niekoniecznie- uœmiechn¹³ siê.- Ja osobiœcie stojê na stanowisku, ¿e chrzeœcijañstwo by³o
dos³ownie o krok od zdobycia dominuj¹cej pozycji w pañstwie.

- Jak to?- zdziwi³ siê ¿o³nierz.
- Có¿... Nie wszyscy cesarze odnosili siê wrogo do tego kultu. Imperator Aleksander Sever

w swojej domowej kaplicy mia³ podobno pos¹g Chrystusa. Chcia³ te¿ uczyniæ z chrzeœcijañstwa
jeden z kultów pañstwowych. Cesarz Filip Arab, poprzednik Decjusza, podobno sam spotyka³
siê z jednym z filozofów tej religii, niejakim Orygenesem, a nawet potajemnie uczestniczy³ w
zgromadzeniach chrzeœcijan2 . Gdyby nie Imperator Decjusz, w koñcu któryœ z cesarzy uczyni³-
by z chrzeœcijañstwa religiê panuj¹c¹. Jako historyk bardzo nie lubiê „gdybania”, ale zastanów
siê, co by siê sta³o, gdyby cesarz poleg³ w bitwie z Gotami pod Abrittus3 . Przecie¿ dos³ownie
otar³ siê tam o œmieræ. Mo¿e jego nastêpca nie kontynuowa³by walki z kultem, a któryœ z kolej-
nych w³adców uzna³by religiê chrzeœcijan za w³aœciw¹ i jedynie s³uszn¹...

- To chyba doœæ nieciekawa perspektywa?
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- Dlaczego tak uwa¿asz?- pytaniem na pytanie odpowiedzia³ profesor.
- Z tego, co wiem, chrzeœcijanie nie przywi¹zywali wagi do spraw tego œwiata, pogar-

dzali cielesnoœci¹. Stronili od wszystkiego co piêkne i poci¹gaj¹ce. Czy cz³owiek o takich
pogl¹dach znalaz³by impuls, by upiêkszaæ rzeczywistoœæ, by rozwijaæ naukê i sztukê? Gdy-
by zdobyli w³adzê, wszystkie te elementy naszego ¿ycia uleg³yby na pewno uwstecznieniu.

-Tak, niew¹tpliwie masz racjê. Aczkolwiek nie do koñca. Musisz wiedzieæ, ¿e ka¿da
religia siê modyfikuje. Znamy wiele przyk³adów kultów, które swym wyznawcom dawa³y
zbyt ciê¿kie prawa. Wszystkie one po pewnym czasie albo zamiera³y, albo zmienia³y swoje
oblicze. S¹dzê, ¿e podobnie by³oby z chrzeœcijañstwem. W pierwszych stuleciach jego pa-
nowania rzeczywiœcie sztuka oraz pewne dziedziny wiedzy uleg³yby stagnacji, a mo¿e na-
wet, jak wspomnia³eœ, uwstecznieniu. Myœlê jednak, ¿e naturalne d¹¿enie cz³owieka do
bycia szczêœliwym i to ju¿ tu, na ziemi, w koñcu wziê³oby górê. Byæ mo¿e w³aœnie cywili-
zacja chrzeœcijañska wytworzy³aby w koñcu kulturê, która rozwija³aby siê znacznie szyb-
ciej ni¿ nasza.

- Jest pan tego pewien, profesorze ?-m³ody cz³owiek nagle spowa¿nia³.
- Pewnym, jeœli chodzi o te sprawy, nigdy byæ nie mo¿na, ale ja osobiœcie uwa¿am, ¿e w

okreœlonych warunkach chrzeœcijañstwo mia³o wszelkie dane, by przyspieszyæ rozwój cy-
wilizacyjny.

- Trudno w to uwierzyæ...
- A jednak.
- Panie profesorze- m³ody cz³owiek spojrza³ z powag¹ na profesora. - Muszê siê przy-

znaæ do pewnej rzeczy. Sk³ama³em mówi¹c, ¿e chcê awansowaæ na m³odszego trybuna. Tak
naprawdê jestem ju¿ trybunem i to w kohortach pretoriañskich. Nale¿ê te¿, od niedawna,
do Rady Cesarskiej.

- Rady Cesarskiej?!- prawie krzykn¹³ profesor.- Có¿ ty mówisz, m³odzieñcze! Do niej
nie mo¿na wejœæ, jeœli siê nie ma skoñczonych czterdziestu lat.

- Dla mnie, z racji mojej wiedzy, uczyniono wyj¹tek.
- Przecie¿ twój list przyszed³ znad granicy i to poczt¹ wojskow¹- dziwi³ siê dalej profe-

sor.
- To prawda. Jeszcze do niedawna by³em oficerem XXXV legionu i jako centurion uczest-

niczy³em w pewnej misji na terenie wroga. Po klêsce w Lasach Kaliskich uzyskane przez
nas informacjê sta³y siê szczególnie wa¿ne, dlatego odwo³ano mnie do stolicy. Misja ta, jak
siê zapewne pan profesor domyœla, by³a œciœle zwi¹zana z nasz¹ rozmow¹. Mia³a za zada-
nie zweryfikowaæ pewne nieprawdopodobne wiadomoœci o wierzeniach Sklawinów.

- Czy¿by byli chrzeœcijanami? - rozeœmia³ siê profesor.
- Panie profesorze. W tym nie ma nic œmiesznego. Zbada³em wielu jeñców i zdoby³em

sporo wiadomoœci, a podczas misji mój odzia³ zebra³ du¿y materia³ dowodowy. Teraz pana
informacje profesorze, tylko pog³êbi³y moje podejrzenia. Jestem prawie pewien, ¿e Skla-
winowie wyznaj¹ chrzeœcijañstwo albo religiê bardzo do niego zbli¿on¹.

- To niemo¿liwe!
- Dlaczego? Sam pan powiedzia³, ¿e ostatnie gminy przetrwa³y w³aœnie na pó³nocy Im-

perium. To po pierwsze. Wiemy te¿, ¿e pocz¹tkowo plemiona sklawiñskie mia³y ró¿ne bó-
stwa, jednak jakieœ trzysta lat temu udaj¹cy siê tam kupcy zaczêli twierdziæ, ¿e panuje tam
wiara w jednego Boga. To po drugie. I wreszcie najwa¿niejsze... Przez dwieœcie piêædzie-
si¹t lat byli oni dzikusami sprzedaj¹cymi za bezcen bursztyn i skóry. Dopiero mniej wiêcej
jedno pokolenie temu zacz¹³ siê u nich niebywa³y rozkwit rzemios³a. I dziœ nawet legioni-
œci wy¿ej ceni¹ zdobyczne miecze wroga ni¿ w³asn¹ broñ. Pomys³ poruszania siê pojazdów
po torach te¿ zapo¿yczyliœmy od nich. Wszystko siê zgadza.

- Jeœli tak jest w rzeczywistoœci- zrozumia³ nagle profesor, -Imperium stoi przed wielkim
zagro¿eniem.

- Dok³adnie- przyzna³ m³odzieniec. - By przetrwaæ i ocaleæ musimy podj¹æ pewne radykal-
ne kroki.

- Mamy siê staæ chrzeœcijanami? - za¿artowa³ profesor.
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- Rada cesarska bêdzie zapewne rozpatrywaæ i tak¹ ewentualnoœæ- m³odzieniec nie dostrzeg³,
lub dostrzec nie chcia³, tonu jakim zosta³o zadane pytanie.- Jeœli mia³oby to uratowaæ Imperium...

Zapad³a cisza. Profesor kiwa³ g³ow¹ w zamyœleniu.
- To nic nie da- zacz¹³ wreszcie.- Nawet jeœli wskrzesilibyœmy kult, nie spowodowa³oby to

postêpu cywilizacyjnego, a raczej jego opóŸnienie. Jeœli prawd¹ jest to, co mówisz, oni okres
stagnacji maj¹ ju¿ za sob¹, a my musielibyœmy dopiero go przejœæ.

- A gdybyœmy now¹ religiê przejêli bezpoœrednio od Sklawinów? - zapyta³ m³ody oficer.
- Tak - pokiwa³ g³ow¹ profesor po doœæ d³ugiej chwili milczenia. -To by³by sposób. Pytanie

tylko, czy oni zgodz¹ siê na to. Zapewne uwa¿aj¹ nas za morderców swego mistrza i za tych,
którzy wytêpili ich wspó³wyznawców. Z drugiej strony...- stary cz³owiek przerwa³ znowu.- G³o-
szenie prawdy i nauczanie by³o jednym z fundamentalnych za³o¿eñ chrzeœcijañstwa. Gdybyœmy
wiêc poprosili ich o kap³anów, nie mogliby odmówiæ.

- Panie profesorze-g³os m³odego cz³owieka zabrzmia³ niemal uroczyœcie.- Czy dla dobra
Imperium zgodzi³by siê Pan przygotowaæ poselstwo do Sklawinów, a potem w nim uczestni-
czyæ?

- Dla dobra Imperium- cicho powtórzy³ profesor. – Dla dobra Imperium mamy zrezygnowaæ
z naszej tradycji. To przecie¿ ona jest fundamentaln¹ wartoœci¹, na której oparta jest nasza
kultura.

- Panie profesorze, jeœli tak nie post¹pimy, stracimy wszystko.
- Niekoniecznie... Rzym podbi³ Etrusków i Greków. Czy ich kultura zginê³a? Nawet, gdy

Rzym zostanie podbity, jego spuœcizna nie zginie, bêdzie jak œwiat³o promieniowaæ na zwyciêz-
ców. Tak jak na nas promieniowa³a podbita Grecja.

- Profesorze, sk¹d pewnoœæ, ¿e Sklawinowie j¹ doceni¹? Sam pan mówi³, ¿e chrzeœcijañ-
stwo to zupe³nie inna filozofia.

- A czy my, bêd¹c ju¿ chrzeœcijanami, bêdziemy potrafili doceniæ dzie³a naszych przodków?
- zapyta³ profesor.

- S¹dzê... – odpowiedzia³ oficer po d³u¿szej chwili – S¹dzê, ¿e chrzeœcijaninowi - Rzymia-
ninowi przyjdzie to ³atwiej ni¿ chrzeœcijaninowi - Sklawinowi.

- Có¿, mo¿e masz racjê... – teraz zamyœli³ siê profesor. –Jednak to, co mi proponujesz jest
powa¿n¹ spraw¹. Pomagaj¹c, podwa¿y³bym wszystko, w co wierzy³em do tej pory. Muszê to
przemyœleæ. Nie mogê daæ ci odpowiedzi teraz.

- Oczywiœcie, profesorze, rozumiem to- pokiwa³ g³ow¹ oficer.- Proszê jednak pamiêtaæ, ¿e
im szybciej zaczniemy...

- Wiem, m³ody cz³owieku, wiem - profesor zamilk³ na chwilê poczym na jego twarzy poja-
wi³ siê uœmiech. – I pomyœleæ- odezwa³ siê, - ¿e jeszcze przed momentem kaza³em ci przyswoiæ
sobie stary sposób datowania. Teraz okazuje siê, ¿e najprawdopodobniej nied³ugo ja bêdê mu-
sia³ uczyæ siê ca³kiem nowego sposobu liczenia czasu. Nie od za³o¿enia Wiecznego Miasta, ale
powiedzmy od narodzin ich duchowego mistrza. Tak przez ciekawoœæ... Który rok, jeœli liczyæ
od tej daty, by³by obecnie?

M³ody zamilk³ na chwilê, wykonuj¹c w myœlach nieskomplikowany rachunek.
- Jeœli dobrze policzy³em - zacz¹³ wolno, - to mamy w tej chwili rok 965 po narodzeniu

Chrystusa...

grudzieñ 2002

1 Decjusz- w³aœciwie Gaius Messius Decius, ur. w 200 r. n.e., zm. w czerwcu 251r. Cesarz
Rzymski od wrzeœnia 249 do œmierci. Zgin¹³ w bitwie z Gotami pod Abrittus. Najwiêkszy obok
Dioklecjana przeœladowca chrzeœcijan w cesarstwie rzymskim (przypis autora).

2 Fakty historyczne.
3 Patrz przypis pierwszy.
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Ten rok w kinie fantastycznym (2003) stoi
w wiêkszoœci pod znakiem drugich czêœci.

By³ Harry Potter II, Dwie Wie¿e teraz czas
na Matrix II Reaktywacja1 .

Czy Matrix II by³ filmem z dawna oczeki-
wanym? Po Matrixie I wielu wysz³o oszo³o-
mionych, lecz raczej nie spodziewaj¹cych siê
jakiegoœ sensownego ci¹gu dalszego. Film by³
sukcesem kasowym, prze³omem w wielu tech-
nikach filmowych, nie dziwne wiêc, ¿e bosso-
wie z Hollywood postukali cygarami i powie-
dzieli „chcê mieæ kontynuacjê tych bzdur”.

Dostaliœmy kontynuacjê przygód Neo, Tri-
nity i Morfeusza. Podobnie jak przy „II Wie-
¿ach Jacksona”, tak i tu bracia Wachowscy,
nie mogli przeskoczyæ samych siebie. Rozwi-
nêli i upiêkszyli efekty z pierwszej czêœci, lecz
to rzecz jasna za ma³o, na rozbuchanego kon-
sumenta kinowego, który wci¹¿ potrzebuje
NOWYCH zaskoczeñ na ekranie. Jak tego nie
dostanie (sceny pokroju obracaj¹cych siê ujêæ
Trinity nad policjantem), kwituje to wszystko
stwierdzeniem „pop³uczyny” i idzie po nowy
kubek coli.

Matrix II to film ju¿ dla fanów, którzy czuj¹
konwencje, których wariacje Wachowskich
ciekawi¹, tak jak sam Matrix - czym on tak
naprawdê jest.

Neo jak pamiêtamy z I czêœci, odnajduje
siebie jako „Chosen one”, dysponuj¹cego
nadzdolnoœciami w wirtualnym œwiecie Ma-
trixa. Myli³by siê jednak ten, kto s¹dzi³ (jak
np. ja), ¿e teraz walka pójdzie jak z p³atka i
Matrix z rêkami w kieszeni zostanie pokona-
ny a ludzie uwolnieni. Owszem, liczba wy-
zwoleñ ludzi w ci¹gu pó³ roku od wydarzeñ z
Matrix I jest porównywalna z poprzednimi 6

latami ale maszyny nie zasypuj¹ gruszek w
popiele. Zaczynaj¹ kopaæ wszystkimi si³ami,
by dotrzeæ do ukrytego w trzewiach ziemi mia-
sta wolnych ludzi - Zionu.

Ich atak jest tak potê¿ny, ¿e konwencjo-
nalnymi si³ami ludzie nie s¹ w stanie go ode-
przeæ. Jedyna nadzieja w Neo - wybrañcu i
jego tajemniczych mocach.

Od strony technicznej film, jak wspomi-
na³em, prezentuje siê wy¿ej od poziomu Ma-
trixa I, choæ nie ma w nim jakiœ szczególnie
nowatorskich ujêæ. Walki s¹ niekiedy zbyt d³u-
gie i nu¿¹ce, ale co kto lubi. Popisy Neo (nie-
kiedy ju¿ wy³¹cznie cyfrowego) raduj¹ oko
zw³aszcza grafików komputerowych. Wejœcie
w g³¹b Matrixa, musi jednak zaowocowaæ w
odkrywanie ducha rz¹dz¹cego tym œwiatem,
w myœl starej filozoficznej regu³y „to co nie-
widzialne, zawsze rz¹dzi tym co widzialne”.

To co rz¹dzi Matrixem to mieszanina ro¿-
nych koncepcji religijnych, od buddyzmu, zen
po gnozê i manicheizm. Mamy wiêc negacjê
œwiata widzialnego jako drogê do samo do-
skona³oœci, stwórcê Matrixa (œwiata?) który
gardzi swoim stworzeniem, mamy krêgi wta-
jemniczeñ z drzwiami „œwiat³a” do poznania
rzeczywistoœci, mamy ukochan¹ przez spi-
skow¹ teoriê dziejów liczbê 23. Wszystko to
daje ciekawy koktajl trochê komiksowej teo-
logii, zw³aszcza na wyp³ukanych z tego typu
akcentów innych filmach akcji.

M. Parowski s³usznie zauwa¿y³ na kon-
wencie w Nidzicy, ¿e oba Matrixy, stawiaj¹
wa¿ne pytania - zw³aszcza dla przyci¹gniêtych
efektami nastolatków, maj¹cych byæ mo¿e je-
dyn¹ tym szansê us³yszeæ je w formie im przy-
stêpnej - o istotê bytu, o charakter „wolnych”

Religią i pięścią
Maciej Witkowiak

RECENZJE FILMOWE
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wyborów cz³owieka, o przyczyny czy deter-
minacje naszych poczynañ.

Innowacja Matrixów polega wiêc nie tyl-
ko na zaskakuj¹cych efektach, ale w³aœnie na
po³¹czeniu dwóch zdawa³o by siê nie mo¿li-
wych do pogodzenia kinowych gatunków. Kina
moralnego (teologicznego?) niepokoju z kinem
akcji i sztukami walki a la Bruce Lee. W³a-
œciwie, patrz¹c z perspektywy po I czêœci Ma-
trixa, widaæ jak wielu próbowa³o nieudolnie
naœladowaæ Wachowskich (ot choæby „I sta-
nie siê koniec” patrz IP nr 6). Im siê tylko uda³o
wyjœæ obronn¹ rêk¹, bo Matrix II, mimo s³a-
bych chwil (ca³y Zion przypomina star¹, dobr¹
Szuflandiê), jest godnym polecania kawa³kiem
dla fana fantastyki.

Ze spokojem czekamy wiêc na czêœæ III,
któr¹ mi³osierni decydenci zgotuj¹ nam ju¿ w
paŸdzierniku i wtedy mo¿e bêdzie czas na g³êb-
sze analizy.

Ciekawe co dalej siê bêdzie dzia³o?

Maciej Witkowiak

1  Z tej ekipy wy³amuje siê tylko kandydat na sta-
nowisko gubernatora Kalifornii Arnold S. i jego Termi-
nator III jak i sam Matrix, ze zbli¿aj¹c¹ siê czêœci¹ III.

Matix: Reloaded, re¿. Wachowscy, obsada:
Keanu Reeves (Thomas Anderson/Neo), Lau-
rence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne
Moss (Trinity), Hugo Weaving (Agent Smith).

Maciej Witkowiak

Prawda z kosmosu

Ogl¹daj¹c ekranizacje dzie³ fantastycz-
nych, ci¹gle w³aœciwie tkwi siê w jednym sche-
macie.

Jest dobry temat: ekranizacja wartoœcio-
wej ksi¹¿ki, s¹ pieni¹dze i dobrzy aktorzy a
mimo tego re¿yser i s-ka psuj¹ go bardziej lub
mniej. Wiêkszoœæ g³upot wychodzi w momen-
cie „twórczej” interpretacji dzie³a- wystarczy
na I miejscu wymieniæ „WiedŸmina” spó³ki
Szczerbic i Brodzki1.

Jednak ta zasada, znalaz³a chlubny wyj¹-
tek. Chodzi o „Solaris” Stevena Soderbergha,
adaptacjê rzecz jasna „Solaris” Stanis³awa
Lema. Mia³o byæ gorzej ni¿ Ÿle- zapowiedzi
re¿ysera o kosmicznej wariacji erotycznego
„Ostatniego tanga w Pary¿u” przerazi³y
wszystkich, z Lemem na czele.

Lem wybredny na ekranizacje swej prozy,
akurat tu wyszed³ zadowolony. Z³oœliwi
twierdz¹ rzecz jasna, ¿e za 1 mln $ ka¿dy by-
³yby zadowolony, ale obejrzenie tego filmu
przeczy tym stwierdzeniom.

Dostaliœmy bowiem dzie³o, które œmia³o
mo¿na nazwaæ udan¹ twórcz¹ interpretacj¹.

Narzeka siê czêsto w recenzjach filmów
fantastycznych, ¿e s¹ puste, p³askie, ¿e s¹ pre-
tekstem dla zabawy z efektami specjalnymi,
¿e fabu³a kupy siê nie trzyma, aktorstwo sztyw-
ne itp., itd.

Czêsto do³¹czaj¹c siê do chóru podobnych
g³osów, tym razem dosta³em dzie³o, które spe³-
ni³o postulowane kryteria dobrego filmu i do
tego fantastycznego.

Wywa¿one, wrêcz poetyckie ujêcia ka-
mery. Spokojne, nie narzucaj¹ce siê klasycz-
ne, choæ cyfrowe dekoracje SF (stacja ko-
smiczna, œwiat w przysz³oœci). Delikatna,
poruszaj¹ca muzyka w tle. W¹tek tragicz-
nej mi³oœci ludzi z krwi i koœci (œwietni G.
Clooney i N. McElhone), opleciony wiary-
godnym (w konwencji gatunku) elementem
fantastycznym.

To prawda, ¿e z ksi¹¿ki zosta³o wiele wy-
ciête, ale to co pozosta³o, wystarczy³o dla do-
brej fabu³y. Soderbergh stworzy³ dzie³o spój-
ne, od pocz¹tku do koñca przemyœlane, nie na
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zasadzie „tego w¹tku nie ma, bo nie ma na nie-
go czasu”.

S³usznie stwierdzi³ W. Orlinski w GW, ¿e
ten film nie bêdzie sukcesem kasowym, mimo
tandetnych zabiegów z reklam¹ „idŸcie na go³y
ty³ek Clooneya”. S³usznie ró¿nego rodzaju fani
multipleksów wychodzili z kina rozczarowa-
ni, spodziewaj¹c siê filmu „nie wiem o co cho-
dzi, ale efekty by³y zajeb...”. Owszem film przy
pobie¿nym ogl¹daniu mo¿e siê wydawaæ mo-
notonny i przegadany, z nudnymi „momenta-
mi”. Sam zreszt¹ ³apa³em siê co chwila na
oczekiwaniu pojawienia siê pluj¹cych plazm¹
„mimoid” i „symetriad” (tfurcza interpreta-
cja!).

Film ten jest bowiem skierowany do tych,
co w kinie szukaj¹ czegoœ wiêcej.

To poruszaj¹ce dzie³o o wzajemnym po-
strzeganiu kochaj¹cych siê ludzi, o tym, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest tak naprawdê nieodgad-
niony do koñca ani nawet od pocz¹tku, ¿e ir-
racjonalna w tym wszystkim mi³oœæ jest jedy-
nym uzasadnieniem bycia razem, „póki œmieræ
nas nie roz³¹czy” a nawet o eon d³u¿ej....

Czy potrzeba by³o lecieæ w kosmos, by to
zrozumieæ? Widocznie tak, w koñcu po to siê
wszyscy zag³êbiamy w przestworza, nie odry-
waj¹c od Ziemi, a g³owy od ksi¹¿ki czy filmu.
Zarzucaj¹ nam- fantastom, ucieczkê od rze-
czywistoœci, doros³oœci i co tam chcecie.

Tymczasem warto jest siedzieæ w gatun-
ku, by potrafiæ - gdy pojawiaj¹ siê takie dzie-
³a- odfiltrowaæ spodziewane po SF b³yszcz¹-
ce efekciarstwo i czerpaæ z prawd upiêkszo-
nych wspania³¹ wyobraŸni¹, ale mówi¹cych
coœ wa¿nego o ¿yciu.

I rzeczywistoœci.

Maciej Witkowiak

1 Z najnowszych wiadomoœci, to filmowy „WiedŸ-
min” powsta³ tak naprawdê tylko po to by z³upiæ pu-
bliczn¹ kasê TVP przez Kwiatkowskiego i Rywina-
utopione 10 mln z³otych w wiêkszoœci zasili³y konta
ró¿nych podwykonawców fikcyjnych zleceñ. Mamy
wiêc i my fantaœci interes w wyjaœnieniu tej afery ;).

Solaris, re¿yseria: Steven Soderbergh, obsa-
da: George Clooney, Natascha McElhone, Je-
remy Davies.

Maciej Witkowiak

Peter Jackson po entuzjastycznym przyjê-
ciu „Dru¿yny Pierœcienia” (lub jak kto woli
„Wyprawy”)- pierwszej czêœci trylogii JRR Tol-
kiena „W³adca Pierœcieni”, pokaza³ œwiatu (tra-
dycyjnie póŸniej u nas) drug¹ czêœæ zekranizo-
wanej ksi¹¿ki, pod tym samym tytu³em co ory-
gina³- „Dwie Wie¿e”- „The Two Towers”.

Pamiêtaj¹c wczeœniejszy szacunek Jackso-
na dla zachowania litery i ducha powieœci, i tu
czekaliœmy na podobne dzia³ania. Film na po-
zór zachowuje wszystkie atuty swego poprzed-
nika, lecz tym razem Jackson pewny autorytetu
i namaszczenia ze strony „fanatycznych tolkie-
nistów” trochê sobie podokazywa³. Z perspek-
tywy prawie pó³ roku, widaæ, ¿e nie do koñca
mu wysz³o, gdy¿ ta czêœæ „Trylogii” zosta³a ode-
brana znacznie ch³odniej od pierwszej.

Przyczyn lekkiej zadyszki mo¿na szukaæ wie-
le. Chocia¿by przez oczekiwania „masowego od-
biorcy”. Raz oszo³omiony rozmachem „jedynki”,
spodziewa³ siê kolejnego „oczarowania” efek-
tami, dosta³ natomiast kontynuacje wczeœniej-
szych rozwi¹zañ i mocy obliczeniowej kompu-
terów od FX. To, ¿e wci¹¿ jest tak samo jak wcze-
œniej (choæ równie dobrze), po¿eraczy popkornu
zwyczajnie nudzi. Ot, takie czasy.

Innym tego powodem by³y znaczne ju¿
zmiany w scenariuszu wobec litery ksi¹¿ki.

Widz znaj¹cy Tolkiena od strony „papiero-
wej” dosta³ w wielu momentach wariacje Jack-
sona na materiale orygina³u. Niejednokrotnie te
kombinacje z tekstem literackim mia³y s³abe uza-
sadnienie w wymogach narracji filmowej.

Mimo tego, „Dwie Wie¿e”, utrzyma³y siê
w poziomie, by dalej praca Jacksona zacho-
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wywa³a szczytne miano ekranizacji „Trylogii”.
Raziæ mo¿e w „Dwóch Wie¿ach” nadmier-

na fascynacja re¿ysera Aragornem i jego drog¹
stawania siê z wyrzutka- obie¿yœwiata, po kró-
la zjednoczonych królestw ludzkich. Mo¿na mu
jednak to wybaczyæ, jak równie¿ rozbuchane
w¹tki uczuciowe, ocieraj¹ce siê wg niektórych
o kicz, trójk¹ta Eowina-Aragorn-Arwena.

Jako fanatycznego fana ksi¹¿ki, zdenerwo-
wa³a mnie jednak obecnoœæ elfów w Helmo-
wy Jarze, pe³ni¹cych rolê miêsa armatniego a
do tego ustylizowanych na „Priscille królowe
pustyni” z pobliskiej Jacksonowi Australii.
Równie¿ dra¿ni wyzucie Eomera z g³ównych
w¹tków powieœciowo-scenariuszowych, po-
dobnie jak rozwi¹zanie w postaci hasania so-
bie wszystkich co wartoœciowszych wojowni-
ków Rohanu po bezkresach Marchii, podczas
gdy Helmowego Jaru broni¹ elfy- zwelfy plus
starcy i dzieci oraz sam re¿yser (mo¿na go
wypatrzyæ na murach ciskaj¹cego w³ócznie).

Wa¿ne (w³aœciwie najwa¿niejsze postacie
Trylogii)- Frodo i Sam plus Gollum zostali
równie¿ za bardzo zepchniêci, w cieñ Roha-
nu. Szkoda, ¿e Jackson zapamiêta³ siê tylko w
oddawaniu boju, pokazuj¹c namiêtnie wojow-
ników pod sztandarami Bia³ego Konia, spy-
chaj¹c wêdrówkê hobbitów do Mordoru do roli
przerywnika walk.

Sama osoba Golluma to majstersztyk po-
staci cyfrowych oraz wiarygodnoœci postaci.
Pocz¹tkowo odrzucaj¹ca, z czasem zyskuje sym-
patiê i wspó³czucie. Nic dziwnego, tak napraw-
dê postawa Golluma jest bliska wiêkszoœci z
nas, œlepych na zniszczenie samego siebie, dla
posiadania „ssskarbu”, jakiekolwiek by³o by
jego imiê i czymkolwiek by to nie by³o.

Na szczêœcie Jackson nie wyrzuci³ Entów
z fabu³y, odda³ je w sposób wierny, okrasza-
j¹c etnicznymi muzycznymi wstawkami. Tyl-
ko one stanowi³y jak¹œ ciekaw¹ odmianê ilu-
stracji muzycznych, bo niestety H. Shore nie
wyszed³ ponad wczeœniejsze rozwi¹zania.

Do koñca listy narzekañ mo¿na dorzuciæ
Faramira, ze szlachetnego kapitana gondoryj-
czyków przemienionego we filmie w podejrz-
liwego komisarza wojny ojczyŸnianej w oblê-
¿onym Osgiliath.

Jednak film ma wiele udanych rozwi¹zañ.
Obok genialnego Golluma zmagaj¹cego siê
wewnêtrznie z wyborem miêdzy z³em a do-
brem (najlepsza scena we filmie), Entów ci-
skaj¹cych kamieniami w s³usznym gniewie na

morderców drzew i czarodzieja, który ma w
g³owie kó³ka i maszyny, dobrze wypada prze-
miana Theodena z bezwolnego króla-mario-
netki w rêkach Sarumana i zdradliwego Gri-
my Smoczego Jêzyka do roli odpowiedzialne-
go w³adcy. Same zdjêcia, zarówno Rohanu,
Helmowego Jaru, Ithilien czy kawa³ków Mor-
doru robi¹ wra¿enie. Po raz kolejny New Ze-
aland udŸwignê³a piêkno Œródziemia. Raduje
oczy sp³oszony mumakil, œmieszy rozmowa
Golluma z Samem o przyrz¹dzaniu ryb, czy
pochrz¹kiwanie „buurarrum” Drzewca. Eowi-
na, jawi siê w istocie dumn¹ ksiê¿niczk¹ Ro-
hanu, Legolas i Gimli, w szczególnoœci ten
ostatni niekiedy za komiczni w walce, lecz
wci¹¿ odwa¿ni i coraz bardziej do siebie
„friendly”. Zreszt¹ oblê¿enie Rogatego Gro-
du jest jedn¹ z lepszych scen batalistycznych
w historii kina.

Koñcowe zwyciêstwo nad przyt³aczaj¹c¹
potêg¹ jak równie¿ przemowa Sama o losie
bohaterów i odpowiedzialnoœci ka¿dego za
walkê, robi¹ klasyczny happy end. Dla znaj¹-
cych dalsze losy w powieœci, ostatnie s³owa
Golluma s¹ jednoznaczn¹ zapowiedz¹ wyda-
rzeñ, choæ w³aœnie ich brak w stosunku do pier-
wowzoru literackiego, byæ mo¿e jest najs³absz¹
stron¹ filmu. Jak stwierdzi³ kolega- recenzent
M. Protasiuk, pozornie z³e zakoñczenie da³o
by temu dzie³u wymowê równ¹ co najmniej
niby pesymistycznego zakoñczenia „Imperium
Kontratakuje”. Niew¹tpliwie podnios³o by to
dramaturgiê filmu i kaza³o niecierpliwie cze-
kaæ na „Powrót Króla” tym wszystkim, któ-
rzy po ksi¹¿kê jeszcze nie siêgnêli.

W³aœciwie mo¿na byæ wdziêcznym Jack-
sonowi za te wszystkie niedoróbki. „Dwie
Wie¿e” daj¹ siê z radoœci¹ ogl¹daæ, ale pozo-
staje po nich uczucie niedosytu, otarcia siê o
coœ wa¿nego, w co warto zag³êbiæ siê dalej.

Dziêki temu ksi¹¿ka na zawsze pozosta-
nie niedoœcig³ym dla wizualizacji miejscem,
do którego tak naprawdê mo¿na wejœæ TYL-
KO j¹ czytaj¹c (rzecz jasna w t³umaczeniu
M.Skibniewskiej).

A o to nam, fanatycznym tolkienowcom,
naprawdê chodzi.

Maciej Witkowiak

The Lord of the Rings: The Two Towers, re¿y-
seria: Peter Jackson, obsada: Elijah Wood,
Sean Astin, Billy Boyd.
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WYZNANIA IDIOTY
Jacek Sobota

PRAWDZIWE
Ł G A R S T W A
Redakcja IP poinformowa³a mnie, ¿e najnow-
szy numer pisma poœwiêcony ma byæ albo te-
matyce czasu, albo k³amstw (to drugie z tego
powodu, ¿e Redakcja na³ga³a czytelnikom o
swym trupim odorze, podczas gdy w istocie
pachnie wci¹¿ lawend¹). Skreœlê s³ów kilka o
k³amstwie, poniewa¿ o up³ywach czasu mu-
sia³bym prawdê napisaæ, a wolê nie. Czas ju¿
powiedzieæ prawdê o k³amliwym charakterze
rzeczywistoœci. ̄ eby uœciœliæ m¹ metodê dzie-
lenia siê z czytelnikami prawdami ¿yciowymi
i wzmóc zrozumienie, nadmieniê jeszcze, ¿e
wszystko co do tej pory napisa³em i co jeszcze
kiedykolwiek napiszê, a tak¿e to co piszê w
tej chwili, jest k³amstwem.

Najbardziej kompetentnym znawc¹ perma-
nentnego za³gania œwiatowego by³ bodaj Erazm
z Rotterdamu, autor „Pochwa³y g³upoty”. Jest to
paszkwil na ludzkoœæ, napisany w siedem dni i
w czasie, gdy filozof powalony by³ atakiem ka-
micy ¿ó³ciowej, co byæ mo¿e w jakimœ stopniu
t³umaczy wymowê dzie³a. Erazm daje tak¹ tezê:
wszystko, co na œwiecie siê dzieje, a zwi¹zane
jest z cz³ecz¹ aktywnoœci¹, jest doœæ g³upie.
Wszelkie instytucje funkcjonuj¹ wci¹¿ jeszcze z
jednego powodu – skomplikowana maszyneria
spo³eczeñstwa potrzebuje smaru, a smarem tym
g³upota jest, czyli brak œwiadomoœci pewnych
oczywistych prawd. Erazm przywo³uje wiele
przyk³adów: rogacza sca³owuj¹cego ³zy niewier-
nej ¿ony, ojca, który powiada o zezowatym synu,
¿e ma on pow³óczyste spojrzenie itd. itp. £atwo
oczywiœcie dostrzec nonsens podobnych zjawisk,
lecz – paradoksalnie – trudno sobie wyobraziæ
przebieg ¿ycia bez ich istnienia. Te sprzê¿enia
g³upoty z koniecznoœci¹ ¿yciow¹ zachodz¹ na
wszystkich planach rzeczywistoœci – nawet w
naszych bebechach psychicznych czai siê takie
oto zagmatwanie – przedstawiamy sobie siebie
zwykle w œwiat³ych barwach, by móc spojrzeæ
w lustro bez wstrêtu. Zatem zak³amujemy oczy-
wisty wizerunek, by móc w ogóle funkcjonowaæ.

Gdy blaga zaczyna siê na poziomie tak podsta-
wowym, jak nasze wewnêtrzne emploi, to co siê
dziwiæ, ¿e œwiat oparty jest na k³amstwie, jak na
opoce. Erazm z Rotterdamu œmieje siê z tego
przez ³zy, ale zarazem dostrzega koniecznoœæ
mechanizmu. Gdybyœmy bowiem wszystkim
znajomym i nieznajomym wygarniali prawdê w
oczy, to œwiat rych³o zmieni³by siê w Czeczeniê.

Ja zda³em sobie z tego sprawê za póŸno i
w miêdzyczasie zdo³a³em surowo wyceniæ kil-
ka ksi¹¿ek znajomych, pisz¹c o nich prawdê,
która by³a oczywiœcie m¹ prawd¹ na wskroœ
subiektywn¹. Gdybym teraz mia³ siê braæ za
takie herkulesowe prace krytyczne (ale chyba
nie bêdzie mi dane, bo Oramus ju¿ mi  ich na
szczêœcie nie zleca, chyba powodowany wspó³-
czuciem), to oczywiœcie dzieli³bym siê ze œwia-
tem subiektywn¹ nieprawd¹ – na przyk³ad, ¿e
polska SF ocieka majestatem niezmiernej ja-
koœci itp. Przy okazji tych tu rozwa¿añ przy-
sz³a mi do g³owy nowa definicja krytyki lite-
rackiej – jest to dzia³alnoœæ maj¹ca na celu
wzmaganie dobrego samopoczucia w autorach
wycenianych ksi¹¿ek.

Nawiasem mówi¹c, od jakiegoœ czasu wy-
pytujê studentów na zajêciach, czy ponure praw-
dy znaæ warto, czy raczej nie. Zwykle odpo-
wiadaj¹, ¿e warto, ¿e prawda jest najwa¿niej-
sza w œwiecie, i tym podobne bana³y (które dla-
tego bana³ami s¹, ¿e s¹ prawd¹; prawda siê
bowiem, niestety, od nadu¿ywania, banalizu-
je). Jest w tym paradoks straszliwy – bo – jak
wiadomo – prawda jest, a nieprawdy nie ma.
Inaczej rzecz ujmuj¹c, a zarazem parafrazuj¹c
znan¹ formu³ê œw. Augustyna o bycie i nieby-
cie – nieprawda jest brakiem prawdy. Zatem
prawda jest bytem o jakiejœ wymiernej konsy-
stencji; nieprawda to wartoœæ urojona, wymys³,
blaga, wirtualnoœæ. Powinno byæ tak, ¿e wymy-
œlenie czegoœ, czego nie ma, wymaga wiêksze-
go wysi³ku, ni¿ obstawanie przy prawdzie. Ale
to nie do koñca prawda, bo obie aktywnoœci
wymagaj¹ wysi³ku innych organów: k³amstwo
- natê¿enia wyobraŸni; prawda – raczej woli.

Pamiêtam, dawno temu (by³ to czas, gdym
myœla³, ¿e monopol na prawdê maj¹ konser-
watyœci, co nie jest prawd¹), przygl¹daj¹c siê
siermiêdze intelektualnej prawicowych lide-
rów politycznych i oratorskim wyczynom oraz
ogólnej wyczynowoœci organizacyjnej liderów
SLD, wypowiedzia³em tak¹ prawdê, ¿e k³am-
stwo wymaga erystycznych sprawnoœci, st¹d
– na drodze ewolucyjnych przystosowañ – le-



16 www.2era.website.pl

wicowcy wyæwiczyli siê w mamieniu. Teraz,
obserwuj¹c wyczyny lewicy, sam ju¿ nie wiem
– w tych k³amstwach nie ma nawet wdziêku.

W artykule Barbary Pietkiewicz „Guzik
prawda” („Polityka”, 5 stycznia 2002) wyczy-
ta³em, jakoby to koniecznoœæ oszukiwania
w³aœnie mia³a doprowadziæ do ewolucyjnego
rozwoju ludzkiej inteligencji. Im bardziej siê
³¿e, tym wiêkszych zawijasów mentalnych
czynnoœæ k³amliwa wymaga i struktury na-
szych umys³ów komplikuj¹ siê. Niestety, by
dobrze k³amaæ nale¿y mieæ znakomit¹ pamiêæ
(mnie ten warunek dyskwalifikuje natych-
miast). Montaigne tak to ujmuj¹co uj¹³: Nie
bez racji powiadaj¹, ¿e kto nie czuje siê doœæ
mocnym w pamiêci, nie powinien puszczaæ siê
na k³amstwo. Rzecz bowiem zmyœlona, jako
¿e jest jedynie cia³em md³ym, bez wagi, ³atwo
uchodzi pamiêci.

Niejaki Platon chcia³ ze swego idealnego
Pañstwa wyrzuciæ poetów, za oczywist¹ k³am-
liwoœæ ich dzie³. A¿ bojê siê pomyœleæ, co uczy-
ni³by z pisarzami SF. Myœliciele pokroju Pla-
tona czy wczeœniejszego Parmenidesa to w ogó-
le ciekawe okazy fauny filozoficznej. Owó¿
widzialna i odczuwana jak¿e boleœnie rzeczy-
wistoœæ niezbyt im siê podoba³a, zatem uznali
j¹ za k³amstwo zmys³ów naszych. I wymyœlili
(albo „dostrzegli”) rzeczywistoœci alternatyw-
ne, doskona³e, idealne, nieruchome, wieczne
itd. Podobnie post¹pili Wachowscy w „Matrik-
sie”, choæ u nich wektory wartoœciowania od-
miennie biegn¹ – rzeczywistoœæ spreparowana
wygl¹da nieŸle, natomiast prawda tchnie groz¹.

Czy istniej¹ k³amstwa usprawiedliwione,
a nawet konieczne? Czy istnieje mniejsze z³o?
(wyobra¿am sobie, ¿e panu Szydzie w tej chwili
scyzoryk  otwiera siê w kieszeni; mam nadzie-
jê, ¿e wielofunkcyjny, np. przydatny do urucho-
mienia piwa). Oczywiœcie tak – trzeba nato-
miast rozpatrywaæ intencje. Rygorysta Kant
potêpia³ k³amstwo bezwzglêdnie, co skontro-
wa³a dowcipnie Maria Ossowska w „Normach
moralnych” – gdy ok³amujemy szaleñca z sie-
kier¹ w d³oni na temat drogi ucieczki jego ofia-
ry, postêpujemy wszak raczej szlachetnie?

Science fiction jest takim szczególnym
gatunkiem literackim, który z k³amstwa uczy-
ni³ materiê twórcz¹. Natomiast sami autorzy
SF, by siê dowartoœciowaæ (wiem, bo sam w
tym biorê udzia³), powiadaj¹, ¿e w ich k³am-
stwach wiêcej jest prawdy ni¿ w literaturze
faktu. Szczególne zas³ugi na polach walki o

rozchwianie granic miêdzy prawd¹ i fa³szem
ma fantastyka „naukow¹” zwana. Blaga pod-
budowana jest tu g³êbok¹ prawd¹ i kompe-
tencj¹ autora. Nic to, ¿e opisywane zdarzenia
nie zachodz¹ raczej nigdy; pisarz obroni siê –
ale¿ mog³y zajœæ.

Co siê natomiast rzek³o o science fiction, to
mo¿na – mo¿e i z wiêksz¹ pewnoœci¹ – powie-
dzieæ o ca³ej reszcie, ³¹cznie z tzw. „literatur¹
faktu” – zachodzi tu bowiem kreacja i konfabu-
lacja; z jednego tylko powodu – rzeczywistoœæ
tchnie œmierteln¹ nud¹. Gdyby j¹ literalnie opi-
sywaæ – wysiek³o by czytelników, jakby to nie
proza ich bombardowa³a, a szrapnele wype³nio-
ne od³amkami znu¿enia. Niedawno ogl¹da³em
serial (poprzesta³em na jednym odcinku) o Bo-
gus³awie Lindzie uprawiaj¹cym sporty ekstre-
malne. Mia³o to utwierdziæ widzów w wizerun-
ku – oczywistym – aktora, nadto daæ asumpt
powszechnym przekonaniom o intensywnoœci
oraz bujnoœci jego ¿ycia codziennego. Tymcza-
sem mnie to œmiertelnie znudzi³o. Kreacja upo-
zorowana na fakt, bez dobrego scenariusza nik-
nie i zapada siê w czeluœciach bezpamiêci.

Za klasyka konfabulacji uchodzi baron
Munchhausen, ale dziœ – przys³uchuj¹c siê
bohaterom „afery Rywina” – prawdziwe by siê
za³ama³. Po kolejnej sesji przes³uchañ dosze-
d³em do wniosku, ¿e nie wyci¹gn¹³bym siê za
w³osy z bagna. Ale tylko z jednego powodu –
jestem ³ysy.

Jacek Sobota

Matrix 2 - echa klubowe
Neo i spó³ka bytuj¹ w nadmatrixie.
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RECENZJA
Piotr Derkacz

Apokalipsa na trasie
Poznań – Koszalin

Jest taka scena w filmie Davida Finchera „Pod-
ziemny kr¹g”, kiedy g³ówny bohater mówi, ¿e
podczas podró¿y wszystko jest jednorazowe,
cukier, œmietanka do kawy i ... znajomi. O wie-
le starsza od filmu sztuka Arthura Millera
„Cena” zawiera uzupe³niaj¹c¹ myœl, ¿e wspó³-
czeœnie idealne rzeczy to takie, które s¹ nie-
trwa³e i ³atwe do zast¹pienia, czyli id¹c dalej
jednorazowe. Dlaczego? Bo wtedy mo¿emy po-
nownie pójœæ do sklepu odreagowaæ stres za-
znaj¹c ponownie rozkoszy zakupów z jednej
strony, a z drugiej byæ idealnym cz³onkiem spo-
³eczeñstwa, czyli takim, który z rozkosz¹ wy-
daje pieni¹dze daj¹c zarobiæ innym.

Id¹c tym tropem mo¿na zauwa¿yæ „ zamie-
rzon¹ jednorazowoœæ” tak¿e w obszarze lite-
ratury. Kupiæ, przeczytaæ, zapomnieæ, kupiæ
nastêpn¹. Tak¹ ksi¹¿k¹ jest „Apokalipsa we-
d³ug pana Jana” Roberta J. Szmidta, która to-
warzyszy³a mi podczas podró¿y na trasie Po-
znañ – Koszalin i z powrotem.

Stanowi ona pierwsz¹ pozycjê z „¿ó³tej
serii” zapowiadanej przez d³ugi czas na ³amach
miesiêcznika „Science fiction”. W¹tki w niej
zawarte s¹ kontynuacj¹ opowiadania „Ognie
w ruinach” zamieszczonego w drugim nume-
rze tego czasopisma. Opowiada o odradzaj¹-
cej siê Polsce przysz³oœci po nuklearnej za-
g³adzie. G³ówny bohater, tytu³owy Pan Jan,
niepokoj¹co przypominaj¹cy zbrodniczego wi-
zjonera – patriotê Xavrasa Wy¿ryna Jacka Du-
kaja, kieruje w sposób autokratyczny odradza-
j¹cym siê Pañstwem Polskim. Zgodnie z kon-
cepcj¹ jednorazowoœci akcja powieœci mknie
do przodu umilaj¹c mi podró¿ na trasie Po-
znañ – Koszalin (nawet starczy³o trochê na dro-
gê powrotn¹). Autor nie traci czasu na przed-
stawienie czytelnikowi œwiata po wojnie ato-
mowej, skupiaj¹c siê na operacjach wojsko-
wych opisanych w sposób mi³y dla oka i po-
nêtny dla militarystów (ani siê obejrza³em a
za oknem minê³a po³owa trasy). Robert Szmidt
nie marnuje czasu na wiarygodne przedstawie-
nie postaci zasiedlaj¹cych jego œwiat, tylko

daje im karabin do rêki i ka¿e walczyæ ku ucie-
sze czytelników, dlatego te¿ zmuszony jest cza-
sem do „przewinêcia” akcji do przodu w celu
ominiêcia co nudniejszych czêœci. Nieliczne
opisy tworz¹cego siê pañstwa tylko potwier-
dzaj¹ tezê o braku przemyœlanej i wiarygod-
nej koncepcji œwiata, gdy¿ w tworz¹ce siê pañ-
stwo jest utopijne, brak w nim przestêpczo-
œci, brak podatków (sic!), brak bezrobocia.
Zgodnie z koncepcj¹ jednorazowoœci, po to,
aby czytelnik móg³ ponownie zaznaæ rozko-
szy zakupów autor zostawi³ sobie furtkê i my-
œlê, ¿e mo¿emy spodziewaæ siê kontynuacji.

Podsumowuj¹c, dziêki powieœci Roberta
J. Szmidta podró¿ na trasie Poznañ – Kosza-
lin – Poznañ up³ynê³a mi szybkim tempie, ale
mimo tego, ksi¹¿ka ta nie bêdzie sta³a na ho-
norowym miejscu na pó³ce (gdybym takie
mia³). Gdyby nie kilka drastycznych opisów
ksi¹¿ka idealnie nadawa³aby siê dla nastolet-
niego odbiorcy, gdy¿ czasami nie trudno by³o
spostrzec zwi¹zki z powieœciami z cyklu Pan
Samochodzik – w powieœci du¿o jest opisów
broni, podziemnych baz, tajemnych instalacji
wojskowych, no i skarbów. Mo¿e Pan Robert
powinien bli¿ej zaprzyjaŸniæ siê z Andrzejem
Pilipiukiem pisz¹cym z powodzeniem konty-
nuacje powieœci Nienackiego?

„Apokalipsa wed³ug Pana Jana”, Robert J.
Szmidt, Ares 2, Katowice 2003, cena 26,99 z³.
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Wojciech Szyda

Z ŁZ ŁZ ŁZ ŁZ Ł O T OO T OO T OO T OO T O
KKKKKWWWWWAKRONAAKRONAAKRONAAKRONAAKRONAUTÓWUTÓWUTÓWUTÓWUTÓW
Okreœlenie „kwakr” pochodzi od ang. Quaker,
dos³ownie „dr¿¹cy” (w domyœle: z bojaŸni
bo¿ej). Mianem kwakrów zwyk³o siê okreœlaæ
ugrupowanie religijne nosz¹ce oficjaln¹ nazwê
Towarzystwa Przyjació³ lub Wyznawców
Œwiat³a. Korzenie kwakryzmu siêgaj¹ XVII-
wiecznej Anglii, jednak ich centrum zosta³o
szybko przeniesione do USA (stan Pensylwa-

nia). G³ówny dogmat sekty: ¿yciem
cz³owieka kieruje wewnêtrzne œwia-
t³o Ducha Œwiêtego, niepotrzebna jest
zatem ca³a zewnêtrzna otoczka reli-
gii: obrzêdy, sakramenty, kap³añstwo.
Cechy charakterystyczne kwakrów:
pacyfizm, skromny ubiór, prosta
mowa i powœci¹gliwoœæ seksualna.
Wyznawcy Œwiat³a nie uznaj¹ rozry-
wek w ¿adnej formie, neguj¹ wszelkie
spo³eczne podzia³y. Jako tacy s¹ wiêc
œrednim materia³em na ksi¹¿kê SF, a
jednak znalz³a siê autorka, która po-
œwiêci³a kwakrom ca³¹ powieœæ.
Mowa o Molly Gloss i jej quasi uto-
pii „Œwiat³o dnia”.

W bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci
Ziemia nie nadaje siê ju¿ do zamieszki-
wania, co objawia siê masow¹ ucieczk¹
ró¿nych kontrkultur na orbitê oko³o-
ziemsk¹, gdzie zak³adane s¹ specjalne

kolonie, sztuczne œwiaty pozwalaj¹ce dalej ¿yæ,
w warunkach mo¿liwie zbli¿onych do ziemskich.
W obliczu ekologicznej katastrofy kwakrzy po-
dejmuj¹ znacznie powa¿niejsze przedsiêwziêcie
- wyruszaj¹ ku gwiazdom, na poszukiwanie pla-
nety, która przyjê³aby ich spo³ecznoœæ i pozwo-
li³a ¿yæ zgodnie z dawnymi zwyczajami. Na spe-
cjalnym „wiatrostatku” (?) zostaj¹ stworzone wa-
runki mo¿liwie zbli¿one do ziemskich, po czym
grupa dwóch tysiêcy kwakrów odlatuje z ca³ym
ekosystemem poza Uk³ad S³oneczny. Aluzja do
arki Noego - ewidentna.

Mniej wiêcej w tym miejscu przestaje byæ to
typowa powieœæ SF. Ca³a œrodkowa czêœæ ksi¹¿-
ki (jakieœ 220 stron) to raczej saga rodzinna, opi-
suj¹ca ¿ycie na „Firletce” (tak nazywa siê toro-
idalny statek obleczony specjalnym ¿aglem),

g³ównie oczami czterech g³ównych bohaterów,
ale nie tylko. Przyznajmy od razu: nie jest to
najmocniejsza czêœæ ksi¹¿ki. Ju¿ sam opis kiero-
wania statkiem przypomina bardziej literaturê
marynistyczn¹ ni¿ SF, autorka podchodzi do pro-
blemu, jakim jest wieloletnie podró¿owanie przez
kosmos (fabu³a jest osadzona czasowo 170 lat
po starcie) ze zbyt daleko id¹c¹ dezynwoltur¹.
Oto kwakrzy ¿yj¹ sobie prawie jak spo³ecznoœæ
agrarna, przy czym jedyne techniczne opisy do-
tycz¹ konserwacji specjalnego ¿agla (zajmuje siê
tym jedna z bohaterek) oraz botaniczno-ogrodni-
czych eksperymentów. Gloss unika uprawdo-
podobnienia wyprawy od strony technicznej, co
jest lekk¹ przesad¹ - ksi¹¿ka, w której osi¹ fabu³y
jest podró¿ kosmiczna powinna zawieraæ w mia-
rê przekonuj¹c¹ wizjê przedsiêwziêcia. Tymcza-
sem realia opisywane w „Œwietle dnia” przypo-
minaj¹ bardziej podró¿ okrêtem przez ocean, bez
poprawki na ró¿nicê miêdzy morskim rejsem a
miêdzygwiezdnym lotem. Sama „saga rodzinna”
jest nudnawa - sporo w niej d³u¿yzn i s³ownej
waty, akcja nieomal nie istnieje (na ponad dwustu
stronach zachodz¹ cztery istotne wydarzenia).
Wiele za to „psychologizowania”, wywlekania
prze¿yæ i myœli bohaterów, badania z³o¿onych
relacji miêdzy s¹siadami. Niestety, i ta wartstwa
powieœci nie jest specjalnie wci¹gaj¹ca. G³ówny
zarzut: mieszkañcy „Firletki” reaguj¹ i odczuwaj¹
jak wspó³czeœni Amerykanie. Wizja rustykalnej
spo³ecznoœci nie umywa siê do tej z... „Ch³o-
pów” Reymonta, i nie jest to ¿art. Kolejny minus
ksi¹¿ki to opis spo³ecznoœci kwakierskiej po wie-
loletnim przebywaniu w przestrzeni - nie grze-
szy oryginalnoœci¹, mo¿e poza tym, ¿e panuje
tam swoboda obyczaju, rozwody s¹ czêste, a
zmiana partnera na porz¹dku dziennym, tak jak
oficjalne pary lesbijskie (ca³a powieœæ tr¹ci zreszt¹
delikatnym feminizmem, co objawia siê m.in. tym,
¿e mêscy bohaterowie nie ró¿ni¹ siê mentalnie od
kobiet, wydaj¹ siê nawet bardziej chwiejni emo-
cjonalnie i s³absi psychicznie). Z tradycyjnym
kwakryzmem spo³ecznoœæ „Firletki” ma zatem
niewiele wspólnego, choæ zdarzaj¹ siê bohate-
rowie traktuj¹cy stary œwiatopogl¹d powa¿nie.

Zanim przejdê do plusów ksi¹¿ki (a s¹ ta-
kie, wbrew pozorom), wymierzê jej jeszcze
dwa klapsy: „Œwiat³o dnia” by³oby znacznie
lepsze jako nowela - przyciêcie jej do takich
rozmiarów uczyni³oby ksi¹¿kê ciekawsz¹, bar-
dziej spójn¹, mniej rozwodnion¹.  Kompozy-
cja œrodkowej czêœci wydaje siê sztuczna i
zbêdna - podzia³ rozdzia³ów wed³ug imion bo-
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Iwona Micha³owska

W ksi¹¿ce Michaela Ende Momo (i w filmie
pod tym samym tytu³em) œwiat prze¿ywa in-
wazjê z³odziei czasu – osobników w szarych
p³aszczach, nak³aniaj¹cych obywateli do de-
ponowania go w tzw. bankach czasu, gdzie
bêdzie bezpiecznie spoczywa³ i procentowa³.
Ogarniêci mani¹ oszczêdzania ludzie oddaj¹
szarym panom ka¿d¹ swoj¹ „bezproduktywn¹”
– tj. nie s³u¿¹c¹ zarobkowaniu – chwilê. Nikt
ju¿ nie myœli o zabawie, pójœciu do teatru, czy
wrêczeniu komuœ kwiatów. Dzieci zostaj¹
ubrane w szare mundurki i zamkniête w do-
mach dziecka. Pozostaje tylko Momo – dziew-
czynka mieszkaj¹ca w opuszczonym amfite-
atrze, która postanawia sprawdziæ, dlaczego
ju¿ nikt nie przychodzi siê z ni¹ bawiæ, i od-
krywa, co naprawdê dzieje siê ze zdeponowa-
nym czasem. Jest on mianowicie wykorzysty-
wany przez szarych panów do produkcji spe-
cjalnych cygar, których dym jest im niezbêd-
ny do ¿ycia, jak nam tlen. Poznawszy prawdê,
Momo podejmuje walkê ze z³odziejami cza-
su, by oddaæ ludziom zrabowane dobro.

Ka¿dy cz³owiek ma do dyspozycji okre-
œlon¹ pulê czasu, wyznaczaj¹c¹ granice jego
¿ycia. To, co zrobi z tym czasem, bêdzie jego
zwyciêstwem lub pora¿k¹. Jednak kategorie,
wed³ug których dokonuje rozrachunku, ró¿ni¹
siê w przypadku poszczególnych ludzi, bêd¹c
produktem ich odmiennych œwiatopogl¹dów.
I tak, na przyk³ad, jedna z moich kole¿anek
jako „stratê czasu” okreœla obdarzanie kogoœ
nieodwzajemnionym uczuciem. Próbujê sobie
wyobraziæ œwiat,  w którym wszyscy wycho-
dziliby z takiego za³o¿enia – i odnoszê wra¿e-
nie, ¿e by³by to œwiat du¿o ubo¿szy od tego, w
którym ¿yjemy. Ubo¿szy choæby w ró¿ne prze-
jawy kultury i sztuki zrodzonej z takiej mi³o-
œci. Pocz¹wszy od dzie³ tak jednoznacznych
jak Cierpienia m³odego Wertera czy Script for
a Jester’s Tear, a skoñczywszy na inspiracjach
bardziej nieuchwytnych, nieodwzajemniona
mi³oœæ od wieków bywa natchnieniem arty-
stów, znajduj¹c wyraz w literaturze, muzyce,
malarstwie, filmie, teatrze. Podzia³ mi³oœci na
odwzajemnion¹ i nieodwzajemnion¹ jest

haterów jest dziwaczny, gdy¿ poszczególne
rozdzia³y niekoniecznie o nich traktuj¹. Nato-
miast ca³oœciowa kompozycja jest udanym
zabiegiem literackim, i w ten sposób przecho-
dzimy do wspomnianych plusów. Gloss
umiejêtnie odda³a up³yw czasu, osadzaj¹c pro-
log tu¿ przed wypraw¹ (jeszcze na Ziemi),
epilog zaœ - kilkadziesi¹t lat po œrodkowej czê-
œci fabu³y. Daje to ten efekt, ¿e czytelnik zy-
skuje ca³oœciowy obraz przedsiêwziêcia, kwa-
kierskiej odysei, choæ za ka¿dym razem jest
to wycinek ukazany oczami zwyk³ych ludzi.
Ksi¹¿ka zas³uguje na uwagê równie¿ przez to,
¿e jest w pewnym sensie utopi¹, a tego typu
wizje s¹ dzisiaj bardzo rzadkie. Mieszkañcy
„Firletki” ¿yj¹ w quasi komunistycznej wspól-
nocie, panuje autarchia, wa¿ne problemy oma-
wia siê na zebraniach, cyklicznych spotkaniach
i w specjalnych komisjach, przy czym drobne
bie¿¹ce sprawy ¿ycia codziennego za³atwiane
s¹ w ramach s¹siedzkiej samopomocy (np.
Komisja Oœwiecenia rozwi¹zuj¹ca spory
ma³¿eñskie). Wizja Gloss przypomina pod tym
wzglêdem klasyczne utopie, choæ mniejszy jest
entuzjazm, z jakim autorka odmalowuje spo-
³ecznoœæ kwakrów.

Ksi¹¿ce na pewno nie mo¿na odmówiæ
oryginalnoœci, nawet gdy odmówimy jej jako-
œci. Dla czytelnika z³aknionego nieortodoksyj-
nej SF bêdzie „Œwiat³o dnia” powiewem
œwie¿ego powietrza. Autorka prezentuje od-
mienny typ pisarskiej wra¿liwoœci (trochê
zbli¿ony do Le Guin) ni¿ wiêkszoœæ pisarzy
SF, porusza siê w zupe³nie innej przestrzeni -
jej styl, prowadzenie narracji, rysowanie po-
staci wywodz¹ siê bardziej ze wspó³czesnej
prozy obyczajowo-psychologicznej ni¿ z typo-
wego dla SF tworzenia fabu³y w oparaciu o
kinetyczn¹, behawiorystyczn¹ narracjê, dla
której wewnêtrzny mikrokosmos bohatera jest
nieistotny, a liczy siê g³ównie to, co robi i jak¹
pe³ni funkcjê. „Œwiat³o dnia” oferuje nam coœ
zgo³a innego: spowolnion¹, p³yn¹c¹ leniwie
akcjê podlan¹ sosem refleksyjnoœci oraz d³u-
gimi opisami codziennego ¿ycia kwakrów.
Wszystko to sprawia, ¿e ksi¹¿ka Gloss jest
niezwyk³a w swej zwyk³oœci i w³aœnie dlate-
go mo¿na czytelnikowi „Œwiat³o dnia” mimo
wszystko poleciæ.

Molly Gloss „Œwiat³o dnia”, Zysk i s-ka 2000,
seria „Kameleon”.

Z ³ o d z i e j e
c z a s u
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zreszt¹ zasadny tylko do pewnego stopnia, bo
ka¿da z nich mo¿e siê z czasem przekszta³ciæ
w drug¹. Mimo to warto zauwa¿yæ, ¿e cier-
pienie chyba bardziej inspiruje twórców ni¿
szczêœcie; byæ mo¿e dlatego, ¿e w przypadku
tego ostatniego tworzy siê inne dzie³o – w³a-
sne szczêœliwe ¿ycie, podczas gdy dzie³a sztu-
ki s¹ czymœ na kszta³t substytutu, rodz¹cego
siê wtedy, gdy spe³nienie w ¿yciu nie jest
mo¿liwe. Ale to chyba zbyt daleko id¹ce uogól-
nienie: nawet artyœci bywaj¹ czasem szczêœli-
wi.

Za wielkie porywy serca odpowiedzialny
jest ten sam stan umys³u, z którego rodz¹ siê
wielkie dzie³a. Niektórzy nazywaj¹ go œwiê-
tym szaleñstwem. Czy mo¿na sobie wyobra-
ziæ œwiat bez tych dzie³? O tak, i ten œwiat
wydaje siê coraz bli¿szy. G³êbokie dzie³a nie
s¹ dziœ w cenie, powa¿na sztuka z wielkim
trudem utrzymuje siê na powierzchni... albo
idzie na dno. Wiêkszoœci ludzi to nie przeszka-
dza, porwa³ ich rw¹cy pr¹d ¿ycia w XXI wie-
ku i nie s¹ w stanie zwolniæ, znaleŸæ w sobie
miejsca na refleksjê, na zajrzenie do swego
najg³êbszego „ja”. Inni – jak Tomasz Beksiñ-
ski – wypisali siê z gry, uznaj¹c, ¿e ten œwiat
nie ma im ju¿ nic do zaoferowania.

Daleka jestem od potêpiania dzisiejszych
czasów. Myœlê, ¿e dzieje siê wiele dobrego,
zw³aszcza w dziedzinie nauki – w odró¿nie-
niu bowiem od niektórych nie uwa¿am postê-
pu cywilizacyjnego za przekleñstwo, lecz za
nadziejê ludzkoœci – a i wysoka kultura buj-
nie siê rozwija, tyle ¿e w gara¿u. Celowo po-
s³ugujê siê sformu³owaniem u¿ywanym w
odniesieniu do muzyki, bo w³aœnie w jej sfe-
rze ten problem jawi mi siê szczególnie wyra-
ziœcie. W drugiej po³owie lat 80., gdy kszta³-
towa³ siê mój gust muzyczny, w radiu istnia³y
tylko cztery programy: I, II, III i IV program
Polskiego Radia. S³ucha³o siê g³ównie „Trój-
ki”, ale „Dwójka” i „Czwórka” te¿ mia³y m³o-
dym ludziom wiele do zaoferowania. Nie do
pomyœlenia by³o, aby komuœ interesuj¹cemu
siê muzyk¹ obce by³y nazwy The Doors, King
Crimson czy Emerson, Lake and Palmer
(umyœlnie podajê przyk³ady zespo³ów, które
swoje najwiêksze triumfy œwiêci³y du¿o wcze-
œniej, ¿eby pokazaæ, ¿e nie jest to sprawa ów-
czesnej mody). Dziœ programów radiowych jest
niezliczona iloœæ, ale dobrej muzyki z mówi¹-
cymi coœ tekstami nie uœwiadczysz niemal ni-
gdzie. Logiczne jest, ¿e skoro m³odzie¿ nie

otrzymuje szansy zetkniêcia siê z tak¹ mu-
zyk¹, nie pozna jej i nie pokocha – chyba ¿e
przypadkiem ma starsze rodzeñstwo albo ro-
dziców-melomanów. (Co do muzyki powa¿-
nej, kr¹g jej odbiorców pozostaje chyba w mia-
rê sta³y: od dawna bardzo w¹ski).

Chcia³abym wierzyæ, choæ nie bardzo po-
trafiê, ¿e jest to kwestia chwilowego trendu.
Jeœli bowiem taka sytuacja – w sferze ca³ej
szeroko pojêtej kultury – bêdzie siê utrzymy-
waæ i nasilaæ, czarno widzê przysz³oœæ naszej
cywilizacji. Czarno – a mo¿e raczej zielono.
Twierdzê bowiem, i¿ wysoka cywilizacja bez
wysokiej kultury istnieæ nie mo¿e i ¿e kiedy
kultura doszczêtnie nam skarleje, rozpocznie
siê czas powrotu na drzewa.

Czy jednak do tego dojdzie? Historia po-
kazuje, ¿e wszelkie trendy przemijaj¹ w koñ-
cu i ustêpuj¹ miejsca nowym. A tak¿e, ¿e ist-
nieje pewna cyklicznoœæ zdarzeñ. Byæ mo¿e
wiêc nadejd¹ kiedyœ dobre czasy dla tych, co
paraj¹ siê sztuk¹, a nie blichtrem.

Jaka w takim razie jest nasza – mi³oœni-
ków tej sztuki – rola? Przede wszystkim – prze-
trwaæ. Przetrwaæ i przenieœæ to bogactwo na
drug¹ stronê, jak œredniowieczni mnisi. Bo
¿adna noc nie trwa wiecznie.

Szarzy panowie z powieœci Endego wmó-
wili ludziom, ¿e zrobi¹ lepszy u¿ytek ze swe-
go czasu, deponuj¹c go w bankach i unikaj¹c
trwonienia na rzeczy niepotrzebne. Czy istot-
nie? Czy ci, którzy ¿ywienie nieodwzajemnio-
nej mi³oœci (tak¿e tej do sztuki) nazywaj¹ strat¹
czasu, s¹ szczêœliwsi? Byæ mo¿e, nie oddaj¹c
siê pró¿nym rojeniom i pisaniu felietonów,
nieco wiêcej pracuj¹ i zarabiaj¹. Ale kto wie,
w czyich rêkach znajduj¹ siê ich banki?

Iwona Micha³owska

Matrix 2 - echa klubowe
Z serafinem to byla walka, ze smithami - balet.
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Krzysztof G³uch

Szesnastu
radosnych
oszustów

Prezentujemy wyniki plebiscytu na K³amców Wszechczasów. Z morza k³amców, w jakim tonie
ka¿dy z nas, wy³owionych zosta³o kilkanaœcie najgrubszych ryb. Oto szesnaœcie okazów k³am-
stwa. Dlaczego szesnaœcie? Dla równego rachunku. Jak wiadomo stolic¹ k³amstwa jest Babi-
lon, a tam pos³ugiwano siê systemem szesnastkowym.

1. Pinokio (Italy)
W czasach, kiedy przez kina przetacza siê film opowiadaj¹cy o tym, jak maszyny w sposób

zmasowany ok³amuj¹ ludzi, nie wszyscy zauwa¿aj¹, ¿e wyœwietlany równie¿ w naszych kinach
film o pierwszej w historii maszynie, która zdecydowa³a siê wkroczyæ na drogê k³amstwa.

Maszyna ta - zbuntowany przeciw swoim twórcom, nieobliczalny Pinokio, nie by³a jeszcze w
swoim zak³amaniu doskona³a. W Pinokiu bowiem, w miarê jak brn¹³ w ³garstwa, wzmaga³ siê
proces wyd³u¿ania nosa. Dziêki temu ludzkoœæ uniknê³a jeszcze tego, czego nie uniknê³a ju¿ w
czasach Matrixa. Pinokio - ojciec i nestor maszynowego k³amstwa, zeszed³ z tej plugawej drogi i
ucz³owieczy³ siê (niczym zupe³nie inna postaæ, która k³amstwem nie skala³a swoich ust).

2. Baron Munchhausen (Germany)
Tu¿ za Pinokiem plasuje siê najwspanialszy konfabulant wœród ludzi, wspomniany w tym

numerze IP przez z³otoustego piewcê szczerej prawdy (je¿eli nie chodzi o d³ugi piwne) Jacka
Sobotê.

Nie by³o i nie bêdzie wœród zrodzonych z kobiety innego, który by tak ³ga³.

3. Ryszard Ochudzki (Poland)
Nasz reprezentant w tej doborowej stawce. To pierwszy Polak, a obecnie Europejczyk, któ-

ry w ¿yciu s³owa prawdy nie powiedzia³. Nazywali go Miœ. A zreszt¹ Miœ, Miœ, œwiñska rura nie
Miœ, piñæset z³otych dla mnie nie ma, a sam fors¹ sra.

Dodajmy, ¿e film „Miœ”, to jeden z takich filmów, w którym praktycznie nie pada s³owo
prawdy.

4. Szymon zwany Piotrem (Izrael)
Wœród k³amliwego plemienia nie mo¿e oczywiœcie zabrakn¹æ ¯ydów. Szymon ws³awi³ siê

tym, ¿e szed³ w zaparte twierdz¹c, i¿ w ¿yciu nie s³ysza³ o ¿adnym Galilejczyku, który by siê w
dodatku nazywa³ Jezus Chrystus (jego marni naœladowcy, obecnie przes³uchiwani przez polski
sejm, podobnie twierdz¹, ¿e w ¿yciu nie s³yszeli o ¿adnym, dla przyk³adu, Leszku Millerze -
k³amstwo, czego doœwiadczaj¹ spowiednicy, wionie nud¹ i schematem).

Podobnie jednak jak Jezusa zamêczyli nie tylko ¯ydzi ale równie¿ i Etiopczycy i Eskomosi
i wszyscy inni grzesznicy, tak Szymon k³ama³ w imieniu wszystkich Chrzeœcijan, którzy wobec
œwiadków twierdz¹, ¿e nazwisko Chrystus s³ysz¹ pierwszy raz w ¿yciu.
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5. HAL 9000 (Earth)
Nastêpna maszyna, która postanowi³a mówiæ nie tylko prawdê, czym naprzeszkadza³a nie-

co. Za okolicznoœæ ³agodz¹c¹ mo¿na uznaæ fakt, ¿e jej ludzcy towarzysze równie¿ nie byli wzglê-
dem niej do koñca szczerzy.

6. Księżniczka Lea (The Republic)
Nie jest to arystokratka, która w ¿yciu nie skala³a swych ust zmyœleniem. Zdarzy³o jej siê -

wciskaæ Vaderowi, ¿e nigdy nie s³ysza³a o ¿adnej Rebelii. Nastêpnie wmawia³a Hanowi Solo,
¿e jest dla niej mniej wa¿ny od powietrza. Zupe³nym przeciwieñstwem by³ jej brat (przepra-
szam, ¿e zdradzam zakoñczenie) Luke, który nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej powie-
dzia³ Jabbie prawdê w oczy, ¿e mianowicie zaraz go zabije, przez co pozbawi³ siê elementu
zaskoczenia.

7. James Cameron (USA)
Cz³owiek, który zostanie na zawsze wpisany na listê www.klamcy.pl, za to, co powiedzia³ o

filmie Avalon (¿e jest to niby mianowicie najlepszy film SF, jaki w ¿yciu widzia³ - nigdy nie
uwierzymy, ¿eby nie ogl¹da³ choæby jednego z wyre¿yserowanych przez siebie filmów).

8. Onufry Zagłoba (Poland), Sanderus (spod pruskiej granicy)
To, co by³o niczym wiêcej jak ³garstwem, w jego mniemaniu nazwa³o siê „fortelem”. Onu-

fry Zag³oba oraz niemniej zmyœlaj¹cy Sanderus to ewidentne przyk³ady, ¿e Sienkiewicz promo-
wa³ k³amliwoœæ, jako przydatn¹ w ¿yciu cnotê.

9. Bryan Adams (Canada)
Jest to muzyk, za którego dokonania jak wiemy, Kanada ju¿ wielokrotnie przeprasza³a. W

jego przypadku oszustwem jest twierdzenie, i¿ mamy do czynienia z wartoœciowym artyst¹.
¯eby udowodniæ krañcow¹ miernotê jego dokonañ, pozwoliliœmy sobie przet³umaczyæ jego zde-
cydowanie najwartoœciowszy przebój, Summer of 69. Kiedy s³uchamy sobie tej piosenki w jêzy-
ku ojczystym rockmana, wydaje siê nam ona fajna i zgrabna. Ale zastanówmy siê nad g³êbi¹
tego tekstu. W naszym rodzimym jêzyku dociera do nas dopiero mizeria tych strof: Okazuje siê,
¿e nie mamy do czynienia z inteligentnym m³odym cz³owiekiem, ale z wioskowym przyg³upem.

Zdoby³em swoj¹ pierwsz¹ prawdziw¹ szeœciostrunówkê,
Kupi³em j¹ na tandecie
Gra³em na niej, a¿ krwawi³y mi palce
To by³o lato ’69 tego.

Z kilkoma kolesiami ze szko³y
za³o¿yliœmy kapelê i staraliœmy siê naprawdê mocno
Jimmy odszed³, a Jody siê o¿eni³
Powinienem wiedzieæ, ¿e nie zajdziemy daleko

Jeah, kiedy teraz to wspominam,
tamto lato zdawa³o siê trwaæ wiecznie
i gdybym mia³ tak¹ mo¿liwoœæ,
chcia³bym tam wróciæ.
To by³y najlepsze lata mojego ¿ycia.

Nie ma co narzekaæ,
kiedy ma siê robotê do zrobienia,
spêdza³em wieczory w drive-inie.
I w³aœnie wtedy spotka³em Ciebie, jeah!
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Stoj¹c na werandzie Twojej mamy
powiedzia³aœ, ¿e zawsze bêdziesz czekaæ.
A kiedy trzyma³aœ mnie za rêkê,
wiedzia³em, ¿e wtedy albo nigdy
To by³y najlepsze dni mojego ¿ycia

Goœciu, po prostu zabija³o siê czas.
Byliœmy m³odzi, niestrudzeni i trzeba siê by³o wyszumieæ.
Chyba nic nie trwa wiecznie
(instrumental)

A teraz czasy siê zmieniaj¹,
spójrz, jak wszystko przychodzi i odchodzi.
Czasem, kiedy pogrywam na tej szeœciostrunówce,
to zastanawiam siê, co z Tob¹ posz³o Ÿle.

Jedynym usprawiedliwiaj¹cym wyt³umaczeniem mo¿e byæ fakt, ¿e artysta zwraca siê do
spersonifikowanej, tworzonej przez siebie muzyki i zastanawia siê, co z Ni¹ posz³o tak Ÿle.

10. Dwóch mężczyzcn w Dżungli, przebranych za tygrysa. (Bengali? UK?)
Ci bohaterowie filmu „Sens ¿ycia wg Monty Pythona” wspiêli siê na wy¿yny konfabulacji,

zapytani, „Dlaczego przebraliœcie siê za tygrysa?” twierdz¹c, ¿e:
- Piêkn¹ mamy dziœ pogodê.
- My tylko... Przebraliœmy siê, poniewa¿... To nie tak.
- Dla œmiechu. ¯eby siê zabawiæ. Mieliœmy dobre humory. W³aœnie tak. -Nic wiêcej.
- Jesteœmy w s³u¿bie brytyjskiego wywiadu. Wódz Ashanti jest za caratem...
- Nie. Pracujemy w reklamie. Tak. Zapomnijcie o ruskich. Reklamujemy kawê marki Ty-

grys.
„Kawa marki Tygrys to coœ wspania³ego, nawet tygrysy wol¹ j¹ od miêsa ludzkiego.”
- Ju¿ dobrze. Przebraliœmy siê za tygrysa, bo jego ciotka zrobi³a to w 1839. Dziœ jest 50

rocznica. Chodzi³o o zak³ad.
- Bóg nam kaza³. Prawdê mówi¹c, jesteœmy stukniêci. Jesteœmy pacjentami Zak³adu Psy-

chiatrycznego w Bengali, uciekliœmy w kostiumach uszytych z pude³ek po p³atkach owsianych.
- W³aœciwie... Mieliœmy zamiar zaj¹æ siê balsamowaniem.
- Chcieliœmy poznaæ punkt widzenia zwierz¹t.
- Tê skórê znaleŸliœmy w Kairze, w sklepie z rowerami. W³aœciciel kaza³ j¹ zanieœæ do Dar

es Salaam.

11. Raskolnikow vs Porfiry (Russia)
Ci dwaj faceci przez d³u¿szy czas nic tylko ³gali jeden do drugiego. A¿ dziw bierze, ¿e ktoœ

mo¿e jeszcze takie wzajemne oszukiwanie czytaæ (ja nie przeczyta³em). Pewn¹ os³od¹ jest fakt,
¿e w koñcu obydwaj ustalaj¹ jedn¹, w dodatku prawdziw¹, wersjê wydarzeñ. Prawda zwyciê¿a.
W czasach popkultury, postawa oszusta Porfirego zosta³a spopularyzowana wœród mas przez
konfabulanta imieniem Colombo.

12. Master of Puppets (Hell)
Kto wie, czy nie powinien byæ na czele tej listy.
Master, master, where is the dream, that I’ve been after?
Master, master, promised only lies.

13. Saruman i Sauron takoż (Isengard, Mordor)
Wœród tych dwóch czarodziei to Saruman by³ wyj¹tkowo efektowny. Potrafi³ sam¹ gadk¹
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tak zbajerowaæ goœcia, ¿e goœæ w ogóle nie pa-
miêta³, o co mu chodzi³o. Jednak to Sauron by³
k³amc¹ bardziej niebezpiecznym, bo gdyby
Eomer z Gollumem nie narobili mu ko³o pióra,
w ostatecznoœci wyszed³by na swoim - zrobi³-
by wszystkich, ³¹cznie z Sarumanem i Gandal-
fem, na szaro.

14. Podmiot liryczny piosenki
„Liar” zespołu Rollinsa (USA)

Nie obchodzi siê z innymi zbyt delikat-
nie. He’s the liar, yeah he’s the liar, he tears
your mind out, he burns your soul.

15. Rastamani (Jamaica)
Jak wiadomo, rastaman dziewczynie nie

sk³amie, ale nie ca³¹ prawdê jej powie. Gene-
ralnie Ho¿a mojra, rastamanom wojna. Nie-
którzy twierdz¹, ¿e Reggae to muzyka, której
nie lubi¹ politycy, wojskowi i dyktatorzy. Nikt
tego dot¹d nie udowodni³. Natomiast FBI do-
starczy³o dowodów, ¿e Reggae to muzyka,
któr¹ bardzo lubi¹ snajperzy, morduj¹cy na
ulicy niewinnych ludzi.

16. Zespół Rage Against The
Machine (USA)

Zespó³ ten zbajerowa³ maksymalnie po
swoim koncercie w Warszawie, twierdz¹c ¿e
w ¿yciu nie grali dla tak licznej publicznoœci.
Na rêce tego zespo³u sk³adamy podziêkowa-
nia dla wszystkich zespo³ów, które twierdz¹,
¿e Polacy przyjmuj¹ ich wyj¹tkowo mi³o, a
zaraz potem jad¹ np. do Niemiec i twierdz¹,
¿e wyj¹tkowo mi³o przyjmuj¹ ich Niemcy.

Krzysztof G³uch

Wojciech Szyda

„Na promieniu œwiat³a” Gene Brewera to
kontynuacja powieœci „K-PAX” z 1995 r., któ-
ra przynios³a autorowi rozg³os i uznanie, co
zaowocowa³o nawet kinow¹ ekranizacj¹
ksi¹¿ki. Recenzent nie widzia³ filmu, wiêc
nie potrafi ekranizacji oceniæ. Natomiast
sama powieœæ zdaje siê zawieraæ typowe
wady i zalety sequela – choæ jest to sequel
nietypowej ksi¹¿ki. To powielenie pomys³u,
zawieraj¹ce (podobnie jak „K-PAX”) otwar-
te zakoñczenie, co stworzy³o autorowi mo¿-
liwoœæ napisania czêœci trzeciej; s³ysza³em,
¿e Brewer wyjaœni tam wszystkie dotychcza-
sowe zagadki, w tym zagadkê najwiêksz¹,
jak¹ jest to¿samoœæ g³ównego bohatera: nie-
jakiego prota.

Ów prot (z ma³ej litery, tak jak w ksi¹¿-
ce), umys³ podaj¹cy siê za stwora z innej
planety, to byt zagadkowy – objawia siê Zie-
mianom nie bezpoœrednio, lecz za poœred-
nictwem pacjenta nowojorskiego szpitala
psychiatrycznego, niejakiego Roberta Por-
tera. Powieœæ rozpoczyna siê piêæ lat po
wypadkach opisanych w „K-PAX” – powro-
tem prota z tytu³owej planety na Ziemiê. W
tzw. miêdzyczasie nieszczêsny pacjent s³u-
¿¹cy protowi za przekaŸnik przebywa „w
stanie nie poddaj¹cej siê leczeniu katatonii,
utrzymywany przy ¿yciu dziêki sta³emu mo-
nitorowaniu i starannej opiece”. Lekarze nie
maj¹ wiêc z Roberta P. wiêkszego po¿ytku.
Do czasu, kiedy przez nieszczêsnego pacjen-
ta znów przemówi prot, twierdz¹c ¿e powró-
ci³ na Ziemiê...

Kompozycyjnie ksi¹¿ka podzielona jest
na rozdzia³y-sesje, przy czym ca³oœæ zaczyna
siê sesj¹ siedemnast¹ – poprzedzon¹ krótkim
prologiem wyjaœniaj¹cym okolicznoœci po-
wrotu prota; owe sesje to rozmowy terapeu-
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Neo jest Prawdziwym wybrañcem i naprawdê
poprowadzi ludzkoœæ do wolnoœci.

Matrix 2 - echa klubowe
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tyczne prowadzone z rzekomym przybyszem
z planety K-PAX przez psychiatrê bêd¹cego
narratorem. Zajmuj¹cy siê tym dziwnym przy-
padkiem medyk wci¹¿ g³owi siê nad zagadk¹
Roberta Portera alias prota, jakby naukowe
podejœcie walczy³o w nim z wiar¹ w mo¿li-
woœæ ksenologicznej proweniencji umys³u za-
mieszkuj¹cego inny (ludzki) umys³. To pyta-
nie stanowi szkielet ca³ej powieœci, jej g³ów-
ny suspens i najciekawszy aspekt – czy prot
to tylko wyimaginowana osobowoœæ schizo-
frenicznego Portera czy te¿ mo¿e obca forma
inteligencji? A je¿eli to drugie – dlaczego
kontakt ma miejsce w szpitalu psychiatrycz-
nym?

Powieœæ Brewera oparta jest w du¿ej mie-
rze na dialogu. Wielokrotnie do g³osu docho-
dzi sam prot, wyg³aszaj¹c krytyczne i zjadli-
we komentarze na temat ludzkoœci, zarzuca-
j¹c Ziemianom zbiorow¹ g³upotê tudzie¿ krañ-
cowy brak odpowiedzialnoœci za planetê. Po-
jawia siê nawet okreœlenie ludzi jako nowo-
tworu niszcz¹cego glob. Jest te¿ z³owró¿bna
przepowiednia rych³ego koñca naszej cywili-
zacji. Prot wyg³asza te m¹droœci (lub szaleñ-
stwa – zale¿y to od punktu widzenia) z wielk¹

pewnoœci¹ siebie, zw³aszcza w koñcowych
partiach ksi¹¿ki, gdy dochodzi do jego wystê-
pu w telewizji.

I tutaj pojawia siê g³ówny problem z po-
wieœci¹ – problem z granicami zdolnoœci kre-
acyjnych autora. Je¿eli mamy serio rozwa¿aæ
wersjê o procie jako obcym umyœle, pisarz
musi do³o¿yæ wszelkich starañ, by takie wra-
¿enie by³o znakomicie zasugerowane. W „Na
promieniu œwiat³a” jest z tym œrednio; opisa-
nie umys³u potê¿niejszego ni¿ swój w³asny
wysz³o Brewerowi przeciêtnie. Prot przerasta
nas wiedz¹, doœwiadczeniem i inteligencj¹, a
jednak trudno nam w to uwierzyæ, czytaj¹c jego
wypowiedzi. To trochê tak, jakby pisaæ z po-
zycji Boga albo przynajmniej super inteligent-
nej maszyny – rzecz prawie niemo¿liwa, choæ
mi³oœnicy Lema wymieni¹ od razu „Golema
XIV” jako przyk³ad udanej realizacji takiego
postulatu.

Nauki prota te¿ nie robi¹ specjalnego
wra¿enia – przyznam, ¿e mnie wyda³y siê mo-
mentami bardzo g³upie. Sprowadzaj¹ siê do
modnych, ekologicznych bana³ów o z³ych lu-
dziach niszcz¹cych planetê i dobrej przyro-
dzie, która musi to cierpliwie znosiæ. Wszyst-
kiemu winny jest rozwój, cywilizacja i ludz-
ka ekspansywnoœæ. Co przybysz z planety K-
PAX proponuje w zamian? Mniej wiêcej to,
co John Lennon w wyj¹tkowo ³adnej muzycz-
nie, lecz wyj¹tkowo g³upiej tekstowo piosen-
ce „Imagine” – cyt. „wyeliminowanie pieniê-
dzy, rodziny, religii, pañstw – i tym podob-
nych rzeczy”. Hm, mo¿e prot zamiast w kom-
fortowej amerykañskiej klinice winien wy-
l¹dowaæ w ruskiej „psychuszce” za Stalina,
¿eby przekonaæ siê do czego z regu³y takie
próby prowadz¹?

Jakoœæ wyk³adów prota jest dla mnie
wskazówk¹, ¿e to nie ¿aden obcy umys³, tyl-
ko schizofrenik Porter przemawia ze stron
ksi¹¿ki. Mogê siê oczywiœcie myliæ. Jak jest
naprawdê – przekonamy siê w czêœci trze-
ciej.

Wojciech Szyda

Gene Brewer „Na promieniu œwiat³a”, t³um.
Maria i Andrzej Gardzielowie, Znak 2003
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RE-

CENZJA

Witam serdecznie wszystkich mi³oœników Planety Absurdu.
Dziœ znów bêdzie zabawnie, ale trochê inaczej ni¿ zwykle. Inne

Planety zosta³y mianowicie patronem medialnym wa¿nego wyda-
rzenia – og³oszenia Regulaminu #modrzew – czyli kana³u IRC dla

fanów (fanatyków) twórczoœci Monty Pythona. Kulturalna dyskusja i
wymiana pogl¹dów z u¿ytkownikami tego kana³u bardzo czêsto by³y inspi-

racj¹ dla Planety Absurdu, a i Twórcy Regulaminu przyznaj¹, ¿e czerpali nie-
kiedy pomys³y od autorów pisz¹cych dla Innych Planet. W tym numerze z racji

ograniczonego miejsca przedstawimy Wam pierwsze dziesiêæ ze 101 Zasad, a na-
stêpne ju¿ w najbli¿szej Planecie Absurdu.

Tymczasem bez zbêdnego gadania – Zasady kana³u #modrzew – by barszcz & Tohver:

1. Nigdy nie mów „¿artujê”.
2.

a) Brnij w absurd do samego koñca.
b) Popychaj absurd do granic mo¿liwoœci.

3. Barszcz jest piêkny i szczup³y.
4. ¯adnych peda³ów.
5. Osoby z nickiem nie spe³niaj¹cym zasad z za³¹cznika nr 1 bêd¹ poni¿ane.
6. Myj rêce przed i po.
7. Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
8.

a) Brnij w absurd jeszcze g³êbiej ni¿ robisz to wype³niaj¹c zasadê nr 2.
b) Popychaj absurd jeszcze mocniej ni¿ robisz to wype³niaj¹c zasadê nr 2.

9. Chroñ bobry.
10. Gówno prawda.

Za³¹cznik nr 1:

1.1  Nick powinien byæ zgodny ze statusem u¿ytkownika na kanale.
1.2   Statusy przyznawane u¿ytkownikom:

1.2 a  sta³y bywalec (patrz 1.5 c),
1.2 b  bywalec (patrz 1.5 a),
1.2 c  wpadaj¹cy od czasu do czasu (patrz 1.5 d),
1.2 d  taki co by³ raz czy dwa (patrz 1.5 b),
1.2 e  obcy (patrz 1.5 e),
1.2 f  wchodz¹ca na kana³ tylko podczas nieobecnoœci brata (patrz 1.5 g),
1.2 g  boty i sesje (patrz 1.5 f),
1.2 h za³o¿yciel kana³u (patrz 1.5 h).

1.3 Statusy nadawane s¹ u¿ytkownikom przez Rade Sta³ych Bywalców (patrz 1.4) wed³ug za-
sad opisanych w punkcie 1.6. Wyj¹tek stanowi status za³o¿yciela kana³u (patrz 1.5 h).
1.4 Rada Sta³ych Bywalców sk³ada siê ze sta³ych bywalców kana³u. O przyznaniu statusu sta³e-
go bywalca i w³¹czeniu do Rady Sta³ych Bywalców decyduje Rada Sta³ych Bywalców. W przy-
padku gdy Rada nie posiada ¿adnych cz³onków, na kanale wprowadza siê dyktaturê, a Naczel-
nym Wodzem zostaje za³o¿yciel kana³u (patrz 1.5 h).
1.5 Definicje statusów:

1.5 a   bywalec – osoba odwiedzaj¹ca kana³ przynajmniej 3 razy w tygodniu i spêdzaj¹-

To
masz

 Barc
zyk PLANETA ABSURDU
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ca na nim co najmniej 25% wolnego czasu.
1.5 b  taki co to by³ raz czy dwa – taki co to by³ raz czy dwa,
1.5 c sta³y bywalec – osoba ca³kowicie oddana kana³owi, odwiedzaj¹ca go codziennie

(jedynym usprawiedliwieniem nie odwiedzenia kana³u mo¿e byæ jedna z wymówek wymienio-
nych w punkcie 1.10) i spêdzaj¹ca na nim 100% wolnego czasu,

1.5 d  wpadaj¹cy od czas do czasu – osoba, która wpada na kana³ czêœciej ni¿ taki, co to
by³ raz czy dwa (patrz 1.5 b), ale rzadziej ni¿ bywalec (patrz 1.5 a),

1.5 e   obcy – xenomorf,
1.5 f  boty i sesje – u¿ytkownicy w przypadku których liczba godzin spêdzonych na

kanale jest wiêksza ni¿ liczba wypowiedzianych s³ów,
1.5 g  wchodz¹ca na kana³ tylko podczas nieobecnoœci brata – u¿ytkownik posiadaj¹cy

rodzeñstwo p³ci mêskiej nie pozwalaj¹ce mu na przebywanie na kanale,
1.5 h   za³o¿yciel kana³u – osoba która za³o¿y³a kana³. Status za³o¿yciela jest przechodni

i mo¿e zostaæ odebrany obecnemu za³o¿ycielowi wed³ug zasad opisanych w punkcie 1.7.
1.6 Rada Sta³ych Bywalców (patrz 1.4) obraduje na kanale raz na 2.76 roku. Obecnoœæ na
obradach jest obowi¹zkowa i mo¿e zostaæ usprawiedliwiona jedynie przez podanie jednej z
wymówek wymienionych w punkcie 1.10. Obradom przewodniczy za³o¿yciel kana³u (patrz 1.5
h) oraz naczelny bot (patrz 1.8). G³osowanie nad przyznaniem statusu odbywa siê poprzez
opuszczenie rak i odejœcie spod œciany wszystkich, którzy s¹ „za”.
1.7  Status za³o¿yciela kana³u mo¿na odebraæ obecnemu za³o¿ycielowi przez pokonanie go w
uczciwej walce na pstr¹gi (patrz 1.9) stoczonej wed³ug zasad opisanych w punkcie 1.11.
1.8 Status naczelnego bota otrzymuje bot, który pomyœlnie przejdzie egzamin z zak³adania
m³ota, sadzania na wygodnym fotelu i spuszczania na u¿ytkowników 16 ton.
1.9  Pstr¹gi – gatunki ryb zaliczane do rodziny ³ososiowatych, zamieszkuj¹ce
g³ównie wody dobrze natlenione, czyste. Przebywaj¹ zazwyczaj w górskich potokach o
kamienistym lub ¿wirowym dnie. S¹ drapie¿nikami, ¿ywi¹ siê g³ównie bezkrêgowcami wodny-
mi (skorupiakami, miêczakami, larwami  owadów), owadami chwytanymi znad powierzchni
wody, niewielkimi rybami i ikr¹.
1.10   Opuœci³em obrady Rady Sta³ych Bywalców (patrz 1.4) bo :

1.10 a   by³em pijany,
1.10 b   ten... tego... i wujek,
1.10 c   pies mia³ sraczkê,
1.10 d   ...no bo tak,

1.11  Zasady uczciwej walki na pstr¹gi (patrz 1.9):
1.11 a   chwyæ obur¹cz dorodnego pstr¹ga,
1.11 b   rytmicznie uderzaj przeciwnika pstr¹giem w g³owê.
1.12   Restrykcje dotycz¹ce nicków dla poszczególnych statusów (patrz 1.2):
1.12 a   nick  u¿ytkownika mo¿e sk³adaæ siê z dowolnych znaków z wyj¹tkiem tych

wymienionych w punkcie 1.13. Wyj¹tek stanowi¹:
1.12 a.a  u¿ytkownicy obcego pochodzenia – mog¹ u¿ywaæ jedynie znaków wy-

mienionych w punkcie 1.13,
1.12 a.b  u¿ytkownicy posiadaj¹cy tygrysa bengalskiego (patrz 1.14) – mog¹

u¿ywaæ wszystkich znaków ³¹cznie z tymi wymienionymi w punkcie 1.13,
1.12 a.c  u¿ytkownicy s³uchaj¹cy „muzyki” disco (patrz 1.12 g) polo (patrz 1.12

i) – nie mog¹ u¿ywaæ ¿adnych znaków,
1.12 a.d  stali bywalcy, których nicki mog¹ zawieraæ jeden znak wymieniony w

punkcie 1.13.
1.12 b nick nie mo¿e zaczynaæ siê od du¿ej litery. Wyj¹tek stanowi¹:

1.12 b.a   nicki zaczynaj¹ce siê od znaków wymienionych w punkcie 1.13,
1.12 b.b  nicki nale¿¹ce do osób wymienionych w punkcie 1.12 f,
1.12 b.c  nicki bywalców (patrz 1.5 a) zaczynaj¹ce siê od du¿ej litery,

1.12 c  nick zaczynaj¹cy siê od spó³g³oski nie mo¿e koñczyæ siê na literê wymienion¹ w
punkcie 1.13. Wyj¹tek stanowi¹:
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1.12 c.a   nicki zaczynaj¹ce siê od samog³oski pisanej du¿¹ litera, w których dwa
ostatnie znaki mog¹ byæ znakami wymienionymi w punkcie 1.13 pod warunkiem, ¿e nick nie
zawiera dwóch takich samych liter,

1.12 c.b  nicki zaczynaj¹ce siê dwiema samog³oskami i pisane du¿ymi literami,
które musza zawieraæ co najmniej 5 znaków wymienionych w punkcie 1.13,

1.12 c.c  nicki zaczynaj¹ce siê od 5 samog³osek, które nie maja prawa istnieæ,
1.12 d   nick nie mo¿e zawieraæ dwóch takich samych liter. Wyj¹tek stanowi¹ nicki

zaczynaj¹ce siê od samog³oski lub koñcz¹ce siê znakiem wymienionym w punkcie 1.13,
1.12 e   nick nie mo¿e zawieraæ liter «sz», «cz» i «ch». Wyj¹tek stanowi¹:

1.12 e.a  nicki zaczynaj¹ce siê od samog³oski pisanej du¿¹ liter¹,
1.12 e.b  nicki zawieraj¹ce znaki wymienione w punkcie,
1.13 e.c   nicki obcych (patrz 1.5 e), bywalców (1.5 a), takich co to byli raz czy

dwa (patrz 1.5 b) i nicki sta³ych bywalców (patrz 1.5 c) odpowiadaj¹ce zasadom z punktu 1.12
j,

1.12 f   Wyj¹tki od punktu 1.12 b:
1.12 f.a  osoba, której nick zaczyna siê od takiej samej litero co panieñskie

nazwisko jej matki – nick takiej osoby musi zaczynaæ siê od ma³ej litery nawet je¿eli zaczyna
siê od znaku wymienionego w punkcie 1.13,

1.12 f.b   osoby, posiadaj¹ce status bywalca (1.5 a) lub wpadaj¹cego od czasu do
czasu (1.5 d) – tych osób nie dotycz¹ punkty 1.12 b i 1.12 d,

1.12 f.c  osoba posiadaj¹ca nick jednoliterowy, której nie dotycz¹ zasady zawie-
raj¹ce litery wymienione w punkcie 1.13,

1.12 f.d   punktu 1.12 f.d nie ma,
1.12 f.e  osoby posiadaj¹ce bota lub sesjê przebywaj¹cego na kanale ponad

tydzieñ, które mog¹ u¿ywaæ dowolnego nicka, pod warunkiem, ¿e spe³nia on zasady wymienio-
ne w punktach 1.12 c, 1.12 d i 1.12 j. Wyj¹tek stanowi¹:

1.12 f.e.a   osoby, których boty maja nicki zaczynaj¹ce siê na samog³oskê,
1.12 f.e.b   osoby, których boty maja nicki zwi¹zane z przemys³em spo¿ywczym,

1.12 g  disco – wyspa w pobli¿u zachodnich wybrze¿y Grenlandii, na Morzu Baffina,
1.12 h nick za³o¿yciela kana³u i naczelnego bota musi mieæ bezpoœredni lub poœredni

zwi¹zek z twórczoœci¹ Monty Pythona (np. nick wolfmare jest prawid³owy poniewa¿ nawi¹zuje
do zwierz¹tka futerkowego ¿yj¹cego w lasach, które s¹ miejscem pracy drwali-transwestytow),

1.12 i  polo – hiszpañski taniec z regionu Andaluzji, o szybkim tempie i metrum 3/8.
1.12 j  nick musi mieæ co najmniej 4 znaki. Wyj¹tek stanowi¹ nicki dzieci analfabetów

i blondynek do lat 3,
1.12 k   nick mo¿e mieæ maksymalnie 9 znaków.

1.13 Znaki wymienione w punkcie 1.13:
Û b ½ � ¯ c # ¼ Ò « Ñ é l Ö È m ò z £ ø $ • ÷ Ñ Ï ë A _ ^
1.14  Tygrys (Panthera tigris), ssak zaliczany do rodziny kotów z rzêdu drapie¿nych, zamieszku-
j¹cy w kilku podgatunkach tajgê, d¿unglê, lasy bambusowe wschodniej i po³udniowej Azji. W
górach ¿yje do wysokoœci 3000 m n.p.m. Najwiêkszy przedstawiciel kotów, jeden z najwiêk-
szych drapie¿nych ssaków l¹dowych. Wysokoœæ w k³êbie do 95 cm, d³ugoœæ cia³a do 290 cm,
ogona do 120 cm.

Tomasz Barczyk
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Pawe³ Ostrowski

Niebezpieczeństwo
minęło
S¹ ksi¹¿ki – legendy, do których zbli¿aæ siê
nale¿y z odpowiednim szacunkiem. Kupno
takowej przeradza siê w ma³¹ uroczystoœæ i
doprawdy nie ka¿da ksiêgarnia do odpowied-
niej celebry siê nadaje. Kiedy cz³owiek rzecz
ju¿ nabêdzie, wypada do lektury odpowiednio
spi¹æ siê wewnêtrznie: nie czytaæ w poci¹gu,
nie czytaæ na kacu, odbyæ ma³e rekolekcje z
histori¹ gatunku. Nastêpnie wysy³amy ¿onê z
dzieæmi na narty czy tam nad morze, czekamy
na koniec tygodnia, bezwzglêdnie wy³¹czamy
telefon i mo¿na ju¿ siadaæ do ca³onocnej lek-
tury. Alkoholu nie zalecamy.

W odniesieniu do „Niebezpiecznych wi-
zji”, najs³ynniejszej antologii SF, to tylko na
po³y ¿art. ¯eby odebraæ i zrozumieæ tê ksi¹¿-
kê w³aœciwie, z pewnoœci¹ trzeba coœ o niej
wiedzieæ. Dla wyrobionego czytelnika fanta-
styki, nawet je¿eli nie dotar³ wczeœniej do wy-
dañ klubowych b¹dŸ nie natkn¹³ siê na prze-
druki pomieszczonych w „Wizjach” opowia-
dañ w innych antologiach, nie jest tajemnic¹,
¿e „Niebezpieczne wizje” by³y manifestacj¹
pewnego programu czy wrêcz rewolucji w fan-
tastyce naukowej drugiej po³owy lat 60. Har-
lan Ellison, jej redaktor, szeroko pisa³ we wstê-
pie o celach przyœwiecaj¹cych mu podczas
wyboru opowiadañ do ksi¹¿ki, która powsta-
³a z potrzeby przedstawienia nowych horyzon-
tów, nowych form, nowych stylów, nowych
wyzwañ literatury naszych czasów. Rol¹ re-
daktora by³o dotarcie do opowiadañ zbyt œmia-
³ych jak na swoje czasy, zachêcenie autorów
do zrzucenia okowów niepisanej cenzury, znie-
chêcaj¹cej do pisania opowiadañ przepojonych
polityczn¹ pasj¹, maluj¹cych przysz³oœæ zbyt
ponurymi barwami lub mog¹cych ³amaæ inne
tabu. Ellison chlubi³ siê, ¿e nikt przed nim nie
powiedzia³ autorom uprawiaj¹cym SF Wyci¹-
gnij wszystkie zatyczki, obal bariery, po pro-
stu powiedz co myœlisz Tak tylko mog³a po-
wstaæ ksi¹¿ka zrywaj¹ca z ogranymi schema-
tami, zamykaj¹cymi fantastykê naukow¹ w

krêgu starej tandety w stylu „œwirus w maszy-
nie czasu”. Ellison zreszt¹ nie ukrywa³, ¿e
przygotowuj¹c „Niebezpieczne wizje” mia³ na
celu tak¿e rehabilitacjê fantastyki, zwanej
przez niego elegancko a niezrozumiale fikcj¹
spekulatywn¹, wyrwanie jej z gatunkowego
getta i przywrócenie kontaktu z problematyk¹
poruszan¹ przez tzw. g³ówny nurt. Po czêœci
mu siê to uda³o, skoro ksi¹¿ka zosta³a zauwa-
¿ona i poza krêgiem mi³oœników SF, a podob-
no nawet sprzedawana razem z awangardowy-
mi powieœciami.

Od ukazania siê „Niebezpiecznych wizji”
minê³o jednak 35 lat. Nieodparcie musie na-
suwaæ siê zatem pytanie, czy tak silne wpisa-
nie ksi¹¿ki w czasowo-sytuacyjny kontekst nie
utrudni jej odbioru w polskim przek³adzie. Pó³
biedy, jeœli chodzi o przedmowy (bredni sztuk
trzy), redaktorskie wprowadzenia do poszcze-
gólnych opowiadañ i autorskie do nich pos³o-
wia. Czêœæ jest poznawczo cenna, czêœæ ma
wartoœæ jedynie historyczn¹, a czêœæ – jak
wywody Sturgeona nad rozmaitymi okolicz-
noœciami towarzysz¹cymi nadaniu na poczcie
jego wk³adu w antologiê – kwalifikuje siê zgo-
³a jako objawy pomrocznoœci jasnej. Tym nie-
mniej Ellison zakazuje wydawcom dokonywa-
nia skrótów i ¿¹da zamieszczania owych elu-
kubracji w ca³oœci; mniemaæ nale¿y, ¿e nie
czyni tak bez powodu (chyba skrzêtnie liczy
znaki pisarskie). Dlatego bezwzglêdnie zale-
cam przynajmniej jednokrotne zapoznanie siê
z „Wizjami” w ca³oœci; kto zirytowany rozma-
ite wstawki pominie, ten podczas lektury wiele
utraci z klimatu. Ale jak tam chcecie.

Dla wspó³czesnego czytelnika w naszym
kraju wa¿niejsze jednak, czy po tylu latach
broni siê to, co ostatecznie w antologii naj-
wa¿niejsze – poszczególne wchodz¹ce w sk³ad
„Niebezpiecznych wizji” opowiadania. Linie
i daty, rewolucje i kontrrewolucje w polskiej
fantastyce przebiegaj¹ wszak zupe³nie inaczej;
jakoœ ciœnie mi siê w tym miejscu uwaga, ¿e
poza pierwszymi „Wizjami alternatywnymi”
i mo¿e „Czarn¹ msz¹” ¿aden polski zbiór opo-
wiadañ takiego szumu nie narobi³.

W tym miejscu wypada jeszcze stwierdziæ
dwie rzeczy. Konstatacja pierwsza jest w³a-
œciwe doœæ przewidywalna: dobór tematów,
poruszane idee i w koñcu wnioski wyci¹gane
przez pisz¹cych do antologii autorów nie mog¹
budziæ dziœ takich emocji, jak w chwili i miej-
scu pierwszego wydania. Œwiatem bogatszym
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o trzy dekady doœwiadczeñ nie mog¹ wstrz¹-
sn¹æ  autorzy SF pisz¹cy o degeneracji pañ-
stwa opiekuñczego (John T. Sladek Szczêœli-
wi) albo niebezpieczeñstwie przerodzenia siê
demokracji w zakamuflowan¹ dyktaturê (Kris
Neville Wytyczne rz¹dowe). Obyczajowy per-
misywizm uznaje prawo do kwestionowania
wszelkich tabu (s³ynne Gdyby wszyscy mê¿-
czyŸni byli braæmi, pozwoli³byœ któremuœ o¿e-
niæ siê z twoj¹ siostr¹? Theodora Sturgeona),
a zainteresowanie podbojem kosmosu zmala-
³o do tego stopnia, ¿e wyci¹ganie perwersyj-
nych przyczyn uwielbienia dla bohaterskich
astronautów przechodzi ju¿ bez echa (Samuel
R. Delany Tak, i Gomora). Czy sta³o siê tak
dlatego, ¿e ponure podejrzenia dotycz¹ce
prawdziwego, okrutnego oblicza ludzkiej na-
tury (Robert Silverberg Muchy, Robert Bloch
Zabawka dla Juliette) okaza³y siê faktem?
Zachêcam gor¹co do lektury „Niebezpiecznych
wizji” i samodzielnego poszukiwania odpo-
wiedzi, gdy¿ – to druga uwaga – znakomita
wiêkszoœæ opowiadañ zamieszczonych w to-
mie jest po prostu wcale dobrze napisana.
Obok wy¿ej wzmiankowanych (choæ nie
wszystkich) opowiadañ zawieraj¹cych w so-
bie wyraŸn¹ tezê, antologia zawiera przecie¿
znakomite teksty pozbawione wad stricte par-
tykularnego przekazu; wymieniæ wystarczy
choæby najbardziej znane, jak Wiara naszych
ojców Philipa K. Dicka, Domek dla lalek Ja-
mesa Crossa albo absolutnie brawurowych
JeŸdŸców purpurowej doli Philipa José Far-
mera. Wybór jest naprawdê spory i zapewne
ka¿dy czytelnik spoœród 33 opowiadañ 32 au-
torów znajdzie kilka szczególnie przypadaj¹-
cych mu do gustu. Choæ wiêc „niebezpieczeñ-
stwo” tkwi¹ce  w „Niebezpiecznych wizjach”
mog³o siê kolejnym odbiorcom oswoiæ, anto-
logia Harlana Ellisona nadal cieszy siê nie-
ustaj¹cym powodzeniem. Pierwsze polskie
pe³ne i oficjalne wydanie pozwoli³o ten fakt
wyjaœniæ w sposób najprostszy z mo¿liwych;
to po prostu bardzo dobra ksi¹¿ka...

Pawe³ Ostrowski

Niebezpieczne wizje. Red. Harlan Ellison.
T³um. ró¿ni (tako¿ co do poziomu). Wyd. So-
laris 2002. Cena 45 z³.

Wojciech Szyda

¯yjemy w czasach, gdy w cenie jest to, co szyb-
kie i krótkie (nie dotyczy przemys³u porno).
Piosenki w rozg³oœniach radiowych nie mog¹
przekroczyæ trzech-czterech minut. Zespó³,
który nagrywa ponad dziesiêciominutowe su-
ity nigdy na antenie komercyjnej stacji nie
zagoœci. W sieciach fast-foodów dostajemy
¿arcie niemal bez czekania – mniejsza o jego
jakoœæ, oryginalnoœæ smaku i tego typu kuli-
narne niuanse. Ob³êdna filozofia monta¿u fil-
mowego jest zaka³¹ wspó³czesnego kina –
nakrêcony materia³ re¿yserski nale¿y ci¹æ, ci¹æ
i ci¹æ a¿ upodobni siê do pó³toragodzinnego
teledysku, bez ¿adnej d³ugiej sceny, trac¹c przy
tym na wartoœci (nawet jeœli nie by³o specjal-
nie z czego traciæ – np. „Ogniem i mieczem”
lub „WiedŸmin”). Podsumowuj¹c: w obrocie
handlowym, us³ugowym i kulturalnym obo-
wi¹zuje nastêpuj¹ca dyrektywa: ma byæ krót-
ko, szybko i tanio. Dotyczy to oczywiœcie rów-
nie¿ obrotu erotycznego (one night stands,
promiskuityzm etc.), przy czym s³owo „obra-
caæ” nabiera tu pewnej wieloznacznoœci. Jed-
nym s³owem: ¿yjemy w kulturze szybkich nu-
merków.

O dziwo – spostrze¿enia te do koñca nie
dotycz¹ rynku ksi¹¿ki. Z jednej strony najbar-
dziej komercyjne czytad³a nie s¹ obszerne
(starczy wzi¹æ do rêki przys³owiowego ju¿
„Harlequin’a” czy inny przyk³ad literatury
wagonowej – nie dotyczy wagonów sypial-
nych), jednak z drugiej strony – wielkim po-
wodzeniem ciesz¹ siê wszelkie cykle (zw³asz-
cza fantasy, lecz nie tylko): dylogie, trylogie,
tetralogie, piêcioksiêgi itd. I ¿eby by³o jesz-
cze œmieszniej – owe literackie „sagi” wpi-
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suj¹ siê jak znalaz³ w nurt wspó³czesnej kultu-
ry popularnej, harmonijnie koegzystuj¹c z ham-
burgerami, „ciêtymi” filmami i piosenka-
mi zespo³u „Ich troje”. Cykle powieœciowe nie
s¹ przy tym wyj¹tkiem – mamy w koñcu jesz-
cze tasiemcowate seriale, sitcomy i opery my-
dlane (kiedyœ brazylijskie, póŸniej wenezuel-
skie, teraz równie¿ rodzime). Mimo tych od-
stêpstw bêdê siê upiera³ przy istnieniu wyraŸ-
nego nurtu decyduj¹cego o specyfice wspó³-
czesnego „life-style” – nurtu daj¹cego siê stre-
œciæ w kilku s³owach, za pomoc¹ prostej tra-
westacji znanego sloganu reklamowego (Big-
ger, faster, more!). Styl ¿ycia nowoczesnego
cz³owieka, idealnego konsumenta z gatun-
ku „rynkowych barometrów”, mo¿na
sprowadziæ do has³a: Shorter, faster,
again! Oczywiœcie, jak ju¿ zaznaczy-
³em, nie dotyczy to seriali filmowych
oraz powieœciowych cykli. Poza tym
zjawisko jest bardzo wyraŸne – nie
sposób go nie dostrzec.

Niedawno wpad³y mi w rêce an-
tologie wydawnictwa Reader’s Di-
gest z serii „Ksi¹¿ki Wybrane”. S¹
to swego rodzaju ksi¹¿kowe czte-
ropaki, gdy¿ w ka¿dym tomie mo¿-
na znaleŸæ cztery powieœci skróco-
ne do rozmiarów mikropowieœci.
Znane tytu³y – w³aœciwie same best-
sellery (je¿eli nie ukaza³y siê w Pol-
sce, to odnios³y sukces komercyjny w
USA). G³oœne nazwiska autorów: Gri-
sham, Higgins, Follet etc. Najciekaw-
sze jest jednak to, ¿e wydawnictwo zna-
ne z dobrych leksykonów i s³owników
oraz arcynudnego, wyj¹tkowo bezp³cio-
wego czasopisma, oferuje czytelnikom towar
maksymalnie skondensowany, niczym zupa w
proszku. Znajduj¹ siê tam bowiem nie orygi-
nalne, pe³ne wersje powieœci, ani nawet ich
wersje z powycinanymi rozdzia³ami czy sce-
nami, ale specyficzne opracowania, dokonane
za zgod¹ w³aœcicieli praw autorskich przez
sztaby redaktorów pracuj¹cych dla Reader’s
Digest. Polegaj¹ one na umiejêtnym wyrzuce-
niu z powieœci wszystkiego, co zbêdne czytel-
nikowi dla œledzenia fabu³y – dygresji, d³u¿-
szych opisów, dialogów etc. Zostaje sam szkie-
let – napisany reporterskim wrêcz stylem ki-
kut powieœciowy. Walorów literackich specjal-
nie w nim nie ma, jêzyk zostaje ca³kowicie

zinstrumentalizowany – ma byæ œlizgawk¹, po
której szybko i g³adko mknie wyobraŸnia czy-
telnika. Cel takiego zabiegu jest oczywisty:
u³atwiæ czytanie. Problem w tym, ¿e trudno
tutaj mówiæ o czytaniu – to raczej absorbowa-
nie fabu³y przy najmniejszym wysi³ku ze stro-
ny czytaj¹cego. Co w tym z³ego? – spyta ktoœ.
Czy czytanie ma byæ trudne? Oczywiœcie, ¿e
nie – trudnoœæ odbioru nigdy nie by³a samo-
istn¹ wartoœci¹ w literaturze. Jednak ³atwoœæ
odbioru, jak¹ proponuje Reader’s Digest w
serii „Ksi¹¿ek Wybranych” jest ³atwoœci¹ kosz-
tem wyrafinowania – tego typu opracowania
s¹ wycelowane w œredni gust, tak jak smak
kanapki w McDonaldsie. Lubisz dobrze zjeœæ
– twój apetyt nie zostanie zaspokojony, choæ
mo¿esz siê napchaæ do woli, zyskuj¹c uczu-
cie sytoœci. Inna metafora nakazuje po-
równaæ „preparaty literackie” Reader’s
Digest do wypychanych zwierz¹t. Przy
jednoczesnej miniaturyzacji, rzecz ja-
sna.

W tym miejscu dotykamy g³ów-
nego problemu tego felietonu: czy

czytelnik pragnie jedynie za-
spokajaæ g³ód fabu³y, wy-

s³uchiwaæ historii opo-
wiadanych dru-

kiem przez
speców (ame-

rykañskich au-
torów bestselle-

rów), czy mo¿e
jednak siêga po

ksi¹¿kê, poniewa¿
bardziej od fabu³y

podoba mu siê meto-
da fabularyzacji (styl autora, jego sposób wi-
dzenia œwiata i snucia opowieœci)? Oczywi-
œcie zale¿y to od czytelnika. Œmiem jednak
twierdziæ, ¿e na miano czytelników przez du¿e
„C” zas³uguj¹ jedynie ci, którzy prezentuj¹
drugie podejœcie. Pierwsi lubi¹ ch³on¹æ fabu-
³y bez wzglêdu na ich formê podawcz¹ – ni-
czym g¹bki absorbuj¹ce wodê, alkohol lub
urynê. Pragn¹ tego, co Amerykanie zw¹ „good
story” – reszta jest drugorzêdna, mo¿e to byæ
tekst, film, gra, dowcip; wa¿ne by poznaæ bieg
wypadków. A wiêc pisarzem w tym znaczeniu
jest ten, kto wymyœla dobre historie i umie je
sprzedawaæ – a do tego wystarczy œrednie opa-
nowanie jêzyka i literackich œrodków wyrazu.
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Tak naprawdê rz¹dzi fabu³a, akcja i bohatero-
wie. W przypadku utworów literackich jest ju¿
inaczej – ocenianie ich przez pryzmat tego, czy
spe³niaj¹ kryterium „good story”, by³oby g³u-
pot¹. Oczywiœcie nie jest to alibi dla literac-
kiej nudy, daleki jestem od podobnych here-
zji. Jednak udany tekst to taki, który ma do
zaoferowania wiêcej ani¿eli tylko „ciekaw¹ hi-
storiê”; du¿o wiêcej. W przeciwnym razie jê-
zyk pisany nie by³by potrzebny – wystarczy-
³oby dobrze opowiadaæ. Jest to o tyle zasta-
nawiaj¹ce, ¿e s³yszy siê czasami pochwa³y w
rodzaju: ale œwietny tekst, w ogóle nie czu-
³em, ¿e czytam!... B³¹d – takiemu czytelni-
kowi podoba³a siê historia a nie tekst, który
by³ sprawnym opowiedzeniem historii. Wy-
darzenia wci¹gnê³y go na tyle, ¿e niczego
wiêcej nie potrzebowa³ – najprawdopodob-
niej by³ to poszukiwacz „dobrych opowieœci”,
a nie fan literatury. Oczywiœcie nie nale¿y
wyci¹gaæ st¹d wniosku, ¿e dobry literacko
utwór powinien stanowiæ przeszkodê dla czy-
telnika – choæ czasami warto siê zmierzyæ z
czymœ trudnym, by mieæ z tego satysfakcjê.
Zreszt¹ – trudne, ³atwe – to s¹ pojêcia
wzglêdne. Dla jednych trudny bêdzie Zie-
miañski, dla innych ³atwy Dostojewski. Nie
nale¿y jednak iœæ na ³atwiznê i zra¿aæ siê po-
zorn¹ nieprzystêpnoœci¹ pewnych tekstów.
Czytania nale¿y siê uczyæ, podobnie jak ogl¹-
dania malarstwa – dopiero wtedy mo¿na do-
ceniæ pewne rzeczy. Nie trzeba byæ pieka-
rzem, aby oceniæ smak chleba – racja, choæ
trzeba byæ ju¿ smakoszem, aby doceniæ smak
sushi. Warto w³o¿yæ wysi³ek w „oczytanie”,
by zyskaæ ³atwoœæ poruszania siê po wierz-
cho³kach ambitnej literatury – to kwestia zdo-
bycia umiejêtnoœci, zyskania odpowiednich
kompetencji. Alpiniœci te¿ zaczynaj¹ od nie-
wielkich górek, by póŸniej zdobywaæ piêcio-
, szeœcio-, siedmio- i oœmiotysiêczniki. Na-
prawdê warto, chyba ¿e nale¿y siê do gatun-
ku poch³aniaczy fabu³, a nie mi³oœników jê-
zyka. Oczywiœcie mo¿na posiadaæ obie te
cechy jednoczeœnie, w ró¿nym stopniu – od
tego te¿ pewnie zale¿¹ czytelnicze preferen-
cje. Literatura jest wielkim poszukiwaniem
– tak dla autorów, jak i czytelników. Inny
mo¿e byæ tylko przedmiot poszukiwañ. I ka¿-
dy musi sobie sam odpowiedzieæ, czego tak
naprawdê szuka.

Wojciech Szyda

Micha³ Protasiuk

Jaki jest najwiêksze odkrycie w histo-
rii nauki? Poniewa¿ rankingi to jedna
z najchêtniej czytanych pozycji w pra-
sie, podobnych zestawieñ mieliœmy i
mieæ bêdziemy bez liku. Jaki wytwór
myœli ludzkiej postawiæ nale¿y wów-
czas na piedesta³? Zdania s¹ podzielo-
ne: niektórzy palmê pierwszeñstwa
przyznaj¹ ko³u, inni chêtniej widz¹ w
tym miejscu komputer lub bombê ato-
mow¹. Kto bardziej oblatany zdecydu-
jê siê na trzy prawa dynamiki Newto-
na, teoriê wzglêdnoœci lub mechanikê
kwantow¹. Idê o zak³ad, i¿ tylko nie-
wielu wska¿e liczbê.

Jak to, liczbê – obruszy siê byæ
mo¿e wielu czytelników. – Przecie¿ to
pojêcie intuicyjnie, ka¿dy siê z nim
rodzi i nie trzeba go odkrywaæ.

Tymczasem wcale tak nie jest.
Choæ sobie tego nie uœwiadamiamy,
tkwi¹c silnie w kulturze przesi¹kniê-
tej matematyk¹, wynalazek liczby naj-
silniej chyba zmieni³ oblicze œwiata.
Liczbê, a szerzej matematykê zrodzi³o
myœlenie abstrakcyjne. Niegdyœ liczba
zwi¹zana by³a nierozerwalnie z przed-
miotami, które opisywa³a. I dopiero
staro¿ytni Grecy dokonali tego gigan-
tycznego postêpu, potrafi¹c wyabstra-
howaæ pojêcie liczby z codziennego do-
œwiadczenia. Wczeœniej by³y trzy kozy,
trzy jab³ka, troje ludzi, ale matematy-
ka narodzi³a siê dopiero w chwili, gdy
zaistnia³o pojêcie liczby „trzy”, jako
wartoœci samej w sobie. ¯e by³ to ko-
losalny skok jakoœciowy, nikogo nie
trzeba chyba przekonywaæ. Kto ma
jeszcze w¹tpliwoœci, niech zwróci uwa-
gê, i¿ w wielu pierwotnych kulturach
pojêcie liczby do dziœ nie zosta³o do
koñca wytworzone. Jeœli mnie pamiêæ
nie myli u Aborygenów istniej¹ nastê-
puj¹ce liczebniki: „jeden”, „dwa”,
„trzy” i „wiele”. Nietrudno wiêc
stwierdziæ, ¿e w takich warunkach two-
rzenie matematyki mo¿na uznaæ za co-
kolwiek problematyczne.

W literaturze SF czêsto kluczow¹
rolê odgrywa pierwszy cz³on: science.
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Mamy wiêc powieœci zbudowane w oparciu o
alternatywn¹ fizykê, biologiê, historiê, socjo-
logiê, a nawet filozofiê. Celem tego artyku³u
jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dla-
czego nie ma dzie³ SF, opieraj¹cych siê na al-
ternatywnej matematyce. Wydawaæ by siê
mog³o, i¿ jest to rozwi¹zanie najbardziej oczy-
wiste, wszak to matematyka jest nazywana
„królow¹ nauk”.

Nim to jednak zrobimy, spróbujmy odna-
leŸæ odpowiedŸ na pytanie: czym jest mate-
matyka? Nie jest to kwestia ³atwa. Wielu ma-
tematyków i filozofów przyjmuje w tej kwe-
stii stanowisko, które mo¿emy nazwaæ „ope-
racyjnym”: matematyk¹ jest to, czym zajmuj¹
siê matematycy. Na przeciwleg³ym biegunie
le¿y pogl¹d wyg³oszony przez g³ównego bo-
hatera filmu D. Aranofskiego pt. „Pi”: „mate-
matyka jest jêzykiem natury”. Aby przybli¿yæ
rzeczony punkt widzenia przytoczê zabawn¹
przypowieœæ, jak¹ zamieœci³ Stanis³aw Lem w
ksi¹¿ce „Tajemnica chiñskiego pokoju”1 . Wy-
obraŸmy sobie krawca, mieszkaj¹cego na ob-
cej planecie i zamkniêtego w izolowanym po-
mieszczeniu. Krawiec nigdy nie widzia³ miesz-
kañców owej planety, co jednak nie przeszka-
dza mu w projektowaniu i szyciu fantazyjnych
strojów. Niektóre ubrania nie maj¹ otworów
na koñczyny, inne zaœ przewiduj¹ trzy g³owy i
piêæ r¹k itd. Na koñcu zaproœmy kosmitów do
pracowni krawieckiej, by wybraæ mogli sobie
przyodziewek. Ile wynosi szansa, ¿e ubranie
bêdzie pasowaæ? Niewiele – to oczywiste.
Tymczasem wszystkie ubrania wygl¹daj¹, jak-
by wysz³y spod miary.

Jaki ma to zwi¹zek z matematyk¹? Ano
ma i to znaczny. Opisana sytuacja jest para-
lel¹ „niepojêtej efektywnoœci matematyki w
naukach przyrodniczych”, jak okreœli³ to E.
Wigner. W przyk³adzie Lema krawiec jest
matematykiem, szyte ubrania to matematycz-
ne teorie, zaœ kosmici odpowiadaj¹ rzeczywi-
stoœci. Nad tym problemem od lat ³ami¹ sobie
g³owê myœliciele: dlaczego przyroda zachowu-
je siê na sposób matematyczny, dlaczego zja-
wiska fizyczne daj¹ siê œciœle opisaæ w jêzyku
matematyki? To potê¿ny problem filozoficzny
i niech nikt siê ³udzi, ¿e znajdziemy na niego
³aw¹ odpowiedŸ.

W tym miejscu warto zrobiæ jeszcze jedn¹
dygresjê i pochyliæ siê nad zagadnieniem re-
lacji matematyki do fizyki. Fizycy zazwyczaj
traktuj¹ matematykê jako narzêdzie s³u¿¹ce do

opisu badanych zjawisk. W myœl niniejszego
pogl¹du to matematyka jest najpierw i to fizy-
ka rozwija siê w oparciu o „królow¹ nauk”.
Czasem jednak to fizyka wybiega w przysz³oœæ
i bada problemy, do opisu których odpowied-
nia matematyka nie zosta³a jeszcze stworzo-
na. Taki stan rzeczy stawia de facto znak rów-
noœci pomiêdzy matematyk¹ i fizyk¹, traktu-
j¹c t¹ pierwsz¹ jako iloœciowe odzwierciedle-
nie praw przyrody. Warto w tym miejscu po-
stawiæ pytanie, który zbiór jest szerszy: zbiór
matematycznych twierdzeñ czy fizycznych
praw. Innymi s³owy: czy istniej¹ twierdzenia
matematyczne nie odzwierciedlone przez pra-
wa przyrody czy te¿ s¹ mo¿e zasady fizyczne
niemo¿liwe do prze³o¿enia na jêzyk matema-
tyki. Wydaje mi siê, i¿ wiêkszoœæ osób (w tym
te¿ matematyków) intuicyjnie zgodzi siê z
odpowiedzi¹ pierwsz¹, obstaj¹c przy twierdze-
niu, i¿ w matematyce istniej¹ du¿e obszary
„matematyki czystej” czyli nauki dla samej
nauki, nie znajduj¹cej ¿adnego praktycznego
zastosowania. Funkcjonuje te¿ pogl¹d alter-
natywny: pomiêdzy matematyk¹ i fizyk¹ ist-
nieje pe³na równowaga i ka¿dy obiekt mate-
matyczny jest odzwierciedlony w rzeczywisto-
œci. Punkt widzenia radykalny, nie ma co ukry-
waæ i konia z rzêdem temu, kto go obroni.

Pytaniami takimi jak powy¿sze zajmuje siê
ga³¹Ÿ filozofii zwana filozofi¹ matematyki.
Mo¿na w niej generalnie wyró¿niæ jeden wiel-
ki spór i cztery stanowiska wokó³ niego, z któ-
rych jedno wyraŸnie odstaje od pozosta³ych.
Sporem tym jest pytanie: czy matematycy ma-
tematykê odkrywaj¹ czy wymyœlaj¹. ̄ e jest to
potê¿ne zagadnienie, zgadn¹æ nietrudno (otar-
liœmy siê o nie w poprzednim akapicie, bada-
j¹c wzajemne relacje matematyki do fizyki).
Jak ju¿ powiedzia³em, istniej¹ cztery podsta-
wowe stanowiska:

Platonizm. Pogl¹d najsilniejszy, znacznie siê
ró¿ni¹cy od pozosta³ych. Platonicy s¹ zdania, i¿
matematyka jest nad dana, a wszystkie obiekty
matematyczne (proste, funkcje, ró¿niczki, ma-
cierze…) istniej¹ realnie, w innej rzeczywisto-
œci, poza czasem, niezale¿nie od nas. Platon
mówi³, ¿e nasz œwiat jest odbiciem prawdziwe-
go œwiata idei, oni zaœ uwa¿aj¹, ¿e do rzeczywi-
stoœci matematycznej mamy wgl¹d jedynie po-
przez intelekt. Mo¿emy rysowaæ tysi¹ce trójk¹-
tów na papierze, ale ka¿dy z nich bêdzie jedynie
odbiciem idei prawdziwego trójk¹ta istniej¹cej
„gdzieœ tam”, poza czasem i przestrzeni¹.
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Co ciekawe matematyczny platonizm jest
pogl¹dem, który mo¿na zweryfikowaæ empi-
rycznie. Jak to zrobiæ? Nale¿y po prostu zapo-
znaæ siê matematyk¹ nie wytworzon¹ przez
umys³ ludzki. Niestety, w tej chwili to zdanie
niewykonalne. Jak zatem widzimy, kontakt z
rozwiniêt¹ pozaziemsk¹ cywilizacj¹ oprócz
wielu niew¹tpliwych korzyœci, definitywnie
rozwi¹za³by najwiêkszy spór w filozofii ma-
tematyki. Jeœli kosmici u¿ywaliby matematy-
ki „ziemskiej” (naturalnie w zupe³nie innej
notacji), jeœli istnia³yby tam funkcje, ca³ki i
zbiory – wtedy zwyciê¿y³by platonizm. Dopó-
ki siê tak nie stanie, pozostaj¹ nam dywaga-
cje i mêtne wywody.

Na marginesie warto wspomnieæ, i¿ pla-
tonizm wspiera wielu pisarzy SF. Wymieniê
tu choæby Carla Sagana i Stanis³awa Lema z
ich powieœciami „Kontakt” i „G³os Pana”. W
obu tych ksi¹¿kach matematyka jest uniwer-
salnym jêzykiem wszechœwiata, to kod, za po-
moc¹ którego mog¹ porozumiewaæ siê obce
sobie cywilizacje, rozdzielone przepaœci¹
œwietlnych lat.

Formalizm. Pr¹d ten powsta³ na prze³o-
mie XIX i XX wieku jako wynik odkrycia (po-
winienem napisaæ wymyœlenia) k³opotliwych
paradoksów logicznych (polecam mój artyku³
z 11 numeru IP pt. „I tak, i nie, czyli krótki
przewodnik po paradoksach”). W odpowiedzi
na zaistnia³e w¹tpliwoœci David Hilbert za-
proponowa³ program, maj¹cy na celu wyeli-
minowanie wszystkich niepewnoœci. Ca³a
matematyka zosta³a sprowadzona do manipu-
lacji symbolami zgodnie z okreœlo-
nymi regu³ami. Królowa nauk nie
ma ¿adnego znaczenia, jest ona
logicznie niesprzeczn¹ gr¹, za-
baw¹ w myœl ustalonych uprzed-
nio aksjomatów. Królowa nauk
istnieje wy³¹cznie na papierze,
sama w sobie nie posiada ¿ad-
nego znaczenia. A „niepojêta
efektywnoœæ matematyki w
naukach przyrodniczych”?
Dla formalisty to jedynie
zbieg okolicznoœci.

Jak wiêc widaæ pomiê-
dzy platonizmem a forma-
lizmem rozci¹ga siê ot-
ch³añ. Ró¿nicê pomiêdzy
tymi nurtami filozofii w
dosadny sposób wyt³uma-

czy³ Alan Turing na ³amach powieœci N. Ste-
phensona pt. „Cryptonomicon”. Jego zdaniem
dyskusja toczy siê o to, czy matematyka jest
odkrywaniem prawdy (platonizm) czy trzepa-
niem kapucyna (formalizm).

Konceptualizm. Kolejny nurt antyplato-
nistyczny. Zdaniem konceptualistów matema-
tyka jest tworzona przez ludzi, czyli œciœle
uwarunkowana przez kulturê. A poniewa¿
wyniki s¹ poci¹gaj¹ce (tak¿e z estetycznego
punktu widzenia), nastêpnie naci¹ga siê je do
opisu rzeczywistoœci. W sukurs konceptuali-
zmowi idzie filozofia Poppera. Nauka jest
wieczn¹ falsyfikacj¹, nawet w matematyce nie
mo¿emy poznaæ prawdy obiektywnej, a jedy-
ne co da siê zrobiæ to pracowaæ nad dok³ad-
niejsz¹ aproksymacj¹ wyników. Pojêcie „ma-
tematycznej teorii” zastêpowane jest przez
„matematyczny model”.

Intuicjonizm. Podobnie jak i formalizm
intuicjonizm powsta³ jako zamieszanie spowo-
dowane XIX – wieczn¹ rewolucj¹ w teorii
mnogoœci. Intuicjoniœci s¹ zdania, i¿ nale¿y
uznaæ tylko te wielkoœci, które mo¿na skon-
struowaæ z liczb naturalnych w skoñczonej
liczbie kroków logicznych. Liczby naturalne
– wiadomo, wywodz¹ siê z codziennego do-
œwiadczenia i s¹ najbardziej chyba intuicyj-
nym pojêciem w ca³ej matematyce. Choæ i one
nie s¹ tak proste, jak to siê mo¿e zdawaæ. Ber-
trand Russell, bodaj¿e, powiedzia³, ¿e ilekroæ

myœli o liczbie 2, doznaje za-
wrotu g³owy.

Tak oto prezentu-
je siê g³ówny front

zmagañ w zakre-
sie filozofii

matematy-
k i .
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Myœlê, ¿e ka¿dy z czytelników odnalaz³ sta-
nowisko dla siebie. Pora jednak wróciæ do klu-
czowego pytania: dlaczego tak trudno stwo-
rzyæ alternatywn¹ matematykê?

W tym celu przytoczymy pewn¹ opowieœæ
z historii królowej nauk. ¯yj¹cy 300 lat przed
Chrystusem Euklides stworzy³ podwaliny pod
wspó³czesn¹ geometriê (doskonale znan¹ dziœ
z podrêczników geometriê euklidesow¹). W
swoim dziele „Elementy” sformu³owa³ piêæ
aksjomatów, które obowi¹zuj¹ do dziœ. Czte-
ry pierwsze maj¹ charakter intuicyjny (punkt,
linia prosta, okr¹g i k¹t prosty). O wiele go-
rzej z aksjomatem pi¹tym, który przytoczymy
dla encyklopedycznego porz¹dku: „Jeœli dwie
linie proste le¿¹ce na p³aszczyŸnie s¹ przeciê-
te trzeci¹ i jeœli suma k¹tów wewnêtrznych
po jednej stronie jest mniejsza od dwóch k¹-
tów prostych, to te linie proste siê spotkaj¹,
jeœli je dostatecznie przed³u¿yæ z tej strony,
gdzie suma k¹tów jest mniejsza od dwóch
k¹tów prostych”. Uff. Postulat ten, znacznie
odstaj¹cy charakterem od pozosta³ych, przez
wiele wieków spêdza³ matematykom sen z
powiek: czy nie mo¿na go pomin¹æ, wywieœæ
z aksjomatów pozosta³ych, sformu³owaæ w
inny sposób? Rozwi¹zanie przysz³o dopiero w
XIX wieku. Dwóch matematyków: £obaczew-
ski i Riemann, sformu³owa³o alternatywne
geometrie, które uznawa³y cztery pierwsze
aksjomaty Euklidesa, modyfikuj¹c aksjomat
pi¹ty. I tak w geometrii £obaczewskiego suma
k¹tów w trójk¹cie jest mniejsza ni¿ 1800, zaœ
w geometrii Riemanna wiêksza. Fantastyka?
Nie, matematyka.

Myœlê, ¿e konkluzja tekstu jest jasna. Tak
trudno stworzyæ alternatywn¹ matematykê,
gdy¿ Królowa Nauk jest tylko jedna. Próbu-
j¹c robiæ w niej wy³om, jedynie poszerzamy
granice. Ale to zadanie ekstremalnie trudne,
gdy¿ musimy sprostaæ wymaganiom wewnêtrz-
nej spójnoœci i logicznej niesprzecznoœci.
Matematyka jest œledzeniem niezmiennoœci w
chaotycznej rzeczywistoœci. To poszukiwanie
wiecznoœci, która – jak to wiecznoœæ – jest
tylko jedna.

Micha³ Protasiuk

1 Wszystkie cytaty w niniejszym tekœcie pochodz¹
z pamiêci, która w ostatnim czasie staje siê coraz bar-
dziej zawodna. Przede wszystkim liczy siê sens wypo-
wiedzi, purystów proszê o wybaczenie nieœcis³oœci.

Wojciech Szyda

wZORNICTWOwZORNICTWOwZORNICTWOwZORNICTWOwZORNICTWO
pOSTINDUSTRIALNEpOSTINDUSTRIALNEpOSTINDUSTRIALNEpOSTINDUSTRIALNEpOSTINDUSTRIALNE

„Wzory” Pat Cadigan to zbiór opowiadañ-wi-
zytówek, prezentuj¹cy ró¿ne odmiany fanta-
styki uprawiane przez tê bli¿ej nieznan¹ w
Polsce autorkê. Formalnie i treœciowo niepo-
wi¹zane – zawarte w tomie teksty przypomi-
naj¹ fasety dziwacznego, nieforemnego dia-
mentu: mieni¹ siê intryguj¹cym blaskiem no-
woczesnego cyberpunku, z silnym podcie-
niem obyczajowym i skupion¹ na szczegó³ach
kobiec¹ obserwacj¹ œwiata. Bruce Sterling
prawi kole¿ance po fachu wielki komplement,
pisz¹c w górnolotnym wstêpie: „Pat Cadigan
tworzy science fiction z najlepszego z mo¿li-
wych powodów: poniewa¿ pos³uguj¹c siê t¹
w³aœnie formu³¹ literack¹ jest w stanie osi¹-
gn¹æ coœ, co niemo¿liwe jest do osi¹gniêcia
w ¿adnym innym gatunku”. Czy aby na pew-
no?

Jest tutaj jedno naprawdê dobre opowia-
danie, kilka tekstów niez³ych, s¹ te¿ (nieste-
ty) s³abizny.

Najlepszy jest bez w¹tpienia „Anio³”,
który dobrze ilustruje s³owa Aldousa Hux-
ley’a, ¿e Ziemia jest piek³em innej planety;
no, mo¿e nie do piek³em w œcis³ym znacze-
niu, lecz czymœ w rodzaju obozu karnego dla
zamieszkuj¹cych Wszechœwiat istot rozum-
nych. Dobra, spójna narracja, ³adnie uwydat-
niona pointa – to niew¹tpliwe zalety tego tek-
stu, który otar³ siê nawet o Hugo i Nebulê.
Jednym s³owem – ozdoba zbioru.

Z grupy tekstów niez³ych zas³uguj¹ na
uwagê tytu³owe „Wzory” – wysokiej próby
cyberpunk; gwoli wyjaœnienia: nie chodzi tu-
taj (ani w tytule ca³ego tomu) o wzory w sen-
sie matematycznym, gdy¿ w oryginale jest
s³owo „pattern” (wzór w sensie graficznym),
a nie „formula” (wzór w naukach œcis³ych).
To opis marzenia o zamachu na prezydenta
w wysoce stechnicyzowanym i medialnym
œwiecie – konsekwencje takiego czynu bêd¹
zupe³nie inne ni¿ mo¿emy przypuszczaæ, a i
sam zamach nie jest czymœ jednoznacznym

RECENZJA
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etycznie i technicznie. Podkreœlenie tego pa-
radoksu to jeden z  atutów opowiadania.

Niez³a jest te¿ wizja kontaktu z obcymi
w „Pomocy drogowej” – ponoæ po przeczy-
taniu tego tekstu wiele osób czuje siê... wy-
korzystanych (tak wynika z komentarza).
Fakt, opis dziwnej symbiozy-kooperacji po-
miêdzy ludŸmi a groteskowymi obcymi sta-
j¹cymi siê ich pracodawcami – jest b³ysko-
tliwy, zaœ sama sytuacja skreœlona z du¿¹
doz¹ empatii; natomiast sam kontakt okazu-
je siê boleœnie, hm, utylitarny...

Spodoba³o mi siê te¿ opowiadanie „Zno-
wu ktoœ rusza w drogê” – intryguj¹ca dia-
gnoza spo³eczna oparta na szalonym pomy-
œle-ekstrapolacji: czym mo¿e okazaæ siê dla
Amerykanów jogging, kiedy przestanie byæ
tylko sportem? Cadigan opisuje zbiorow¹ hi-
steriê biegania – wielkie masy ludzkie bez
wyraŸnej przyczyny biegn¹ przez ca³e Sta-
ny, przypominaj¹c stado lemingów. Jogging
sta³ siê psychoz¹? Now¹ religi¹? A mo¿e tyl-
ko siln¹ mod¹?

Z kolei „Wszystko przez upa³” to tekst
zas³uguj¹cy na uwagê jedynie ze wzglêdu na
specyficzn¹ stylistykê – nazwa³bym j¹ re-
alizmem magiczno-erotycznym; w tomie z
za³o¿enia fantastycznym mo¿e to sprawiaæ
wra¿enie pewnej oryginalnoœci, jednak wy-
jêty ze zbioru opowiadañ SF tekst staje siê
amerykañsk¹ pulp¹; to Marquez dla ubogich,
proza harlequinowo-gazetowa, z obserwacj¹
obyczajow¹ na poziomie felietonów Ma³go-
rzaty Domagalik albo (co gorsza) Hanny
Baku³y.

Nieporozumieniem jest opowiadanko
„Uzdrawiam” – kiepski, nie zawieraj¹cy choæ-
by grama fantastyki pamflet na amerykañ-
skich kaznodziejów-uzdrawiaczy, robi¹cych
biznes z publicznego oszukiwania chorych.
Temat oklepany, nie ratuje go nawet drapie¿-
ne wykonanie i brutalne zakoñczenie.

Kiepska jest równie¿ „Kablówka Mar-
telów” – feministyczna ramotka z pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych, kiedy nowoœci¹ w USA
by³a telewizja kablowa. Opowiadanie b³ahe i
przeterminowane, co znaczy, ¿e nie zawiera
ponadczasowych wartoœci, tak tematycz-
nych jak i literackich. To przyk³ad literatury
doraŸnej, reaguj¹cej na pewne przejœciowe
zjawiska. Jedynie tragikomiczne zakoñcze-
nie sprawia, ¿e tekst mo¿na przeczytaæ bez

poczucia ca³kowitej straty czasu.
Pozosta³e opowiadania prezentuj¹ rów-

nie zró¿nicowany poziom – jest raz lepiej,
raz gorzej. Nie ma tu tekstów skrajnych –
ani wybitnych ani kompletnie beznadziej-
nych. Przynale¿noœæ niektórych do fantasty-
ki jest bardzo luŸna. Po tomie nagrodzonym
„Locus Award” spodziewa³em siê mimo
wszystko czegoœ wiêcej. Tymczasem „Wzo-
ry” to takie sobie wzornictwo obyczajowo-
cyberpunkowe, z zaledwie kilkoma frapuj¹-
cymi szlaczkami. Jako ca³oœæ niespecjalnie
mog¹ byæ literackim wzorem, choæ nosz¹ nie-
w¹tpliwie znamiona pisarskiego indywidu-
alizmu Pat Cadigan.

Wojciech Szyda

Pat Cadigan „Wzory”, Wydawnictwo Arteria
2002.

Matrix 2 - echa œwiatowe

Matrix po czesku - Matrica: Reloaded (patrz
wy¿ej),
po litewsku: Matrica: Perkrauta,
po rumuñsku: Matrix: Reincarcat,
po ukraiñsku: Matrica: Pierezagruzka.
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Maciej Guzek

Zapłata
Kasi

         I
Wioska p³onê³a
Juan Bellodevici sta³ na wzgórzu,

œledz¹c ze spokojem rozwój wydarzeñ.
Jak dot¹d wszystko sz³o tak, jak zapla-
nowa³. P³omienie szala³y, przeskakiwa-
³y z jednej strzechy na drug¹, mieszkañ-
cy krzyczeli, rozpaczali, miotaj¹c siê pomiêdzy chêci¹ ucieczki a odruchem, by ratowaæ zostawiony w
chatach maj¹tek. Dym dusi³, gêstnia³ z ka¿d¹ chwil¹, cha³upy wali³y siê z trzaskiem, snopy iskier
tryska³y pod niebo, kobiety p³aka³y.

Chaos, chaos, chaos.
S³up czarnego dymu zbi³ siê wysoko w niebo, ponad zielony, faluj¹cy spokojnie ocean koron drzew.
„Dobrze” – pomyœla³ Juan „Dym powinno byæ widaæ z daleka. Niebawem siê pojawi¹…”
Bellodevici sta³ w otoczeniu kilkudziesiêciu zbrojnych. Równie¿ oni beznamiêtnie patrzyli na po¿eraj¹c¹

wioskê po¿ogê. W ¿adnym nie zakie³kowa³ cieñ wspó³czucia, czy nawet zwyk³ej ludzkiej litoœci.
Bo te¿ nie ludzka to by³a wioska.
Ogieñ pod³o¿ono pod osadê taurów, a taurów nie lubi³ – prócz nich samych rzecz jasna – nikt. Raz, ¿e

bykoludy by³y, wedle ludzkich, jaszczurzych czy nawet krasnoludzkich kanonów piêkna, bezdyskusyjnie brzyd-
kie, a ta ich szpetota, niezaprzeczalna w oczach innych, z punktu utrudnia³a pozyskiwanie sympatii. Dwa, ¿e
taury, spoœród wszystkich, zamieszkuj¹cych Czemnokreinê istot uchodzi³y za szczególnie okrutne i agresywne.

Powiadano, ¿e w okrucieñstwie przewy¿szali nawet ludzi.
Dlatego wszyscy zgromadzeni na wzgórzu zachowywali spokój, mimo ¿e dru¿yna Juana by³a prawdziw¹

rasow¹ ‘miêdzynarodówk¹”. Dwa jaszczury leniwie pomrukuj¹c wygrzewa³y siê w s³oñcu, le¿¹c na p³askich
kamieniach, które szczêœliwym trafem znajdowa³y siê na wzgórzu. Gnomy i krasnoludy r¿nê³y zapamiêtale w
„oczajduszê”, przerzucaj¹c siê kartami, przy czym krasnolud Traal zd¹¿y³ ju¿ przegraæ ¿o³d, który mia³ otrzy-
maæ po bitwie. Skrzydlaci czekali w skupieniu, wiedz¹c, ¿e oni uderz¹ pierwsi, kiedy tylko Juan da znak. Ludzie
zaœ tylko stali i patrzyli. Twarze mieli zaciête, ponure.

- S¹, panie Juan – rzek³ najwy¿szy z ludzi, bladolicy mê¿czyzna, rêk¹ wskazuj¹c skraj parowu, z którego
wy³oni³ siê spory oddzia³ – Uderzajmy, panie Juan

Bellodevici tylko wzruszy³ ramionami.
- Panie Juan…
- A zawrzyjcie gêbê – hukn¹³ Bellodevici, porz¹dnie ju¿ rozeŸlony - Mnie powierzyliœcie dowodzenie wy-

praw¹? To teraz, moœci Ollichard, siedŸcie na miejscu póki nie powiem, by rzyæ ruszyæ!
- Na co wiêc czekamy?
- Sztuki wojennej – rzuci³ z przek¹sem Juan – toœcie siê nie uczyli, co zmiarkowa³em wczeœniej, po waszych

wypowiedziach. Ale ¿eœcie w tej materii g³¹b skoñczony to dopiero teraz konkludujê. Nie wiecie, moœci Olli-ry
s. 
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chard, na co czekamy? Ano spójrzcie - mówi³ wskazuj¹c na wioskê – Wieœ w kotlinie le¿y. Myœmy na
jednym wzgórzu, taury z drugiego schodz¹. Myœmy rybaki – taury zbrojne- szczuka, a wieœ p³on¹ca
zanêta. Dolinê przyrównaæ zaœ mo¿na do saku. Rzeknijcie mi tedy, moœci Ollichard, czy sak zamyka-
cie, nim jeszcze ryba doñ wp³ynie? Nie? No widzicie sami. Z taurami tak samo. Nam trzeba czekaæ, a¿
w pu³apkê ca³kiem wejd¹, potem uderzaæ. Wam zaœ powinno zale¿eæ by dostaæ ich wszystkich. Vealth-
furt, by³o piêkne miasto.

- By³o – powtórzy³ g³ucho Ollichard. Nim oddzia³ taurów nie spustoszy³ Vealthfurtu Ollichard pe³ni³ funk-
cjê tamtejszego burmistrza.

- Niebawem i o owych taurach bêdziecie mówiæ w czasie przesz³ym – powiedzia³ Bellodevici, szczerz¹c
zêby – Jeno trochê cierpliwoœci.

- Panie Juan – zagadn¹³ by³y burmistrz. Nerwowo odgarn¹³ w³osy z czo³a. Jego d³onie b³¹dzi³y po rêkojeœci
d³ugiego, lekko wygiêtego miecza. – Panie Juan, czemu wy to robicie?

- Znaczy co? ̄ e wam pomagam?
- W³aœnie – podchwyci³ Ollichard – Bo widzicie, wyœcie przecie¿ te¿ jest….
- NieludŸ – dokoñczy³ za niego Juan – Faun! A nieludzie przecie razem siê trzymaj¹, by wam, ludziom

zgotowaæ krwaw¹ ³aŸniê, tak?
- Nie uj¹³bym tego lepiej – stwierdzi³ Ollichard – Zatem, dlaczego?
- Po pierwsze – i najwa¿niejsze, wy ludzie najlepiej p³acicie. Mnie tam za równo, czyje z³oto,

bardziej wa¿ne zaœ – ile. Dobro, z³o – to abstrakty, sztabka kruszcu jest du¿o bardziej konkretna. A
ja lubiê konkrety. Ponadto, panie ex burmistrz, jakoœ nie jestem podatny na ów be³kot, co to nim
tumani¹ maluczkich. Ja nie twierdzê, ¿e ludzie ex definitione s¹ „be”, tak jak nieludzie, ju¿ tylko
przez to, ¿e siê ciut od was ró¿ni¹, s¹ dobrzy z natury. I oto macie powód drugi. Wreszcie trzeci,
który najtrudniej bêdzie wam, moœci Ollichard, zaakceptowaæ.

- Ciekawym wielce….
- Oto wbrew  temu, co myœli siê po obu stronach barykady wy i my, nieludzie znaczy, tak znowu bardzo siê

nie ró¿nimy. Ot ró¿ny mamy wzrost, gêby, w³osy. Niektórym, jak tu obecnemu Ygrethowi – rêk¹ wskaza³ jedne-
go z jaszczurów – trafi siê ³uska, innemu jeszcze sierœæ, a inny jeszcze bêdzie niewra¿liwy na magiê. Ale kiedy
ugodziæ takiego taura czy skrzydlatego tak samo to go boli jak cz³owieka. I tak samo jak cz³owiek
bêdzie lamentowaæ, gdy mu ubiæ dziecko.

W tym momencie  Juan spostrzeg³, ¿e ca³y licz¹cy kilkudziesiêciu wojowników, oddzia³ taurów, znalaz³ siê
w kotlinie. Gestem d³oni poderwa³ swych podw³adnych. Jaszczury niechêtnie spe³z³y z kamieni. Krasnoludy i
gnomy jeszcze mniej chêtnie przerwa³y oczajduszê. Skrzydlaci zgarbili siê, przygotowuj¹c do startu.

Ludzie czekali w milczeniu.
Bellodevici skin¹³ skrzydlatym. Piêæ cieni oderwa³o siê od ziemi i poszybowa³o w stronê parowu, z którego

przed momentem przyby³ oddzia³ bykoludów. Ka¿dy ze skrzydlatych niós³ ze sob¹ pêkate gliniane naczynie, w
którym weso³o chlupota³a czarna maŸ. Chwilê póŸniej substancja ta mia³a w zetkniêciu z ziemi¹ buchn¹æ jaskra-
wym p³omieniem, tworz¹c œcianê ognia i odcinaj¹c taurom drogê ucieczki.

- Czêsto zapominacie – podj¹³ Juan odwróciwszy siê znowu do Ollicharda –  ¿e prawie wszyscy nieludzie
wywodz¹ siê od was, wyj¹wszy rzecz jasna gnomy i krasnoludy, bo to ca³kiem osobna historia.

- Nie bêdê przeczy³ – powiedzia³ cicho Ollichard, wci¹gaj¹c na rêce stalowe rêkawice – Na w³asne oczy
widzia³em jedn¹ z Bram.

- Widzieliœcie? Ja tak¿e. Nie minê³o sto lat, odk¹d to cholerstwo pojawi³o siê w Czemnokreinie. Ale od
tamtej pory, przynajmniej tak wyczyta³em w ksiêgach, mutacje poczê³y pojawiaæ siê lawinowo. Przedtem wasza
rasa by³a piekielnie nudna, jednorodna. Starczy³o, ¿e kto mia³ inny kolor skóry, ju¿ by³ wróg, ju¿ mu siê skaka³o
do gard³a. A teraz? Byle nie mia³ kopyt, ogona albo koŸlej brody – to mówi¹c Juan pog³adzi³ siê po d³ugim,
siwym zaroœcie, pokrywaj¹cym jego w¹sk¹ twarz – Byle tego nie mia³, ju¿ krzyczycie swój!

D³ug¹ tyradê fauna przerwa³a seria wybuchów, które wstrz¹snê³y kotlin¹. Wszyscy, nawet jaszczury, zwró-
cili spojrzenia w kierunku, z którego dobieg³ huk. Wyjœcie z kotliny tonê³o w ogniu.

- No i widzisz, moœci Ollichard – zadrwi³ Juan – Nieludzie nieludziom zgotowali ten los. A los taurom
dzisiaj wyj¹tkowo nie sprzyja. Za mn¹! Nadszed³ czas zaplaty!

Lawina zbrojnych sp³ynê³a ze wzgórza i z impetem uderzy³a na zdezorientowane bykoludy. Rzek³byœ, ¿e do
szalej¹cego na dnie kotliny piek³a zst¹pi³ nowy zastêp diab³ów.
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II

Jak ka¿da szanuj¹ca siê grupa najemników, tak i ci wojuj¹cy pod komend¹ Juana Bellodevici œwiêtowali
udan¹ akcjê w karczmie. A ¿e zwyciêstwo by³o du¿e, tak i œwiêtowano hucznie i zapamiêtale. Salwy
œmiechu, krzyki, ogólna pijatyka i snucie jeden przez drugiego niestworzonych opowieœci – typowa
rzeczywistoœæ karczemna, która z ³atwoœci¹, pod byle pretekstem mog³a przerodziæ siê w karczemn¹
awanturê.

- Nie masz ju¿ taurów na skraju Mrookboru – gulgota³ jaszczur Ygreth– Nie masz, powiadam. Z dymem
poszed³ bez ma³a tuzin wiosek! Taury wyr¿niête, na pograniczu spokój bêdzie…

- Bêdzie albo i nie!- krzykn¹³ inny – Powiadaj¹, ¿e Przeklêty ci¹gnie ku nam z po³udnia…
- Tedy i ja go przeklinam! – odparowa³ Ygreth – Po mojemu nie mamy siê czym trapiæ. Przepaœæ mo¿e co

najwy¿ej po³udniowa æwiartka Boregandu, myœmy bezpieczni, nas chroni¹ wody Seleny. Piwa karczmarzu!
- Kobietê – zakrzykn¹³ Traal.
- Dwie – skorygowa³ jego brat bliŸniak, Falaar.
Ygreth ³ypn¹³ okiem i skorygowa³ raz jeszcze.
- Dawaj pan wszystkie dziewki jakie masz na piêterku!
Ober¿ysta sk³oni³ siê us³u¿nie i pomkn¹³ schodami do góry, chc¹c jak najszybciej uczyniæ zadoœæ ¿yczeniu

jego klientów.
Juan Bellodevici siedzia³ w rogu karczmy, w cieniu, zas³oniêty by³ filarem. Bezwiednie skubi¹c zwisaj¹cy z

powa³y pêk zió³, obserwowa³ zabawy kompanów. Obok Juana siedzia³ wilko³ak.
- Yaep, Lartis, Coen, Kolczak – wylicza³ wilko³ak – Ilu naszych zginê³o?
- Czternastu – rzuci³ przez zêby  Juan – Czternastu z kompanii. I dwa razy tyle ludzi Ollicharda. Taury

stawa³y dzielnie.
Wilko³ak pochwyci³ zaroœniêta ³ap¹ le¿¹cego na stole, rumianego kap³ona. Wbi³ zêby, ugryz³, a¿ chrupnê³y

koœci.
- Nigdym nie zrozumia³ – wymrucza³ – Czemu wy ludzie nie jadacie koœci.
- Nie dra¿nij mnie – odburkn¹³ Juan – ̄ aden ze mnie cz³owiek.
- Dla mnie ka¿dy, kto ma na karku mniej futra, ni¿ ja sam ten cz³owiek.
- Wieprz te¿?
- A wiesz, ¿e macie ze sob¹ wiele wspólnego – parskn¹³ wilko³ak – Wielem siê naogl¹da³ na po³udniu…
- W³aœnie - podchwyci³ Juan, ignoruj¹c z³oœliwoœæ – Mów, jakie przynosisz wieœci?
D³ugie westchnienie, Cisza. W koñcu wilko³ak podniós³ g³owê.
- Po¿oga! – rzek³ – Przeklêty ci¹gnie z ca³¹ sw¹ potêg¹ wojskow¹ i magiczn¹. W miastach gor¹czka. Wsie

opuszczone. Kasztelani w poœpiechu mury ³ataj¹, ziarno gromadz¹ i zaci¹gi og³aszaj¹. Ka¿da sadyba, która ma
jak¹kolwiek fortyfikacje, bramy zawiera. Strach.

- Strach powiadasz…Ale Seleny chyba nie przekrocz¹?
- Kto to wie? Przeklêty wyj¹tkowo jest mocny. Lecz i brzeg rzeki dobrze ufortyfikowano. Król zrobi wszyst-

ko, by nie dopuœciæ do tego, by za³ama³ siê handel miêdzy nami a Cesarstwem.
- W³aœnie! – us³yszeli mocny g³os – Handel miêdzy Boregandem a Cesarstwem nie mo¿e siê za³amaæ.
Rozmawiaj¹cy podnieœli g³owy. Nie spostrzegli nawet kiedy w karczmie zapad³a cisza. Na œrodku izby sta³

spory oddzia³ gwardii miejskiej. Mê¿czyzna w kapturze , który odezwa³ siê do Juana choæ w towarzystwie
gwardii, sam jednak gwardzist¹ nie by³. W przeciwieñstwie do otaczaj¹cych go wojów, nie nosi³ ¿adnej zbroi czy
kolczy. Juan nie dostrzeg³ te¿ ¿adnej broni. Przybysz post¹pi³  jeszcze krok w stronê sto³u, nachyli³ siê nad
faunem i powiedzia³ dobitnie:

- Panie Bellodevici, chcia³bym prosiæ pana na s³owo. Sam! – doda³ stanowczo widz¹c, ¿e wilko³ak wstaje z
miejsca

Juan zerkn¹³ na swoich ludzi, skin¹³ g³ow¹. Powoli wsta³ z ³awy i poszed³ szpalerem gwardzistów do
wyjœcia.

III

-S³awniœcie, panie Bellodevici – zacz¹³ zakapturzony, kiedy wyszli przed karczmê. Gwardziœci
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taktownie zostali kilka metrów z ty³u – Ostatnio jakoby taurów roznieœliœcie w zemœcie za spalenie
przez nich Vaelthfurtu – A przedtem spacyfikowaliœcie bandê W¹sacza, co to ³upi³a karawany na
Kamiennym Goœciñcu. Prawda to co ludzie o was gadaj¹?

- Gadaj¹ ró¿nie –mrukn¹³ Juan spojrzawszy w niebo – I dobrze i Ÿle te¿. Plotki mnie nie ciekawi¹.
Bardziej intryguj¹ce jest, dlaczego jeden z najbogatszych ludzi Marchii Pó³nocnej Boregandu, szlach-
cic, a przy tym czystej krwi cz³owiek, urz¹dza ten ca³y cyrk? – tu faun ruchem g³owy pokaza³ na
gwardzistów – Dlaczego skrywa twarz pod kapturem? Tuszê, nie chcecie mnie zbiæ, bo to mogliœcie
uczyniæ znacznie wczeœniej i to bez osobistego udzia³u. A zatem, panie Willimie Videngern?

- Rozpozna³eœ mnie? Ha, to przez g³os – wykrzykn¹³ arystokrata.
- Niektórych ludzi op³aca siê s³uchaæ.
- W³aœnie – potakn¹³ Videngern – W mieœcie powiadaj¹, ¿e z pana i pana Kompanii Awanturników s¹

najlepsi w okolicy najemnicy. A ja w³aœnie najmitów potrzebujê.
- Domyœlam siê, ¿e nie do pielêgnacji ogrodu – zadrwi³ faun.
- Zaiste nie! Choæ praca w sumie podobna. Wyrywanie chwastów…
- O, ktoœ na odcisk nadepn¹³! Ktoœ wa¿ny na tyle, by nie u¿ywaæ do porz¹dków gwardii. Jakaœ wa¿na

persona… - snu³ przypuszczenia Juan
- Gówno, nie persona – warkn¹³ Videngern – Gwardia, gdyby potrafi³a, za³atwi³aby sprawê…
- Czary – parskn¹³ Bellodevici, marszcz¹c nos – Ta sprawa, choæ jej jeszcze nie znam zaczyna mi cuchn¹æ

czarami! Zwykle nie wk³adam palca miêdzy takie wrota. Zbyt ³atwo mo¿na straciæ ca³¹ rêkê.
- M¹drzy ludzie – zacz¹³ arystokrata, który odrzuciwszy p³aszcz bawi³ siê rêkawem jedwabnej koszuli –

powiadaj¹, ¿e czasami jednak wk³adacie. Co wiêcej – wam siê te drzwi udaje otworzyæ. Tyle, ¿e pono stawka jest
dwakroæ wy¿sza ni¿ normalnie.

Bellodevici rozeœmia³ siê gromko . Videngern zaskoczony zmarszczy³ brwi.
- Mówi³em – zacz¹³ Juan, wci¹¿ siê œmiej¹c – ̄ e nie dawaæ wiary plotkom!
- To znaczy – zapyta³ arystokrata, którego g³os zadr¿a³ z niepokoju – ̄ e nie przyjmiecie zlecenia?
 - To znaczy, panie szlachcic, ¿e zap³ata bêdzie wy¿sza….

IV

- Najpierw trzeba ci wiedzieæ, panie faun – Viderngern z upodobaniem podkreœla³ mutacjê Juana – ̄ e ¿yjê
z handlu drewnem. Ba, ja. Z tego ¿yje ca³a Pó³nocna Marchia. Zreszt¹ bylibyœmy g³upcami, by, maj¹c pod
bokiem Mrookbor, nie skorzystaæ z okazji.

-Wasze prawnuki wam podziêkuj¹ – mrukn¹³ Juan pod nosem – Odziedzicz¹ go³¹, wyja³owion¹ ziemiê. Ale
co to was mo¿e obchodziæ…

- Co waœæ mówisz? A niewa¿ne! Wracaj¹c do tematu, od jakiegoœ czasu, odk¹d Zachód podupad³ targany
wojnami, prawie ca³e drewno œlemy na wschód, do Cesarstwa…

- Tam, gdzie jakaœ cywilizacja… - rzuci³ przez zêby Juan
- Œwiêta racja, panie faun! Cywilizacja! Wschód kwitnie. I trzyma Boregand przy ¿yciu. Nawet mi³oœciwie

nam panuj¹cy zacz¹³ dostrzegaæ znaczenie Marchii Pó³nocnej. To nas bêdzie siê broniæ, kiedy nadejdzie Przeklê-
ty. Wszystko, co po drugiej stronie Seleny, stracone jest…

- Sporo wiecie o królewskich zamys³ach.
- A sporo. Jak ju¿ mówi³em Pó³nocna Marchia zyska³a w ostatnim czasie na znaczeniu. Król zamyœla nad

tym, czy wydaæ sw¹ córkê za mego syna…
- Wysoko mierzycie - Juan zagwizda³, usiad³ na trawie i popatrzy³ w niebo.
- Dajcie spokój, panie faun. M³odzi, co rzadkie, naprawdê siê kochaj¹. Zreszt¹ Ilean jest dopiero czwarta w

kolejce do tronu. Król wstêpnie zaaprobowa³ ma³¿eñstwo. Postawi³ wszak¿e jeden warunek – handel drewnem
ma siê odbywaæ bez przeszkód.

Juan spojrza³ z zainteresowaniem na arystokratê.
- Jak mniemam, teraz jest jakaœ przeszkoda. I tu zaczyna siê moja rola, prawda?
- Tak – potwierdzi³ bez ogródek Videngern. – Znacie drogê, która idzie skrajem Gór Alloru przez

Prze³êcz Sów, Serin i dalej jeszcze, na wschód?
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- Jedyn¹ drogê do Cesarstwa omijaj¹c¹ pustyniê Lemen Raghar? – powiedzia³ cicho Juan –Oczy-
wiœcie.

 -Ów trakt wiedzie przez moje w³oœci. Panie faun a Fortecê Or³ów pamiêtacie?
- A jak¿e. Zbudowano j¹ na szczycie Samotnego Wierchu o ile pamiêtam po to, by strzeg³a wejœcia do

W¹wozu Œwistaków. Jedno z najwa¿niejszych miejsc na szlaku. Zamek powierzy³eœ starszemu z synów, Ralfo-
wi, u którego swego czasu mia³em okazjê goœciæ. Kiedym ostatni raz go widzia³, wspomina³ o ma³¿eñstwie…

- Ma³¿eñstwo! – wykrzykn¹³ arystokrata gniewnie. Na moment przerwa³, hamuj¹c wzburzenie, potem po-
wiedzia³ cicho - Ralf nie ¿yje. Od ponad roku.

Wypowiadaj¹c ostatnie s³owa Videngern ledwie tamowa³ wœciek³oœæ. Przerwa³ znowu popatrzy³ na Juana
spode ³ba:

- Wzgórze, na którym zbudowa³em Fortecê Or³ów zw¹ teraz Dammenoir czyli Gór¹ Czarnej Pani. Podob-
nie¿ dawny W¹wóz Œwistaków przemianowano na Wdowi ̄ leb. Zamek opustosza³…

- Wszystko zaczê³o siê z chwil¹, gdy mój pierworodny pocz¹³ myœleæ o o¿enku. Traf chcia³, ¿e jego wzrok
pad³ nie na kobietê ludzk¹ a nereidê, niejak¹ Irmê Cobotariu. Trzeba ci wiedzieæ, panie faun, ¿e nigdym nieludzi
nie przeœladowa³ jako czyni¹ inni mo¿ni Boregandu, st¹d wielu ich na mojej ziemi. Lecz kiedy dowiedzia³em siê
o planach syna, wiedzia³em, ze same bêd¹ z tego k³opoty. Nereidy, widzisz pan, panie faun, dzikie s¹ i niepokor-
ne. A Ralf, moja krew, nie zwyk³ by³ prosiæ, ale braæ, o czym zamarzy. GroŸb¹ zniszczenia nereidzkiego gatunku
zmusi³ Irmê, by ta zosta³a jego oblubienic¹…

- Ale w nereidzie, nienawyk³ej do pos³uszeñstwa, krew wrza³a – dopowiedzia³ Juan.
- Zgad³eœ panie Juan, czy mo¿e ju¿ tê historiê s³ysza³eœ? - podejrzliwie spyta³ arystokrata.
- Nie trzeba przenikliwoœci mêdrca by wiedzieæ, ¿e niewiasta, si³¹ zaci¹gniêta do ma³¿eñskiego ³o¿a bunto-

waæ siê bêdzie.
- Te¿ racja – potakn¹³ Videngern – I rzeczywiœcie, Irma siê buntowa³a. Mia³a, uwa¿asz panie faun, kochan-

ka – a przyznaæ trzeba, ³adna by³a cholera, jak ma³o kto. Tedy i ma³¿eñstwo do najszczêœliwszych nie nale¿a³o.
- Jak zna³em pañskiego syna, nie zamierza³ siê bezczynnie przygl¹daæ wybrykom ma³¿onki?
- Tak w³aœnie. Kiedy tylko nabra³ podejrzeñ, rozpocz¹³ polowanie na owego nieszczêœnika, którego nereida

uwiod³a by przeciw ma³¿eñskiej wiernoœci wystêpowaæ. A ¿e Ralf by³ te¿ nie lada gwa³townikiem, Fortec¹ Or-
³ów co i rusz targa³y awantury godne karczmy takiej jak o ta – Videngern wskaza³ na ober¿ê w której ucztowali
Juanowi wojownicy. Odg³osy wskazywa³y, ¿e trwa tam nie lada bijatyka.

- I koniec koñców Ralf ¿onê sw¹ zabi³ – domyœli³ siê Juan.
- A nie – wykrzykn¹³ Videngern – To ona utrupi³a jego. Na domiar z³ego zamek zajê³a i og³osi³a siê jego

prawowit¹ w³aœcicielk¹. Rozpowiada³a te¿, ¿e zamierza odt¹d zwi¹zaæ siê z tym, z którym poprzednio pozosta-
wa³a w zwi¹zku nieobyczajnym. Domyœlasz siê, panie faun, ¿e nie mog³em nie zareagowaæ.

- Domyœlam… Jeno ciekawi mnie sposób, w jaki zareagowaliœcie. – odrzek³ Bellodevici.
- Na pocz¹tku konwencjonalnie. Pos³a³em tam kwartê gwardii.
- B³¹d! Nereidoidalna mutacja polega po pierwsze na odchyleniu charakterologicznym – inaczej mówi¹c,

choæ wygl¹dem nie ró¿ni¹ siê od ludzi, maj¹ zgo³a inne, nie przystaj¹ce do ludzkiego usposobienie i inny sposób
myœlenia, czy raczej kierowania postêpowaniem. Odkszta³cenie charakteru polega na innym pojmowaniu emo-
cji – u nereidy nie masz rozró¿nienia pomiêdzy myœl¹ a emocj¹ – st¹d s¹ takie nieprzewidywalne. Nie potrafi¹
te¿ ¿yæ w licznej wspólnocie, ich charakter praktycznie uniemo¿liwia stworzenie jakiejœ zwartej spo³ecznoœci.
St¹d te¿ ¿yj¹ w lasach, prawie zawsze samotnie, po kilka, choæ kontakt z sob¹ utrzymuj¹. Daleko bardziej
niebezpieczna jest druga cecha mutacji – nabyte z urodzenia intuicyjne zdolnoœci magiczne.

- Masz racjê, panie faun, to by³ b³¹d. Szybko zm¹drza³em. Starczy³ mi rzut oka na zwêglone cia³a moich
¿o³nierzy. Zawezwa³em magika z Arn.

- Dobrego?
- Najdro¿szego, jakiego mog³em znaleŸæ – st¹d wnoszê, ¿e musia³ swoje umieæ. Niektórzy gadali, ¿e ów by³

onegdaj zwi¹zany ze Stowarzyszeniem, póki to ostatnie siê z hukiem nie rozpad³o. A by³y mag Stowarzyszenia,
to wiele.

- Wiele –potakn¹³ Bellodevici – Imiê mo¿e pamiêtacie?
- A gdzie¿by. Nigdym nie mia³ pamiêci do imion, a ju¿ czarodzieje maj¹ je tak g³upie, ¿e szkoda

sobie pamiêæ zaœmiecaæ. Pies mordê liza³ tym co owe imiona wymyœlaj¹. Doœæ powiedzieæ, ¿e magik
przyby³, jak to oni, ca³y w granatach, blada facjata, wzrok taki jakby szczura przez omy³kê ze¿ar³ i
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zwymiotowaæ nie móg³ – mówiê ci, panie faun, ¿al patrzeæ takie to by³o chuchro. Ale do rzeczy zabra³
siê umiejêtnie. Po pierwsze – podszed³ bez szwanku do murów, a od czasu, kiedym pos³a³ gwardzistów,
nikomu z moich ludzi siê to nie uda³o. Po drugie, znaæ by³o, ¿e nie jest z tych strachliwych, bo do
zamku wszed³, kiedy zmierzcha³o. Wszed³ i tak ca³¹ noc siedzia³, a my, w oddaleniu bezpiecznym
czekali na efekty. Panie faun, com siê wtedy fajerwerków naogl¹da³, to wiêcej, ni¿ widzia³em przez
wszystkie lata mojej bytnoœci na królewskim dworze. Pioruny bi³y w zamkowe wie¿e, jakoweœ promie-
nie i ognie znad murów tryska³y, a¿ ba³em siê, ¿e mi po fortecy kupka gruzów ostanie. A krzyki… by³eœ
panie faun kiedy w rzeŸniach Starego Alfreda, w stolicy? To ja ci powiem, ¿e wbrew temu, co gadaj¹,
on te œwinie bije humanitarnie. Przekona³em siê o tem, kiedym us³ysza³ wrzaski dochodz¹ce owej nocy
z zamczyska.

Nad ranem, kiedy pojaœnia³o porz¹dnie, a jam siê ju¿ z magikiem po¿egna³em i zamyœla³em,
jakby tu znaleŸæ nastêpnego, ów wyszed³ z fortecy. By³ jeszcze bledszy ni¿ pierwej, gada³ te¿ mniej.
Na moje nalegania odpar³, ¿e sprawa za³atwiona, ¿e wiedŸmê ukara³. Zakl¹³ j¹, uwa¿asz, w murach
zamku, skazuj¹c na wieczne cierpienie i potêpienie. Jednoczeœnie odradza³ do warowni wchodziæ,
bo, jak rzek³, duch Irmy tam wci¹¿ pomieszkuje. Ja mu na to, ¿e taka robotê to sobie mo¿e w rzyæ
wsadziæ, bo o odzyskanie fortecy chodzi³o mi w równiej mierze co o zemstê. Kaza³em mu do zamku
wracaæ, gro¿¹c, ¿e bez zap³aty odjedzie. £otr tylko spojrza³ na mnie, uœmiechn¹³ siê szyderczo,
b¹kn¹³ coœ, ¿e pieni¹dze to jakoby nie wszystko, i odjecha³.

- A ów duch – zagadn¹³ Juan – Pokazywa³ siê?
- A jak¿e – odburkn¹³ Videngern, wpadaj¹c w z³oœæ. – Nie s³ucha³em ja rad czarodzieja, jeno w te

pêdy kaza³em Fortecê Or³ów obsadziæ. Po miesi¹cu z za³ogi nie zosta³ nikt, uwa¿asz? Uciekli,
zginêli, diabli wiedz¹. Ja ich w ka¿dym razie wiêcej nie widzia³em. A po dwóch miesi¹cach zaczê³y
przepadaæ karawany. Zaczê³o siê pewnej jesiennej pe³ni. Pierwsza zaginê³a karawana kupców z
zachodu, z samej Arkony, a wiesz jak rzadko teraz mo¿na spotkaæ kupców z dawnego Rangardu.
Wtedy myœla³em jeszcze, ¿e to robota pospolitych zbójców. Pos³a³em gwardzistów. Wielu. Ci te¿,
kamieñ w wodê. Od tamtej chwili, karawany, które wybra³y drogê przez W¹wóz Œwistaków gin¹æ
zaczê³y jedna po drugiej. ¯adnego œladu, ¿adnego znaku, uwa¿asz pan, panie faun?

- Nikt nie ocala³? Z ¿adnego z zaginionych konwojów? – wypytywa³ Juan.
- Ano nie – westchn¹³ Videngern.
- Sk¹d wiêc pewnoœæ, ¿e to robota nereidy?
- Po pierwsze st¹d, ¿e ma powód by mœciæ siê na mnie – a mnie owo zahamowanie handlu najbardziej

szkodzi. Po drugie, by za³atwiæ wszystko be¿ œladów trzeba magii. Wreszcie  hmm, no nieprawdê rzek³em. Jeden
ocala³… Pacho³ek owych kupców z Arkony, ot zwyk³y pijaczek. Odnalaz³ siê kilka tygodni po tym, jak konwój
przepad³ bez wieœci. Ów utrzymywa³, ¿e widzia³ Czarn¹ Damê co kupców mordowa³a. On sam uchowa³ siê
szczêœliwym trafem, bo pijany zasn¹³ pod krzakiem brusznicy, kawa³ek od obozu. A ow¹ „Czarn¹ Pani¹” opisa³
tak – „smuk³a niby ³ania, w³osy smoliste, poœladków siêgaj¹ce, lica blade a twarz szczup³a. Wy¿sza niŸli zwyk³a
kobieta, odziana w czarn¹, prost¹ sukniê…”

- Opis nereidy – stwierdzi³ Juan.
- Taa. A trzeba ci wiedzieæ, ¿e Irma uwielbia³a nosiæ siê na czarno.
- Czego ode mnie oczekujesz?
- W¹wóz ma byæ przejezdny, jak dawniej. A ta jêdza musi ponieœæ karê. Rad bym te¿ odzyskaæ twierdzê…
- Niema³o…
- Ale te¿ niema³o zap³acê. Jeno spiesz siê, panie faun. Król siê rozsierdzi³, nakaza³ w¹wóz oczyœciæ, bo jak

nie, to ze œlubu nici. A Venaber, mój syn znaczy, tak siê przej¹³, ¿e sam umyœli³ szlak uporz¹dkowaæ, gówniarz
jeden. Musisz pan, panie faun, za³atwiæ sprawê przed nim.

- Boicie siê o syna, panie Videngern – spyta³ Bellodevici – Zacny z was cz³owiek. Czym¿e jest pieni¹dz, gdy
chodzi o ¿ycie ludzkie? Zatem bêdzie musieli zap³aciæ jeszcze wiêcej…

Arystokrata w pierwszym odruchu sapn¹³ gniewnie, tupn¹³, ale zaraz siê opanowa³.
- Ech, panie faun, targowaæ to siê umiecie lepiej ni¿ cz³owiek.
- Zawsze powtarzam – wyszczerzy³ zêby Juan – ̄ e nie tak wiele dzieli nas – mutantów, i was.
-Tedy obiecujê, ¿e zap³atê sam sobie wybierzesz. Tylko za³atw sprawê. I pamiêtaj. Jêdzê chce mieæ w miarê

mo¿liwoœci ¿yw¹. Mamy rachunki do wyrównania.
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V

Droga wi³a siê poœród ska³, zakolami mijaj¹c kolejne wzniesienia.
- Szare Przedgórze – wyjaœnia³ wêdrowiec, przypadkowo spotkany na drodze – By³o onegdaj najbardziej

ludn¹ czêœci¹ Gór Alloru. Kopalnie, handel we³n¹ i owczym miêsem a tak¿e zyski z tego, ¿e wiedzie têdy naj-
krótsza droga z Cesarstwa na zachód – to wszystko sprawia³o, ¿e region kwit³. Ale jakieœ sto lat temu w g³êbi gór
rozwar³a siê Otch³añ. No i okolica opustosza³a. Z tego wszystkiego osta³o siê jeno kluczowe po³o¿enie na szlaku,
ale odk¹d zachodnie monarchie s³abuj¹, handel te¿ usta³. I jeszcze teraz ta Czarna Pani? S³yszeliœcie wy, pano-
wie  kupcy, o Wdowim ̄ lebie?

- S³yszelim, s³yszelim – mrukn¹³ Juan Bellodevici, spode ³ba zezuj¹c na w³óczêgê. Poprawi³ we³nian¹ blu-
zê, barwion¹ na br¹zowo – w owym czasie podobne stroje by³y modne poœród kupców przybywaj¹cych z za-
chodniej æwiartki Boregandu – i rzek³ cicho do siedz¹cego obok, na koŸle jaszczura.

- Kiep, chyba rzeczywiœcie bierze nas za kupców…
- I dobrze… - zagulgota³ cicho jaszczur – Oby podobnie myœla³a nereida…
Juan spostrzeg³szy, ¿e wóz, na którym siedzia³ przypadkowo spotkany wêdrowiec, wysforowa³ siê na kilka-

dziesi¹t kroków do przodu, spyta³:
- Pewnyœ, ¿e wiesz jak z nereid¹ do walki stawaæ? Ja na czarowaniu siê nie rozeznajê, tyle jeno wiem, ¿e

mnie, jako i ciebie, ¿aden czar nie chwyta…
- WiedŸma, ta znajoma nasza, wszystko mi objaœni³a. Po prawdzie – prosta to sprawa, byle pastuch by³by

sobie z tym poradzi³. A wszystkie potrzebne jelyksiry mam w tej oto sakwie - Ygreth klepn¹³ siê w pokaŸna
br¹zow¹ torbê, przewieszon¹ przez ramiê.

- Tedy wyjaœnij mi, jak te¿ z nereidy czar zdejmiemy. Wozy turkocz¹, ów przyb³êda nie us³yszy.
Jaszczur rzuci³ szybkie spojrzenie do przodu, upewniaj¹c siê, czy istotnie nieznajomy jest wystarczaj¹co

daleko.
- Sprawa, jak siê rzek³o, jest banalnie prosta. Nale¿y…
Nag³y okrzyk, jaki doszed³ ich od czo³a konwoju, przerwa³ rozmowê. Bellodevici stan¹³ na wozie i rozejrza³

siê niespokojnie. W jego kierunku gna³ Kalikst Bezuchy, który robi³ za przedni¹ stra¿ karawany. Wojownik,
mimo ¿e wygl¹da³ dziwacznie, by³ jednym z niewielu czystej krwi ludzi w kompanii Juana. Uszy straci³ w
sposób jak najbardziej konwencjonalny.

- Kupcy przed nami – zadudni³ Kalikstowy bas – Z Agandburga. Szeœæ wozów, ale nie z drewnem jad¹.
Gada³em z jednym z onych. Prawi, ¿e chcieliby siê przy³¹czyæ…

- Szlag by ich… - zagulgota³ Ygreth. – Tylko przeszkadzaæ bêd¹. A znów nie weŸmiesz – wzbudzi siê
podejrzenia. Videngern nalega³ na ca³kowit¹ dyskrecjê.

- Czekaj, czekaj – pohamowa³ go Juan – Mog¹ siê przydaæ. To bêdzie dobry kamufla¿. No, gdzie oni? –
spyta³ wierc¹cego siê w siodle Kaliksta.

Napotkani kupcy wygl¹dali na takich, co niejedn¹ noc spêdzili na szlaku. Wiêkszoœæ nosi³a krzaczaste
brody, a ich ubrania by³y podniszczone. P³ótna, którymi nakryto wozy, dawno ju¿ sp³owia³y a i zd¹¿y³y zapo-
mnieæ, co to pranie. Konie równie¿ nie prezentowa³y siê okazale, ten i ów straszy³ zapadniêtymi bokami i prze-
rzedzon¹ sierœci¹. W stronê Juana ruszy³ zwalisty, czarny mê¿czyzna, najwyraŸniej on kierowa³ ca³¹ wypraw¹.
Broda, okalaj¹ca twarz, falowa³a w rytm jego kroków. Mê¿czyzna podniós³ czarny, filcowy kapelusz, jaki zwy-
kli byli nosiæ kupcy z Estii, sk³oni³ siê przed Juanem.

- Witam serdecznie – zagrzmia³ – I k³aniam siê pokornie. Jam jest Witalis Arneñski z Arn, rodowity Estyj-
czyk i kupiec. A za mn¹ konfratrzy z cechu – wszystko Gildia Estyjska.

- To jeszcze siê u was uchowa³y jakie Gildie? – zdziwi³ siê Traal, podniós³szy wzrok znad kart. Obok niego
siedzieli dwaj jego bracia Falaar i Larn. Grali w oczajduszê.

– Jak s³ysza³em, od obecnego tutaj Elmera – rêk¹ wskaza³ na w³óczêgê – Estia spustoszona przez Przeklê-
tego, osta³ siê kurz, kamienie i szko³y Zaklinaczy Pogody…

Witalis uwa¿nie spojrza³ na Elmera, taksuj¹c waganta spojrzeniem:
- Owszem, Estia ponios³a znaczne straty, w wyniku inwazji, st¹d nasza gildia przenios³a siedziby do Agand-

burga, ale kraj w nieustannej odbudowie.
- To do domu pewnie prêdko nie wrócicie – wszed³ mu w s³owo Juan.
- A to czemu? – zaciekawi³ siê Witalis.
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- Przeklêty – wyjaœni³ faun. – Ci¹gnie z armi¹ na Boregand, szykuje siê wielka bitwa o Selenê,
granica w ogniu, ruch miêdzy wschodem a zachodem wstrzymany…

Przez twarz kupca przebieg³ ledwie dostrzegalny, dziwny grymas.
- Psia krew – mrukn¹³ w koñcu Witalis – Ma³o to cz³owiek ma utrapieñ. Z jednej strony, jak mówicie,

Przeklêty, z drugiej – W¹wóz z³¹ s³aw¹ owiany. A w³aœnie, o tym chcia³em gadaæ – mam nadziejê, ¿e pozwolicie
przy³¹czyæ siê do was. Przynamniej dot¹d, a¿ owego nawiedzonego ¿lebu nie przejdziemy. Razem raŸniej bêdzie.

- Byæ mo¿e – potwierdzi³ Juan – Ale póki co, moi ludzie zdro¿eni, wypoczynku musz¹ zaznaæ.
- A pewnie – Witalis ze zrozumieniem kiwn¹³ g³ow¹ – W dowód wdziêcznoœci zaœ i na dobr¹ wró¿bê przyj-

mijcie od nas dwie beczu³ki miodu.
- Miodu ci u nas dostatek – odpar³ Juan – ale i te przyjmiemy, bo moich ludzi suszy okrutnie.
 Odwróciwszy siê do swoich krzykn¹³ zaœ:
- Popas! Tutaj obozem stajemy! Popas!

VI

Juan zbudzi³ siê w œrodku nocy. Witalisowy trunek mocno szumia³ w g³owie, st¹d chybotliwy krok fauna,
kiedy szed³ w kierunku krzaków. Kiedy ju¿ Bellodevici za³atwi³ wszelkie potrzeby i poczu³ siê zdecydowanie
lepiej zawróci³ do obozu. Spali wszyscy – nawet wartownicy, którym Juan zabroni³ siêgaæ po trunki. By³o cicho,
bardzo cicho, tylko potok, p³yn¹cy nieopodal, szumia³ jednostajnie.

Wszed³ pomiêdzy wozy, staraj¹c siê iœæ ostro¿nie i cicho, tak by nikogo nie zbudziæ. A spano wszêdzie – na
trawie, pod wozami, na wozach. W taki sposób ucztowa³y wolne kompanie najemników - nawet wówczas, gdy
udawa³y kupców.

Juan przystan¹³ obok jednego z wy³adowanych drewnem wozów, opar³ siê o dyszel. Znowu zawirowa³o mu
w g³owie.

„Za du¿o wina” pomyœla³ „I jeszcze æmi mi siê przed oczyma”
Juan Bellodevici bardzo rzadko nie dawa³ wiary swym zmys³om, lecz owej nocy, kiedy ujrza³ wielu, wielu

zbrojnych schodz¹cych z gór w stronê obozu, pewien by³, ¿e to majaki.
Juan Bellodevici by³ w b³êdzie.
Mimo, ¿e faun przekonany by³, i¿ ma halucynacje, chwyci³ topór. By³a to jedyna broñ, któr¹ dysponowa³.

Równie¿ przeciwko zwidom.
Kiedy, s³ysz¹c za sob¹ ciê¿kie kroki, chlasn¹³ toporem do ty³u, a fontanna krwi opryska³a jego twarz, do-

szed³ do wniosku, ¿e majaki staj¹ siê boleœnie realistyczne. Jego w¹tpliwoœci ostatecznie rozwia³ widok Witalisa
i id¹cych obok niego taurów. Szli w stronê Juana. W rêkach trzymali okrwawione no¿e.

- Zdrada! – rykn¹³ faun na ca³e gard³o. G³oœno, nawet bardzo, nie na tyle jednak, by zbudziæ umar³ego. A
tylko taki okrzyk móg³by poderwaæ na nogi po³owê z wojów z Juanowej kompanii, którym Witalis i jego konfra-
trzy poder¿nêli gard³a.

Bellodevici skoczy³ w bok, kryj¹c siê miêdzy wozami z drewnem. Natkn¹³ siê tam na kolejnego z „kup-
ców”, który w³aœnie dobywa³ sztyletu, by zaszlachtowaæ œpi¹cego Sendergena – jednego z najsilniejszych ludzi
Juanowej kompanii.

- Precz, ³achudro!– wydar³ siê Juan.
£achudra spojrza³ w stronê nadbiegaj¹cego fauna, odwracaj¹c na chwilê wzrok od Sendergena. To starczy-

³o. Wojownik, z nag³a wyrwany ze snu b³yskawicznie zorientowa³ siê w sytuacji i nim Juan zd¹¿y³ atakowaæ
fa³szywego kupca toporem, ów zosta³ rozp³atany przez miecz Sendergena.

- Uciekaj – krzykn¹³ faun – To pu³apka!
Sendergen ruszy³ za swym dowódc¹. Kluczyli miêdzy wozami, kryli siê poœród ska³ek i krzaków, potykali

siê, biegn¹c w ciemnoœci, wci¹¿ uciekali, przez las, przez g¹szcz, byle dalej od obozowiska.
Nim siê spostrzegli, znaleŸli siê na skraju Wdowiego ̄ lebu.

VII

Z ca³ej, prowadzonej przez Juana dru¿yny, ocala³o ich piêciu. Bellodevici i Sendergen natknêli siê
na b³¹kaj¹cego siê po lesie Traala. Wkrótce potem do³¹czy³ do nich drugi z braci – Falaar. Zwykle
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pogodni i poch³oniêci gr¹ w oczajduszê bracia byli tym razem wyj¹tkowo ponurzy. W obozie zostawili
najm³odszego – Larna.

Kiedy ju¿ œwita³o i ca³a grupka zapuœci³a siê g³êboko w dawny W¹wóz Œwistaków, Juan dostrzeg³, ¿e
ich œladem pod¹¿a jeszcze jeden ocala³y z pogromu:

- Ygreth – krzykn¹³ radoœnie faun, podbiegaj¹c w stronê nadchodz¹cego. Jaszczur mia³ ca³y bok rozorany
mieczem. Krwawi³ obficie.

- Czarna Pani, psia ich maæ… - zagulgota³ jaszczur – Zwykli zbójcy wspomagani przez taurów. Ot, hieny
wywiedzia³y siê o awanturze pomiêdzy Videngernami, a nereid¹ i umyœli³y wykorzystaæ sytuacjê. Poczciwa
jêdza Irma od dawna gryzie ziemiê, a zbóje rozpuszczaj¹ plotki, jakoby jej duch ³upi³ karawany!

- Gdy tymczasem za zaginiêcia odpowiedzialna jest owa banda Witalisowa – dokoñczy³ Bellodevici.
-  No dobra- wtr¹ci³ siê Traal – Ale dlaczego nikt nie zdradzi³ ich tajemnicy?
- To proste – Juan wzruszy³ ramionami – Wszyscy, którzy mogliby zdradziæ tajemnicê nie ¿yj¹…
- I dlatego – podsumowa³ jaszczur, a widaæ by³o ¿e mówienie przychodzi mu z coraz wiêkszym trudem –

Oni musz¹ nas zabiæ!
Zamilkli wszyscy, a cisza przywodzi³a ka¿demu podobne skojarzenia - „martwa, upiorna, ju¿eœmy trupy”

myœleli, bo za plecami wrogowie, ich garstka, a schroniæ siê… no w³aœnie, gdzie?
- Musimy dotrzeæ do Fortecy Or³ów! - powiedzia³ Juan. Cisza pêk³a niby t³uczona szyba. Zaraz te¿ poczêli

mówiæ jeden przez drugiego, jedni potwierdzaj¹c, drudzy kwestionuj¹c pomys³ dowódcy.
- Musimy dotrzeæ do Fortecy Or³ów- powtórzy³ Bellodevici stanowczo. Wszyscy umilkli – Videngern przy-

bêdzie tam wkrótce, mia³ wyruszyæ dwa dni po nas. On, widzicie, na ow¹ nereidê zajad³y jest okrutnie i osobiœcie
chce siê zemœciæ. Bêdzie mia³ ze sob¹ setkê zbrojnych. Tyle, ¿e jeden dzieñ musimy gdzieœ przetrwaæ. W w¹wo-
zie nie mamy szans – rozbójnicy znaj¹ go bez porównania lepiej.

- Psia jego maæ – wycharcza³ Ygreth – Mog³oby siê udaæ. W¹wóz w¹ski, zalesiony. Konie nie dadz¹ im
du¿ej przewagi. Mog³oby siê udaæ! Tylko ta rana – rêk¹ chwyci³ siê za bok – Strasznie piecze…

- To w drogê – zarz¹dzi³ faun – Im d³u¿ej deliberujemy, tym zbójcy bli¿ej.
Krasnoludy z aprobat¹ pokiwa³y g³owami. Sendergen podniós³szy broñ bez s³owa ruszy³ w g³¹b w¹wozu.
- Nie idê – rzek³ nagle Ygreth. Powiedzia³ to ca³kiem wyraŸnie, bez charakterystycznego dlañ gulgotania i

charkotu.
- Nie zawracaj g³owy – mrukn¹³ Juan niecierpliwie – Pewnie ju¿ nas goni¹…
- W³aœnie dlatego ja zostajê – stwierdzi³ Ygreth, jeszcze bardziej stanowczo. – OpóŸnia³bym tylko ucieczkê.

Tutaj w¹wóz w¹ski, zatrzymam ich czas jakiœ.
- Ygreth! – Bellodevici podszed³ do jaszczura, po³o¿y³ mu rêce na ramionach, szarpn¹³ – Nie potrzeba nam

twojego bohaterskiego trupa. Przyjechaliœmy tutaj zarobiæ trochê grosza, nie bawiæ siê w rycerzy i ich g³upi
kodeks honorowy, co ka¿e poœwiêcaæ siê dla innych. Bo ty tutaj g³owê po³o¿ysz, my g³owy po³o¿ymy, a nikt
nawet o nas nie wspomni. My najmici, mutanty pogardzane, walczymy dla pieniêdzy, nie dla s³awy! Trzeba
spierdalaæ, ratowaæ ty³ek jak siê da…

- Nie – odrzek³ spokojnie Ygreth. – Mo¿e i Videngern nie przejmie siê moj¹ œmierci¹. Inni nasi zleceniodaw-
cy te¿ nie. Ale wy, jeœli wam siê uda uciec… Juanie, nie wierzê, ¿ebyœcie o mnie zapomnieli. Acha, bierz tê sakwê
– to rzek³szy wcisn¹³ Juanowi torbê, w której trzyma³ artefakty konieczne do odczarowania Czarnej Pani – Nie
przyda wam siê wprawdzie, ale mo¿e potem sprzedacie z zyskiem. Magiczne jelyksiry w cenie.

- Ygreth…
- No masz racjê – kontynuowa³ jaszczur – Nie ¿y³em jak rycerz. Wiêc chocia¿ niech tak umrê.
- Proszê – Juan spojrza³ na rannego Ygretha. Ten popchn¹³ fauna w g³¹b w¹wozu.
- IdŸcie ju¿. Czas bie¿y.

VIII

Od rozstania z Ygrethem minê³o kilka godzin. Godzin ponurych, pe³nych strachu. Biegli bez
wytchnienia, zatrzymuj¹c siê z rzadka, brnêli g³êbiej i g³êbiej w w¹wóz, byle dalej, byle jeszcze kilka
kroków, a nu¿ siê uda, to nie mo¿e byæ daleko!

Co chwilê któryœ z najemników ogl¹da³ siê do ty³u, sprawdzaj¹c czy poœcig nie wystrzeli zza
zakrêtu, a nie raz ju¿ s³yszeli ha³asy, s³yszeli krzyki i stukot kopyt. Ale nie, zbójcy póki co ich nie
dogonili.
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- O ile mnie pamiêæ nie zawodzi – mrukn¹³ faun – Po³owa drogi ju¿ za nami. Id¹c w tym tempie
na zamku powinniœmy stan¹æ przed wieczorem. Pogoni nie s³ychaæ. Mo¿e nam siê udaæ. Martwi mnie
co innego. Dot¹d nikt na nas nie czeka³.

- G³upiœ? – ofukn¹³ go Falaar, posapuj¹c ciê¿ko. Rêkawem we³nianej koszuli otar³ spocone czo³o, spojrza³
na ponure, szarostalowe œciany ¿lebu, prawie pionowe. – Jest¿e siê czym martwiæ!

- Czekaj no – przerwa³ mu Sendergen, przystaj¹c – Te¿ o tym myœla³em. Zbóje nie s¹ g³upi. Pewnie za³o¿yli,
¿e ktoœ mo¿e rzezi umkn¹æ. Musieli siê zatem jakoœ zabezpieczyæ. Ja na ich miejscu w kanionie umieœci³bym
drugi oddzia³, co by na uciekinierów dyba³.

- O to idzie – potakn¹³ Bellodevici - Przed nami zasadzka. Jesteœmy jako te szczuki w saku…
- Nosi³ wilk razy kilka… - mrukn¹³ pod nosem Falaar.
- Raczej faun – odpar³ kwaœno Bellodevici – Wilk jest teraz na po³udniu.
- No, to przynajmniej jeden z Kompanii prze¿yje – zadrwi³ Falaar – Szkoda, ¿e nikt z nas…
Okrzyk drugiego z bliŸniaków, Traala zag³uszy³ dalsz¹ rozmowê. Echo wielokroæ powtórzy³o „Do mnie, do

mnie, do mnie…” Ruszyli do przodu natychmiast. Falaar skoczy³ pierwszy, wywijaj¹c toporem m³yñce, Juan za
nim, ramiê w ramiê z Sendergenem. W pe³nym biegu pokonali zakrêt, za którym chwilê wczeœniej znikn¹³ Traal.

Stanêli jak wryci. Pierwszy odezwa³ siê Falaar, który sapn¹wszy ciê¿ko, rzek³ do swego brata..
- No, ¿yjesz. I dobrze. Jakbym pozwoli³ i tobie zgin¹æ, pani matka pewnikiem by mnie wydziedziczy³a. Ale

ci tutaj – trzonkiem topora wskaza³ kilkanaœcie trupów, le¿¹cych za Traalem – Chyba nie powiesz, ¿eœ sam ich
po³o¿y³.

- Spodziewana zasadzka – zawyrokowa³ Juan, przechadzaj¹c siê pomiêdzy trupami. – Dziewiêciu ludzi,
tylu¿ taurów…

- Wszyscy sztywni  - krzykn¹³ Falaar, który zd¹¿y³ by³ ju¿ dokonaæ dok³adnych oglêdzin denatów – a raczej
ich kieszeni. – Majêtne te zbóje, nie ma co – mówi³ krasnolud, wrzucaj¹c to, co znalaz³, do sporego worka,
przewieszonego przez plecy – Z³oto, jakieœ wisiory, srebrne bransolety i monety najró¿niejsze. O, a ten to ma
ca³y mieszek srebrnych florenów bitych przez Przeklêtego.

- Monety Przeklêtego –zamyœli³ siê Juan – Ciekawe, co te¿ sta³o siê tym tutaj?
- Jakby ich kto popali³ – powiedzia³ Sendergen, przygl¹daj¹c siê trupom – A ci tutaj jacyœ tacy podrapani,

poranieni.
Wojownik spojrza³ na okoliczne ska³y, na których siedzia³y kruki, ca³e stado. Ptaki przygl¹da³y siê trupom.
- Cholera, co tu siê sta³o? – powiedzia³ cicho Bellodevici rozgl¹daj¹c siê dooko³a. W¹wóz wyda³ mu siê z

nag³a jakiœ groŸny, nieprzyjazny, z³owrogi. Ciemne ska³y, ciemne drzewa, chmury zachodz¹ na s³oñce, wiatr
wyje…

- Taury – wykrzykn¹³ nagle Sendergen – Nie s³yszycie? Poœcig za nami!

IX

- Nie mogê ju¿ – wydysza³ Falaar – Padnê zaraz. A ci ja³ówkojebcy s¹ coraz bli¿ej. Jeszcze chwila i apoplek-
sja mnie powali.

- To wyrzuæ te œwiecide³ka, co to je na plecach taszczysz – sapn¹³ Sendergen .
- Wolê umrzeæ bogaczem, ni¿ dalej ¿yæ jako go³odupiec – odburkn¹³ krasnolud.
- Falaar ma racjê – powiedzia³ Juan, zwalniaj¹c kroku – Tym na koniach i tak nie uciekniemy. Lepiej zgin¹æ

jak bogacz, jak wojownik.
Faun stan¹³, spojrza³ na boki.
- Kanion w tym miejscu w¹ski, mo¿emy siê d³ugo broniæ.
- Stawajmy – mrukn¹³ Sendergen, dobywaj¹c miecza – Tych na koniach wybijemy, na resztê poczekamy w

warowni.
Wojownik porozumiewawczo mrugn¹³ do krasnoludów.
Tymczasem jeŸdŸcy, widz¹c, ¿e uciekinierzy staj¹, krzyknêli triumfalnie. Na czo³o poœcigu wysforowa³ siê

ros³y taur, pozosta³ych rozbójników zostawiaj¹c daleko za sob¹. Macha³ ogromn¹ maczuga, pokrzykiwa³ g³o-
œno. Faun zwa¿y³ w rêku krótki toporek. Broñ zafurkota³a. Ostrze trafi³o w g³owê i utkwi³o pomiêdzy
rogami bykoluda. Ów jêkn¹³, zsuwaj¹c siê z wierzchowca.

- Jeden mniej! – zawo³a³ Juan.
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Krzyk fauna zosta³
przyg³uszony przez ³oskot,
narastaj¹cy z chwili na
chwilê. Belodevici zerkn¹³
na œciany kanionu, sk¹d
dobiega³ ha³as. W górê spoj-
rzeli równie¿ zbójcy.

W ich stronê toczy³y
siê kamienie, ca³a lawina, z
ka¿dym metrem nabieraj¹-
ca szybkoœci. £oskot po-
tê¿nia³.

- Do ty³u – rykn¹³ Juan
na ca³e gard³o, popychaj¹c
swoich towarzyszy w g³¹b
kanionu, za za³om skalny,
w miejsce gdzie ¿leb lekko
skrêca³. Rozbójnicy
umkn¹æ przed lawin¹ nie
zd¹¿yli. Ginêli pod g³aza-
mi, poœród kamieni, kurzu
i kwiku przygniatanych
koni.

Umierali szybko.
Wszystko to trwa³o

chwilê, ledwie mgnienie
oka, ale skutek by³ pora¿a-
j¹cy. Wszyscy konni, któ-
rzy zbli¿yli siê do Juana i
jego towarzyszy zginêli,
w¹wóz w miejscu, gdzie

osunê³y siê kamienie, zosta³ zablokowany, tak, ¿e pokonanie powsta³ego rumowiska wymaga³o d³u¿-
szego czasu i wysi³ku.

- No, to znowu nam siê poszczêœci³o – rzuci³ przez zêby faun, drapi¹c siê po koŸlej brodzie – lawina jak na
zamówienie. Ale teraz w drogê. Ci tutaj to by³a ledwie awangarda. A skoro mamy takiego farta, g³upio by³oby siê
nie uratowaæ.

- Zatem chodŸmy – powiedzia³ Falaar, oddychaj¹c ciê¿ko. – Krajobraz tu jakiœ ponury.
Odeszli nie ogl¹daj¹c siê za siebie.

X

Zamek ukaza³ im siê w promieniach popo³udniowego s³oñca. Czarne kontury murów piê³y siê
wysoko, purpurowe œwiat³o s³oñca wylewa³o siê spomiêdzy blanek niby struga krwi z paszczy szczer-
batego kamiennego potwora. Œciany kanionu, wczeœniej pochylone ³agodnie, prostowa³y siê w tym
miejscu tak, ¿e w¹wóz zamieni³ siê w skaln¹ rynnê, której strzeg³a w³aœnie Forteca Or³ów, stoj¹ca po
lewej stronie przepaœci. Potem droga gwa³townie skrêca³a okr¹¿aj¹c strome zbocza i pn¹c siê do góry
³agodnym stokiem, prosto w stronê warowni.

Nad okr¹g³ymi smuk³ymi wie¿ami fortecy ko³owa³y kruki.
- Dojazd trudny – oceni³ Sendergen – Ile trudu musia³o zaj¹æ zbudowanie tak potê¿nego zamku.
- I ile pieniêdzy – doda³ Falaar.
- Stary Videngern nie ¿a³owa³ grosza – wyjaœni³ Bellodevici – Forteca, gdy ju¿ stanê³a, zaczê³a przynosiæ

krociowe zyski. Rozumiecie, myto, pobór c³a w imieniu królestwa, op³ata za nocleg – a b¹dŸ, co b¹dŸ nigdy nie
by³ to rejon do koñca bezpieczny, do tego dochodzi³y podatki od karczmarzy, którzy te¿ ruch mieli niezgorszy…
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Poza tym rodzina Videngernów budowa³a sw¹ pozycje poœród mo¿now³adztwa Boregandu. Taka twier-
dza to nie byle jaki atut.

- Ciê¿ko, cholera, zd¹¿yæ bêdzie przed zmrokiem – powiedzia³ Traal –Jakoœ groŸne mi siê owo zamczysko
widzi… Widzieliœcie te wrony?

- To normalne przy jesieni – Sendergen wyd¹³ wargi w- A ty, g³upi boisz ciê, ¿e co, ¿e nereida tam straszy?
- Nereidê ju¿ widzieliœmy – rzek³ Juan, a w jego g³osie pobrzmiewa³a z³oœæ – Innej nie bêdzie. Nijakiej

Czarnej Pani na zamku nie masz, prócz tej, która stworzy³y plotki, rozsiewane przez zbójców. Idziemy.
Goœciniec wi³ siê pod górê zakolami, mijaj¹c kêpy drzew czy wiêksze skupiska ska³. Zamkowe wie¿e to

znika³y, to na powrót ukazywa³y siê oczom uciekaj¹cych. Powoli, ale nieuchronnie, nadchodzi³ wieczór.
Naraz Juan Bellodevici przystan¹³, rêk¹ sygnalizuj¹c pozosta³ym, by umilkli. Chwilê sta³, nas³uchuj¹c,

wreszcie rzek³.
- G³osy jakieœ w dole. Poœcig to!
Krasnoludy jak na komendê siêgnê³y po topory
- Bez poœpiechu – stonowa³ ich faun. Mamy nad nimi przewagê, znacznie lepiej broniæ siê w zamku. To ju¿

niedaleko.
Istotnie, warownia by³a blisko, widzieli j¹ wyraŸnie, owe potê¿ne mury, strzeliste wie¿e, otwarte wrota.

Jednak przeœladowcy, jad¹c na koniach, zachowali znacznie wiêcej si³. Zbli¿ali siê szybko.
Zbyt szybko.
Uciekinierzy jêli biec, spod butów pryska³y kamyki, trzaska³y ³amane ciê¿kimi podeszwami

ga³êzie. Przekleñstwa tonê³y w ciê¿kim posapywaniu, zmêczone nogi odmawia³y pos³uszeñstwa.
Brama warowni by³a bli¿ej, bli¿ej, bli¿ej.

- Goni¹ – wycharcza³ Traal – Za nami!
- Zd¹¿ymy, psia ich maæ – wychrypia³ Sendergen – A jak trzeba to i ubijemy!
- Psia maæ? – mrukn¹³ pod nosem Juan – Chyba krowia…
Obróci³ siê ku pozosta³ym, zostaj¹cym trochê z ty³u i wrzasn¹³:
- Biegiem! Mówiê, cholera, biegiem! Ju¿ niedaleko…
- Zabijê ich – dysza³ Sendergen, najbardziej ze wszystkich zmêczony – Niech ich diabli, zabijê…

Odprawiê bykoludy na pastwiska wiecznie zielonej trawy. Tylko dobiec do zamku.
Dopadli ich na kilkadziesi¹t kroków przed bram¹ twierdzy, atakuj¹c Sendergena - w³aœnie on

bieg³ ostatni. Wojownik odwróci³ siê b³yskawicznie, zakrêci³ mieczem m³yñca i rykn¹³ na ca³e
gard³o:

- Precz, ho³oto – wojownik wyci¹gn¹³ do przodu swój d³ugi katowski multan, który po³yskiwa³
krwawo w ostatnich promieniach s³oñca. Ho³ota, na ów widok zatrzyma³a siê i da³a krok wstecz.
Potem rozbójnicy poczêli wolno otaczaæ Sendergena. Ten nie czekaj¹c a¿ przeciwnicy zamkn¹
okr¹g,, zaatakowa³ pierwszy. Ci¹³ zdecydowanie, z rozmachu, celuj¹c w tu³ów najbli¿szego taura.
Bykolud nie zd¹¿y³ uskoczyæ i zwali³ siê z rozp³atanym brzuchem na ziemiê. Wy³ dziko.

- Chcia³o siê z Sendergenem próbowaæ! – krzycza³ Boregandczyk – To i proszê. Popróbuj¿e
który.

Ostatnie s³owa wypowiedzia³ skacz¹c do ponownego ataku. Uderzy³ z góry i kolejny przeciw-
nik, tym razem cz³owiek, zwali³ siê bez ¿ycia na kamienny goœciniec. Zbójcy jeszcze siê cofnêli.
Wtedy Sendergen spojrza³ w stronê fortecy.

- Juanie, do zamku – wykrzycza³ – Ja ich nie puszczê.
Faun w³aœnie zawraca³.
- Do zamku – powtórzy³ Boregandczyk. - Ygreth mia³ racjê, lepiej zgin¹æ jak rycerz. By³ z

ciebie dobry wódz, ale teraz spierdalaj!
- Dalej, Juan – Traal szarpn¹³ fauna za rêkaw - Nie ma czasu. Sendergen sobie poradzi.
Juan Bellodevici spuœci³ g³owê. Chwilê sta³, patrz¹c jak Sendergen masakruje kolejnych przeciw-

ników, których wci¹¿ i wci¹¿ przybywa³o, potem pobieg³ w stronê zamku.
Boregandczyk szala³, krêci³ mieczem œmiercionoœne m³yñce, krzycza³, kopa³, naciera³ na naj-

wiêksz¹ gêstwê taurów, którzy w strachu ustêpowali mu miejsca.
Wojownik zerkn¹³ za siebie. Jego przyjaciele wchodzili w³aœnie do zamku. „Mog³oby siê udaæ”

pomyœla³. Wci¹¿ trzymaj¹c miecz wyci¹gniêty przed sob¹, zacz¹³ siê wolno cofaæ. Z do³u dobieg³
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stukot koñskich kopyt. Zbójcy rozst¹pili siê nagle, daj¹c pola nowoprzyby³ym. Sendergen, nim
jeszcze ich zobaczy³, pozna³ g³os Witalisa. Bezwzglêdny, chodny i stanowczy.

W oczach najemnika b³ysnê³a nienawiœæ.
- Stawaj, panie kupiec – zadrwi³ – Ciekawym, czy odwagi ci nie braknie. Jakeœmy ostatnio siê

widzieli, œpi¹cych wola³eœ r¿n¹æ, nie po honorowemu do miecza stawaæ.
- A bom i ja nie rycerz – niedbale odpar³ Witalis. – Ty te¿ nie. I nie próbuj pouczaæ mnie czym

jest honor. W koñcu, czy to nie wy przypadkiem wyr¿nêliœcie w pieñ kilkanaœcie osad taurów? Jakoœ
wam wtedy nie przeszkadza³o, ¿e atakujecie z zaskoczenia… Poza tym, dla mnie rycerze i ten ichni
kodeks honorowy to g³upstwo, to dymna zas³ona. Kiedyœ na w³asne oczy widzia³em, jak szlachetnie
urodzeni, herbowi z³upili konwój kupiecki, kupców zabili. Zabili te¿ znalezione na wozach niewia-
sty, tyle, ¿e przedtem owi rycerze nie omieszkali ich zgwa³ciæ – jeden po drugim, brali ka¿d¹, potem
podrzynali gard³o. Za nic mam wiêc honor. Wolê skutecznoœæ…

- Du¿o gadasz- mrukn¹³ Sendergen, szykuj¹c siê do ataku.
- Wolê skutecznoœæ – powtórzy³ Witalis stanowczo. - Nie przyjmê twego wyzwania. Za³atwimy

sprawê po mojemu.
Rêka zbójcy powêdrowa³a pod kaftan.
Sendergen zrozumia³.
Skoczy³ w bok, jednoczeœnie wyprowadzaj¹c atak. Nie liczy³, ze trafi Witalisa, ale mo¿e chocia¿

konia, rumak siê szarpnie, Witalis straci równowagê, spadnie… Wtedy Sendergen mia³by jakieœ
szanse.

Trzy no¿e pofrunê³y w stronê najemnika, pierwszy ugrz¹z³ w brzuchu, drugi skaleczy³ bark,
trzeci rozora³ szyjê. Sendergen zakaszla³, zatrzyma³ siê w pó³ zwodu, jêkn¹³. Potem nadludzkim
wysi³kiem woli podniós³ siê, gasn¹cym spojrzeniem popatrzy³ na rany wreszcie zatrzyma³ zamglo-
ny wzrok na twarzy Witalisa.

- Juan – wycharcza³ Sendergen, pluj¹c krwi¹ – ciê zabije.
Witalis spojrza³ na umieraj¹cego, podjecha³ bli¿ej, kopn¹³. Boregandczyk zwali³ siê na ziemiê.
- Za nimi – krzykn¹³, wskazuj¹c warowniê – Zanim zamkn¹ wrota!

XI

Zamkowy dziedziniec by³ pusty.
Echo zwielokrotni³o stukot koñskich kopyt, wype³niaj¹c owym dŸwiêkiem ca³y dziedziniec.

Tuman kurzu, uniesiony przez wichurê, uderzy³ w twarze zbójców. Witalis zmi¹³ w ustach przekleñ-
stwo.

Zbójcy rozgl¹dali siê dooko³a. Pustka. Ani œladu uciekinierów. Zapada³ zmrok, zapalono pierw-
sze pochodnie. Konie nerwowo tupa³y o bruk.

- Juanie – krzykn¹³ Witalis – Widzisz? Wiem kim jesteœ! S³awny najmita! Ha, nie myœlisz
pomœciæ swych druhów? Nawet owego jaszczura, któremu osobiœcie poder¿n¹³em gard³o?

 Cisza.
- Juanie Bellodevici, nie masz odwagi zgin¹æ jak przysta³o na mê¿czyznê? Bo chyba rozumiesz,

¿e ¿ywy st¹d nie odejdziesz. Legenda Czarnej Pani musi trwaæ. A twoja legenda… - Witalis wzruszy³
ramionami – No có¿, ka¿dy bohater kiedyœ umiera.

Odpowiedzi nadal nie by³o. Witalisowy krzyk odbi³ siê echem od wynios³ych murów.
- Zabiæ ciê – ci¹gn¹³ rozbójnik. – To nie tylko koniecznoœæ. To przyjemnoœæ. S³awnyœ. Powia-

daj¹, ¿e jest z ciebie najlepszy najemnik w Boregandzie. Ha, a Witalis nie afiszowa³ siê, za s³aw¹ nie
goni³. Witalis robi³ swoj¹ robotê po cichu, skutecznie, systematycznie. A teraz Witalis Juana utrupi!
Pró¿no siê kryæ! I tak ciê znajdê…

Juan, nawet jeœli s³ucha³ przemowy rozbójnika i kry³ siê gdzieœ w pobli¿u nie zdradzi³ siê ze sw¹
obecnoœci¹. Zbójca zakl¹³.

- Musz¹ byæ gdzieœ tutaj – warkn¹³ do swoich – Przeszukajcie ka¿d¹ izbê, ka¿dy k¹t, kuchnie,
spichlerze, latryny… Wszystko! Chcê ich dostaæ!
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  Zbójcy rozpierzchli siê na wszystkie strony, unosz¹c ze sob¹ ogniki pochodni. Sprawdzali po
kolei wszystkie zabudowania, zagl¹dali w ka¿dy wykrot, za byle murek, badali nawet kêpy krzaków,
a jeden cisn¹³ nawet pochodniê do studni, sprawdzaj¹c czy aby tam nie znalaz³ schronienia faun i
krasnoludy.

Jeden po drugim zbójcy znikali w budynkach. Na dziedziñcu pozosta³ Witalis w asyœcie czterech
zbrojnych trzymaj¹cych pochodnie. Nadchodzi³a noc, niebo by³o chmurne,. Ciemnoœci gêstnia³y z
chwili na chwilê.

Nag³y podmuch wiatru zgasi³ ³uczywa trzymane przez przybocznych Witalisa. Zrobi³o siê ciemno,
niemal czarno. Powietrze zgêstnia³o.

Chmara nietoperzy uderzy³a w twarze zbójców, popiskuj¹c przeraŸliwie, furkocz¹c, miotaj¹c siê
pomiêdzy jeŸdŸcami.

Witalis zakl¹³.
Nietoperze zniknê³y.
A potem zbójcy us³yszeli kroki.

XII

Juan wszed³szy w obrêb murów poj¹³, ¿e nie zd¹¿¹ zamkn¹æ bramy, ¿e nie zdo³aj¹ siê obroniæ.
Zbójcy zbli¿ali siê zbyt szybko, byli te¿ liczni. Bellodevici nie myœla³ jednak tanio sprzedaæ skóry.
Rzut oka wystarczy³ mu, by zrozumieæ, ¿e najwiêksze szanse bêd¹ mieli stawiaj¹c opór w budynkach,
nie na otwartej przestrzeni. Juan wskaza³ krasnoludom wie¿ê po³¹czon¹ z koszarami i zbrojowni¹.

- Tam poczekamy na szanowanego kupca, imæ Witalisa z Arn.
Pchn¹wszy dêbowe drzwi pierwszy wszed³ do wie¿y. Ruszyli schodami, które œlimakiem wi³y siê

pod gorê. Zapalili pochodnie, ka¿dy po jednej – w w¹skich korytarzach mog³y one okazaæ siê
równie skuteczn¹ broni¹ co miecze i topory. Krótki czas pieli siê tymi diablo krêtymi schodami,
potem odbili w chodnik, którym o ile Juan dobrze pamiêta³, wiód³ do koszar.

Bellodevici raŸno ruszy³ przed siebie. Natrafi³ na w¹skie drzwi po lewej stronie korytarza,
zdobione prymitywnym, czarnym malunkiem, przedstawiaj¹cym, o ile Juan trafnie siê domyœla³,
ptaka. Nie pamiêta³ tych drzwi z poprzedniej wizyty, ale wówczas zabawi³ na zamku ledwie dwa dni,
nie pozna³ go dok³adnie. Drzwi zaintrygowa³y fauna. Chwilê mocowa³ siê z klamk¹, wreszcie drzwi
ust¹pi³y.

Faun zajrza³ do œrodka pomieszczenia – ot, zwyk³a skrytka na broñ, kilka mieczy, sporo strza³
pod œcian¹, tarcze - i zaraz wycofa³ g³owê. Zerkn¹³ za siebie, szukaj¹c wzrokiem krasnoludów.

Traal i Falaar zniknêli.
 Juan Bellodevici wiedziony nag³ym przeczuciem spojrza³ w sufit – by³ ca³y czarny od nietope-

rzy tworz¹cych ruchomy dywan podwieszony pod sklepieniem.
W korytarzu zrobi³o siê zimno. Pochodnia fauna przygas³a, p³omieniem zachybota³o gwa³tow-

nie. Juan nawet zbytnio siê nie zdziwi³, ot powinien siê tego spodziewaæ. Ostatecznie, jak mawia³
pewien siwy, przem¹drza³y bajarz, w ka¿dej bajce tkwi ziarnko prawdy.

Odwróci³ siê by spojrzeæ w oczy nereidzie.
Blade, zimne œwiat³o zala³o korytarz, co mocno kontrastowa³o z czerni¹ jej sukni, przylegaj¹cej

do cia³a, w³osy, rzecz jasna, równie¿ by³y czarne i d³ugie, spada³y kaskadami na ramiona, sp³ywa³y
po plecach, koñcz¹c siê dopiero nad biodrami. Na tle œnie¿nobia³ej skory, któr¹ ods³ania³ pokaŸny
dekolt sukni, ³yska³ czarny klejnot.

Ca³a ta scena mia³aby niew¹tpliwie dla Juana posmak kiczu, gdyby nie jeden szczegó³ – wszystko
dzia³o siê naprawdê. Ale Bellodevici próbowa³ byæ hardy, silny, pamiêta³, po co zosta³ wynajêty.

Skrzy¿owali spojrzenia.
Juan uton¹³ w seledynowych, pozbawionych bia³ek, piêknych i smutnych oczach nereidy.

XIII

- Istniejesz… stwierdzi³ z rezygnacj¹ – Wynajêto mnie, bym uwolni³ od ciebie ten zamek, ale
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wygl¹da na to, ¿e to ja jestem w twej mocy, Irmo. Kiedy zamierzasz mnie zabiæ?
Nereida unios³a brew. Jakiœ czas mierzy³a Juana lodowatym spojrzeniem. Potem uœmiechnê³a siê

blado. Potem powiedzia³a coœ, czego Juan nigdy by siê nie spodziewa³.
- Pomo¿esz mi – oœwiadczy³a stanowczo. – Musisz mi pomóc wyrwaæ siê z zamku. Ja umieram…
Juan spostrzeg³, ¿e monolityczna zda³oby siê zjawa, dr¿y, faluje, rozmywa siê w ciemnoœci.
- Te mury to wiêzienie, to klatka – mówi³a szybko – Zamkn¹³ mnie w niej ów podstêpny

czarownik z Arn, wynajêty przez Videngrena – zdrajcê. Ha, ale z czasem obróci³o siê to przeciwko
Willimowi…

- Z Arn? – spyta³ Juan. Nagle wszystko zaczyna³o tworzyæ zgrabn¹ uk³adankê.
Nereida kiwnê³a g³ow¹.
- Czy nie z Arn pochodzi równie¿ Witalis, rozbójnik, ³upi¹cy karawany w w¹wozie – kolejne

twierdz¹ce skinienie g³owy – Arn to miasto estyjskie, a ca³a Estia ju¿ od d³u¿szego czasu jêczy pod
jarzmem Przeklêtego. W Arn natomiast znajduj¹ siê, jeœli dobrze pamiêtam, szko³y Zaklinaczy
Pogody – ci¹gn¹³ domys³y Juan.

- Którzy wspomagaj¹ dzia³ania Przeklêtego – dokoñczy³a Irma.
- A zatem to ludzie Przeklêtego blokuj¹ szlak – wykrzykn¹³ Juan – Co obliczone byæ musi na

d³ugofalowe os³abienie Boregandu.
- Ów mag, który mnie uwiêzi³ – szepnê³a nereida – Nie by³ prawdziwym czarodziejem, takim ze

Stowarzyszenia. To by³ Zaklinacz…
- Zatem to nie ty wygubi³aœ oko³o piêciu setek kupców- stwierdzi³ faun – Lecz przecie¿ nie

zaprzeczysz, ¿e zabi³aœ Ralfa Videngerna – zjawa milcza³a. – A stary Videngern wynaj¹³ mnie tyle¿
po to, by oczyœciæ szlak, co i wywrzeæ zemstê prywatn¹.

To mówi¹c porwa³ skryty w rêkawie sztylet, wyprowadzaj¹c b³yskawiczne uderzenie w serce.
Ostrze przeciê³o powietrze i uderzy³o w przeciwleg³¹ œcianê.

- To na nic – powiedzia³a, uœmiechaj¹c siê z³oœliwie – Ale wiedzia³am, ¿e spróbujesz. Zapamiêtaj
teraz, ¿e awatara nie zranisz ni no¿em, ni toporem. A, jeszcze jedno – inny by pewnie ju¿ straci³
g³owê, za coœ takiego – d³oni¹ wskaza³a sztylet. - Ty ¿yjesz, bo bêdziesz mi potrzebny…

- Niby dlaczego mia³bym ci pomagaæ – odburkn¹³ gniewnie.
- Z wdziêcznoœci… - nereida zaœmia³a siê  - Obserwowa³am was, Juanie, obserwowa³am, odk¹d

weszliœcie do w¹wozu. Spodziewa³am siê, ¿e Willim przyœle kiedyœ kogoœ takiego jak ty. Nie spytasz,
co przydarzy³o siê tym, którzy zastawili na was zasadzkê, Juanie? Nie interesuje ciê, co spowodowa-
³o lawinê, która ni z tego, ni z owego przysz³a wam w sukurs? Zaklinacz Pogody zamkn¹³ mnie w
klatce, zgoda, lecz nie pozbawi³ wszystkich zdolnoœci. Jestem wprawdzie zbyt s³aba by mordowaæ
jedn¹ karawanê za drug¹, ale to i owo jeszcze potrafiê. Ty zaœ, Juanie, który przedk³adasz efekt nad
wszystko inne, ty, który tak cenisz ¿ycie – tak swoje jak i twych kamratów – nie skorzystasz z
szansy ocalenia? A wiedz, ¿e oferujê ci coœ jeszcze.

- Co takiego?
- Zemstê. Zap³acisz Witalisowi za twych towarzyszy, zap³acisz i za szarganie mego imienia. Z

moj¹ pomoc¹.
Spojrza³a uwa¿nie na fauna, niedba³ym ruchem poprawiaj¹c w³osy. Uœmiechnê³a siê do niego.

„Bogowie” jêkn¹³ „Jaka ona piêkna! Kusi mnie. Nie mogê pozwoliæ, by mnie omota³a. Zlecenie!
Pamiêtaj o zleceniu!”

- Widzê, ¿e nie jesteœ do koñca przekonany – rzek³a –Ca³y czas wi¹¿e ciê umowa. Tedy
pos³uchaj mojej opowieœci.

- Guzik mnie obchodzi twoja wersja zdarzeñ – warkn¹³. – Przyjecha³em tutaj zarabiaæ pieni¹dze.
A zlecenie by³o wyraŸne!

- Honor najemnika? – zakpi³a. – Czy ta zgrabna wymówka pozwala wy³¹czyæ ci sumienie,
pozwala postawiæ twój, prywatny kodeks nad zwyk³a przyzwoitoœci¹? Przykro mi, Juanie, nie
wierzê. Zbyt d³ugo ciê obserwowa³am. Ty nie przejdziesz obojêtnie obok zdrady, nie zapomnisz o
skrupu³ach. Nie ja by³am zdrajczyni¹…

- Jaœniej – powiedzia³ Bellodevici.
Czas stan¹³. Nereida spochmurnia³a. Potem zaœ opowiedzia³a wszystko.
- Co mam robiæ? – spyta³ faun.
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XIV

- Jeliksyr trzeba wypiæ na niewiastê popatruj¹c. Dalej – po trzykroæ imiê jej wyrzeknij.  –
instruowa³a wiedŸma jaszczura. Ygreth czeka³ cierpliwie, tymczasem czarownica kr¹¿y³a po izbie
wœród paruj¹cych garów to mieszaj¹c, to dosypuj¹c sproszkowanych zió³, to znów próbuj¹c sprepa-
rowanego dekoktu.

- Kiedy imiê wypowiesz po raz trzeci – zaskrzecza³a – niewiasta zap³onie do ciebie mi³oœci¹
okrutn¹. Tedy i owa si³a wyrwie j¹ z magicznego uwi¹zu, czar z³amie, a nawiedzone miejsce znowu¿
bêdzie wolne. Z upira na powrót stanie siê zwyk³¹ bia³og³ow¹.

Kobiecina zgarnê³a pod chustkê pukle siwych w³osów.
- Jeno bacz – zastrzeg³a, chowaj¹c otrzyman¹ od Ygretha zap³atê do ma³ej sakiewki. – ¯e

jelyksyr silny dosta³eœ. Niewiasta kochaæ ciê bêdzie, ¿e strach!
- Nie przypuszczam, by ¿y³a zbyt d³ugo. – Jaszczur uœmiechn¹³ siê krzywo. Glinian¹ buteleczkê

wsadzi³ do skórzanej sakwy.
- I to jeszcze wiedz -  wiedŸma nie przestawa³a mówiæ. – ¯e jelyksyr w obie dzia³a strony. Tyœ

jaszczur, ciebie siê czar nie ima, ale miej to na uwadze, innym daj¹c preparat.
- Bywaj babino – odrzek³ Ygreth, wychodz¹c z chaty. - Do zobaczenia!
- ¯egnaj – odpar³a wiedŸma, dyskretnie ocieraj¹c ³zê. Có¿by z niej by³a za czarownica, gdyby nie

potrafi³a czytaæ przysz³oœci…

XV

- Irma – powtórzy³ Juan.
Po raz trzeci. Ma³¹ glinian¹ buteleczkê odj¹³ od ust.
Œwiat zawirowa³, wywróci³ siê na nice, zadr¿a³ gwa³townie. Faun upad³ na pod³ogê, trzymaj¹c siê

za g³owê.

XVI

Witalis z niepokojem czeka³ na dziedziñcu. Towarzysz¹cy mu zbrojni bezskutecznie próbowali
skrzesaæ ogieñ. Kroki by³y coraz g³oœniejsze.

- Kto tu? – krzykn¹³ rozbójnik w gêstniej¹cy przed oczyma mrok. Mów kto idzie.
- Sallathan, taur! – pad³a odpowiedŸ. Po d³u¿szej chwili wojownik podszed³ tak blisko, ¿e Witalis

móg³ rozpoznaæ znajom¹ twarz. Odetchn¹³ z ulg¹.
- Niczego nie znalaz³em – wyjaœnia³ Sallathan – Ale¿ tu siê oziêbi³o – doda³ zdziwiony.
- Oziêbi³o? – Witalis uniós³ brew – Prawda. To przez ten wiatr…
Gdzieœ z ty³u zaskrzypia³y drzwi raz, drugi.
- Cholerny wiatr! – powtórzy³ Witalis.
Ale to nie by³ wiatr.
Juan Bellodevici nadszed³ cicho, niezauwa¿enie, twarz mia³ zmienion¹, œci¹gniêt¹ w dziwnym

grymasie.
Z przeciwnego koñca sz³a ona, bez b³yskawic, bez kruków, bez upiornej poœwiaty, która, w myœl

podañ, mia³a jej towarzyszyæ.
A zbójcy umierali bez krzyku.
I bez walki.

XVII

Juana Bellodevici zbudzi³y dwie rzeczy – poranny ch³ód i g³oœna rozmowa. Przetar³ z wysi³kiem
oczy. Bardzo bola³a go g³owa.
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„Ale¿ sen” pomyœla³ „Co te¿ siê cz³owiekowi mo¿e przyœniæ, kiedy pofolguje z winem. Swoj¹
drog¹, mocno je musia³ Witalis zakropiæ. Dzieñ wstaje. Trzeba ruszaæ do w¹wozu. Jest robota do
zrobienia..

Spojrza³ w bok i spostrzeg³, ¿e nieopodal niego œpi¹ Traal i Falaar, a jeszcze dalej Witalis.
Ale nie, Witalis nie spa³.
Kupiec nie oddycha³. Jego gard³o przecina³a w¹ska, czerwona prêga.
Faun otrzeŸwia³ momentalnie. Usiad³, rozejrza³ siê dooko³a.
- No nieŸle – sapn¹³, patrz¹c na szare, wynios³e mury twierdzy. – Jestem w zamku. Na demony,

jam to uczyni³? Wszyscy ludzie Witalisa. Bogowie… -szepta³ najemnik, przecieraj¹c oczy
Dziedziniec pe³en by³ trupów.
Zamar³, nas³uchuj¹c g³osu, który dobiega³ od zbrojowni. Rozpozna³ Videngerna. Mimowolnie

zacisn¹³ d³oñ na mieczu. Katem oka dostrzeg³ cieñ cz³owieka, chodz¹cego za nim, lecz nim siê
obejrza³, cieñ znikn¹³ za za³omem muru. Znów ws³ucha³ siê w g³os Videngerna.

- No i nadszed³ dzieñ zap³aty… - perorowa³ arystokrata. – S¹dzi³aœ, ¿e mi umkniesz, ¿e schronisz
siê przede mn¹ w mojej w³asnej twierdzy? Naiwne, zaiste…

Juan us³ysza³ przekleñstwo nereidy, potem silne plaœniêcie, potem jêk. Jêk Irmy
- D³ugom czeka³ – mówi³ tymczasem  Videngern – No ale by³o warto. Nie licz na to, ¿e bêdê ciê

torturowa³. Wiem, jesteœ z tych hardych, tych o których mówi¹, ¿e ich cierpienie uszlachetnia.
Gdybym pozwoli³ ci zemrzeæ na torturach, w istocie odda³bym ci przys³ugê. Wiêc nie, mam dla
ciebie co innego.

Juan wsta³ powoli, ostro¿nie. Chwyci³ broñ
- Mój syn by³ nie doœæ dobry, tak? Dla nieludzia? No to bêdziesz mia³a lepszych – g³os Videnger-

na zadr¿a³, a potem przeszed³ w zimny, nieprzyjemny œmiech – Ca³¹ kompaniê! Rekrutowa³em ich
specjalnie na tê okazjê – pod³ug wielkoœci przyrodzenia. Niby ludzie, co, ale z okolic Bramy. Maj¹
siusiaki jak kie³basy, jak pnie sosnowe. Zakwilisz ty dla nich, oj zakwilisz, dziwko.

Mocnym szarpniêciem Juan zbudzi³ Traala, potem Falaara. Da³ znak i ca³a trójka powoli
zaczê³a wycofywaæ siê w stronê bramy wjazdowej.

Irma.
Przypomnia³ sobie jej oczy, g³êbokie i urzekaj¹ce. Przed oczyma mia³ jej twarz delikatn¹ i

smutn¹, jej na po³y zawadiacki uœmiech, jej gibkie cia³o, czarn¹ powódŸ w³osów sp³ywaj¹cych z jej
g³owy.

„Fauny s¹ odporne na zaklêcia” – napomnia³ samego siebie. „A Videngernowi lepiej teraz nie
wchodziæ w drogê. Po zap³atê zg³osimy siê ciut póŸniej. Póki co jedynym wyjœciem ucieczka. Liczy
siê ¿ycie, g³upcze! Taki psi los najemnika. Walczysz dla zap³aty. Nie dla sprawy”

Szli zau³kami, kryli siê w cieniu, za murkami, za krzakami. Wci¹¿ bli¿ej i bli¿ej bramy, bli¿ej
wyjœcia, bli¿ej bezpieczeñstwa. Wychodz¹c poza mury Fortecy Or³ów Juan dojrza³ przechadzaj¹cego
siê miêdzy zabudowaniami mê¿czyznê.

Tymczasem  Videngern grzmia³ na ca³e gard³o:
- Zginiesz, kiedy ju¿ wezm¹ ciê jeden po drugim moi ¿o³dacy. Upodlona, unurzana we w³asnej

hañbie. Taka moja odpowiedŸ! Niektórzy powiadaj¹, ¿e zemsta bogów jest rozkosz¹. A nie maj¹
racji, wiesz?

DŸwiêk uderzenia. Jeszcze jeden. I jeszcze.
P³acz.
- Wiele trudu – szepta³ arystokrata, pochylony nad zmaltretowan¹ Irm¹. W poœpiechu zdziera³

z niej sukniê– Ale warto by³o… warto. Teraz dostaniesz, na coœ zas³u¿y³a. Nie myœl, dziwko, ¿e ktoœ
ci pomo¿e.

- Panie Videngern – rozleg³o siê z boku od strony zbrojowni. – Przyby³em upomnieæ siê o
przyobiecan¹ zap³atê.

Mo¿now³adca podniós³ wzrok znad maltretowanej. Kilkadziesi¹t kroków od niego, oparty o
œcianê zbrojowni sta³ Juan Bellodevici. Faun drapa³ sw¹ koŸl¹ brodê, uœmiechaj¹c siê szelmowsko.

- A ty… - mrukn¹³ arystokrata – Wywi¹za³eœ siê z umowy, prawda. No, to gadaj, czego chcesz?
Byle prêdko. Zajêty jestem, a co teraz bêdê robi³, to ju¿ nie twoja sprawa.
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- Nie ona ³upi³a karawany – powiedzia³ spokojnie faun. – Jeno owa banda, co tu ich trupy na
dziedziñcu zalegaj¹. Z poruczenia Przeklêtego, by os³abiæ ciebie i ca³y Boregand. To ju¿ przesz³oœæ.
Szlak czysty. Forteca Or³ów wraca pod twoje w³adanie…

- No i dobrze. Widzê, ¿eœ siê z umowy wywi¹za³ nagrodê, jak rzek³em dostaniesz. Gadaj jak¹.
Faun uœmiechn¹³ siê jeszcze szerzej:
- Niewiele zubo¿ejesz – zacz¹³  - Skoro mogê wybraæ nagrodê… Chcê jej! – rêk¹ wskaza³ na

klêcz¹c¹ przed arystokrat¹ nereidê.
- A proszê! – mrukn¹³ Videngern – dostaniesz. Mówi³em, ¿e ³adna, ha? Bêdziesz móg³ j¹ braæ dwa razy, przy

czym pierwszy raz przed moimi ¿o³dakami.
- Nie poj¹³eœ, panie szlachcic – g³os Juana stwardnia³. – Moim, ¿yczeniem jest byœ pozwoli³ Irmie

Cobotariu odejœæ wraz ze mn¹, nie czyni¹c przy tym ¿adnej krzywdy.
- Postrada³eœ zmys³y, panie faun – warkn¹³ Videngern – pewnikiem od owego mordu, któryœ tu uczyni³. Ale

niech tam, odda³eœ mi przys³ugê. Udam, ¿em nie s³ysza³, coœ powiedzia³ i dam ci jeszcze jedn¹ szansê.
- Tak myœla³em – westchn¹³ Bellodevici, potem nieznacznie skin¹³ g³ow¹. Zza wêg³a zbrojowni wysz³y dwa

krasnoludy. Pomiêdzy nimi sta³ wysoki, smuk³y m³odzieniec, niew¹tpliwie czystej krwi cz³owiek.
Kunsztowny ubiór wskazywa³ na arystokratê. Przy gardle ch³opaka Falaar trzyma³ sztylet.

- Znalaz³em go, jak w³óczy³ siê bez celu po zamku – zacz¹³ Juan, uœmiechaj¹c siê drwi¹co –
Dziwnie do pana podobny, panie Videngern. Rodzina jaka?

Arystokrata zakl¹³ szpetnie.
- Jak mu na imiê, bom zapomnia³ – mówi³ dalej Bellodevici – Ach tak, Venaber. Czy to nie

przysz³y m¹¿ piêknej Ilean, królewskiej córki? Tylko czy aby przysz³y? A mo¿e lepiej rzec niedo-
sz³y? No, jak wysok¹ cenê gotów jesteœ zap³aciæ za zemstê, panie szlachcic?

Podczas gdy faun przemawia³, Falaar czujnie popatrywa³ na gwardzistów Videngerna i coraz
mocniej przyciska³ do szyi Videngernowicza sztylet.

- Szanta¿… - wydusi³ z siebie mo¿now³adca. – Iœcie nie jak rycerz postêpujesz, panie faun.
- A bom ja najemnik – odparowa³ Juan. – Ale nie myœlê, by który rycerz obruszy³ siê na takie

metody, jeœli jest szansa by zapobiec wiêkszemu ³otrostwu.
- Zamilcz – warkn¹³ Videngern.
- A wy to niby co? Wysoko urodzony, a wiaro³omca i zdrajca.
- Zamilcz powiedzia³em!
- O to idzie? Bym zamilk³? I by zamilk³a Irma Cobotariu? Zbyt du¿o wie? Jako jedyna… Zaraz

temu zaradzimy.  S³uchajcie tedy – faun podniós³ g³os, zwracaj¹c siê do gwardzistów. – Czy wiecie
kto by³ kochankiem nereidy, gdy pozostawa³a ona w zwi¹zku z Ralfem Videngernem?

- Zabiæ go – rykn¹³ arystokrata.
Gwardziœci ruszyli.
- Ojcze – wrzasn¹³ Venaber, czuj¹c ¿e ostrze sztyletu rozcina mu skórê na szyi.
- Jak¹ cenê gotów jesteœ zap³aciæ za zemstê? Jak¹ cenê za zachowanie tajemnicy – zagrzmia³

Juan.
Mo¿now³adca uniós³ rêkê. ¯o³nierze zatrzymali siê w pó³ drogi do Juana. Faun drwi¹co wyd¹³

wargi.
- Oni ju¿ rozumiej¹. I twój syn te¿. Musia³byœ zabiæ ich wszystkich. A do takiego ³otrostwa siê

nie posuniesz.
- Pewien jesteœ? – sykn¹³ Videngern spogl¹daj¹c spode ³ba na Juana.
- Pewien. Bo mimo wszystko, wbrew nakazom królewskim, wbrew regu³om rz¹dz¹cym tym

waszym zatêch³ym arystokratycznym bagienkiem by³eœ zdolny do tego by zwi¹zaæ siê z mutantk¹.
Chcesz teraz wypaliæ to wspomnienie, o tak, ono ciê dra¿ni, kala dobre mniemanie o sobie. Ale,
paradoksalnie, jeœli jest coœ, co mo¿e owo dobre mniemanie uzasadniaæ, to w³aœnie ten zwi¹zek,
który to starasz siê usilnie wyrzuciæ z pamiêci.

Videngern sapn¹³, chwyci³ raz i drugi powietrze, a potem upad³ na kolana.
Za³ka³.
- Zabieraj j¹ – powiedzia³ matowym g³osem. – Póki nie zmieniê zdania! No, dalej, siod³aæ im

konie – rzuci³ w stronê gwardzistów. Kiedy ci przyprowadzili do Juana nereidê, a potem i wierzchow-
ce, Falaar uwolni³ Venabera. Juan przytuli³ Irmê do siebie. Nereida uœmiechnê³a siê blado.
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W bramie zatrzyma³ ich okrzyk Videngerna. Mo¿now³adca by³ sam, nie mia³ broni.
- Hej, panie faun! Nim odjedziesz, rzeknij mi – dlaczego? Zaczarowa³a ciê?
- Jam faun. Nie jestem podatny na magiê.
- Zatem dlaczego?
- Ty wiesz – odpar³ Juan. – Ty te¿ patrzy³eœ w jej oczy…
- Wiem – rzek³ po chwili Videngern. Spuœci³ g³owê. – Radê ci dam, panie faun. WyjedŸ z

Boregandu. I nigdy tu nie wracaj.

XVIII

Jechali na pó³noc, zapuszczaj¹c siê dalej i dalej w góry. Coraz rzadziej napotykali ludzkie
osiedla, przy czym im dalej brnêli w Góry Alloru, tym  mniej ludne i biedniejsze spotykali wioski.

By³ to trzynasty dzieñ wêdrówki, póŸne popo³udnie. Krasnoludy maszerowa³y kilkadziesi¹t
kroków za Juanem i Irm¹.

- Widzia³eœ? - spyta³ Traal. Falaar tylko skin¹³ g³ow¹.
- Idzie naszym œladem od rana.
- Videngerna szpieg.
- Albo rozbójnik! Kiedyœmy popasali w karczmie na Dymnej Górze móg³ dojrzeæ, czym p³aci-

my.
Traal spojrza³ lêkliwie na przerzucony przez grzbiet mu³a, tobó³.
- Poczekamy – stwierdzi³ Falaar, siêgaj¹c po topór.
Skryli siê za skalnym za³omem, w miejscu gdzie œcie¿ka skrêca³a, schodz¹c ³agodnie ku dolinie.

Krasnoludy nie czeka³y d³ugo. Niebawem da³o siê s³yszeæ chrzêst kamieni potem do ich uszu dosz³o
lekkie sapanie. Moment póŸniej zza za³omu wychyli³a siê zaroœniêta futrem  g³owa. Wilko³ak
wyszczerzy³ zêby w dzikim uœmiechu.

- Z toporem na kamrata? – warkn¹³.
Krasnoludy opuœci³y broñ.
- Witaj Hayd. Bêdzie trzeci do oczajduszy…
- A bodaj wam te wasze kulasy pokrêci³o – wybuchn¹³ wilko³ak. - Ju¿ któryœ dzieñ goniê, a wy w

te góry jak po z³oto gnacie. Padam ze zmêczenia. Ruszy³em z Tarny, kiedy tylko dosz³a mnie
wiadomoœæ, ¿e za g³owê Juana nagrodê daj¹.  Nie czeka³em nawet ostatecznego wyniku Bitwy o
Trzeci Most, dopiero po drodze dowiedzia³em siê ¿e Przeklêty pobity, cofn¹³ siê za Selenê. Ale
królestwo zap³aci³o krwawo. Trzech królewiczów zabitych. Teraz Ilean nastêpczyni¹ tronu…

Krasnoludy jak na komendê zaklê³y szpetnie. Widz¹c pytaj¹ce spojrzenie Hayda, Falaar powie-
dzia³:

- Nie masz ju¿ Czarnej Pani w Fortecy Kruków, czy raczej, na powrót, Fortecy Or³ów. – I to za
przyczyn¹ naszego wspania³ego wodza – powiedzia³ Falaar.

- Nie pojmujê  - warkn¹³ wilko³ak. – Tedy czemu nagroda jest za jego g³owê?
- Nie masz jej na zamku – wyjaœni³ Traal. -  Bo ona jedzie z nami.
- W srogi wesz³a zatarg z domem Videngernów – wyjaœni³ Falaar – to i mus z Boregandu

uchodziæ. A my razem z ni¹.
- My z ni¹? – powtarza³ wilko³ak. Jego spojrzenie œwiadczy³o, ¿e niewiele pojmuje.
- My z Juanem – poprawi³ Traal. - Ale w sumie to na jedno wychodzi. W kilku s³owach bracia

streœcili przebieg wydarzeñ w W¹wozie Œwistaków. Kiedy ju¿ wilko³ak wys³ucha³ opowieœci, pokrêci³
z niedowierzaniem g³ow¹:

- Zrezygnowa³ z pieniêdzy? Juan? Dosta³ pomieszania zmys³ów? Zaczarowa³a go?
- Sam zobacz – mrukn¹³ Falaar, wskazuj¹c œcie¿kê wiod¹c¹ w dó³. Nereida i faun trzymali siê za

rêce. Patrzyli na siebie. Bardzo, bardzo wymownie.
- No tak - warkn¹³ wilko³ak zrezygnowany. – ¯adne czary. ¯aden ob³êd. To coœ stokroæ bardziej

niebezpiecznego.

Maciej Guzek
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„Inne Planety” redaguj¹ zbiorowo:
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wczeœniejsze numery dostepne s¹ na stronie: www.2era.website.pl

 IV konkurs literacki Klubu Fantastyki „Druga Era”
Klub Fantastyki „Druga Era” z Poznania og³asza konkurs na najlepsze opowiadanie fantastyczne.

Zapraszamy wszystkich , którzy chc¹ spróbowaæ swoich si³ na polu literatury fantastycznej i marz¹ o
literackich sukcesach.
Prosimy o nadsy³anie niepublikowanych wczeœniej opowiadañ o tematyce zwi¹zanej z szeroko pojêt¹
fantastyk¹.
Opowiadania bêd¹ oceniane pod k¹tem walorów literackich, nowatorstwa na gruncie fantastyki oraz ogól-
nego wra¿enia.

Spoœród nades³anych opowiadañ zostanie wybrane najlepsze i uhonorowane g³ówn¹ nagrod¹. Najlepsze
opowiadanie bêdzie tak¿e opublikowane w klubowym fanzinie „Inne Planety” oraz w ogólnopol-
skim czasopiœmie „Science-Fiction”.

Zwyciêzcy otrzymaj¹ nastêpuj¹ce nagrody pieniê¿ne:
  - 1 miejsce – 300 z³,
  - 2 miejsce – 200 z³,
  - 3 miejsce – 100 z³.

Rozstrzygniêcia konkursu dokona jury z³o¿one z cz³onków Klubu Fantastyki „Druga Era”.

Opowiadania mo¿na nadsy³aæ do 31 paŸdziernika 2003.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi na prze³omie listopada i grudnia 2003 roku.
Oficjalne og³oszenie wyników nast¹pi na imprezie zwi¹zanej z fantastyk¹, któr¹ Klub Fantastyki „Druga
Era” planuje zorganizowaæ w grudniu 2003.

Nadsy³ane opowiadania powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
  - wielkoœæ do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (27.000 znaków),
  - brak wczeœniejszej publikacji w czasopiœmie o zasiêgu ogólnopolskim,
  - tematyka zwi¹zana z szeroko pojêt¹ fantastyk¹,
  - jeden autor mo¿e nades³aæ jedno opowiadanie.

Dodatkowych informacji mo¿na zasiêgn¹æ na stronie internetowej Klubu Fantastyki „Druga Era”:
www.2era.website.pl

Opowiadania w formie papierowej proszê nadsy³aæ na adres:
Dariusz Grupa, Os. Zygmunta Starego 6/43, 60-684 Poznañ - (wydruk lub maszynopis)
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: dariuszgrupa@plusnet.pl (w formacie MS Word).


