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Obalony grypą, zaserwowałem sobie w 
ramach terapii zestaw filmów SF. Cudowności 
kreacji nie przeniosły się jednak na dobroczyn-
ność kuracji; ale doszedłem do wniosku, że 
kino fantastyczne aż puchnie od idiotyzmów 
i że trzeba by może o tym napisać w celach 
choćby pedagogicznych. Ponieważ poszuki-
wanie niedorzeczności w filmach marnych 
wydaje się zbyt oczywiste, sięgnę po przy-
kłady filmów znakomitych albo choć klasycz-
nych. Tym sposobem, piętnując wybitności, 
dobitniej zobrazować da się pewne tendencje 
– skoro bowiem idiotyzmy nieśmiało kiełkują 
w dziełach znakomitych, to z pewnością buj-
nie plenią się w tych mniej udanych. 

Rzecz jasna, nie należy się tu nadmiernie 
rozpisywać o starym „fonicznym” grzechu SF, 
czyli odgłosach batalii laserowych, tudzież sil-
ników fotonowych wprawiających w drżenie 
próżnię kosmiczną, gdzie wedle ustaleń fizyki 
cisza winna panować grobowa. Reżyserzy nie-
wiele sobie z tego robią - statki kosmiczne na-
dal prują przestrzeń z nieodzownym jazgotem, 
aż kinowe krzesła wibrują, szczęki natomiast 
szczękają. Tak sobie myślę jednak – gdyby 
opery kosmiczne realizować w rytm ocze-
kiwań fonicznych purystów, obrazy science 
fiction ewoluowałyby (choć byłaby to chyba 
dewolucja?) w kierunku kina niemego. 

Zatem zajmę się innej nieco natury idio-
tyzmami, mniej oczywistymi. Choć takie na 
przykład

problemy komunikacyjne
towarzyszą fantastyce od zarania i o niczym 
nowym tu nie napiszę. Potraktujmy to zatem 
jak rozgrzewkę. Miałem niedawno okazję 
obejrzeć w telewizji stare odcinki „Star Tre-
ka”, co sprawiło mi, nie da się ukryć, dużą 
frajdę. Otóż większość serialowych kosmitów, 
nawet tych świeżo przez bohaterów wykry-
tych, posługuje się tam znakomitą angielsz-
czyzną. Popadłem w zachwyt rozdwojony 
– po pierwsze ogarniało mnie oszołomienie 
estetyczne, gdy ośmiornica wypowiadała się 
z nienagannym akcentem; po drugie, ta pręd-
kość lingwistycznych dostosowań – tu trzeba 
mieć refleks Kubicy (z poprzedniego sezonu, 
rzecz jasna). Jeszcze ciekawsze, że Ziemianie 
nie wydają się tym faktem skonfundowani – 
natychmiast rodzą się interesujące konwersa-
cje, przetykane wzajemnymi groźbami oraz 
uprzejmymi szantażami. Nawet nie imituje 
się tu trudności, uruchamiając choćby jakąś 
lingwistyczną maszynę (która, żeby okazać 
się skuteczną, musiałaby być wyposażona w 
sztuczną inteligencję n-tej generacji, przez co 
dystansowałaby mądrością własnych  kon-
struktorów, ale o to mniejsza). Oczywiście, 
nie będziemy rozliczać „Star Treka” z kom-
petencji naukowych oraz logicznych jego 
scenarzystów, mijałoby się to z celem. Warto 
jednak zauważyć, że problem kulturowej (i 
językowej) nieprzystawalności rzadko jest w 
kinowej SF satysfakcjonująco rozwiązywany 
(„Mój własny wróg” Wolfganga Petersena 
był intrygującą, choć nie do końca udaną pró-
bą). Może po prostu nie jest to temat kinowy: 
zagadki przekładu nie ekscytują nas na tyle, 
byśmy najpierw płacili za bilet, a potem jesz-ry
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Poniżej prezentujemy pierwszy tekst Jacka So-
boty z nowego cyklu „Spojrzenie daltonisty”. 
Kolejne „Wyznania idioty” również można 
znaleźć w tym numerze. Redakcja.

SPOJRZENIE DALTONISTY
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cze dech tracili, gdy odtwarzający lingwistę  
- byłaby to niewątpliwie jego życiowa rola – 
Bruce Willis ślęczy nad tłumaczeniem „Dzia-
dów” na romulański.
    Innej natury zjawiskiem, występującym w 
kinie fantastycznym jest 
retroperfekcjonizm. 
Termin ów, ukuty niestety przeze mnie i dla-
tego tak niezgrabny, oznaczać ma pewną 
tendencję psychologiczną polegającą na udo-
skonalaniu przeszłości. Często spotykamy się 
z mitem Złotego Wieku (Platon choćby); w 
skrócie - kiedyś to było fajnie, a teraz strasz-
nie jest. Uwzniośla się zatem przeszłość, by 
tym dobitniej wykazać nędzę współczesności. 
W kinie science fiction tendencja ta deformuje 
się nieco i wykrzywia. Wynika to chyba z fak-
tu, że nie ideologia jest przyczyną zjawiska, 
lecz technologia filmowa. Świetnie to widać 
na przykładzie „Gwiezdnych wojen”, gdzie 
mamy potworne temporalne zagmatwanie. 
Trylogia opisujące przeszłe zdarzenia została 
zrealizowana znacznie później niż ta, która 
opisuje przyszłość. Rezultaty tych zabiegów 
są obezwładniające, ponieważ scenografia 
(oparta nadmiernie na komputerowej wirtu-
alności) drugiej trylogii, która jest pierwszą 
trylogią wedle chronologii opisywanych tam 

zdarzeń, nijak nie przystaje do świata przed-
stawionego w pierwszej trylogii, która jest 
zresztą drugą trylogią. Okazuje się, że w prze-
szłości opisywanej rzeczywistości technologia 
była znacznie lepiej rozwinięta (te wszystkie 
bojowe roboty etc.)  niż w przyszłości. Luke 
Skylwalker posługuje się gorszym mieczem 
świetlnym niż jego tata. Można to próbować 
tłumaczyć regresem świata opanowanego 
przez Imperium Zła, ale przecież toż Impe-
rium ma być ucieleśnieniem technokracji, 
Gwiazda Śmierci jest wyczynem technolo-
gicznym na niespotykaną dotąd skalę (to przy-
najmniej wynika z deklaracji bohaterów) – co 
skutecznie demoluje nam tezę o stopniowym 
uwiądzie techniki przyszłości w świecie nam 
na ekranie przedstawionym. Są to paradoksy 
prequeli zbyt późno realizowanych. Na pocie-
szenie można dodać, że jeśli Lucas zdecyduje 
się zrealizować trzecią trylogię, to wszystko 
wreszcie znajdzie się na swoim miejscu – ma 
się ona bowiem rozgrywać w przyszłości i w 
przyszłości zostanie, być może, sfilmowana.
   Również w kinie komiksowym dochodzi do 
sytuacji paradoksalnych. Ostatnio można do-
strzec nurt nadmiernego wręcz
realizmu kreacji
w ekranizacjach komiksów. Wiedzie to, moim 
zdaniem, do pewnych spustoszeń tożsamo-
ściowych w kinie gatunkowym, które napina 
się niemiłosiernie, by stać się czymkolwiek, 
byle nie sobą. Dotyka to najmocniej – dobrych 
skądinąd – filmów o Batmanie Nolana (choć 
wolałbym, żeby znów zrobił coś na miarę „Me-
mento”). To już właściwie komiksy nie są – to 
są czarne kryminały, nawiązujące swą psycho-
deliczną poetyką do filmów o Hannibalu Lec-
terze. Gdzie podziała się absurdalna poezja 
filmów Burtona? Zadziwiająca scenografia, 
postacie ze snu, muzyka Elfmana – wszystko 
to splecione w jeden węzeł czystej umowności 
i komiksowości. Tymczasem w „Mrocznym 
rycerzu” postać faceta w pelerynie, który dla 
niepoznaki komicznie zgrubia głos (niczym 
nasza kiczowata gwiazda estrady Stachursky), 
jest jakby z innego porządku; kompletnie tu 
nie na miejscu, pastiszowa wręcz.

Lista nie została wyczerpana. Autor – na 
razie tak.
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W filmach fantastycznych - niezależnie od 
tego czy jest to twarda SF, czy horror – zawsze 
podoba mi się ten początkowy moment zawie-
szenia, cisza przed grzmotem, wstęp obycza-
jowy, który ma nas zaznajomić z bohaterami 
w ich rutynie codzienności. Bynajmniej nie z 
tego powodu, że socjologiczne obserwacje re-
żyserów uprawiających fantastykę są głębokie, 
albo choć celne. Nie, idzie raczej o ów dreszcz, 
o świadomość, że oto mamy przed oczami sie-
lankę tuż przed katastrofą, że codzienność za 
chwilę runie fatalnie, że nuda przeistoczy się w 
potworność, a misterne konstrukcje żywotów 
obrócą się wniwecz. I to jest właściwie naj-
straszniejsze, a zarazem najbardziej ekscytu-
jące – niedookreślona pewność katastrofy; coś 
przecież stać się musi. Wyobrażam sobie film 
anonsowany jako katastroficzny, w którym ów 
moment odwlekany jest przez perwersyjnego 
reżysera w nieskończoność – wciąż mamy 
niuanse wzajemnych relacji, miłości, intrygi 
rodzinne. A trzęsienie ziemi następuje jako tło 
napisów końcowych – byłby to żart monstru-
alny, istna katastrofa (finansowa), zarazem in-
wersja formuły Hitchcockowskiej, jakoby film 
winien od trzęsienia ziemi się zaczynać. 

Natomiast, przyznam, moment tąpnięcia 
w fabule (najazd Obcych, nastolatek okazuje 
się wampirem, mumia kontraatakuje, astero-
ida uderza – zawsze – w Stany Zjednoczone) 
zwykle mnie nudzi. Łączy się to chyba z pro-
blemem 
nadmiernej i niepotrzebnej racjonalizacji   
fabuły fantastycznej. Fantazja w okowach, sur-
realizm oddaje pola fantastycznemu wpraw-
dzie, lecz jednak realizmowi. Zawsze coś 
musi z czegoś wynikać – nawet w horrorach. 
Jeśli upiór pogrobowo się mści, to powinien 
mieć głębokie powody po temu; ofiary potwo-
rów zawsze mają coś na sumieniu. Nie ma w 
tym trwogi prawdziwej, bo wszystko sobie 
poustawialiśmy – obraz może być straszliwy, 
ale jest, niestety, zrozumiały. Ostatnio chwilę 
dreszczu, moment trwogi metafizycznej prze-
żyłem chyba na „Mrocznym rycerzu” (kry-
tykowanym przeze mnie z innych powodów) 
– ta kreacja Jokera jest jednak zjawiskowa. 
Zupełnie niezrozumiałe, chaotyczne zło; celne 
kpiny z tych wszystkich psychoanalitycznych 

prób racjonalizowania jego osobowości; to 
było rzeczywiście niezwykłe. Popcorn uwiązł 
mi w gardle.

Świat filmu bywa często odwróceniem 
świata realnego; nie inaczej rzecz się ma z 
aksjologią obu tych porządków. Co jest cnotą 
w realu, to grzechem bywa w filmie. Dwie ta-
kie cnoty przychodzą mi na myśl – wierności 
i czystości. Kto oczekuje jednak obyczajowej 
pikanterii, ten srodze się zawiedzie.
Cnotę wierności
interpretuję bowiem w tym wypadku jako 
zgodność adaptacji filmowej z literackim ory-
ginałem. Od razu spieszę donieść, że wierność 
w świecie filmu okazuje się występkiem. Re-
żyser w tym związku winien przyprawiać rogi 
adaptowanym utworom, co zwykle kończy się 
sporem kompetencyjnym oraz pretensjami ze 
strony pisarza, czyli ojca panny młodej. Tak 
było w wypadku Lema i Tarkowskiego („Sola-
ris”) oraz Kinga i Kubricka („Lśnienie”). Zwra-
cam uwagę, że literacka strona tytanicznych 
zmagań koncepcyjnych  tym razem myliła się 
– powstały bowiem dzieła filmowe jednak wy-
bitne. Działa tu rodzaj patriotyzmu lokalnego 
– co mi bliskie, winno być niezmienne, bo jeśli 
się przeistoczy, to się oddali, ergo – przestanie 
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być mi bliskie. Tymczasem trzeba pojąć, jak 
zupełnie innymi środkami wyrazu dysponu-
je kino oraz literatura. Niektóre sceny nie są 
„filmowe”; inne trzeba dodać, by tok narracji 
upłynnić. Istnieje również możliwość „waria-
cji na temat” – czyli już zupełnego oddalenia 
od oryginału (to przypadek wyśmienitego 
„Stalkera” Tarkowskiego, kompletnie nicują-
cego równie znakomitą powieść Strugackich). 
Pamiętam dość zabawne odgłosy oburzenia 
wydawane przez fanatycznych zwolenników 
Tolkiena na widok „Dwóch wież” Jacksona. 
Tymczasem jest to zdecydowanie najlepsza 
część trylogii, cóż z tego, że nieco inaczej 
rozkłada się tu akcenty (mniej infantylnych 
Hobbitów)? Nawiasem mówiąc, to jakaś cie-
kawa prawidłowość – zwykle środkowe części 
trylogii okazują się jakościowo najlepsze, nie 
mam pojęcia z czego to wynika.

Cnota czystości znów będzie tu interpre-
towana w kategoriach aksjologicznych niżów. 
Cnota ta przeobrażona filmowo w grzech od-
nosić się ma do scenografii w obrazach fan-
tastycznych. Otóż kiedyś rzeczywistość przy-
szłości przedstawiana w kinie SF wyglądała 
sterylnie czysto. Egzemplifikacją tendencji 
może być „Odyseja kosmiczna” Kubricka – 
ta olśniewająca biel ścian (która może mieć 
również symboliczne znaczenie – biel śmierci 
bywa zapowiedzią), aseptyczność wnętrzności 
statku, permanentny brak brudu. Złamał kon-
wencję Ridley Scott w „Obcym” – tu mamy 
statek jako zsyp. Maszynownia ocieka płyna-
mi, para zewsząd bucha, zgiełk nieopisany. W 
innych pomieszczeniach wilgoć, nadto zwisa-
ją tam jakieś łańcuchy, niczym w gotyckim za-
mczysku. Urealnienie kreacji (ludzie są wszak 
śmieciarzami; to jedna z naszych cech atrybu-
tywnych; dlaczego nie mają ciągnąć ogonów 
własnych fatalnych zaszłości za sobą - choćby 
w głęboki kosmos?) służy w tym wypadku – 
paradoksalnie – odrealnieniu miejsca akcji. 
Asocjacje statku kosmicznego z gotyckimi 
budowlami nie są bynajmniej przypadkowe – 
tu czai się zło, jak w klasycznych powieściach 
grozy. 

Tendencje zaśmiecania świata przyszło-
ści widać w nurcie „dark future” zapocząt-
kowanym bodaj przez „Mechaniczną po-

marańczę” Kubricka. Uliczne gangi, potop 
śmieci, przemoc wszechobecna. Powstaje 
pytanie – czy takie predykcje oddają ducha 
czasu przyszłości? Czy rzeczywiście świat 
stał się zupełnym śmietniskiem? Otóż nie 
do końca; mamy wszak ruchy ekologiczne, 
zakazy (nonsensowne, piszę to jako człek 
niepalący) palenia w pubach, mamy zadzi-
wiający terror uporządkowania, choćby te 
radosne ochoty ładotwórcze na osiedlach. 
Na swoje nieszczęście jestem mieszkańcem 
takiego – jakże cyzeluje się tu źdźbła tra-
wy (oczekuję, że niebawem zacznie się nad 
trawnikami ustawiać dachy, by nie zmokły), 
jakże dba o warowne zamykanie śmietników 
(zapewne wystawi się przed ich bramami ha-
labardników), by – broń Boże – ktoś stamtąd 
nie zabrał zużytych puszek po piwie, wszędy 
umieszcza się antypsie tablice. Przypomina 
mi się w tym kontekście prorocza scena z 
„Brazylii” Gilliama – pekińczyk z tyłkiem 
zaklejonym plastrem. Oto metafora godna 
naszych wzniosłych czasów.

Jacek Sobota

Ja tu sobie żarty stroję. Tymczasem tuż po na-
pisaniu tego tekstu obejrzałem film dokumentalny 
o fanatykach serialu „Star Trek”. Okazało się, że 
jakiś facet dokonał już przekładu „Hamleta” na 
klingoński (inni fani trudnią się np. wyrabianiem 
kondomów dla Klingonów). Twórczość fantastyczna 
blednie przy tych dokonaniach.
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Nie ma sensu robienie w Polsce filmów 
fantastycznych. Przynajmniej jeszcze nie.

Polskie kino po latach eksperymentów 
zaczęło mówić swoim językiem. Jest to język 
silnego realizmu, pozbawionego mistyki, sym-
bolizmu, fantazji. To może ubożuchne myśle-
nie, ale jeżeli nie umie oderwać się od rzeczy-
wistości, to może lepiej niech nie próbuje.

Trudno wprawdzie o dobrą historię bez 
egzotyki. A skąd ona? Teraz dostarcza jej 
historia – rzecz przez wiele lat dla polskich 
twórców odrażająca. Obecnie tematów i sce-
nografii dostarczają malownicze pocztówki z 
PRLu – szerokie krawaty, Karel Gott, walka z 
komuną, syf i chlanie, które młodym mogą się 
wydawać bardziej odjazdowe od pocztówek 
z wojny, jakie również można zobaczyć ma 
obrazach pokroju „Generał Nil”. PRL i druga 
wojna światowa - kino musi to odrobić jeszcze 
przez jakiś czas, próżnia musi się wypełnić.

Ekranizacje lektur i związane z nimi su-
perprodukcje – na szczęście porzucono ten 
toksyczny temat. Jedyna powstająca obecnie 
ekranizacja to „Śluby panieńskie” – wygląda 
na spokojną i stonowaną.

A fantastyka?
W 2009 roku wyprodukowano ponad 100 

filmów fabularnych. W opisach najwyżej sze-
ściu z nich doszukałem się choćby śladowej 
ilości fantastyki. Poniżej krótki ich przegląd 
(opisy wzięte żywcem ze stron interneto-
wych). Zobaczcie sami, czy warto kręcić kino 
SF? To mówi samo za siebie.

„8 w Poziomie” – film amatorski - Polska 
w niedalekiej przyszłości. Małe Miasteczko 
gdzieś na uboczu. W hotelowym pokoju numer 
224 budzi się facet z amnezją. Ma ze sobą wa-
lizkę z górą pieniędzy i pistolet. Jeden z bank-
notów wyfruwa z okna hotelu. Zmienia kolej-
nych właścicieli odkrywając układankę życia, 
w której się znaleźli. 

No cóż, film który nazwałbym amatorską 
superprodukcją, przygotowaną przez grupę 
Skypiastowskie, wygląda bardziej na wzo-
rowanie się Tarantino niż Cameronem. Z ta-
kiego mieszania może wyjść pop podobny do 
polskich książek spod znaku Wolskiego, Dęb-
skiego, Lewandowskiego.

„Druciki” - Jest lato, ciepło i miło. Dwie 
przyjaciółki wiele czasu spędzają razem, spa-
cerując i rozmawiając. Jedna z nich spotyka 
się z kosmitami, potrafi też wstrzymywać lub 
przyspieszać czas. Szuka pracy w MPK, opie-
kuje się babcią, pomaga mamie i przeżywa 
liczne przygody. Jest wyjątkowo irytująca dla 
osób nie wtajemniczonych. 

Jest w takich filmach tyle fantastyki co 
Kieślowski napłakał. Taka metafizyka życia 
codziennego. To ciekawy nurt w polskim 
kinie, którego aktualnym opus magnum są 
filmy Jakimowicza („Zmruż oczy”, „Sztucz-
ki”). Trudno mu przypisywać jakieś duże 
ilości kreacji fantastycznej, lub choćby inspi-
racje jakąś SF. Niemniej na pograniczu tego 
nurtu wyobraźnia autora może się zerwać z 
łańcucha.

„Las” - czarno-biały film eksperymental-
ny o długości 75 minut. Akcja filmu toczy się w 
dwóch czasoprzestrzeniach. Starzec prowadzi 
syna przez las, a jednocześnie leży pod jego 
opieką, przykuty do łóżka śmiertelną chorobą. 
Film podejmuje próbę zobrazowania strefy 
granicznej między życiem a śmiercią. Bada 
trudną relację porozumienia między ojcem a 
synem. Mają połączyć się w nim na równych 
prawach sceny animowane i aktorskie. 

Z tego co czytam, wygląda mi to na naj-
bardziej ambitną próbę fantastyczną w roku 
2009. Obawiam się jednak, że niespecjalnie 
ten eksperyment może podbić choćby średnio 
szeroką widownię. Niemniej ta próba symbo-
lizmu stworzona przez Piotra Dumałę, jedne-
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go z bardziej zasłużonych polskich animato-
rów, bardzo mi się kojarzy z opowiadaniem 
Huberatha „Trzeba przejść groblą. I wygląda 
na kierunek, jaki mogłoby obrać polskie kino 
fantastyczne, gdyby wzięło mariaż z co bar-
dziej „awangardową” prozą polską pokroju 
np. Huberatha, Orbitowskiego, Soboty czy 
Twardocha. Prozą, która wie, jak pogodzić 
ambicje z tzw. „komercją”.

„Od wschodu do zachodu słońca” - Film 
opowiada historię ambitnego reżysera, który 
po kolaudacji z producentem zostaje odpra-
wiony z kwitkiem. Wyrusza na łono natury, 
gdzie spotyka dziwne postaci. Podejmując z 
nimi dialog, rozprawia się ze swoimi marze-
niami i słabościami.

To znowuż jest film kabareciarzy, gada-
ny, gagowy, który pełnoprocentowe wątki SF 
(UFO), traktuje jako pretekst to dowcipów.

The Bait (Balladyna) – film polsko ame-
rykański, gwiazdorska obsada (Baka, Kowal-
ski, Friedmann, Faye Dunaway). Historia może 
Wam coś przypominać. Dwie siostry walczą ze 
sobą o wpływowego mężczyznę (Kirka), Balla-
dyna zabija w afekcie swoją siostrę bliźniacz-
kę (Alinę). Nie jest to koniec morderstw za-
planowanych przez okrutną Balladynę. Giną 
również mąż, kochnek, ojciec, każdy kto stanie 
Balladynie na drodze do władzy. Ostatecznie 
Balladynę dosięga sprawiedlwość...

Wspominam o tym filmie nie dlatego że 
jest on fantastyczny, ale dlatego, że jest ekra-
nizacją opowieści fantastycznej Słowackiego, 
która elementów fantastycznych została, jak 
się zdaje, pozbawiona w zupełności. Wszyst-
ko zostało sprowadzone do poziomu ambicji 
kobiety ogarniętej żądzą władzy. Słowacki 
thriller. Ciekawe zjawisko pokazujące, że im 
więcej pieniędzy w budżecie, tym mniej zro-
zumienia dla gry wyobraźni.

„Naznaczony” – to produkcja chyba naj-
bardziej znana. Serial, przy którym TVN po-
stanowił zaryzykować i wrzucił kupę kasy. 
Kanwą serialu są losy głównego bohatera 
Tadeusza Krala, skromnego nauczyciela ma-
tematyki. To typowy facet, bardzo zakochany 
w swojej żonie Milenie oraz przykładny ojciec 
Natki, która jest jego oczkiem w głowie. Życie 
głównych bohaterów wydaje się być ustabili-

zowane, ale do pewnego momentu - do dnia, 
kiedy Tadeusz spotyka tajemniczą postać NIE-
ZNAJOMEGO. 

„Nowa Fantastyka” rozwodziła się nad 
tym filmem, nazywając go odnowicielem 
polskiego kina fantastycznego, wielką szansą 
i tak dalej. I zapewne film odniósł jakiś suk-
ces. Ale to moim zdaniem, to jeszcze gorzej 
dla polskich filmów SF. Serial znam tylko z 
fragmentów z Internetu, ale z tego co widzia-
łem, stoi on na poziomie TVN. To znaczy 
skrzy się od drętwej reżyserii, nieudolnej gry 
aktorskiej, płytkiej fabuły, banalnych wąt-
ków przypiętych do poszczególnych odcin-
ków. Sam Nieznajomy nadaje się dziecięcej 
kreskówki, a nie do metafizycznego thrillera. 
Ta produkcja utrwali szkodliwe stereotypy o 
kinie fantastycznym i pogrzebie to kino na 
dalsze lata.

Podsumowując mamy: po stronie dobra 
amatorską produkcję sensacyjną, skromny 
film o fantastyce w „nic-nie-dzianiu-się”, 
awangardową metafizykę, kabaret, a po stro-
nie zła dziwoląga, który kastruje Słowackie-
go, oraz superprodukcję, której efekt może 
coś pomoże komercyjnie, ale nie artystycznie. 
Im więcej pieniędzy tym gorzej. Natomiast w 
dole, w offie, wykuwają się jakieś pomysły. 
Ja w nie wierzę i reżyserzy, jak już wymyślą 
coś naprawdę ciekawego, to może przekonają 
producentów. Ale powoli, bez zapeszania. Tu 
można wiele zepsuć.

Czy wielkie budżety są potrzebne? Przy-
zwyczaili już nas filmowcy, że jak SF, to mu-
szą tonąć w filmie tony dolarów. Ale ilekroć 
oglądam pierwszego Terminatora, w którym 
występują trzy samochody i piętnastu staty-
stów, to wierzę, że coś rewolucyjnego da się 
zrobić również na naszym podwórku. Nie mo-
żemy jednak powielać wzorców. Polska to nie 
Ameryka, i po naszych ulicach nigdy nie będą 
biegać androidy. Musimy kręcić swoje kino. 
A żeby tak się stało, potrzebny jest odrębny 
polski styl – i ten styl właśnie się rodzi w kinie 
realistycznym i  historycznym. I niech jeszcze 
przez jakiś czas tak będzie.

Krzysztof Głuch
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Duch

filmu
z Mirosławem P. Jabłońskim
rozmawia Wojciech Szyda

Twoja wyobraźnia, jako autora, kręci się 
często wokół filmów. Czy jako człowiek po-
strzegasz rzeczywistość również w sposób fil-
mowy, czy kino i jego pochodne są dla Ciebie 
rodzajem współczesnej mitologii lub przynaj-
mniej czymś, co daje interesującą optykę w 
spojrzeniu na życie?

Nie mitologizuję kina. Dla mnie najlepszą 
jego definicją jest wypowiedź Romana Polań-
skiego, jakiej udzielił on przed laty Grażynie 
Torbickiej, usiłującej za wszelką cenę zmusić 
reżysera do przyznania, iż to głębia, mistyka, 
i co tylko. A Polański powiedział: „To jest 
show, proszę pani, tylko show”. Koniec cu-
dzysłowu i koniec tematu. Co jednak nie wy-
klucza, że kino – jak inne rodzaje sztuki – daje 
ci odmienną perspektywę, skupiając problemy 
w soczewce obiektywu kamery, że wpływa na 
masową wyobraźnię, bo zbiorowo oglądamy 
te same obrazy, choć – na szczęście – często 
różnie je postrzegamy i odbieramy. Oddziały-
wanie filmu – wraz z wchodzeniem nowych 
technologii umożliwiających coraz dosko-
nalszą produkcję i coraz szerszy i łatwiejszy 
dostęp do dzieła (lub tylko dziełka), będzie 
rosło, i nie wiem czy – i kiedy – osiągnie stan 
nasycenia.

W „Elektrycznych bananach” przedsta-
wiłeś prześmiewczo konflikt pomiędzy dwo-
ma mocarstwami – Hollywood i Watykanem. 
Czy chciałeś przez to powiedzieć, że przyszłe 
wojny będą konfliktami potęg masowej wy-
obraźni, np. filmowej i religijnej? Uważasz, 
że możliwe są wojny filmów?

Według mnie, choć nie mam wykształce-
nia historycznego i moje poglądy może ktoś 
zakwestionować, wszystkie współczesne woj-

ny są konfliktami potęg masowej wyobraź-
ni, przy czym cezurą tej współczesności jest 
wybuch pierwszej wojny światowej. Chociaż 
– podobnie jak w antyku, gdy do wywołania 
dziesięcioletniej wojny wystarczyło porwanie 
Menelaosowi Heleny przez Parysa, czyli za 
przyczynę rozciągniętych na dekadę zmagań 
posłużyła miłość, zazdrość i urażona duma 
jednostki – tak i w 1914 roku do wyzwole-
nia ogólnoświatowego szaleństwa wystarczył 
zamach na arcyksięcia Ferdynanda (czyn 
jednostki wobec innej jednostki), to jednak 
zabójcze strzały w Sarajewie stanowiły jedy-
nie kroplę przepełniającą czarę, w której w 
XIX wieku burzyły się stłumione przez kon-
gres wiedeński i stojące na jego straży Święte 
Przymierze różne nacjonalizmy, imperializm i 
darwinizm społeczny, zatem prądy i ideologie 
władające masową wyobraźnią.

Po 20 latach nastąpiło kolejne starcie po-
tęg masowej wyobraźni – faszyzmu z komu-
nizmem, a na Pacyfiku – o czym u nas mniej 
się mówi – demokracji z japońskim imperia-
lizmem.

Zimna wojna to konflikt demokracji z to-
talitaryzmem sowieckim.

Dziś, pomimo wieszczeń Fukuyamy o 
końcu historii żyjemy w czasach pełzającej III 
wojny światowej, toczącej się między zachod-
nią demokracją a terroryzmem fundamen-
talistów islamskich – znów są to jak najbar-
dziej potęgi władające masową wyobraźnią. 
Wszelkie wojny na tle rasowym i religijnym 
to konflikty wyrosłe na skutek zawładnięcia 
fanatyków masową wyobraźnią, a wynik to 
ludobójstwo w Erytrei, Darfurze, Rwandzie, a 
wcześniej w Kambodży.

Co do „Elektrycznych bananów”, to istot-
nie chodziło mi o wyrosłe z mego antyklery-
kalizmu prześmiewcze zderzenie stojących za-
wsze w opozycji do siebie sacrum i profanum 
(przy czym, jak to pokazałem, ani sacrum nie 
było znowu takie święte, ani profanum takie 
nieświęte), a za punkt wyjścia posłużyły mi 
słowa Piusa XII, który w poświęconej środ-
kom masowego przekazu encyklice Miranda 
Prorsus z 1957 roku napisał, iż kultura świec-
ka żyje z naruszania dziesięciorga przykazań 
– co jest niezwykle trafnym spostrzeżeniem. 
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Niestety, wojny poczęte w masowej wy-
obraźni nie chcą w niej pozostać! Życzyłbym 
sobie, i nam wszystkim, by możliwe były, jak 
sugerujesz w pytaniu, wojny filmów, choć tak 
naprawdę w pewien sposób one trwają – w 
postaci rankingów popularności, wpływów 
kasowych, gwiazdorskich obsad a nawet w za 
sprawą przenikania postaci z jednych obrazów 
do innych, np. „Obcy versus Predator”, „King 
Kong kontra Godzilla”, etc. (Był nawet po-
mysł filmu „Frankenstein kontra Godzilla”, co 
skończyło się produkcją „Frankenstein kontra 
Baragon”). Innych wojen filmów na razie nie 
potrafię sobie wyobrazić.

„Duch Czasu” to strumień erudycji, pły-
nący korytem wariackiej fabuły – marzeniem 
głównego bohatera jest seks z niedźwiedzicą 
polarną. Jak się na to zapatrujesz po latach? 
Czy zamieszanie wokół zmian klimatu, spór 
o globalne ocieplenie, i towarzyszący temu 
nowy nurt kina katastroficznego, oparty na 
globalnych anomaliach klimatycznych, wy-
daje ci się wart wyśmiania, czy poważnego 
potraktowania?

To problem z gatunku: „Czy ta butelka 
jest do połowy pełna, czy do połowy pusta”? 
Niewątpliwie zmiany klimatyczne zachodzą, 
naturalne warunki bytowania wielu gatunków 
zwierząt, w tym człowieka, pogarszają się, 

część tych gatunków niestety ginie, a także 
spora ilość przedstawicieli homo sapiens – w 
powodziach, pod zwałami błota obruszonymi 
przez niezwykle obfite opady, z powodu suszy 
i wywołanego nią głodu, czy innych katastrof 
wywołanych anomaliami pogodowymi wy-
nikającymi ze zmian klimatu. Z jednej strony 
liczne rzesze uczonych podają mnogość dowo-
dów, że to człowiek jest winny zjawisku efektu 
cieplarnianego, a z drugiej równie liczne ich 
grupy argumentują, iż nasz wpływ w tej materii 
to jakieś kilka procent, zaś pozostałe dziewięć-
dziesiąt parę to wynik naturalnej aktywności 
Słońca, na którą nie mamy nijakiego wpływu.

Kino to akcja, ruch, a obrazy zniszczenia 
są bardzo „malownicze” i robią ogromne wra-
żenie – zwłaszcza przy wykorzystaniu nowo-
czesnych technik komputerowych. W latach 
siedemdziesiątych baliśmy się na „Portach lot-
niczych”, „Płonącym wieżowcu” i „Trzęsieniu 
ziemi”, nic zatem dziwnego, że teraz film ka-
tastroficzny eksploatuje te nowe zagrożenia, 
których na dodatek widz może naprawdę się 
obawiać, bo zdają się być bardziej realne, na-
ukowo umotywowane i dotyczyć całej ludzko-
ści – vide nagroda Nobla dla Ala Gore’a i jego 
oenzetowskiego Międzyrządowego Panelu ds. 
Zmian Klimatu. (Nawiasem mówiąc, „Niewy-
godna prawda” Gore’a to dopiero katastroficz-
ny film!).

O czym bę-
dzie Twoja nowa 
powieść „Wielka 
Krucjata An-
tymatriarchal-
na”? Jestem cie-
kaw, czy obrałeś 
podobną metodę 
jak w przypadku 
„Ducha Czasu”, 
komponując ko-
lejny erudycyj-
no-zwariowany 
traktat o spra-
wach fizjologicz-
no-metafizycz-
nych. Jakie siły 
tym razem zde-
rzasz ze sobą?fo
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Metoda i postaci są te same, tylko boha-
terowie o kilkanaście lat starsi, stąd mniej fi-
zjologii a więcej filozofii, chociaż Robertowi 
Crane’owi, Janowi Kmicie, Aaronowi Feldste-
inowi i jarlowi Erikowi z Angmagssalik przy-
daję do towarzystwa ledwo co pełnoletnią, 
bardzo seksowną Jutrzenkę oraz trójkę dzieci, 
jakie pierwsi trzej z wymienionych bohaterów 
spłodzili – okazuje się – ze znaną z „Ducha 
Czasu” Yolandą Kucharski z Czeskich Bu-
dziejowic.

W tym towarzystwie, oraz spotkanych po 
drodze pobocznych postaci, Crane wyrusza z 
Manhattanu na krucjatę przeciwko smokowi 
naszych i jego czasów – przeciw pełzające-
mu matriarchatowi zawłaszczającemu niepo-
strzeżenie męski świat. Machismo bierze się 
za bary z hembrismo zgodnie z faustowską 
zasadą: „Jam częścią tej siły, która wiecznie 
zła pragnąc, wiecznie czyni dobro”. Ale po-
nieważ Crane’owi nieobca jest też inna myśl 
Goethego, że das Ewig-Weibliche zieht uns hi-
nan, „wieczna kobiecość ciągnie nas wzwyż”, 
przeto zmagania są intelektualnie zażarte, nasi 
bohaterowie tropią przejawy podstępnego 
matriarchatu na przestrzeni dziejów oraz jak 
świat długi i szeroki, a rozstrzygnięcie zapa-
da w Noc Walpurgii na granitowym szczycie 
Brocken w górach Harzu.

W powieści, której fabuła jest luźno zwią-
zana z Faustem, wykorzystałem doświadcze-
nia z pobytu w Stanach i podróży po Kubie, 
Tajlandii i Namibii.  Generalnie, powinna to 
być świetna zabawa i dla tych, co „Ducha Cza-
su” czytali, jak i wszystkich innych, którzy do-
piero teraz zetkną się z moimi bohaterami.

Czy Ameryka, do której ładnych parę lat 
temu wyjechałeś, jest bardziej przesycona kul-
tem filmu niż Europa? Czy masz wrażenie, że 
żyjesz w rzeczywistości bardziej filmowej?

Rzeczywistość amerykańska jest na pew-
no bardziej filmowa, a to za sprawą swoiste-
go dodatniego sprzężenia zwrotnego – filmy 
pokazują Amerykę taką, jaką ich twórcy chcą 
widzieć, a Ameryka – a może tylko zbiorowa 
wyobraźnia? – zmienia się, by do tych oczeki-
wań dostosować się. Na dobre i na złe.

Tu wszystko jest możliwe, to tutaj lądują 
zawsze Obcy (z wyjątkiem może południowo-

afrykańskiego filmu „District 9”, co zostało w 
nim zabawnie podkreślone), to tu są najwięk-
sze napady i najszybsze pościgi. Amerykanie 
wierzą, że żyją w miejscu, które starożytni 
Grecy nazywali omfalos, „pępek świata”.

 Trudno powiedzieć, czy Stany są prze-
siąknięte kultem filmu; Ameryka jest przede 
wszystkim przesiąknięta kultem Ameryki – 
reszta świata to jakiś mało ważny dodatek, z 
którym, na dodatek właśnie, USA mają w swo-
im przekonaniu nieustanne kłopoty. Przemysł 
filmowy – i to naprawdę jest PRZEMYSŁ, 
tak to trzeba widzieć i o tym pamiętać – jest 
częścią USA, a Hollywood – ich Olimpem. 
O istnieniu filmu europejskiego wiedzą tylko 
intelektualiści ze Wschodniego i Zachodniego 
Wybrzeża, a 80% Amerykanów nie potrafi na-
wet wskazać na mapie Iraku czy Afganistanu, 
gdzie od wielu lat walczą ich żołnierze.

Dla przybysza takiego jak ja rzeczywistość 
amerykańska jest bardziej filmowa, bo film cię 
już do niej przygotował, i kiedy jedziesz przez 
pustkowia Nevady, to naprawdę czujesz się 
jak bohater filmu drogi. 
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Nowojorskich sprzedawców hot-dogów wy-
czuwało się z daleka – ich śmierdzące węglem 
drzewnym wózki znajdowały się na każdym 
rogu ulic, które były nadal rozpoznawalne 
dzięki wysokości otaczających je drapaczy 
chmur. Jednak zalegająca grubo warstwa śnie-
gu i lodu nie pozostała bez wpływu na warun-
ki pracy street Arabs (zwanych od wiadomych 
wypadków street vendors), którzy za sprawą 
ciepła wydzielanego przez ruchome paleniska 
przechodzili stopniowo i niezauważenie do 
podziemia, zapadając się do wytapianych w 
wiecznej zmarzlinie dziur. Nad tymi otchła-
niami unosiły się obłoki gryzącego dymu, a 
do samych stoisk schodziło się ostrożnie po 
wyślizganych lodowych stopniach grożących 
tym, że nieuważny klient mógł w każdej chwi-
li sam skończyć na ruszcie.

Robert Crane, Jutrzenka, słynący z cudów 
w całej Ziemi Świętej cadyk Aaron Feldstein, 
jarl Erik z Angmagssalik i trójjajowo-trój-
plemnikowe trojaczki skupili się nad leżącym 
przy Columbus Circle dymiącym Acherontem, 
zastanawiając się, kogo wydelegować do nie-
bezpiecznego zadania zakupienia hot-dogów, 
kiedy obok nich zmaterializował się przybyły 
właśnie metrem Kmita. 

– W moim dziwnym, zamorskim, za-
cofanym kraju – odezwał się  na powitanie, 
potoczywszy z niesmakiem spojrzeniem po 
arktycznym otoczeniu – wieczna zima także 
zaskoczyła wiecznie zaspanych drogowców. 
W związku z tym z początku niemal nikt nie 
zauważył, że mamy do czynienia z preludium 
zlodowacenia, póki się nie okazało, iż glacjał 
ani myśli ustąpić wraz z nastaniem kalenda-
rzowej wiosny. Zamiast więc topić Marzannę, 
co jest pięknym, choć tylko lokalnym obycza-

jem, wzięto się powszechnie za klecenie boje-
rów, w której to dziedzinie mieliśmy wielkie 
sportowe tradycje, okraszone wielokrotnym 
tytułem mistrza świata niejakiego Krzysztofa 
Jabłońskiego. Lodowe ślizgacze powstawa-
ły przedziwne: już to drewniane, już to pla-
stikowe, już to metalowe, a materiału na nie 
dostarczały posiadane wcześniej przez moich 
rodaków pojazdy – kto miał wóz drabiniasty, 
ten dyszel przerabiał na maszt, na który wcią-
gał prześcieradło i tak, furkocząc dziarsko, do 
gminy po zapomogę unijną posuwał; kto miał 
trabanta z byłej bratniej NRD, ten stawiał go 
do góry kolami, wycinał otwór w podłodze, 
obracał fotele i sunął z górki na pazurki – za-
się pod górkę pchał lub ciągnął „mydelniczkę”; 
właściciele lepszych marek, licząc na kolejną 
zmianę klimatu, zaopatrywali swoje pojazdy 
z przodu w płozy, a z tyłu w gąsienice. Łatwo 
zgadnąć, że warsztaty mechaniczne świadczące 
podobne usługi przeżywały okres wielkiej pro-
sperity – pieniądz płynął tak szeroką strugą, że i 
inne specjalności usiłowały uszczknąć kawałek 
tego lodowego tortu: widziało się bojery mar-
ki zanussi, whirpool, luna, superautomat SE, a 
nawet poczciwe franie! Rzadko natomiast spo-
tykało się zaprzęgi zwierzęce, co wytłumaczyć 
można faktem, że choć ze Skandynawii przy-
było do nas po skutym lodem Bałtyku nieco 
reniferów, Ragnifer tarandus, a i rodzimych 
koni, Equus (w tym Przewalskiego, Equus 
przewalskii) nie brakowało, to jednak gadzina 
ta nie chciała żywić się lodem i wiatrem, i lubo 
wyzdychała, lubo – to renifery – powędrowała 
na południe, krzyżując się z osłami i dając w 
ten sposób początek nowej rasie resłów; te, ob-
darzone heterozją, czyli wigorem mieszańców, 
podzieliły się na resły wschodnie i zachodnie, 
a obie grupy, wędrując wzdłuż wybrzeża Mo-
rza Śródziemnego, Mare Interrum, wytrzebi-
ły resztki roślinności i zawędrowały do Azji 
Mniejszej i Afryki; tym sposobem odłam 
wschodni resłów dotarł do rządzonej przez 
prezydenta Tongę-Tongę Ugandy, gdzie rado-
ści wiecznie głodujących tubylców nie było 
końca, póki się nie okazało, że resły zadomo-
wiły się także we wrogiej Kenii, a co gorsza, 
że za ulubione miejsce żerowania obrały sobie 
nieszczęsną graniczną górę Elgon, na której 
zboczu zginęła ostatnia zebra, Equus zebra, 
spopielona przez spadający z nieba ugandyjski 
myśliwiec sporządzony z bambusa i liści pal-
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my, co dało wówczas początek niezbyt krwa-
wej, choć długotrwałej wojnie.

Prezydent Tonga-Tonga, który miał wy-
niesiony z Sorbony doktorat z filozofii (cokol-
wiek to w jego kraju znaczyło), odniósł się tym 
razem do spornej kwestii spornej góry w spo-
sób filozoficzny – dało to jego podwładnym, 
a i jemu samemu niejaki pogląd na to, czym 
jest filozofia – i zarządził, że wszystkie resły 
ugandyjskie są święte, a kenijskie nieczyste. 
Zaraz potem powołał nowy kościół animi-
styczny pod wezwaniem Resła Polskiego, 
zasię siebie ogłosił jego naczelnym kapłanem, 
jedynym prawowitym właścicielem resłów 
oraz konsulem honorowym Polskiej Rzecz-
pospolitej Lodowej. Następnym jego krokiem 
była wizyta państwowa w PRL, gdzie zakupił, 
między innymi, nieczynną już linię produk-
cyjną konserw mięsnych „Reksio” – tęże jego 
inżynierowie przystosowali do przerobu re-
słów, po czym produkt pod nazwą „Mięso re-
sołowe” zawojował świat. Żołnierze izraelscy 
dostawali racje żywnościowe „Resol kosher”; 
hindusi jedli „Non-beef resol meet”, a połu-
dniowo-wschodniej Azji i tak było wszystko 
jedno, bo jedzono tam co popadło.

W ramach kolejnego przedsięwzięcia z 
zakresu „filozofii gospodarczej” prezydent 
Tonga-Tonga odwiedził kilka krajów południo-
woafrykańskich, których rządzącym udało mu 
się wmówić, iż resły polskie to odtworzona na 
drodze inżynierii genetycznej kwagga, czyli 
spokrewniony z zebrą dziki osioł pręgowany 
jedynie na głowie i szyi, zwierzę wytępione do-
szczętnie na początku dwudziestego wieku…

– Jestem głodna na jedzenie – poinformo-
wała przybyłego Kmitę Jutrzenka.

Wszyscy zgromadzeni nad otchłanią prze-
łknęli zgodnie ślinę i zapatrzyli się z oskomą 
na chudego arabskiego sprzedawcę odpowia-
dającego im z dołu równie pożądliwym spoj-
rzeniem – nie wiedzieć, czy licząc na suty za-
robek, czy też na uzupełnienie zapasów mięsa. 
Dym gryzł w oczy. 

– Nie wiem czy wiecie – odezwał się wy-
mowny Crane, wracając do Fausta i chcąc 
tym samym zyskać na czasie – że adept al-
chemii schodził w głąb ziemi, co było symbo-
liczną drogą poznania, aby dotrzeć do trzech 
alchemicznych pierwiastków pramaterii będą-
cej praelementem wszystkiego tego, z czego 
wszystko powstało, i do czego wszystko się 

ponownie redukuje. Te trzy pierwiastki to 
alchemiczny merkuriusz, alchemiczna sól i 
alchemiczna siarka. Z tego składa się pramate-
ria, z której powstał cały świat, i w którą cały 
świat się znowu obróci – z chaosu powstaje 
kosmos, z kosmosu chaos. Co jest zgodne ze 
współczesnymi teoriami kosmologicznymi 
– wszechświat rozpręża się od punktu oso-
bliwego o masie i gęstości tak nieskończonej, 
że sam się z tej nieskończoności rozpuka, po 
czym rozpręża się tak długo, aż mu energii 
początkowego momentum nie staje, i od sfery 
nieskończonej, choć ograniczonej, do punktu 
materialnego się kurczy, gdy go grawitacja do 
tego przyciśnie.

Wydobywające się z lodowej otchłani opary 
alchemicznej siarki i alchemicznej soli (a może 
także i alchemicznego merkuriusza) sprawiły, 
że Jutrzenkę ponownie przycisnął głód.

– Jestem głodna na jedzenie – powtórzyła, 
oczekując, że to ktoś inny okaże się adeptem 
wiedzy tajemnej i odbędzie wcale nie tak sym-
boliczną drogę poznania.

Okazało się jednak, że to ona ma najlepsze 
do tego celu buty – wojskowe podkute trepy z 
opinaczami – więc, rada nierada, zaczęła bar-
dziej zsuwać się niż schodzić w głąb lodowej 
studni, skąd jej poczynania śledzone były go-
rejącym, żarłocznym spojrzeniem fanatyczne-
go miłośnika sztuki grillowania. Jutrzenka do-
tarła wreszcie przed jego oblicze, otrzepała ze 
śniegu siedzenie i złożyła zamówienie – osiem 
hot-dogów z zasmażaną kiszoną kapustą, 
musztardą i ketchupem. Po dobrej chwili, jaką 
zabrało przygotowanie wykwintnego dania, 
dziewczyna podjęła powrotną drogę, z lubież-
ną radością podsadzana za pupę od dołu, a od 
góry podciągana z żarłocznym pośpiechem.

– Można mnie przelecieć od dołu, można 
mnie przelecieć od góry… – skomentowała ten 
fakt zdyszanym falsetem, stanąwszy wreszcie 
na powierzchni stałego lodu.

– Znalazła się Przelotka, córka Wędkarza 
– mruknął Bob, wsadzając w dłonie głodomo-
rów parujące hot-dogi.

Całe towarzystwo rzuciło się na nie za-
chłannie; nawet słynący z cudów w całej Zie-
mi Świętej cadyk nie zająknął się ani jednym 
słowem na temat koszerności posiłku, tylko 
wgryzł się w niego z takim animuszem, z jakim 
jego przodkowie w trakcie czterdziestu lat dra-
łowania za Mojżeszem po pustyni rzucali się 
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na świętą mannę z nieba (w piątki spuszczaną 
w podwójnej obfitości, zasię w soboty wcale). 
Głośne mlaskanie świadczyło nie tyle o sma-
kowitości posiłku, co o niezwykłej twardości 
kiełbaski, która zdawała się być zrobiona z re-
sła albo nawet z samego „Equus trojańskii”, 
gdyż gryzienie jej żywo przypominało żucie 
kawałka nadpalonego w ognisku drewna.

– Pourvu que l’arriere tienne – mruknął 
doktor Robertus Faustus „Crane”, nie wiedząc 
nawet, że wynalazł powiedzenie, które w 1916 
roku będzie popularne wśród żołnierzy tkwią-
cych w okopach pod Verdum. – „Byle tylko 
tyły wytrzymały!”

Owiany oparami alchemicznej soli, alche-
micznej siarki i alchemicznego merkuriusza 
uczony doktor siedział przy zaplamionym od-
czynnikami stole w swojej pracowni, gdzie od 
niejakiego czasu popadał w prostrację. Życie, 
najogólniej biorąc, nie pieściło go. Był bogaty, 
przystojny, miał tęgie zdrowie i łeb do wypit-
ki (czemu zawdzięczał przydomek „Crane”, 
gdyż mógł wypić tyle, co żuraw studzienny!), 
a także wykształcenie oraz wiedzę, którym 
dorównać samojeden nie mógł nikt, a i samo-
trzeć nie było łatwo. Gdyby w jego czasach 
istniały krzyżówki, teleturnieje i reality shows, 
Robertus Faustus byłby – jak Gulczas – osobą 
znaną całemu światu, a nie tylko ochlaptusom 
z piwiarni Auerbacha w Lipsku, gdzie rado-
wano się przy różnych trunkach, za nic sobie 
mając kasandryczne krakania starozakonnego 
Aarona Frosza, który tajemniczo niczym wy-
rocznia pytyjska ostrzegał, iż przyjdzie taki 
czas, że po wielkim ogniu Leipzig będzie na 
wpół niemiecki, a na wpół czerwony. A kiedy 
przyjaciele – Woldcock, Kmitmayer, Ericsson 
– lali w Aarona piwo, by go rozweselić i wy-
rwać z chorobliwego transu, parch uparty po-
rwany przez Lust zu fabulieren, pasję narrator-
ską, bredził coś o niejakim Adolfie Führerze, 
malarzu wiedeńskim, który zostanie kancle-
rzem Trzeciej Rzeszy Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego, rozpocznie budowę 
pojazdów o nazwie volkswagen, zgotuje Ży-
dom Holocaust za sprawą urządzenia o nazwie 
Gestapo, po czym par force (w tym używa-
jąc Messerschmittów, Junkersów, Tygrysów, 
Panhter i czegoś o nazwie PanzerFaust, ha 
ha!), zrealizuje na krótki czas nie tylko ma-
rzenia dziewiętnastowiecznych ezoteryków 
o ustanowieniu w Europie nowego Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego, teokracji, w której 
narody nie byłyby niczym więcej jak prowin-
cjami, a ich przywódcy jedynie prokonsulami 
w służbie duchowych władców, ale i rojenia 
Richarda Coudenhove-Kalergi o paneuro-
pejskim imperium, którego gruzy przysypią 
w końcu jego twórcę w betonowym bunkrze 
pod Kancelarią Tysiącletniej Rzeszy. A ponie-
waż idea, choćby i najgłupsza, jak się już w 
ludziach zakorzeni to nie sposób jej wyplenić 
póki do jakiego nieszczęścia nie doprowadzi 
(a i potem częstokroć także trwa uparta), prze-
to oszalały od trunku i proroczych wizji Aaron 
wieścił powstanie Pan-Unii Europejskiej, któ-
ra da wszystkim równe szanse – bogaci zosta-
ną bogatymi, a biedni biednymi. 

Ja nie mam nawet takiego zajoba – pomy-
ślał żałośnie uczony Robert Faust. – Dreiun-
dzwanzig Jahre, und nich für die Unsterblich-
keit getan, „mam dwadzieścia trzy lata, a nic 
jeszcze nie uczyniłem dla nieśmiertelności”. 
Ja, jak się upiję, to umysł mam nadal jasny i 
trzeźwy, zdolny do roztrząsania najsubtelniej-
szych zagadnień z zakresu całej, caluśkiej, 
ale to calusieńkiej wiedzy człowieczej, a jest 
ci tego przecież niemało. Wiem, kędy płyną 
rzeki, gdzie leżą doliny, jak się ciągną góry, a 
zatem znam się na jeografii. Parturiunt mon-
tes, nascetur ridiculus mus, jak powiada poeta 
Horacy, „trudzą się góry i porodzą śmieszną 
mysz”, a zatem rozumiem się na poezyji, fi-
lozofii i zoologii jednocześnie, przy czym 
umiem przeprowadzić tę indukcję wychodząc 
od pojęcia „góra”, czyli stosuję scjentyzm – 
pogląd, iż we wszelkich dziedzinach badań, 
łącznie z filozofią oraz naukami humanistycz-
nymi i społecznymi należy stosować metody 
nauk przyrodniczych. A od scjentyzmu nie-
daleka droga do kościoła scjentologicznego, 
który – zdaniem Aarona – powstanie kędyś za 
lasami, za GÓRAMI, a jego naczelnym kapła-
nem będzie znany komediant, niejaki Tomasz 
Wędrówka. Scilicet, rozumie się, iż władam 
także biegle łaciną, greką, hebrajskim i arab-
skim (poznanym u morysków, muzułmanów 
hiszpańskich, którzy po upadku emiratu Gre-
nady przyjęli chrzest, ale mimo to nie unik-
nęli prześladowań i wygnania w 1609 roku, 
a którzy to, gdy ich odwiedziłem w krajach 
Maghrebu, nazywani byli Andaluzyjczykami), 
by o współczesnych językach europejskich 
nie wspomnieć. Znam nawet nieco starych, 
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polskich przysłów, jak na przykład: „Nie bądź 
taki Banaczek!”, których to wyuczył mnie 
wywodzący się z Galicji Kmitmayer. Ma się 
rozumieć, że astrologię mam w małym pal-
cu, a też znam wszystkie gwiazdy z imienia 
i tymże palcem potrafię je wskazać. Znam się 
na żywiołach, prapierwiastkach, minerałach, i 
wiem jaki kamień leczy schorzenia poszcze-
gólnych członków ciała; znam się zatem na 
geologii i medycynie, co podkreśla mój tytuł 
doktora. Tak stoi na moich dyplomach hono-
ris causa z rozmaitych uniwersytetów euro-
pejskich: Doctor Faustus. I właśnie jako me-
dykus odkryłem w ciele kobiety tajemniczy 
punkt, gdyż jestem także zawołanym jebaką, 
któremu tylko niedźwiedź polarny, Thalarctos 
maritimus, jest, być może, w stanie sprostać. 
Owóż posuwałem pewnej nocy niejaką Her-
menegildę von Kluge, a ta – hoża dziewoja, 
masna, z cycami jak krowie wymię, krowy 
holenderskiej, mięsno-mlecznej, czarno-białej 
– wierciła się pode mną w denerwujący spo-
sób, co powodowało, iż cały czas zawadzałem 
o coś swoim słynnym na cały lipski bezirk 
członkiem; więc ją spytałem, czego tak dup-
skiem rzuca? „G…, g…, g…”, wyjąkała na to, 
szczękając zębami, bom ją rypał nieustannie. 
Nazwałem więc ten tajemniczy obszar ciała 
kobiety „punktem G”, choć się potem okaza-
ło, że ta nienasycona dziwka chciała, żebym 
jej g-g-g-głębiej wsadził! Iunctim, jestem więc 
erudytą niesłychanym, któremu nie masz rów-
nego na tym „najlepszym z możebnych świa-
tów, na którym wszystko dzieje się najlepiej”, 
wedle słów tego idioty Gottfrieda Wilhelma 
„Panglossa” Leibniza, znanego mi z Lipska 
jednego z ojców rachunku różniczkowego i 
całkowego (drugim jest Izaak Newton, który 
wpadł na ten pomysł wcześniej, ale nie miał 
dość filipa w głowie, by to opublikować). Ich 
matematyczne cudowne dzieci, Całka i Róż-
niczka, miały być panaceum na wszystko co 
nieogarnione w naukach, ale jakże tu scałko-
wać czy zróżniczkować chuć, bieg historyji 
lub napięcia społeczne, czyli wszystko to, 
co wchodzi w zakres Geisteswissenschaften, 
nauk duchowych? Ja natomiast wiem, że jak 
pan bije chłopa, to panuje porządek społeczny, 
a jak chłop pana, to jest rewolucja. Jak chłop 
zasię wali konia, to albo oporne bydle orać nie 
chce, albo też chłopa męczy przy orce bole-
sny wzwód, a do żniw, kiedy to można z jaką 

Helgą czy Gretchen w zbożu zlegnąć, jeszcze 
całe pół roku.

Ale a propos Małgorzaty… Spotkałem 
ja onegdaj gładką dzieweczkę, świeżą jak ju-
trzenka i kształtną jak Piękna Helena, zanim ta 
jeszcze za tego zbereźnika Menelaosa wyszła.  
Dziewica to jeszcze być musi, sądząc z tego jak 
się zarumieniła, a modre oczka spuściła, gdym 
ją wzrokiem rozbierał i myślą chędożył!

No, mówię ja wam, powiedziałem zatem 
moim kamratom u Awerbacha, jest ci to be-
styjka smakowita, kąseczek najsłodszy, małża 
nierozłupana, miękuchna, sosikiem wonnym 
ociekająca. Pączuszek konfiturą nadziewany, 
strudel z jabłuszkami rajskimi, precelek z trze-
ma dziurkami (i dwoma piersiami, gdyż precel 
od naszego niemieckiego Brezel się wywodzi, a 
to zasię od średniowiecznego, łacińskiego sło-
wa brachitum, co oznacza pieczywo w kształ-
cie rąk złożonych na piersi!), trufla biała, Tuber 
magnatum pico, nieodkorkowana flasza amon-
tillado, kaczusia z miodem i jabłkami, prosia-
czek nadziewany, sztufada wołowa, stufato di 
bue, paleta serów sprośnie śmierdzących, brzo-
skwinka (co się z angielska „picz” wymawia!) 
z meszkiem niestartym, winogronko różowe na 
języku się rozpuszczające, z pesteczką łechtacz-
ki mile ozór drażniącą), poziomeczka na jeden 
mlask, renklodka toczona o miąższu złocistym, 
Prunus domestica ssp. italica, perełka opalizu-
jąca (skąd też się imię dziewki od greckiego 
słowa margaritēs wywodzi), małdrzyk, to jest 
pierożek z serem ze słodkiego mleka, łosoś pod 
beszamelem, sztuka mięs w sosie chrzanowym, 
wyśmienite Romanée Conti, najznakomitsze z 
czerwonych win, oraz piwo z pianką skrywają-
cą jej jędrnie rozkwitły biust!

Tu się tropnąłem w swym rozmarzeniu 
erotyczno-gastronomicznym, iż towarzysze 
moi są dziwnie milczący, niczym nie komen-
tując mych uniesień, aż się spostrzegłem, że 
czterej ożralcy jedzą i piją na potęgę, gdyż 
przebiegły posługacz wziął moje zachwyty za 
zamówienie i wszystkie wymienione przeze 
mnie epịtheton ọrnans, epitety ozdobne, wje-
chały na stół w postaci desygnatów rzeczo-
wych (łącznie z wrzuconą do wina perłą, która 
się rozpuściła, stając się w związku z tym póź-
niej salvo errore calculi, zastrzeżeniem omy-
łek w rachunku!).

Zacząłem poklepywać się teatralnie po 
biodrach i u pasa macać w poszukiwaniu 
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mieszka, dając tym samym poznać, że pora 
się zrzucić na należność, ale na moich kompa-
nionach gesty te nie wywarły spodziewanego 
wrażenia. Więcej, czkając i bekając głośno na 
skutek nadmiaru jadła, a i potężnie puszczając 
wiatry, od których to powiewów świece nad 
naszymi głowami buchały jasnymi płomienia-
mi, dając mehr Licht, czyli „więcej światła”, 
pozostawali w stanie in dulci iubilo, słodkiej 
radości, mnie zostawując tym samym zała-
twienie drażliwej kwestii rachunku, która sta-
ła się jeszcze drażliwsza, gdym stwierdził, iż 
jakiś rzezimieszek musiał mnie wcześniej po-
zbawić sakiewki. 

Zacząłem przetrząsać zakamarki mego 
odzienia w daremnym poszukiwaniu zagu-
bionego guldena, ale działania te wykazały 
jedynie to, co dzięki swej wszechwiedzy i tak 
wiedziałem – no tenia plata!

Chociaż moje nerwowe ruchy nie zrobi-
ły najmniejszego wrażenia na ożralcach, to 
nie pozostały niezauważone przez obsługę 
przybytku, skutkiem czego w drzwiach sta-
nęło dwóch potężnych pachołków mających 
rękawy zakasane powyżej łokci – wyraźne 
przypomnienie, iż mój kredyt zaciągnięty u 
Auerbacha na poczet odkrycia lapis elixir, 
kamienia filozoficznego, stał się równie ilu-
zoryczny, co sama niepochwytna reakcja al-
chemiczna.

 „O du, lieber Augustyn, alles ist hin!”, 
pomyślałem na melodię pierwszego ponoć 
walczyka o tej pir na wies’ mir, uczcie nad 
ucztami, jak Kmitmayer określił potem po 
rosyjsku tę kulinarną rozpustę, „O, mój miły 
Augustynie, wszystko przepadło!”

Jakoż miałem rację, co nie było żadnym 
przejawem jasnowidzenia z mej strony, jeno 
prostym stwierdzeniem smutnego faktu, co się 
do tego sprowadzał, iż sprawa poszukiwania 
przeze mnie wspomnianego kamienia filozo-
ficznego niezbędnego do przemiany innych 
metalicznych substancyj w złoto utknęła w 
martwym punkcie. (Co prawda, punkt ów, jak 
punkt G, o włos był jeno odległy od ostatecz-
nego sukcesu, albowiem co i rusz uzyskiwałem 
w swych eksperymentach nigredo, które – jak 
to każdy głupiec wie – jest fazą procesu alche-
micznego poprzedzającą finalne wytrącenie 
się lapis elixir, ale też czernienie owo zwane 
jest inaczej caput mortuum, czarną głową, co 
już wcale tak dobrze nie wróży. Najistotniej-

sze jednak, że o tum wszystkim nie wiedział 
mój wierzyciel i jego dwa osiłki)!

 Panika jest zgubą stoików, powiedziałem 
więc sobie w duchu, po raz kolejny dowo-
dząc pierwszeństwa myśli nad materią, gdyż 
jak tylko się uspokoiłem i przestałem macać 
po sobie jakoby mnie pchły gryzły, u naszego 
stolika zmaterializował się pokurcz jakowyś, 
podający się pośrednika imieniem Mefil – ale 
ja zaraz wiedziałem, że to żaden tam „pośred-
nik”, jeno der Kuppler, czyli rajfur.

Chociaż podłej profesji i dziwacznego 
imienia, człek ten umiał się jako tako zacho-
wać; spytawszy pierwej o pozwolenie usiadł 
przy naszym stole, zjadł półgębkiem dwa mał-
drzyki, otarł wyświnionym rękawem wąskie 
usta i spozierając od czasu do czasu zezem na 
moich sennych towarzyszy, zagaił interes. 

– Wiem, kim waćpan jesteś i do czego 
dążysz. Primo, cel doraźny, o którym słyszał 
ledwo co przed chwilą, gdy kulinarne porów-
nania pożądanej dziewki stały się fax et tuba 
obecnej niezręcznej sytuacji, sprowadza się 
do tego, by posiąść niewiniątko. Secundo, 
tajemnice przyrody chcesz zgłębić i poznać 
sposoby przemiany jednych pierwiastków w 
drugie. Jak się przed chwilą dowodnie przeko-
nałeś, do obu tych celów trzeba trzech rzeczy: 
pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy! I 
owóż tak się składa, że chociaż masz mnie za 
lichego stręczyciela, to jestem przedstawicie-
lem zamorskich inwestorów, którzy w zamian 
za partycypowanie w spodziewanych zyskach 
wsparliby chętnie twoje badania. Nie mam tu 
na myśli tej dziewki, oczywiście, tylko rze-
mieślniczą produkcję złota ze starego żelazi-
wa, cyny, ołowiu, miedzi, mosiądzu, a nawet i 
srebra, co już się wydaje pewnym marnotraw-
stwem, ale jednak może być warte zachodu.

 Chociaż uszczknąłem co nieco z rozrzut-
nie (acz nieświadomie) zamówionych wy-
stawnych potraw, to teraz odbiło mi się jakby 
węglem drzewnym i alchemiczną siarką, a 
plecy owiał mroźny powiew.

– Drzwi! – wrzasnąłem, chcąc żeby je za-
warli, po czym, by zyskać na czasie w rozmo-
wie z zamorskim rajfurem, a takoż podkreślić 
wagę i nagłość żądania cisnąłem w kierunku 
wrót karczmy cynowym kuflem.

Z niewiadomych powodów naczynie wró-
ciło ze świstem, niczym bumerang aboryge-
nów, com o nich w Podróży dookoła świata 
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Williama Dampiera czytał, i walnęło mnie w 
światłe me czoło, sprawiając, iż doznałem ilu-
minacji.

– Widzisz, mój Mefilu – powiedziałem z 
uczuciem ledwo tajonej dumy – dokonałem 
właśnie epokowego odkrycia. Nazywa się ono 
„karta płatnicza”. Zamiast nosić przy sobie 
ciężki mieszek, z którego łacno można zostać 
ograbionym, jak to mi się właśnie przytrafiło, 
każdy będzie miał coś w rodzaju tekturki au 
porteur, na okaziciela, którą będzie wsadzał 
do odpowiedniego aparatu, regulując w ten 
sposób należność. Nie dopracowałem jeszcze 
szczegółów, ani też nie mam zielonego poję-
cia jak zbudować taki automatos, ale idea jest 
genialnie jasna i prosta. Następnym krokiem 
będzie karta kredytowa, którą da się płacić, nie 
mając nawet grosza przy duszy.

– To sprawa przyszłości, Doc – ocenił fa-
chowo odkrycie der Kuppler. – Jak na razie, 
Joseph Marie Jacquard nie wynalazł jeszcze 
swojej sterowanej dziurkowanymi kartami 
maszyny tkackiej, pra-pra-prababki kompute-
ra. Autres temps, autres moeurs, „inne czasy, 
inne obyczaje”. A tymczasem zżera cię auri 
sacra fames, „przeklęta żądza złota”. Ja je 
mam, i na dowód dobrej woli moich zamor-
skich mocodawców wybawię cię z obecnej 
finansowej opresji.

Rajfur rzucił na stół dwie złote monety 
wielkości hiszpańskich dublonów; rozkoszny 
dźwięk, jaki wydały, obudził moich współbie-
siadników. Woldcock, Kmitmayer, Ericsson, a 
nawet pozostający do tej pory w wieszczym 
stuporze Aaron zaczęli przecierać kaprawe od 
opilstwa oczy. Unoszący się nad stołem duch 
otricanija, duch somnienija, „duch negacji, 
duch wątpienia”, zwany też der Geist, der 
stets verneint, „duch, który ciągle przeczy”, 
przepadł gdzieś, a jego miejsce zajął Gemein-
schaftsgefühl, „duch solidarności”, wyrażony 
w okrzyku Ericssona zwanego Jarlem:

– Piwa! Dawać więcej piwa!
Strzegące do tej pory drzwi dwa młode 

dębczaki skoczyły do szynkwasu, przy czym 
ten, co odrzucił w moją stronę cynowy kufel 
starał się zejść mi z oczu i kryć za towarzy-
szem.

– Du glaubst zu schieben und du wirst ge-
schoben – skomentowałem tę czarodziejską 
zgoła odmianę sytuacji. – „Myślisz, że sam 
popychasz, a to ciebie popychają”.

Der Kuppler pochylił się ku mnie, zazna-
czając tym samym, iż nadszedł das psycholo-
gische Moment, istotna chwila.

– Przyjm też zaproszenie na kongres 
uczonych alchemiczek, zwanych niesłusznie 
wiedźmami, który odbędzie się w Noc Wal-
purgii na granitowym szczycie Brocken w gó-
rach Harzu, w pobliżu wsi Schierke i Elend. 
Drogę znasz?

– Najpierw pojedziemy do Atlantic City 
– zaczął ujawniać swój plan podróży Robert 
Crane, kiedy już wszyscy uporali się z pogry-
zieniem opornych hot-dogów, którymi zajęły 
się teraz ich systemy trawienne.

– Hurra! – wykrakały cicho zmarznięte 
trójjajowo-trójplemnikowe trojaczki, będąc 
nieświadome faktu, że jako mocno nieletnim 
w mieście kasyn pozostanie im z rozrywek 
tylko spacerowanie po trzysążniowej grubości 
lodowym deptaku skrywającym słynny drew-
niany Boardwalk. – Hip, hip hurra!

Jako troskliwy od kilku godzin tatuś ogar-
nięty neofickim zapałem zasłużenia na tytuł 
„Ojca Roku”, Bob nie wyprowadzał ich z błę-
du. Przyczyna postoju w Atlantic City, którą 
wszyscy dorośli, nie wyłączając jego staroza-
konnej wielebności pojęli w mig, była prosta 
i prozaiczna – Crane zamierzał podreperować 
swój budżet, albowiem przygoda u Auerbacha 
przekonała go, że na finansowe wsparcie to-
warzyszy nie ma co liczyć, bo chociaż postęp 
naukowy doprowadził do wynalezienia różno-
rakich kart płatniczych, to już nie porwał się 
na stworzenie słynnego kamienia filozoficzne-
go, choć wydawało się, że najbliżsi jego syn-
tezy byli finansiści z Wall Street.

Jak na komendę, wszyscy spojrzeli w 
stronę strzelistych Wież Wolności stojących 
na miejscu WTC – wieże te, zwalane co jakiś 
czas najprzemyślniejszymi sposobami przez 
terrorystów odbudowywano w tempie 100 
metrów na rok w myśl zasady nulla dies sine 
linea, „ani dnia bez kreski”, co dawało eks-
tremistom pięć lat na obmyślenie kolejnego 
spektakularnego zamachu. Spodziewając się 
go, TTT policzyły szybko na sześciu palcach 
jednopalczastych rękawiczek, po czym Ra-
chela zapytała prędko:

– To kiedy jedziemy?

Mirosław P. Jabłoński
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MICHAEL FLYNN 
EIFELHEIM

Eifelheim Michaela Flynna (z zawodu mate-
matyka), nominowany do nagrody Hugo, jest 
książką specyficzną i niełatwą w odbiorze. 
Autor doskonale zarysował tło historyczne 
(większość akcji dzieje się w XIV w. w Niem-
czech), a i współczesne dociekania z pograni-
cza nauki i fantastyki nie są mu obce. Mówiąc 
krótko, nie jest to lektura na jeden weekend.

Historia Eifelheimu sięga 
roku 1986, kiedy Flynn opubli-
kował nowelę pod tym samym 
tytułem, również nominowaną 
do Hugo. Była to opowieść o 
dwojgu naukowcach – history-
ku i fizyczce – których badania 
zbiegają się w pewnym punk-
cie. Ona bada możliwość po-
dróży w nadprzestrzeni, on – 
historię tajemniczego zniknię-
cia pewnej niemieckiej wioski 
w XIV wieku. Połączywszy 
swoją wiedzę, dochodzą do 
wniosku, że najwyraźniej w 
owej wsi miała miejsce kata-
strofa statku kosmicznego, a 
uratowani z katastrofy Obcy 
przez pewien czas żyli wśród mieszkańców! 

Wydana dwadzieścia lat później powieść 
również zawiera wątek Toma i Sharon, który 
jednak jest zaledwie dodatkiem do bogatego 
opisu życia w XIV-wiecznej niemieckiej wsi 
– życia, którego bieg wyznaczały prace na 
roli oraz święta kościelne i świeckie. Życia, 
do którego w pewnym momencie niespodzie-
wanie wkroczyło Nieznane pod postacią roz-
bitego statku obcych istot. W owych czasach 
niemal nikomu nie przychodziło do głowy, 
że ktoś mógł przybyć z innej planety, więc 

mieszkańcy uważają ich albo za przybyszów 
z bardzo dalekiego kraju, albo za demony. 
Jednocześnie miejscowy duchowny, Dietrich, 
próbuje ich ewangelizować. Fascynujące są 
rozmowy Dietricha z „Krenkenami” (tak ich 
nazwano), prowadzone dzięki zbudowanemu 
przez nich urządzeniu przypominającemu 
elektronicznego tłumacza, a nazywanemu „ga-
dającą głową”. Krenkeni nie słyszeli o Bogu, 
za to rozwinęła się u nich technika i psycholo-
gia (na określenie większości ich wynalazków 

i pojęć Dietrich używa nazw 
ukutych przez starożytnych 
Greków – elektron, mikrofon, 
ego). Dietrich jest zafascyno-
wany ich osiągnięciami, część 
z nich zaś przyjmuje Chrystu-
sa, rozumiejąc ideę Boga po 
swojemu: jest to „wielki pan”, 
który po śmierci zabierze ich 
do nieba – a skoro nie mogą 
naprawić swego statku, Bóg 
staje się dla nich jedyną na-
dzieją na przeżycie i powrót 
do domu. Znacznie trudniej-
sze jest jednak zrozumienie i 
akceptacja chrześcijańskich 
idei, Krenkeni bowiem mają 
zupełnie inne wzorce postę-

powania, uwarunkowane także fizycznie. Są z 
natury predysponowani do pewnych ról – jed-
ni do rządzenia, inni do służenia – i bunt prze-
ciwko tym rolom (np. powstanie chłopskie) 
jest dla nich świętokradztwem, sprzeciwie-
niem się naturze. Jak więc im wpoić, że wszy-
scy są równi i że w życiu trzeba się kierować 
miłością (na określenie której Dietrich używa 
greckiego słowa charitas)? Obie strony uczą 
się od siebie. Krenkeni, skądinąd przerażający 
ze swoją nieznajomością miłości i dobroci, ob-
nażają ludzkie słabości: jak można zabijać ko-
goś za to, że jest nam winien pieniądze – albo, 

Iwona Michałowska
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co gorsza, za to, że to my jesteśmy mu winni 
pieniądze? Cała nagonka na nich stoi zresztą 
w sprzeczności z chrześcijańskim miłosier-
dziem. Choć nawet ortodoksyjny brat Joachim 
w końcu ich akceptuje (choć dopiero wtedy, 
gdy większość przyjęła chrześcijaństwo), i tak 
zrzuci na nich winę, gdy do wsi zawita epi-
demia dżumy. Tymczasem to Krenkeni (ci, 
którzy nie odlecieli naprawionym statkiem), 
jako odporni na chorobę, grzebią zmarłych i 
czuwają przy chorych. 

Eifelheim to wspaniały moralitet i dys-
kurs filozoficzny, a także źródło wiedzy na 
temat życia w średniowiecznej wsi, obrzę-
dów kościelnych i otoczki historycznej. Sam 
Flynn przyznaje, że zaczynając pisać książ-
kę, miał dość stereotypowe wyobrażenie o 
średniowieczu, ale w miarę czytania tekstów 
źródłowych to się zmieniało. Przyznaje też, 
że ponaginał niektóre fakty historyczne, co 
jednak skrupulatnie wyszczególnia w jednym 
z dodatków. 

W powieści występuje co najmniej jedna 
postać historyczna – William Ockham, twórca 
zasady brzytwy Ockhama, który pojawia się 
pewnego dnia w Oberhochwaldzie (tak pier-
wotnie nazywał się Eifelheim) jako wysłannik 
władz kościelnych, mający sprawdzić, czy we 
wsi naprawdę żyją demony. Oczywiście nie 
ma zamiaru donieść na swego starego przyja-
ciela Dietricha, ale na wszelki wypadek autor 
uśmierca go w drodze powrotnej.

Reasumując – jest Eifelheim z pewnością 
książką ważną i wydanie go w Polsce, które prę-
dzej czy później nastąpi, na pewno spotka się z 
pozytywnym odzewem zarówno krytyki, jak i 
lubiących ambitną literaturę czytelników. Jest 
tylko jeden warunek – powieść musi zostać do-
brze przetłumaczona, a to zadanie karkołomne. 
Trzeba będzie korzystać z wiarygodnych źródeł 
historycznych i bardzo uważać na wszelkie pu-
łapki. Do tego książka naszpikowana jest łaciną, 
greką i niemczyzną, a od czasu do czasu boha-
terowie mówią także bardziej egzotycznymi ję-
zykami. Przeciętny tłumacz raczej nie da sobie z 
tym rady. I to właściwie jedyny argument prze-
ciwko wydaniu tej powieści – bo merytorycznie 
jest ona tego ze wszech miar warta.

Michael Flynn Eifelheim. Tor Books. 2006.

SIMON MORDEN
THE LOST ART

The Lost Art to trzecia powieść angielskiego 
pisarza Simona Mordena, autora związanego 
z kapitułą przyznającą nagrodę im. Arthura C. 
Clarke’a. Jego nowela Another War była no-
minowana do World Fantasy Award w 2005 
roku. 

Morden studiował geologię i geofizykę 
planet, z czego można by wnosić, że intere-
suje go bardziej SF niż fantasy. Mimo to The 
Lost Art zaczyna się jak typowa powieść fan-
tasy, by następnie okazać się czymś innym. To 
też nic nowego we współczesnej SF – wystar-
czy wspomnieć Extensę Jacka Dukaja, gdzie 
mamy świat po przewrocie, czy też niektóre 
motywy z książek Iaina M. Banksa. Nie spo-
sób jednak nie dostrzec (czy zamierzonego?) 
podobieństwa do klasycznego dzieła świato-
wej literatury SF – Kantyczki dla Leibowitza 
Waltera M. Millera Jra.

Benzamir Mahmood, „magik”, który od-
wiedza saharyjskie plemię, okazuje się bo-
wiem nie kim innym jak przybyszem spoza 
Ziemi, potomkiem dawnych mieszkańców, 
którzy po przewrocie (całkiem dosłownym, 
bowiem strony świata w owym momencie 
zamieniły się miejscami – nie zdołałam do-
ciec, czy fizycznie, czy tylko nominalnie), a 
nawet jeszcze przed nim, w obliczu niszczy-
cielskich działań ówczesnych przywódców 
– „Wyzyskiwaczy” (Users) – uciekli stąd, 
by żyć na wielkich statkach kosmicznych. W 
siedem wieków po Przewrocie Ziemia cofnę-
ła się do epoki feudalnej. Cała wiedza „wy-
zyskiwaczy” przechowywana jest w dwuna-
stu księgach strzeżonych przez mnichów w 
syberyjskim klasztorze. Ziemianie bowiem 
wierzą, że to owa wiedza przyniosła zgubę 
poprzednim władcom planety. Pewnego razu 
ktoś napada na klasztor, zabija wszystkich 
mnichów i rabuje księgi. Cudem ocalały 
brat Va, który w poprzedniej odsłonie swego 
życia był bezlitosnym watażką, wyrusza na 
ich poszukiwanie. Poznajemy też Salomona 
Akisi, który wykradł Imperatorowi Kenii 
jedną z takich ksiąg i uzbrojony w wiedzę 
przybywa do Irlandii, by nią olśnić tam-
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tejszą ludność. Losy tej trójki splotą się w 
Nairobi. Benzamir pragnie schwytać swych 
byłych towarzyszy z siostrzanego statku ko-
smicznego, którzy postanowili siłą oświe-
cić ludność Ziemi i przywieść ją do stanu 
sprzed przewrotu. Niestety, obrana przez 
nich droga pociąga za sobą kolejne zbrod-
nie. To oni wykradli księgi i zabili mnichów, 
a teraz urządzają masakrę w stolicy Kenii 
– wszystko ze szczytnych pobudek, które 
wymknęły się spod kontroli. Na tle swych 
współplemieńców Benzamir jawi się jako 
ktoś w rodzaju Chrystusa, który zstąpił na 
Ziemię, by uchronić ludzi od zguby. Opo-
wiada nawet swoim nowym towarzyszom 
umoralniające (lecz nienachalne) przypo-
wieści o humanistycznym i pacyfistycznym 
przesłaniu. Zarazem jednak, mimo zmodyfi-
kowanego elektronicznie ciała, jest bardzo 
ludzki. Zakochuje się nawet w kniaziównie 
Elenie, i to bez wzajemności. Można się 
zastanawiać, czy jego zamiar przekazania 
ksiąg Patriarsze Wszechrusi i zabrania z po-
wrotem wszystkich „skarbów”, a zatem po-
zostawienia ludzkości w ciemnościach, jest 
dobrym rozwiązaniem, ale być może chodzi 
o to, by ta osiągnęła postęp samodzielnie i 
we właściwym momencie. 

W porównaniu ze wspomnianą Kantyczką 
dla Leibowitza książka Mordena jest bardziej 
przygodowa i lżejsza. Przez długi czas trudno 
się zorientować, czy to tylko dobrze opowie-
dziana historyjka, czy coś więcej. Na szczę-
ście prawdą okazuje się to ostatnie. Morden 
ma coś do powiedzenia na temat ludzkiej 
kondycji, naszych wyborów i ich konsekwen-
cji, naszych moralnych dylematów. Pochyla 
się nad naszymi błędami i słabościami, ale 
zarazem piętnuje podłość i wychwala odwa-
gę oraz niezłomne postawy moralne. Słowem 
– jest to książka i dla tych, którzy pragną roz-
rywki na wysokim poziomie, i dla tych, któ-
rzy w literaturze poszukują czegoś głębsze-
go. Z fabularnego punktu widzenia niewiele 
można jej zarzucić. Może jedynie niejasność 
co do charakteru „przewrotu” oraz pewne 
uproszczenie w końcówce, gdy zawstydzeni 
słowami Va zdrajcy składają broń i oddają 
księgi. Ma to jednak pewne uzasadnienie, 

mówimy bowiem o rasie, która uważała się 
za wyższą także moralnie, a mimo to dopu-
ściła się okrucieństw.

Z punktu widzenia tłumacza powieść 
może sprawiać pewne trudności pod wzglę-
dem nazewnictwa, używa bowiem lekko 
przekształconych imion/nazwisk/nazw ze 
współczesnych języków. Szczególnie nazwy 
rosyjskie mogą być kłopotliwe, bo i współ-
cześnie Anglosasi transkrybują je inaczej niż 
my. Pewnej inwencji będzie też wymagać 
tłumaczenie słów w rodzaju Unmakers. Sama 
narracja jest jednak dość prosta i potoczysta, a 
całość chyba warta tego, by książka pojawiła 
się także na polskim rynku.

Simon Morden The Lost Art. 
David Fickling Books. 2007.
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LILIANA BODOC
LOS DÍAS DEL VENADO, 

LOS DÍAS DE LA SOMBRA

Argentyńska pisarka Liliana Bodoc studio-
wała literaturę współczesną i pracowała jako 
nauczyciel, nim sama sięgnęła po pióro. La 
Saga de los Confines (Saga o Rubieżach) to jej 
wielki debiut; oprócz tego opublikowała zbiór 
opowiadań dla dzieci.

W hiszpańskojęzycznych wydawnictwach 
saga jest porównywana z dziełami Tolkiena i 
Ursuli K. LeGuin, chodzi jednak raczej o jej 
wartość niż bliskie podobieństwo, bo choć 
pewne zbieżności istnieją, Bodoc – chwalona 
notabene przez LeGuin – podąża własną dro-
gą.

Na sagę składają się trzy tomy – Los Días 
del Venado (Dni Jelenia lub może lepiej Czas 
Jelenia), Los días de la Sombra (Czas Pomro-
ki) i Los días del Fuego (Czas Ognia) (opubli-
kowane kolejno w 2000, 2002 i 2005 r.). Po-
niższa recenzja obejmuje dwa pierwsze tomy.

Tytułowy Jeleń to zjednoczone siły niemal 
wszystkich plemion kontynentu znanego jako 
Tierras Fértiles (Żyzne Ziemie), a swym wy-
glądem mocno przypominającego Amerykę. 
Nazwa zgromadzenia pochodzi od śpiewanej 
o zmroku pieśni, a jej bezpośrednią inspiracją 
były słowa Wielkiego Astronoma Zabralkana: 
„Nasza decyzja musi mieć nogi jak rączy je-
leń, by przeskakiwać z miejsca na miejsce, nie 
powodując dużych szkód”. W szerszym sensie 
oznacza to udział wszystkich plemion, z ich 
odmienną mentalnością, w procesie walki z 
nadciągającym od strony Starych Ziem (Tier-
ras Antiguas) wrogiem.

Nie od początku jednak wiadomo, kto i po 
co nadciąga. Oto Astronomowie z Wyspowej 
Prowincji (Comarca Aislada), bez wątpienia 
wzorowani na astronomach któregoś z ple-
mion prekolumbijskich (sądząc po usytuowa-
niu na mapie, mogą to być Majowie), rozsy-
łają posłańców do poszczególnych ludów, by 
sprowadzili wybrane osoby, mające zasiąść 
w radzie wszystkich plemion. Astronomowie 
wyczytali bowiem w gwiazdach wieści, któ-
rych nie potrafią jednoznacznie zinterpreto-

wać. Dlaczego ludzie obeznani z czytaniem 
w gwiazdach nie mogą odczytać przesłania? 
Wiąże się to z historyczną wizytą Boriaszów 
(boreos), mieszkańców Starych Ziem, którzy 
przed wiekami przybyli, by poinformować o 
wojnie z Misáianesem, synem Śmierci (zwa-
nym też Odio Eterno – Wieczną Nienawiścią), 
pragnącym podporządkować sobie świat. Ich 
pożegnanie było dramatyczne. „Jeśli kie-
dyś ujrzycie na horyzoncie okręty, może to 
oznaczać dwie rzeczy: albo zwyciężyliśmy i 
przybywamy, by podzielić się z wami swoim 
triumfem, albo on zwyciężył i przybywa, by 
dokończyć dzieła”.

Gwiazdy powiedziały Astronomom jedy-
nie o nadciągających od strony Starych Ziem 
okrętach. Sześcioro delegatów z różnych stron 
zmierza więc ku stolicy, by wraz z dwójką 
najwyższych Astronomów zasiąść w radzie. 
Podróż nie przebiega bez przeszkód. Wszy-
scy młodzi mężczyźni z plemienia lulków, 
ludu zamieszkującego wyspę przywodzącą na 
myśl Wyspę Wielkanocną (także buduje wiel-
kie posągi), zostają podstępnie wymordowani. 
Podejrzenie pada na Pasterzy Pustyni, lecz 
wobec braku dowodów ich przedstawicielowi 
nie można odmówić udziału w radzie. Dlacze-
go jednak, zamiast jednego delegata, lulkowie 
wysłali do Wyspowej Prowincji całe pospolite 
ruszenie? Oto na powierzchni świętego Ka-
mienia-Alby pojawiła się rosnąca stopniowo 
czarna plamka, co plemię uznało za dowód 
nadciągającego niebezpieczeństwa. Ta decy-
zja przyczynia się do ich eksterminacji, a po 
Kamieniu słuch ginie.

Siedmioosobowa rada postanawia przy-
witać przybyszów jak przyjaciół, jednocze-
śnie zachowując czujność. Szybko jednak się 
okazuje, że to Syderetycy (sideresios), słudzy 
Misáianesa, którzy pragną podstępem zdobyć 
twierdzę Astronomów, a następnie podbić cały 
kontynent. Walka niestety nie odbywa się na 
klarownych i uczciwych zasadach. Naczelny 
mag Misáianesa, „Doktryner” Drimus, zsy-
ła na opornych i ich plony choroby. Wkrótce 
też, choć pierwsze starcie zakończyło się po-
rażką Syderetyków, którzy powrócili na Sta-
re Ziemie, pozostawiając jedynie Drimusa, 
jego psy i garść żołnierzy (oraz całe plemię 



- 22 -

Pasterzy Pustyni, którzy w „nagrodę” za ko-
operację zostają zniewoleni), nadciąga nowe 
niebezpieczeństwo. Pięć lat (zwanych w cyklu 
„sezonami”) później Misáianes wysyła kolej-
ną flotę, tym razem zaopa-
trzoną w umieszczony na 
dziobie jednego z okrętów 
wizerunek jego matki – 
Śmierci (w II tomie noszą-
cej miano Cienia, lecz by 
zachować rodzaj żeński – 
jest spersonifikowana – być 
może lepiej będzie nazwać 
ją Pomroką). Na Żyznych 
Ziemiach tworzy się nowa 
armia, mająca przejąć stat-
ki, nim ich załogi zejdą na 
ląd. Nadal nie ma wieści od 
Zabralkana i innych, którzy 
przekroczyli granicę Czasu 
Magicznego (synchronizu-
jącego się ze zwykłym tyl-
ko raz na 52 lata – to tyle, 
ile według wierzeń Azte-
ków trwał świat), ani od 
Błękitnych – potomków 
Boriaszów – którzy wyru-
szyli na statkach ku Starym 
Ziemiom, by wspomóc istniejący tam jeszcze 
wątły opór. Tymczasem Wilkilén, dziewczy-
na-dziecko, która w chwili pierwszego przy-
bycia Syderetyków zatrzymała się w rozwoju, 
zachowując dziecięcą niewinność, spotyka na 
swej drodze dziwną staruszkę i próbuje się z 
nią zaprzyjaźnić. Kobieta wydaje się jej bar-
dziej niemądra niż ona sama – wciąż rozpra-
wia o swoim synu, którego kocha i nienawidzi, 
i próbuje dociec, które z nich jest potężniejsze. 
W końcu pyta wprost: kto jest większy, Śmierć 
czy Nienawiść? „Śmierć” – mówi Wilkilén. – 
„Każdy kiedyś męczy się wędrówką i prosi o 
spoczynek, ale nie znam nikogo, kto zmęczył-
by się miłością i prosił o nienawiść”.

Niezmiernie symboliczna jest scena, w 
której dziewczynka, widząc, że staruszka nie 
ma linii papilarnych, odwzorowuje te z wła-
snej dłoni i nanosi trwałym barwnikiem na 
dłoń tamtej. Dopiero po wielu dniach rozdraż-
niona Pomroka zmywa linie – wciąż jednak 
nie udaje jej się usunąć jednej; tej, o której 

Stara Kush, babcia Wilkilén, mawiała, że jest 
najważniejsza.

Z Misáianesem i jego ludźmi oraz ma-
gią walczą też Czarownicy Ziemi – szóstka 

magów, niebędących ani 
ludźmi, ani bogami. Jeden 
z nich, Kupuka, wyrusza 
do ostatecznej konfronta-
cji z Drimusem. Zwycięży, 
ale jedynie dlatego, że w 
ostatniej chwili uświadamia 
sobie, iż z Doktrynerem 
Nienawiści nie da się wy-
grać inaczej niż podstępem. 
Wbrew wszelkiej nadziei 
zwyciężają również wojska 
toczące walkę w porcie, a to 
dzięki ostatniej heroicznej 
decyzji upokorzonych Pa-
sterzy Pustyni, którzy wolą 
zginąć za swoje ziemie niż 
posłużyć jako mięso armat-
nie ciemięzców. 

Tymczasem na zniewo-
lonych Starych Ziemiach 
rodzi się dwoje bliźniąt, 
którym matka nadaje imio-
na – Vara i Aro. Są to pierw-

sze imiona nadane na tym kontynencie od 
początku rządów tyrana, znak, że tożsamość 
mieszkańców Starych Ziem nie została osta-
tecznie wymazana.

Prawdopodobnie w ostatnim tomie wojna 
przeniesie się na Stare Ziemie lub obejmie oba 
kontynenty. Wciąż jednak nie wiadomo, jaką 
rolę odegra w niej przywódca zbuntowanej ga-
łęzi plemienia Władców Słońca, Molitzmós, 
który pierwotnie sprzymierzył się z Misáiane-
sem, a po jego zdradzie, wiedząc, że nie może 
już wrócić na łono Jelenia, postanowił wybrać 
trzecią, sobie tylko znaną drogę.

Dwa pierwsze tomy różnią się nieco od 
siebie. Pierwszy ma charakter bardziej przy-
godowy, przywodzący na myśl pierwszy tom 
trylogii Tolkiena. Drugi jest wielowątkowy, 
poetycki, pełen odniesień filozoficznych i 
historyczno-kulturowych, ale nadal przyku-
wający uwagę czytelnika do tego stopnia, że 
momentami trudno się odeń oderwać. Zakła-
dając, że kierujemy cykl do czytelnika, któ-
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rego w równym stopniu interesuje sprawnie 
prowadzona, wiarygodna fabuła, jak i głębia 
psychologiczna, można oczekiwać sukcesu. 
Oba tomy z fabularnego punktu widzenia są 
bowiem bez zarzutu, choć sam sposób narracji 
w drugiej księdze jest nieco bardziej wysubli-
mowany. Czytanie ułatwia jednak niewielka 
objętość rozdziałów. 

Co do skojarzeń, te wyrastają w głowie 
otwartego czytelnika jak grzyby po deszczu – 
jedne zamierzone przez autorkę, inne zależne 
od naszych doświadczeń historycznych kultu-
rowych, a może i osobistych. Oczywisty wy-
daje się charakter opozycji między Bractwem 
Wolnego Powietrza, skupiającym Wielkich 
Astronomów z Żyznych Ziem, a Syderetyka-
mi (od łac. sideralis – gwiezdny; oni bowiem 
także patrzą w gwiazdy, choć odczytują z 
nich inne treści) Misáianesa, skupionymi w 
Bractwie Ograniczenia. Rzecz jasna, mamy 
tu polityczną i filozoficzną debatę między li-
beralizmem a konserwatyzmem (Syderetycy 
noszą imiona kojarzące się ze starożytną Gre-
cją – Drimus, Leogros). O ile jednak autorka 
wyraźnie stoi po stronie „liberałów”, o tyle nie 
szczędzi im dylematów i trudności związanych 
z praktycznym zastosowaniem idei „wolne-
go powietrza”. Ich swoboda nie jest bowiem 
anarchią ani amoralnością; co więcej, różne 
ludy kontynentu pojmują ją na różne sposoby, 
czasem błądząc. Zniewolenie i tyrania są jed-
nak w oczach Bodoc zawsze złem, a wprowa-
dzone na Starych Ziemiach rządy w stylu tych 
z Roku 1984 Orwella czy Hymnu Ayn Rand 
mogą być tylko rządami Nienawiści. 

Stare Ziemie nią są bynajmniej współcze-
sną Europą, podobnie jak Żyzne Ziemie nie są 
Ameryką (gdyby to rozpatrywać w ten sposób, 
Jeleń i Misáianes pewnie zamieniliby się miej-
scami). Chodzi raczej o „stary” i „nowy” świat 
w sensie historycznym. Zastrzeżenia może 
budzić nawiązanie do Grecji, bo przecież to 
tam narodziła się demokracja. Bardziej trafne, 
ale i bardziej kontrowersyjne, byłyby imiona 
ze Starego Testamentu. Może autorka chcia-
ła uniknąć tych kontrowersji, skupiając się 
na czym innym, bo religia we współczesnym 
rozumieniu praktycznie w sadze nie istnieje. 
Tak czy owak, przeróżne odwołania należy 
rozpatrywać w szerszym kontekście. O ile 

przybycie Syderetyków, z ich końmi i bronią 
palną, niewątpliwie jest inspirowane relacjami 
ze spotkań kultur prekolumbijskich z konkwi-
stadorami, o tyle postąpilibyśmy niesłusznie, 
utożsamiając mieszkańców Żyznych Ziem z 
„dobrymi Indianami”, a najeźdźców ze „złymi 
Hiszpanami”. 

W ciekawej formie przedstawione są pro-
blemy, z którymi w ten czy inny sposób styka-
my się i my: zazdrości, zdrady, wyboru mniej-
szego zła, wyobcowania artysty. Każdy lud i 
każdy spośród głównych bohaterów (a jest ich 
całkiem sporo) ma swój niepowtarzalny, bar-
dzo ludzki (choć czasem, jak Piúkeman, także 
zwierzęcy i boski) charakter. Można ich polu-
bić, pokochać, współczuć im – można też nie-
nawidzić, jak Drimusa, lub wstrzymać oddech 
w oczekiwaniu na ich ostateczny wybór, jak w 
przypadku Molitzmosa czy samej Śmierci. 

Powieść niewątpliwie należy do konwen-
cji fantasy, jest jednak nietypowa ze względu 
na kraj pochodzenia autorki. Mówi się o Ar-
gentynie, że jest najbardziej zeuropeizowanym 
krajem Ameryki Łacińskiej – krajem, który 
wydał Borgesa, Cortazara czy Bioya Casare-
sa, pisarzy czerpiących garściami z europej-
skiej tradycji, lecz przecież zakorzenionych 
w swojej ojczyźnie. Podobnie jest z Lilianą 
Bodoc – sięga po konwencję kojarzoną dotąd 
z Europą i Ameryką Północną, lecz operuje 
nią po swojemu. Żyzne Ziemie w oczywisty 
sposób kojarzą się z prekolumbijską Ameryką, 
nawet poszczególne plemiona przypominają 
te, które zaludniały przed wiekami ów kon-
tynent: Władcy Słońca – Azteków, husihuil-
kowie – lud Mapuche. Same imiona i nazwy, 
rola Astronomów, geografia i warunki natural-
ne także kierują skojarzenia w tę stronę. Ca-
łość stanowi interesującą i świeżą mieszankę, 
w której element realizmu magicznego jest 
zdecydowanie podporządkowany elementowi 
fantasy. Pozostaje mieć nadzieję, że Polacy 
zdecydują się w końcu wydać i przetłumaczyć 
cykl, po który sięgnęli już Niemcy, Francuzi 
i Włosi.

Liliana Bodoc Los días del venado. Grupo 
Editorial Norma. 2000.
Liliana Bodoc Los días de la sombra. Grupo 
Editorial Norma. 2002.
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Siedziała na latarni, jak wielki ru-
dobury ptak. Przeszedł na drugą stronę 
ulicy, całą siłą woli powstrzymując chęć 
rzucenia się do ucieczki. Nie wolno biec. 
Wtedy na pewno go dostrzeże. Wzbije 
się  powietrze, zakołuje, spadnie w oka-
mgnieniu i – chlast! – nie będzie co zbie-
rać. Krwawa plama na chodniku. 

Minął ją powoli, patrząc kątem oka. 
Chyba się nie rusza… A może? Oczy za-
bolały z wysiłku. Zahaczył o coś nogą, 
o mało się nie wywracając. Dobrze, że 
nie krzyknął, wtedy na pewno byłoby 
po wszystkim. Lepiej patrzeć pod nogi. 
Zgarbił się jeszcze bardziej, jakby chciał 
się skurczyć. Zniknąć. 

Plecak bardzo mu ciążył. Z czymś ta-
kim na pewno nie ucieknie. A do domu 
jeszcze tak daleko… Walczył ze sobą, 
żeby tylko się nie odwrócić. Trzeba iść 
spokojnie, przed siebie, jak gdyby nic nie 
groziło. Krok za krokiem. Ten łopot za 
plecami, to na pewno tylko wiatr. Prze-
cież ich skrzydła nie wydają dźwięku. A 
przynajmniej nikt o tym nie opowiadał. 
Już nie mógł. 

Doszedł do skrzyżowania. Mimo że 
nic nie nadjeżdżało, przystanął, czeka-
jąc na zielone światło. Wpatrywał się w 

czerwone kółko i 
nie mógł oprzeć się 
wrażeniu, że i ono, 
jak pozbawione po-
wieki oko cyklopa, 

patrzy na niego. Lub 
raczej na to, co miał za 
plecami. Czy ostrzegłoby 
go porozumiewawczym 
mrugnięciem, gdyby nie-

bezpieczeństwo zaczęło się 
zbliżać? Czy patrzyłoby z tą samą 

obojętnością, gdyby był rozrywany na 
strzępy? Jak gdyby w odpowiedzi, czer-
wone światło zgasło.

Nie, nie wolno się odwracać. Nadal 
szedł prosto, widział już z daleka czerwo-
nawy dach swojej kamienicy. Może tym 
razem się uda? Chciałby mieć  jakąś broń. 
Choć z tego co mówiono, żadna nie skut-
kowała. Żałował też, że nie ma lusterka. 
Nie był co prawda pewny, czy one mają 
odbicie, ale poczułby się pewniej. W szy-
bie mijanego sklepu widział tylko siebie i 
kogoś, kto wychodził właśnie z za rogu. I 
niesioną wiatrem chmarę zeschłych liści. 

Nagle usłyszał za sobą ostry krzyk. 
Odwrócił się szybko: to ona!. Nieznajo-
my bezskutecznie starał się osłonić gło-
wę przed jej zakrzywionymi szponami. 
Krzyk bólu stopił się w jedno z wizgiem 
piór i pazurów.

Nie patrząc dłużej, poderwał się do 
biegu.

Marta Harat
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- Nie pochlebiaj sobie, to nie samot-
ność. Zastanawiasz się, dlaczego cię wy-
brałem i pewnie lepiej będzie omówić 
pewne sprawy na początku. 

Poznański rynek w deszczu. Mokry 
bruk lśni w świetle latarń. Dwóch męż-
czyzn moknie pod pręgierzem, nie zwra-
cając uwagi na nielicznych przechod-
niów. 

- Właściwie wszystko napisałem w 
ogłoszeniu. Potrzebuję twojej krwi i chcę 
cię mieć zawsze pod ręką. Dlatego odtąd 
nie będziesz miał prawa do tak zwanego 
własnego życia. Zresztą, jak tak na ciebie 
patrzę, to widzę, że i tak nie wiedziałbyś 
co z nim zrobić.

Urwał. Na moment zapadła cisza wy-
pełniona szumem deszczu, szumem mia-
sta.

- Jak dla mnie, nie musisz udawać 
martwego. Twoja rodzina, znajomi… 
Och, powiesz im co chcesz. Ale nie było-
by roztropnie chwalić się tym, co robisz.

Młody człowiek popatrywał to na 
swoje przemoczone buty, to na światła 
ogródków, to na wampira. Ten zaś cią-
gnął. 

- Wszystko inne reguluje umowa. Za 
chwilę ją podpiszemy. Zamieszkasz na 
poddaszu w mojej kamienicy. Zawsze 
wynajmowałem ją studentom, powi-
nieneś się tam dobrze czuć. Dostaniesz 
pensję, która pozwoli ci zaspokoić twoje 
potrzeby i utrzymać się w dobrym stanie. 
Co zresztą będzie twoim świętym obo-
wiązkiem. Żadnych używek, ostrożnie z 
dziwkami. Raczej się nie zakochuj. Szko-
da zdrowia.

Po okularach człowieka spływały 
błyszczące krople.

- Będziesz mi służył, gdy tylko zajdzie 
potrzeba, czasem moim gościom. Dobrze 
by było, gdybyś potrafił znaleźć się w to-
warzystwie. Co prawda przy dzisiejszym 
rozwoju techniki niedługo i z kroplówką 
będzie można sobie kulturalnie pokon-
wersować, ale wielu z moich gości nadal 
wierzy w czynnik ludzki. A pan, panie 
humanisto?

Chłopak mruknął coś niewyraźnie.
- Tak myślałem. Przejdźmy teraz w 

jakieś bardziej suche miejsce, czas pod-
pisać umowę.

Usiedli przy stoliku pod parasolem. 
Młodzieniec przecierał okulary, mrużąc 
oczy. Wampir niespiesznie wyjął teczkę 
a z niej dwa egzemplarze dokumentu. Je-
den z nich podał człowiekowi.

- Przeczytaj dokładnie. Chcę, żebyś 
znał wszystkie warunki. Oczywiście, 
masz jeszcze prawo się wycofać. Rozej-
dziemy się, każdy w swoją stronę i za-
pomnimy o sprawie. W takim wypadku 
pozwolę sobie jedynie na drobną sugestię 
– nie odpowiadaj więcej na ogłoszenia z 
tego portalu. Nie wszyscy są tak wyrozu-
miali jak ja.

Człowiek w milczeniu przebiegł 
wzrokiem tekst. Obrócił kartkę kilka razy, 
niepewnie.

- Czym mam podpisać? Krwią?
- Wystarczy długopisem.

Wampir.pl
Marta Harat
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Kto choć chwilę świadomie chodził po ziemi, 
ten wie, że w każdej rzeczy można wskazać 
litanię atutów. Zwłaszcza w sztuce, bo ona jest 
poza moralnością. „Nie ma czegoś takiego 
jak moralna i niemoralna książka” – powiada 
Wilde w przedsłowiu do „Portretu Doriana 
Graya”. A więc jeśli do kultury zbliżamy się 
ubrani w wyłączne buty estetów, jeżeli czegoś 
nie można przekreślić ze względu na nieetycz-
ność, to przyznajcie sami, nie ma prostszej 
rzeczy, niż wyegzegezować wyjątkowość do-
wolnego utworu. Peany na zawołanie to hord 
utrzymanie. „Fanny i Alexander” szczytowym 
dziełem Bergmana? Ależ proszę! Komedie ro-
mantyczne nadajnikiem podświadomości kla-
sy średniej? Służymy uprzejmie! „Psychoza” 
apoteozą strachu i wzorcem trzymającego w 
napięciu scenariusza? Już się robi! „Na srebr-
nym globie” bijące się ze „Stalkerem” o tytuł 
naczelnego arcydzieła kina SF? Oczywiście, 
że zachwyca! Nikt z was się z tymi akurat 
przypadkami nie zgodzi, ale wszyscy macie 
swoje demony, obudzone bez względu na stan 
waszego rozumu.

Takoż filmowe dziecko George’a Rome-
ro – „Noc żywych trupów” – nietrudno jest 
wypchnąć na piedestał, uplasować na podium 
kina grozy. Nowatorski, realistyczny, autor-

ski, alegoryczny, offowy, pionierski, mroczny, 
aschematyczny, archetypiczny, wielowarstwo-
wy, autentyczny, wizjonerski, szokujący…. 
Mówcie, mówcie, zgłaszajcie się, wszystkie 
epitety Adaś wypisze na tablicy.

Tymczasem utwór pretendujący do matko-
wania wszystkim opowieściom o nieboszczy-
kach opanowujących świat, obwieszony jest 
badziewiem. By to ujrzeć należy zrobić tylko 
jedno – obejrzeć ten film.

Prawdę tą objawi już pierwsza warstwa 
wizualno-techniczno-artystyczna. W filmie za-
brakło między innymi napięcia i uspokojenia, 
gry aktorów i gry naturszczyków, dynamiczne-
go montażu i długich ujęć, pełnego oświetle-
nia i malowania cieniem, wiarygodnej fabuły i 
absurdalnych pomysłów, kina rozrywkowego 
i kina problemowego, przyjemniej kopaniny i 
głębokiej refleksji, dziarskich dialogów i wy-
mownej ciszy, wyuzdania i przyzwoitości, ele-
mentów tyrtejsko-patriotycznych i przesłania 
antywojennego, niezłych lasek i odrażających 
potworów, naturalizmu i mistycyzmu, gorącej 
miłości i chłodnej nienawiści, podmiotu lirycz-
nego i bohatera romantycznego. Pomijając te i 
inne drobne braki w elementach bez których 
nie należy kręcić niczego oprócz wesel, to co 
zostało w filmie, jest oczywiście arcydziełem 
niskobudżetowego nowatorstwa. Ale rocznie 
powstają tysiące filmów o podobnym budże-
cie – czemuż ich nikt nie obwiesza orderami, 
są znacznie gorsze.

Rzeczywista przyczyna popularności tego 
dzieła, ale i jego odrażającej ohydy, tkwi w 
warstwie semiologicznej. George Romero, 
ale i współautor scenariusza John Russo (kto 
ich tam wie, czyja większa zasługa twórcza) 
mieli to szczęście (ale i pecha skazującego ich 
na potępienie), że w głowach ich zaiskrzyło i 
mieli szansę akuszerować przy narodzinach 
archetypu. I to nie jednego, ale trzech. Oby 
dzień ich narodzin po wsze czasy był pohań-
biony!

Jakież to archetypowe trojaczki? Najstar-
szy i najdorodniejszy z nich to żywe trupy. 
Zombi, co powstają z grobu by pożerać ży-
wych i generalnie otaczają cię zewsząd z wy-
ciągniętymi rękami. Drugi, mniejszy archetyp 
to noc w zamkniętym domu (z piwnicą), oblę-
żonym przez hordy truposzy (nie tak całkiem 

Krzysztof 
Głuch

Nocy 
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nowatorski motyw, bo „Ptaki” powstały z 5 
lat wcześniej). Trzeci najmniejszy, to martwa 
dziewczynka katrupiąca ramoli (a motyw ten 
dokładnie po trzydziestu latach, po drugiej 
stronie Pacyfiku, obrodzi jedną z najstraszliw-
szych scen w historii kina). 

Często tak jest, a w grozie wręcz nagmin-
nie, że nośne motywy rodzą się w utworach 
nie wartych samodzielnego poznawania. Tak 

jak nie warto się zaczytywać w jakiejkolwiek 
książce Mary Shelley (nawet tej o dr. Franken-
steinie), albo w dziełach kogoś takiego John 
Polidori (nawet jeżeli powieść nazywa się 
„Wampir”), a Stevensona lepiej czytać inne 
rzeczy niż opowiadanie o jakimś tam doktorze 
Jekyllu, tak nie ma racjonalnej przyczyny za-
poznawania się z dziełem Romero. Lepiej już 
sobie obejrzeć sarkazm George’a Clooneya w 
„Od zmierzchu do świtu” lub podskoki Mi-
chaela Jacksona w teledysku wszechczasów. 
Tak więc Romero (i Russo) stoją w szlachet-
nym szeregu nieutalentowanych antenatów, 
semantycznych rodzicieli motywów, dawców 
pomysłów, podsuwaczy tematów. Co dziwne, 
jest to jakaś immanentna cecha horroru. Bo 
już science fiction i fantasy ma dużo więcej 
szczęścia do ojców założycieli (bo nikt mi nie 
wmówi, że jak Wells, Tolkien, Howard czy 
choćby Verne dawali światu archetypy, to ob-
niżali loty artystyczne). 

Ale to właśnie w znaczeniowej, symbo-
licznej warstwie kryje się zło wcielone. A w 
zasadzie kłamstwo.

Kłamstwo pierwsze dotyczy śmierci. 
Stworzony przez Romero archetyp powiada, 

że śmierć to naturalistyczne pogrzebanie w 
ziemi. Pogrzebanie (nie wiedzieć czemu w 
koszuli flanelowej bądź nocnej szlafmycy), 
odrażającego, pełnego ohydy truchła. A kie-
dy to truchło powstaje, brzydota promieniuje 
na jego zachowanie. Jest brzydki, odrażający, 
więc zachowuje się brzydko, odrażająco - za-
bija. A czy taka jest prawda o umieraniu? Wi-
zja Romero ograbia śmierć z tajemnicy, kopie 
śmierć, drwi ze śmierci, wulgaryzuje śmierć. 
Ksenofobicznie odcina świat żywych od świa-
ta umarłych.

Żeby ocenić, jak bardzo paradygmat zob-
mich wpływa na naszą świadomość, zauważ-
my najpierw, że nic nas w wizji trupów dybią-
cych na nasze życie nie dziwi. To taka dość na-
turalna, dość oczywista sceneria jednej z wielu 
historii, których zadaniem jest bycie straszny-
mi. A teraz wyobraźmy sobie kogoś żyjącego 
przed XX w. choćby wspomnianego Oscara 
Wilde. Czy nie wydałaby mu się absurdalną, 
sytuacja w której wszyscy z dużą dozą oczy-
wistości żywią przekonanie, że nieboszczyki 
dybią na nasz los? Czy na przykład Szekspir 
kazał trzymać księciu Hamletowi ducha ojca 
na dystans szpady, żeby ten przypadkiem nie 
podszedł i nie wyciągnął swych zakrzywio-

nych, nie ścinanych pazurów do synowskiej 
szyi? Hamlet, co oczywista, bał się, ale tak jak 
się boi każdy, kto styka się ze światem niema-
terialnym. Z pewnością nie czuł odrazy.

No a cóż takiego śmierć, że mamy wyka-
zywać takiż daleko idący pietyzm? Śmierć to 
szereg najważniejszych zagadek - co najmniej 
dwóch. Pierwsza z nich to sztuka odchodzenia. 
Druga z nich do sztuka przechodzenia (w tą 
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drugą nie każdy wierzy). Może to też być sztu-
ka trwania (non omnis itd.), sztuka stoickiej 
pokory (Hodie mihi), bądź sztuka godności 
(Melior morior bellator). Ale te dwie najważ-
niejsze – odchodzenie i przechodzenie. Gdzież 
tu miejsce na uganianie się za żywymi?

Co gorsza, ciężko mi znaleźć w Polsce 
autora, fantastyki zwłaszcza, który o śmierci 
miałby coś rzeczywiście do powiedzenia. Je-
dyny człowiek, jaki przychodzi mi do głowy, 
który mierzy się ze śmiercią w jej istocie, to 
Marek S. Huberath. Ostatnio leksykon swych 
zmagań ze śmiercią zebrał w zbiorze „Balsam 
długiego pożegnania”. Część z jego najnow-
szych tekstów dosłownie tkwi samym jądrze 
śmierci. I tak na przykład tytułowy „Balsam” 
opowiada o odchodzeniu. Natomiast „Trze-
ba przejść groblą” opowiada jak wiadomo o 
przechodzeniu. Tak można próbować pisać o 
śmierci, bo śmierć jest raczej taka jak w tych 
utworach, a nasze o niej przekonanie ma zna-
czenie.

Drugie kłamstwo „Nocy żywych trupów” 
tkwi  jeszcze niżej – w warstwie metaforycz-
nej. Poniekąd wyraził je już dwanaście lat 
przed „Nocą...” Don Siegel w filmie „Inwazja 
porywaczy ciał”. Obydwie historie chcą nas 
przekonać, że zło zachowuje się jak wirus, 
przechodzi z człowieka na człowieka i spra-
wia, że nikomu nie możemy ufać, bo nie jest 
wykluczone że otaczają nas same rzezimiesz-
ki. Paradygmat nieufności względem ludzi 
w odmęcie zła. Takie nastawienie owocuje 
instynktem samoobrony. Czy tak można? W 
filmie „Kung-fu” bohater grany przez Daniela 
Olbrychskiego powiada: „Samoobrona? Moż-
na to wyćwiczyć, ale nie można przez całe ży-
cie chodzić po ulicy machając rękami, jak w 
karate.” Romero sugeruje nam, że należałoby 
jednak machać rękami. Wskazuje to dość zde-
cydowanie, bowiem w filmie można utracić 
życie nie tylko z rąk umarlaków, ale też ist-
nieje ryzyko zastrzelenia przez potencjalnych 
wybawców. Zwłaszcza jeżeli jest się murzy-
nem. A niech diabli wezmą taki świat, gdzie 
należy mierzyć ze spluwy do każdego.

O tak, filmy o zombich wywołują w ma-
sach ludzkich ksenofobię wobec zmarłych 
oraz STRACH wobec SĄSIADÓW – powin-
na się temu przyjrzeć Gazeta Wyborcza.

W chwili gdy zło już ma dopaść i obezwładnić, 
wody gdy już mają otoczyć duszę, to nikt i nic 
nie zwleka. Jak pisze Pismo: „widziałem szata-
na co spadał z nieba jak błyskawica”. Wszyst-
ko staje się nagle. Szukać ucieczki? Wydrzeć 
się? Powalić? Nie można nigdzie zwrócić swej 
twarzy, skierować swych nóg. Jak mówi Hiob: 
„Motłoch mi stanął po prawej stronie, nogom 
mym odejść rozkazał, na zgubne skierował 
mnie drogi”. Gdzie się nie udać, tam nastają na 
życie. Spróbować zamknąć się w oblężonym 
schronie? Jedyne miejsce gdzie można się ob-
warować, są głębokie piwnice własnego wnę-
trza. Ale i tam nie da się wytrwać ledwie nocy. 
Bo jak znów powiada Hiob: „Wnętrze mi kipi, 
nie milczy, bo spadły na mnie dni klęski.”

To jest prawda o wojnie osaczonej duszy. 
To jest współczesna księga Hioba. Oto nadcho-
dzą słudzy, jeden po drugim, co uszli z życiem 
po to tylko by obwieścić, że stada zniszczone, 
słudzy i najemnicy wyrżnięci, nieruchomości 
w gruz legły, synowie i córki w ziemię..., albo 
kogo dziś wzruszą synowie i córki, lepiej rzec 
iż fundusz emerytalny w grobie wylądował. Ci 
co z pomocą zdążać ku przyjacielowi powinni, 
serwują rady rzec można zabójcze. Najbardziej 
zabójcze rady podsuwa małżonka, zrzędzi bez-
rozumne babsko, jakby mało było kłopotu.

Krzysztof 
Głuch

Nocy żywych 
trupów pożytki
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Wszystkie te Hiobowe losy w uwspół-
cześnionym kształcie spotykają głównego 
protagonistę „Nocy żywych trupów” murzy-
na Bena. Pomimo jego sprytu, opanowania, 
brawury, zaradności – nie znajduje on nigdzie 
ratunku. Nie znajduje, bo i znaleźć nie może. 
Osaczona dusza nie ma gdzie szukać pomocy 
w widzialnym świecie.

Zżymać się może kto, że akcentuję wymiar 
duchowy tej wojny. Ale niby na jakim polu wal-
czył murzyn Ben (akcentuję wciąż kolor skóry, 
bo w latach 60. był on szalenie niebagatelny). 
Czy walczył młotkiem, sztachetami, pałkami, 
benzyną, strzałami z karabinu? Nie narażajmy 
się na śmieszność. Ben nie zachowywałby się 
tak jak się zachowywał, gdyby w swoim wnę-
trzu nie odniósł wiktorii. A jego osamotnienie, 
ewidentne usytuowanie w centrum całej fabuły, 
oznaczać może również ten oczywisty, a przez 
wielu nieuświadomiony fakt, że najistotniej-
sze batalie nie odbywają się na polach bitew, 
w salonach, gabinetach, urzędach, kolumnach 
gazet. Decydujące starcia odbywają się w sercu 
człowieka. Bo jak, jeśli nie jako duchowe zma-
ganie, można odbierać finałową scenę, w której 
bohater zamknięty w piwniczce obleganej przez 
hordy umarlaków, zaprzestaje walki cielesnej i 
miota się wśród kartofli i weków, targany prze-
sunięciami introwertycznego frontu.

Kolejna prawda dotyczy ludzkich zacho-
wań wobec grozy. Zwróćmy uwagę, ze Ro-
mero zestawił dwie płaszczyzny. Płaszczyznę 
kompletnie absurdalną (bo cóż bardziej absur-
dalnego niż nieboszczyki opuszczające groby) 
z płaszczyzną racjonalną, psychologiczną. 
Bohaterowie zebrani w oblężonej chatce za-
chowują się aż nadto realistycznie. Jest panika 
wymuskanej laluni, która wpierw zakrawała 
na główną bohaterkę tegoż amerykańskiego 
eposu, lecz w miarę rozwoju sytuacji margi-
nalizuje się coraz bardziej by w końcu zginąć 
gdzieś poza kadrem. Jest tchórzostwo grup-
ki białych zamykających się w piwnicy. Jest 
nieporadność i głupota młodej naiwnej pary. 
Jest podłość i bierność człowieka posługują-
cego się kabotyńskimi sentencjami. No i w 
końcu upór, konsekwencja i improwizacja 
murzyna Bena. Boleśnie prawdziwe są rów-
nież postawy ludzi spoza oblężonego domu. 
Przede wszystkim myśliwych urządzających 

obławy na zombich, którzy uposażeni zostali 
w bezrefleksyjną, gruboskórną, pustą men-
talność, która znosi z powierzchni ziemi jed-
nostkę bardziej wysublimowaną, kierującą 
się szlachetnymi odruchami. Ot przypowieść 
o wypieraniu lepszego pieniądza, która może 
sugerować, tak nieco w stylu „Obławy” Kacz-
marskiego, że te żywe trupy przeznaczone do 
odstrzału, to każda autonomiczna osobowość. 

Można powiedzieć, że zachowania ludzi 
w „Nocy żywych trupów” są tak naturalne, 
że aż musiano zrezygnować z ich naturalności 
w następnych częściach, a zwłaszcza remake-
’ach filmu, w których Romero już nie maczał 
palców. O tak, w filmach z 1990 i 2006 roku 
jest już zupełnie filmowo. Filmowe postawy, 
filmowe charaktery, filmowe rozmowy, filmo-
we fryzury. Filmowo do urzygu. Tymczasem 
Romero poprzez wspomniany kontrast poka-
zał miotanie się ludzkiego ducha wobec grozy 
życia. Bo czy chodziło li mu wyłącznie o gro-
zę łakomych ruszających się zwłok? Czy puł-
kownik Kurz mówiąc „Groza, groza” (Horror, 
horror) miał na myśli tylko wojnę i jej okru-
cieństwo? Powiadał „Groza ma swoją twarz 
i musisz się z nią zaprzyjaźnić, bo jeżeli nie, 
stanie się wrogiem, którego musisz się bać. 
Groza i moralny terror.” Wyczuł to również 
Hindus Shyamalan z uwspółcześnioną wersją 
podobnego wątku zawartą w filmie „Znaki”. 
Przecież film Shyamalana nie jest historią o 
zmaganiu się z ufoludkami. To opowieść silnie 
charakterologiczna, nie stroniąca od odpowie-
dzi na temat źródła mocy dającej możliwość 
przełamania własnego strachu.

W filmie George’a Romero zawarta zosta-
ła również aż nadto oczywista, wyłożona może 
nawet zbyt dosłownie, prawda metafizyczna. 
Bo dlaczego „noc”? Dlaczego „żywych”? I 
dlaczego „trupów”? 

Noc jest od zawsze związana z momentem 
próby. Ze zwycięskim przeobrażeniem, przej-
ściem na wyższy poziom świadomości albo po-
rażką, stagnacją bądź stoczeniem się w otchłań 
stabilizacji czy to małej czy wielkiej. Taka noc 
to próba ognia. Mistrz Polski w poezji w sezo-
nach 1939 – 1944, K.K. Baczyński pisał: „Sny 
są mocne jak wiara. U drzwi kolumny ognia. 
Noc powstaje w pożarach, zmartwychwstanie i 
zbrodnia” (Noc Wiary, ’42). Tak dzieje się już 
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od jakiegoś czasu, co najmniej od początku. To 
w końcu w nocy odbyło się Stworzenie, nocą 
działo się Wyjście, w nocy miało miejsce Wcie-
lenie, potem Objawienie, w nocy zadecydowa-
ło się o Ofierze, ostatecznie w nocy wydarzyło 
się Zmartwychwstanie.

Oksymoroniczne „żywe trupy”, to zwrot 
o którym można by pisać elaboraty. Znaczenie 
tego kontrastu może mieć chociażby dwa kie-
runki - „schodzący” i „wchodzący”. „Schodzą-
cy” to z pozoru ludzie żywi, którzy w rzeczywi-
stości już są pomarli. O „schodzących” żywych 
trupach jest powiedziane słowami „Podobni je-
steście do grobów pobielanych, które z zewnątrz 
wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości 
trupich i wszelkiego plugastwa” (Mt 23). Z ko-
lei „wchodzący” to z pozoru martwi, w których 
może zostać tchnięte życie. Tak jak to opisuje 
Ezechiel (37), posługując się niezgorszymi tech-
nikami morfingu: „Oto powstał szum i trzask, i 
kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I pa-
trzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, 
a skóra pokryła je z wierzchu”. 

Tak więc w nocy żywych trupów można 
wejść do grobów (teraz większość jest pobie-
lana), ale też można z nich wyjść. A dokładnie 
– być wydobytym. 

Jest to ta noc.
No i kwestia ostatnia, a w zasadzie osta-

teczna. Bohaterowie „Nocy żywych trupów” 
zmagają się z napierającym przeciwnikiem, 
walczą o przetrwanie. Ale pod dużym znakiem 
zapytania pozostaje sens tej walki. Osaczeni 
stają się ogołoceni ze wszystkiego, a ostateczny 
bilans ich zmagań jest mocno problematyczny. I 
tu mamy dylemat do roztrząsania - z jakim wy-
nikiem kończą ten mecz. Ja ze swej strony dla 
puenty włożę im w usta słowa Hiobowe: „Nagi 
wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę.”

Mutant

Kiedy komórka weszła na stałe do na-
szej codzienności, podniosły się głosy o jej 
katastrofalnej roli w twórczości sensacyjnej. 
Niektórzy krytycy dowodzili, że całą dotych-
czasową literaturę kryminalną można w zasa-
dzie wyrzucić na śmietnik, bo intrygi w niej 
bazują głównie na tym, że nie wiemy, gdzie 
ktoś jest, albo nie możemy go o czymś za-
wiadomić, z czego to następnie rozwija się 
cała seria mniej lub bardziej niefortunnych 
zdarzeń.

Istotnie da się zauważyć, że wielu twór-
com istnienie komórki wyraźnie przeszkadza. 
Wynika to poniekąd z faktu, że usiłują kon-
struować akcję w starym, przedkomórkowym 
stylu, w którym owa niemożność zlokalizo-
wania drugiej osoby bądź też zawiadomienia 
jej o czymś grała kluczową rolę. Starają się 
więc na przeróżne sposoby zamieść tę ko-
mórkę pod dywan: a to ktoś zostawia swoją u 
ciotki, a to mu ją kradną, a to wpada do kałuży 
i przestaje działać, a to wyczerpuje się bateria 
lub nie ma zasięgu. Sprawny autor potrafi to 
zrobić w miarę subtelnie, u mniej sprawnego 
owo zamiatanie pod dywan wprost bije po 
oczach. Już chyba najlepszym wyjściem jest 
udawanie, że komórki w ogóle nie istnieją, 
i stawianie czytelnika w sytuacji, w której 
musi przyjąć na wiarę (kiedyś nazywano to 
„dobrowolnym zawieszeniem niewiary”), że 
żaden z bohaterów takiego gadżetu nie posia-
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da. Sprawdza się to w szczególności w litera-
turze młodzieżowej, bo zawsze możemy za-
łożyć, że starzy nie chcą małolatowi sprawić 
telefonu, chociaż w rzeczywistości i to staje 
się coraz rzadsze.

Część owej ostrożności i traktowania ko-
mórki przez literatów jak kukułczego jaja, w 
dodatku o bardzo kruchej skorupce, wyni-
ka właśnie z demonizowania przez, nomen 
omen, jajogłowych jej roli w konstruowaniu, 
a raczej psuciu intrygi. Oto bowiem zdarzenia 
będące w świecie rzeczywistym na porządku 
dziennym w literaturze wyda-
ją się śmierdzieć na kilometr, 
jakby w tym jednym wypadku 
prawa Murphy’ego obowią-
zywały w życiu, lecz nie w 
literaturze. Większość z nas 
pewnie mogłaby przytaczać 
na morgi wypadki, w których 
w chwili kiedy pilnie potrze-
bują się z kimś skontaktować 
(bądź na odwrót), 

a) okazuje się, że zostawi-
li komórkę w domu; 

b) właśnie wyczerpała się 
bateria; 

c) ucieka im zasięg, połą-
czenie się rwie albo po prostu 
nic nie słychać, bo tramwaj 
hałasuje. 

Pisząca te słowa jest tu-
taj przypadkiem szczególnej 
troski, bo jej komórka nigdzie 
nie działa gorzej niż w domu, 
gdzie przeważnie twierdzi, że abonent jest 
niedostępny. (Doskonale natomiast działa 
np. w kinie, przy czym idealnie wpisuje się 
w prawo Murphy’ego mówiące o tym, że 
jeśli nigdy nikt do ciebie nie dzwoni, to z 
całą pewnością zadzwoni podczas seansu). 
Jeśli jednak podobne przypadki próbuje się 
umieszczać w książce, zaraz podnosi się la-
rum, że to grubymi nićmi szyte, że czemu 
akurat teraz ta komóra nie dzwoni, a zawsze 
dzwoni, lub odwrotnie. Ta właśnie podejrz-
liwość czytelnicza skłania niekiedy autorów 
do rezygnacji z opierania akcji swych dzieł 
na zbiegach okoliczności, które są solą ży-
cia. Dotyczy to zresztą nie tylko zdarzeń 

związanych z komórkami – jakie na przykład 
jest prawdopodobieństwo spotkania w Ułan 
Bator kolegi z Polski, który w dodatku, jak 
się po chwili okazuje, pokumał się z gośćmi, 
których poznałaś podczas załatwiania wiz, a 
ci goście właśnie się pokumali z mężem ko-
leżanki, którą poznałyście na lotnisku, a ta 
koleżanka coś tam, a tamci goście coś tam. 
I wszystko to w Mongolii, gdzie nie działają 
polskie komórki – tak, wiem, teraz już pewnie 
działają, więc i tak mi nie uwierzycie. Krótko 
mówiąc – co wolno wojewodzie, to nie to-

bie, smrodzie. Życie jest pełne 
niewiarygodnych przypadków, 
ale spróbuj ich nie uwiarygod-
nić w swojej książce, a biada 
ci, pismaku jeden. 

Zauważyć jednak nale-
ży, że obraz komórki jako 
przeszkody i metaforyczne-
go szkieletu dzwoniącego w 
szafie stopniowo odchodzi w 
przeszłość, ustępując miejsca 
komórce jako prężnemu na-
rzędziu intrygi. Szczególnie 
szybko zrozumieli to filmow-
cy, zamiast intryg z cyklu nie-
mogę-się-do-ciebie-dodzwo-
nić-więc-tam-jadę z coraz 
większą lubością produkując 
intrygi z cyklu he-he-namier-
zacie-moją-komórę-która-se-
leży-na-moście-a-ja-już-daw-
no-jestem-pod-parlamentem-i-
mam-senatora-na-muszce.

Nie chodzi rzecz jasna o to, żeby powta-
rzać ten schemat do bólu (tym bardziej, że 
to namierzanie to ponoć bzdura). Ważne, że 
komórka z wroga autora stała się przyjacie-
lem, że ujawniła tkwiący w niej potencjał in-
trygotwórczy. A to, drodzy autorzy, oznacza, 
że możecie ją spokojnie wyciągnąć z szafy 
lub spod dywanu i używać jej do woli. A je-
śli kiedyś zdarzy się wam ją zgubić albo nie 
doładować na czas baterii… cóż, możecie 
jedynie zaapelować do czytelników o wyba-
czenie wam (i waszym bohaterom) prostych 
ludzkich błędów, które każdemu z nas się 
zdarzają.

Budki były zawsze 
naładowane!
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Film jest obecnie prawdopodobnie naj-
lepszym nośnikiem idei. Idea jako taka to wy-
nalazek wbrew pozorom dość świeży – po raz 
pierwszy w dzisiejszym znaczeniu opisał ją 
około 300 lat temu pewien francuski myśliciel. 
Co ciekawe, dla starożytnych, idea (eidos) to 
było pojęcie medyczne i dotyczyło opisu stanu 
zdrowia człowieka. Platon próbował przemycić 
je do filozofii, ale musiał czekać ponad 2000 lat, 
aby idea (a właściwie idee) zaczęły krążyć nad 
światem. A gdy bracia Lumière nakręcili pociąg 
(ciekawe, czym się kierowali, uznając akurat ten 
obiekt za godny pierwszej klatki filmowej?), a 
święty Monitor pobłogosławił masowemu roz-
wojowi ekranów – to już poszło z górki. 

Żeby było mądrzej, cofnijmy się do samych 
początków, czyli do jaskiń. Skorzystajmy przy 
tym z pomocy niemieckich naukowców (którzy 
w przeciwieństwie do ich anglosaskich kole-
gów nie zajmują się pierdołami), a to w celu do-
starczenia radiowo-telewizyjnych ciekawostek. 
Otóż pewien pan o imieniu Martin i nazwisku 
stawiającym na baczność – Kuckenburg, w 
książce „Pierwsze słowo” (PIW, Warszawa 
2006), cytując tego i owego (na str. 132-136) 
stwierdza w odniesieniu do jaskiniowców i ich 
sposobu komunikacji: „narysowane formy wy-
rażają znaczenie bezpośrednio, to jest bez po-
średniczących form językowych”. Mamy więc 
dzięki temu wyrażone symbole, które „nie są 
uzależnione bezpośrednio od mnogości wypo-

wiadanych słów, lecz stanowią z nimi prawdzi-
wą paralele”. Kuckenburg dodaje, że obrazy – 
jak pismo – „służą do utrwalania i odtwarzania 
pewnych idei i treści, ale obraz mogę przedsta-
wić w formie oderwanej od sformułowań, nie-
jako rozproszonej - dlatego właśnie znacznie 
mniej bezpośrednio i dosadnie niż pismo. Zapi-
sywanie bądź odczytywanie dosłownie i precy-
zyjnie sformułowanych zdań za pomocą zapisu 
idei jest niemożliwe, a nawet zbędne; dlatego 
też owe wyrażające pojęcia obrazy określane są 
jako niezwiązane z językiem. Natomiast pismo, 
takie jakie znamy, zawsze bezpośrednio wiąże 
się z językiem, odtwarza słowo w słowo ujęte 
teksty, dokładnie i wiernie zachowując sformu-
łowania. Decyduje o tym jego zupełnie inaczej 
ukształtowana struktura, w której każdy poje-
dynczy znak wyraża określone słowo lub kon-
kretną głoskę. W stosunku do starszej symboliki 
obrazkowej różnica jest poważna”. 

Truizmem jest stwierdzenie, iż obraz bywa 
ładniejszy niż treść, którą przemyca. Daleko nie 
szukając: z całej sztuki nazistowskiej i socreali-
stycznej ostały się tylko filmy – czy to autorstwa 
Leni Reinfenstahl (wstydliwie przemycane np. 
przez Rammsteina), czy Siergieja Eisensteina 
(te chodzą w oficjalnych mediach). Podobnie 
zapewne będzie z kulturą PRL-u – filmy tzw. 
szkoły polskiej to jedyne polskie filmy, które 
reszta świata ogląda z przyjemnością, a nawet w 
samym Hollywood są przedmiotem kultu. Nie 
przypadkiem wszak „waadza ludowa” zdawała 
sobie sprawę, iż film – jak to ujął praktyk idei 
J. Stalin - jest „najważniejszą, ze sztuk”, stąd 
na edukację młodych zdolnych (Wajda, Kutz, 
Kawalerowicz, Munk), tej elity elit, poświęca-
no – podobnie jak na służbę bezpieczeństwa 
– naprawdę maksymalne środki, i materialne i 
duchowe, jakimi wyniszczony kraj dysponował 
(w słynnej łódzkiej filmówce wykładał np. sam 
Roman Ingarden, uczeń E. Husserla, i ukocha-

Wszyscy jesteśmy
zombiakami 
czyli 
o filmach, ideach 
i fryzurach z lat 80 tych

Maciej Witkowiak
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ny jednej z większych filozofów XX wieku – 
Edyty Stein, późniejszej doktor Kościoła - św. 
Benedykty od Krzyża). To, że film najlepiej 
wyraża i przekazuje ideę, bez tego czego lepiej 
nie wyrażać dosadnie i bezpośrednio, widać 
po nostalgicznej przyjemności w obcowaniu 
z zapowiedzią własności kolektywnej bijącej 
z oczu bohaterów przygody na Mariensztacie, 
nieuchronności śmietnika historii, z umierają-
cym na nim AK-owcem, czy w naszych czasach 
– urokliwym tragizmie związku homoseksual-
nego malowniczo i romantycznie ukazanego w 
filmie o dwóch kowbojach. Wieszczę, że za ileś 
tam lat tylko to zostanie po owych przeszłych 
i teraźniejszych „niebezpiecznych eksperymen-
tach socjologicznych”, jak się wyraził jeden z 
amerykańskich biskupów.

Dalej pan Martin Kuckenburg pisze „(…) 
dopiero metody opracowywania informacji roz-
winięte wraz z wprowadzeniem pisma, takie jak 
zestawienie list lub sporządzanie statystyk, stały 
się przyczyną klasyfikującego, kategorialnego i 
analitycznego myślenia, tak charakterystyczne-
go zarówno dla współczesnego społeczeństwa 
informatycznego, jak i dla jego antycznych 
poprzedników. Natomiast myślenie ludzi żyją-
cych w kulturach niepiśmiennych miało i ma 
inną strukturę, a mianowicie najczęściej odnosi 
się ono do określonych sytuacji i jest związa-
na z kontekstem. To piśmiennictwo wywołało 
tendencję do oderwania się od kontekstu i do 
myślenia abstrakcyjno-generalizującego. Pi-
semność nie oznacza jedynie różnych środków 
przekazu, lecz także różne sposoby myślenia”.

Cytat ten dobrze ugruntowuje tezę, że prze-
chodzimy obecnie – trudny do ogarnięcia –po-
wrót do naturalnych form komunikacji obraz-
kowej, którą praktykowaliśmy z powodzeniem 
przez co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat. I to 
dzięki niej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jest to 
powrót po trwającej kilka tysięcy lat przerwie. 
Być może zaczętej i ukierunkowanej listą dzie-
sięciu Słów z góry Synaj, których nie można 
było długo utrwalać za pomocą „obrazu ryte-
go” i przetwarzać jako „podobizny tego, co jest 
na niebie, w górze i co na ziemi nisko”, aby im 
się „nie kłaniać ani służyć” (Ks. Wj 20, 2–17 
wg J. Wujka). Obecnie komunikacja myśli znów 
będzie odbywała się obrazem, co zresztą – żeby 
było jasne – nie jest niczym zdrożnym odkąd 

„Słowo stało się ciałem” (co fascynująco opisał 
Paul Badde w książce „Boskie Oblicze”).

A teraz zastanówmy się chwilę nad po-
szukiwaniem za pomocą filmu odpowiedzi na 
fundamentalne pytanie ludzkości – trapiące 
zarówno tych w jaskini malujących henną i 
ochrą, jak i tych dzisiejszych rzeźbiących w 
cyfrze – o nieśmiertelność. 

Bo nawet co do śmierci nie ma zgody i jed-
ności w świecie. Oczywiście to, że umieramy, 
jest niewątpliwie czymś pewnym (z podatkami 
bywa różnie). Malowanie obrazów życia po 
życiu czasem wykraczało poza istotę sztuki, 
którą jest – jak to powiedział W. Gombrowicz 
– „oszołomienie samiczki”. Tworząc obrazki 
(choćby bawoły na ścianach) przesyłamy w ten 
sposób wiadomość, która ma szansę dotrzeć do 
odbiorcy nawet po tysiącach lat – a więc jest 
jakąś formą nieśmiertelności. Wieki zmagań 
z formą i techniką uwieńczyło pojawienie się 
filmu, i o dziwo ukazało to zmęczenie bądź 
miałkość tematu, bo ileż można oglądać dzieła 
Ingmara Bergmana czy mdławe filmy religijne? 
Dopiero matula fantastyka wzięła się za bary z 
tą problematyką w sposób atrakcyjny fabular-
nie i wizualnie. Otrzymaliśmy temat nieśmier-
telności w różnych odsłonach, w kinie klasy 
A, B czy C (a i pewnie w klasie XXX, choć 
tego rodzaju „perfekcyjnej” interakcji między 
obrazem a użytkownikiem lepiej nie tykać). 
Przesłanie tych obrazów można sprowadzić 
do jednego mianownika: otóż życie po śmierci 
(albo lepiej bez śmierci) jest niestety niecie-
kawe. Pragnienie eliksiru wiecznego życia i 
młodości wyszydzone zostały dosadnie w „Ze 
śmiercią jej do twarzy” R. Zemeckisa. Całkiem, 
zdawałoby się fajna nieśmiertelność, w której 
wieczność to trwanie w dobrej kondycji fizycz-
nej i psychicznej, z niewielkim ryzkiem ucięcia 
głowy, została z kolei sprowadzona do nostal-
gicznej obserwacji tego, że wszystko co kocha-
my i znamy umiera (z finałem w obciachowych 
latach 80., w prochowcu, białych tenisówkach, 
przy kobiecie o koszmarnej fryzurze – rzecz ja-
sna piszę tu o „Nieśmiertelnym” Russella Mul-
cahy). Albo co gorsze – nawet jeśli zyskujemy 
nieśmiertelność plus dodatkowe nadnaturalne 
umiejętności, okazuje się to przekleństwem, 
gdyż musimy zabijać śmiertelników po to, aby 
żyć (i tu mamy wszystkie filmy o wampirach; 
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no prawie wszystkie, ostatnio wychodzą takie, 
gdzie wampiry są ok., bo są na diecie albo piją 
krew syntetyczną). Możemy się też łudzić, że 
przylecą Obcy i nas unieśmiertelnią - ale wią-
że się to albo z daleką podróżą w jedną stronę 
(ewentualnie w dwie, jak film się sprzeda - vide 
„Kokon” I i II) albo z czymś, co kompletnie nie 
jest dla nas bliskie („Odysea kosmiczna”), albo z 
jakimiś mutacjami, od których chce się rzygać. 

Na koniec tych filmowych atrakcji pozosta-
ją zombiacy (poczynając od ekranizacji „Fran-
kensteina”). To swoiste wypaczenie wiary w 
zmartwychwstanie ciał, a właściwie ilustracja 
spartaczonej metody ich ożywienia. Mamy 
więc ideę, która przy bliższym spojrzeniu oka-
zuje się być nieciekawą. Koło się zamyka. Film 
to blaga i ściema, nośnik idei, za którym nic się 
dobrego nie kryje. A może tak źle nie jest? Na 
zakończenie wyjdźmy znowu trochę poza film. 

Otóż najlepszy ożywiacz zmarłych w dzie-
jach, Pan „wcielenie mitu, który stał się rzeczy-
wistością” – Jezus z Nazaretu, każdego, kogo 
ożywiał, ożywiał nie tylko cieleśnie, ale i du-
chowo. Co ciekawe, ożywieni zmarli, np. córka 
Jaira, tuż po tym fakcie odczuwali ów zombiac-
ki głód, choć bynajmniej nie ludzkiego mięsa. 
Sam Jezus – jak to wyznają katolicy (nie wiem 
jak inni chrześcijanie) – został po ukrzyżowaniu 
wskrzeszony, a więc sam jest ożywieńcem. Po 
tym fakcie podjadł co nieco (chleb, ryby) udo-
wadniając, iż duchem nie jest. Nie było to samo 
w sobie zbyt inspirujące, skoro po Jego odejściu 
„zamknęli się ze strachu przez 50 dni” i dopiero 
wielkie wejście Ducha pod postacią ognia roz-
poczęło trwający do dziś ferment. Co się działo 
i dzieje z Jego Ciałem i Krwią, to już temat do 
pism religijnych bądź antyreligijnych. Nam tu 
tylko godzi się wspomnieć o wierze w to, że po-
żerający Jego ciało i pijący Jego krew, łączą się 
tym z Jego naturą. Oznacza to, iż pokaźna grupa 
mieszkańców Ziemi jest w istocie zombiakami. 
Reszta, nie praktykująca tego typu diety, nie ma 
co się cieszyć, bo może sobie wziąć do serca je-
dyny słuszny obraz zombich jako obraz współ-
czesnego człowieka – konsumenta, żrącego 
wszystko, co mu się napatoczy pod łapy.

Wszyscy więc jesteśmy zombiakami (nie-
którzy chrześcijanie to nawet do kwadratu). 
Filmy jednak nie kłamią, choć tak jak rastafa-
rianie, do końca prawdy nie powiedzą. 

W dzisiejszym odcinku chciałbym przy-
patrzeć się dokładniej znanej i lubianej bajce 
dla dzieci (tzw. „wieczorynce” – ponieważ 
była emitowana wieczorami) pt. Miś Uszatek. 
Bajka ta, oprócz tego że wychowało się na niej 
wiele pokoleń (informacja z oficjalnej strony 
internetowej) oraz tego że wszystkie postaci 
mówią głosem Mieczysława Czechowicza, po-
siada jedną istotną cechę, na którą chciałbym 
zwrócić dziś uwagę Czytelnika – Miś Uszatek 
nie jest mianowicie bajką dla dzieci. Może 
się to wydawać dziwne – zwłaszcza że, jak 
wspomniano, bajka te jest reklamowana jako 
wieczorynka – ale tak jest. W niniejszym arty-
kule postaram się, po pierwsze, udowodnić tę 
śmiałą tezę, a po drugie, zadać ważne pytanie: 
„Dla kogo w takim razie jest Miś Uszatek?”. 
Ale po kolei…

Dlaczego Miś Uszatek nie jest dla dzieci? 
To pytanie przyszło mi do głowy, kiedy po 
raz kolejny oglądałem z synkiem odcinek pt. 
„Wyżej-niżej”. W odcinku tym Miś Uszatek 
spacerując sobie po lesie w modnej koszulce 
„Lato z radiem” natrafia na drzewo, w którym 
mieszkają Pani Myszka, Pani Wiewiórka i 
Pan Dzięcioł. Pani Myszka mieszka w norce 
na samym dole, Pani Wiewiórka w dziupli 
pośrodku, a Pan Dzięcioł w dziupli na gó-
rze. Miś przystaje na chwilkę i zagaduje Pa-

Tomasz R. Barczyk

Miś Uszatek 
i wielkie oszustwo 
Telewizji Polskiej

PLANETA  ABSURDU
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nią Wiewiórkę, która wychyla się z dziupli z 
obwiązaną chustką głową: „Dzień dobry – a 
cóż to Pani chora, Pani Wiewiórko?”. Ona od-
powiada zbolałym głosem: „Głowa mi pęka, 
Misiu, od hałasu”. Miś Uszatek pyta zatem 
dalej: „A któż to tak hałasuje?” a Wiewiórka 
zaczyna się żalić: „Sąsiedzi, Misiu, sąsiedzi… 
Ale nie wszyscy. Taka Myszka na przykład, 
która mieszka na parterze, zachowuje się ci-
chutko – tak cichutko, że czasem nawet nie 
wiem, czy nie stało się jej coś złego…”. „To 
skąd te hałasy” pyta dalej Misiu. „Z góry, Mi-
siu, z góry…” – odpowiada Wiewiórka – „to 
sąsiad Dzięcioł tak hałasuje... Całymi dniami 
kuje dziury w ścianach… O – znowu zaczy-
na!”. W tym momencie słychać kucie – jakby 
dzięcioł kuł w drzewo – a Pani Wiewiórka za-
czyna w odpowiedzi walić miotłą w sufit. „Z 
dzięciołem trudna rada” – rzuca filozoficznie 
Miś Uszatek, po czym rusza w dalszą drogę. 

Ten fragment wydaje się niewinny, ale 
najlepsze dopiero przed nami.

Miś Uszatek spacerując sobie dalej spoty-
ka Zajączka i Prosiaczka zbierających maliny. 
Zajączek zbiera je do koszyka, a Prosiaczek 
zjada od razu – i przez to jego koszyk jest 
pusty. Zajączek, widząc Uszatka, podbiega 
do niego i woła: „Cześć Misiu, co słychać?”. 
Miś odpowiada rezolutnie: „Oj słychać, sły-
chać – i to nawet za głośno…”. „Za głośno?” 
– pyta Zajączek, nic nie rozumiejąc. „Tak” 
– odpowiada Uszatek – „Wiewiórka ma są-
siadów. Ten z góry hałasuje całe dnie, a ten 
z dołu zachowuje się tak cicho, że też trudno 
wytrzymać”. „Ale na mnie już czas – zoba-
czymy się później” – rzuca Miś i idzie dalej 
w swoją stronę. 

„Z kim tak trudno wytrzymać?” – włącza 
się nagle Prosiak – „Z kim?”. 

I tu – uwaga!
„Ech – ty zawsze musisz się spóźnić” – 

odpowiada zniecierpliwiony Zajączek – „z 
sąsiadami Wiewiórki trudno wytrzymać. Ten 
co mieszka niżej hałasuje całe dnie, a ten co 
mieszka wyżej…”. 

„Jeszcze gorzej – ma się rozumieć” – prze-
rywa mu Prosiak.

„Wcale nie! Ten, co mieszka wyżej, jest za 
cicho!” – wypala Zajączek.

Prosiak myśli przez chwilę i mówi z za-

dumą: „To może… niech zamienią się miesz-
kaniami…”

I to właśnie ten fragment! Oprócz wypo-
wiedzi Zajączka – który myli oczywiście, kto 
jest cicho, a kto hałasuje, co jest przyczyną 
zabawnej sytuacji w dalszej części odcinka – 
zwróćcie proszę uwagę na Prosiaka. Prosiak 
mówi – powtórzmy raz jeszcze: „To może… 
niech zamienią się mieszkaniami…” – tak jak 
gdyby miało to rozwiązać problem! A przecież 
to Pan Dzięcioł – przez to, że kuje dziury w 
ścianach – jest przyczyną hałasu i bólu głowy 
Pani Wiewiórki – i nie ma znaczenia, czy bę-
dzie to robił wyżej w swojej dziupli, czy ni-
żej, w norce Pani Myszki. To nie miejsce jest 
problemem, ale osoba – właśnie Pan Dzięcioł 
– ale  Prosiak albo tego nie zauważa, albo nie 
rozumie…

Jego wypowiedź jest oczywiście przy-
kładem zastosowania estetyki absurdu, ale 
stawiam dolary przeciw orzechom, że dzieci 
nie zrozumieją tego fragmentu właściwie. Mój 
synek jest bardzo inteligentnym dwulatkiem, 
ale nawet on, mimo że oglądaliśmy ten odci-
nek wiele razy i nawet zatrzymywałem akcję 
i zwracałem mu na ten fragment uwagę – nie 
zauważył tu elementu absurdalnego humoru.

Kto ma zatem zauważać te niuansy, któ-
re stanowią tak naprawdę o całym bogactwie 
świata Misia Uszatka? Kto ma czerpać pełną 
radość z odkrywania tych żarcików i w pełni 
utożsamiać się z bohaterami bajki? Kto tak 
naprawdę ma rozumieć Prosiaka, jeśli dzie-
ci nie są w stanie???

Pozostawiam to pytanie otwarte, bo nie 
znam na nie odpowiedzi. 

Wiem tylko jedno i należy to powiedzieć 
głośno: Wstydź się Telewizjo Polska!. Wstydź 
się Studio Małych Form Filmowych „SE-MA-
FOR” w Łodzi! Od prawie 35 lat oszukujecie 
rodziców i dzieci kierując Misia Uszatka do 
najmłodszej widowni – mimo że, co zostało 
udowodnione, nie jest to program dla nich. 

Mój synek pokochał Misia Uszatka i jego 
przyjaciół i gdybym powiedział mu teraz, że 
tak naprawdę nic o nich nie wie, złamałoby 
mu to serce. Mam tylko nadzieję, że kiedyś 
zrozumie i będzie umiał wybaczyć. Będę go 
tego uczył…
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Znacie? Posłuchajcie…
Podobno pewien milicjant za Ceauşescu 

dostał od ziomka na Boże Narodzenie świnia-
ka. Dodam, że żywego. Nie chcąc, by stęsk-
nieni za mięsem sąsiedzi zwietrzyli wyżerkę, 
postanowił rozprawić się z prosiakiem po 
cichu. A konkretnie załatwić wieprza w za-
improwizowanej w kuchni komorze gazowej. 
Zwierzę padło, więc po dokładnym – jak się 
zdawało – wywietrzeniu kuchni, łakomy mi-
licjant zabrał się za opalanie szczeciny… Ale 
był huk! Co prawda, obyło się bez ofiar w lu-
dziach, a – jak głosi wieść gminna – z zeskro-
banych z sufitu resztek mięsa, dało się jeszcze 
uwarzyć sensowną wieczerzę…

To jedna z siedmiu legend miejskich, 
wziętych na warsztat przez twórców cyklu 
filmów krótkometrażowych „Amintiri din 
Epoca de Aur” („Wspomnienia ze Złotej Epo-
ki”). Gdy u nas po opłotkach straszyła czarna 
wołga, Rumuni podśmiewali się z aktywistów 
walczących po wsiach z analfabetyzmem, czy 
wpadek retuszujących zdjęcia Geniusza Kar-
pat oficjalnych fotografów. Od straszenia była 
rzeczywistość. Cristian Mungiu postanowił 
więc wraz z czworgiem nieco mniej znanych 
reżyserów odkurzyć absurdalnie komiczne 
opowieści z czasu absurdów. 

Trzeba przyznać, że zobowiązania reży-
serskiego kolektywu zostały wykonane ponad 
normę. Obie serie, „Tovarăşi, frumoasa e Viata” 
(Towarzysze, życie jest piękne”) i „Dragostea 
în timpul liber” („Miłość w wolnym czasie”), 
to prawdziwe perełki. Utrzymane w jednolitej, 
bardzo realistycznej estetyce, świetnie spuen-
towane, przenoszą nas bez znieczulenia w sam 
środek schyłkowej epoki Ceauşescu. Choć u 
korzeni tego minikatalogu folkloru miejskie-
go leżeć musiała pewna nostalgia za czasami 
młodości, opowiadając swe historie, twórcy nie 
dają tego po sobie poznać. Z dystansem i iro-
nią biorą odwet na zbyt wielu latach milczenia; 
przyszedł bowiem najwyższy czas na otrzą-
śnięcie się z traumy. „Amintiri…” pozwoliły 

również widzom, jak i twórcom odreagować 
po licznych we współczesnym rumuńskim ki-
nie obrazach podchodzących do tematyki ko-
munizmu ze pełną powagą – przypomnijmy tu 
chociaż głośne „4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni” 
tegoż Cristiana Mungiu. 

Rumuni nie mieli szczęścia mieć swojego 
Barei. Nie mogli. Nadrabiają więc teraz straty, 
odnosząc pełen sukces. Nie jest to właściwie 
nic dziwnego – każdy z współtwórców serialu 
ma spore doświadczenie w krótkim metrażu. 
Dzięki umiejętnemu operowaniu skrótem, 
naszkicowane w tych filmowych anegdotach 
postaci – żyją, zaś opowiadana fabuła nie traci 
tempa, mimo smaczków i szczegółów w jakie 
obfituje każdy odcinek.  

W „Aminitiri…” odnajdujemy to, co naj-
bardziej charakterystyczne dla młodego kina 
rumuńskiego, coraz bardziej docenianego 
przez międzynarodową krytykę, lecz nadal 
mało znanego szerszej publiczności. Prze-
nikliwa obserwacja obyczajowa i psycholo-
giczna, jakie odnajdziemy w filmach Cristina 
Nemescu, czy Cătălina Mitulescu, przekazana 
jest za pomocą wpadającego niekiedy w gro-
teskę humoru. Cechy te zbliżają twórczość 
obecnego pokolenia filmowców jednocześnie 
do kina czeskiego spod znaku Zelenki, jak i 
kina „jugosłowiańskiego” Kusturicy. Pozosta-
je życzyć sobie, by i ona trafiła jak najszybciej 
pod polskie strzechy…

Oficjalna strona serialu: 
http://www.talesfromthegoldenage.com

Marta Harat

Opowieści 
dziwnej treści
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Redaktorzy „Innych Planet” prześcigają się 
w inwencyjności; jest to, rzekłbym, inwencja 
inwazyjna, wdzierająca się przemocą do umy-
słów potencjalnych czytelników i pozostawia-
jąca tam zgliszcza zwojów, dendryty wyglą-
dają tam jak stalagmity. Po pierwsze, każdy 
numer pisma musi być poświęcony innemu 
ciału niebieskiemu (w największy popłoch, 
pamiętam, wprawiła mnie Planeta Małp – bo-
daj rzecz nie doszła do skutku, lecz mogę się 
mylić, ponieważ po obcowaniu z kolejnymi 
Planetami i innymi trunkami, pamięć ma jest 
jako to koryto krótkiej, wyschniętej rzeki, do 
której w ogóle nie powinno się wchodzić) – 
koncept obezwładniający oryginalnością. Po 
drugie, teksty pisane do danego numeru mu-
szą być inspirowane ową niebieską cielsko-
ścią. Np. – jak się pisze o Planecie Zła, trzeba 
być w złym nastroju; o Planecie Podleców – w 
podłym nastroju. O Planecie Nicości – należy 
nie mieć nastroju. Itp. Tym razem ma być ter-
rorystycznie – natychmiast zatem łapię odpo-
wiedni nastrój i piszę.

Podzieliłbym terror na trzy rodzaje – 
idiotyczny, codzienny i niecodzienny. Terror 
niecodzienny uprawia bin Laden i ten mnie 
nie interesuje. Terror idiotyczny zastoso-

wał Rodriguez w „Planet Terror” – użył tam 
gwałtu jako paliwa satyrycznego. Mieli się 
tam mięso tak, by rozbawić widza. Jednych 
to bawi, innych natomiast mentalnie mieli. 
Jest w tej idei coś uderzająco prawdziwego 
– terror jest absurdalny; zarówno z punktu 
widzenia mielących, jak i mielonych. Uderza 
w nim rażąca przypadkowość – dotyka kogo 
bądź z powodów żadnych. Ci, co śmieją się 
z tego w kinie, z siebie się śmieją – bo i ich 
wcześniej czy później absurdalność zmieli. 
Wszyscyśmy mięsem – powiada nam Rodri-
guez ( i co z tego mieli, że ich zmieli). Sytu-
acja na seansie „Planet Terror” wygląda tak 
– mięso na razie niezmielone ogląda perype-
tie mięsa mielonego właśnie. Choć być może 
przeceniam ja owego Rodrigueza – i chciał 
on po prostu wyprodukować maszynkę do 
mielenia, co mu wyszło („mięso wyszło” – 
powiada dozorca w kostnicy lub właściciel 
salonu mięsnego).

Najmniej zajmujący jest rzecz jasna ter-
ror codzienny, dlatego się nim zajmę. Terror 
codzienny bowiem jest powszechny – jest 
to konstatacja banalna i zarazem przerażają-
ca. Wszyscy żyjemy w klinczu wzajemnych 
terroryzmów, a sieć tych rozgałęzień osiąga 

Poniższy felieton został napisany w 2008 r. specjalnie do numeru poświęconemu Planecie 
Terroru. Numer ten nigdy się nie ukazał. Stały współpracownik Sobota wykonał zadanie i do-
starczył felieton – na szczęście, jakby przewidując katastrofę wydawniczą, naszpikował tekst 
mnóstwem odniesień filmowych. Prezentujemy go więc nie tylko dla jego wartości historyczno-
muzealnej, lecz nadto dla celnych uwag Autora na temat filmów SF operujących poetyką terroru. 
I na tym zakończmy te niezręczne tłumaczenia. Redakcja.

     

Jacek Sobota
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gęstość lasów Amazonki. Każdy każdego ter-
roryzuje i nie ma w tym dziwności – tak jakoś 
skonstruowany jest świat. Rodzice terroryzu-
ją dzieci – procesem wychowawczym; dzie-
ci terroryzują rodziców – samym istnieniem 
swym. Państwo terroryzuje obywateli – sys-
temem norm oraz obyczajowością, więc od 
czasu do czasu ten i ów terroryzuje państwo. 
O terrorach męsko-damskich tomy można by 
pisać, ale już niejeden i niejedna (Grochola 
tu szczególnie kompetentną) to przede mną 
uczynili. Nazywa się to literaturą miłosną 
albo wagonową. 

Mutacją terroru codziennego jest terror 
tłumu – niezależnie od jakości jego uczest-
ników (już Le Bon bowiem pisał, że nie 
ma żadnego znaczenia jakość umysłowości 
uczestników tłumów – wszystko się tam bo-
wiem ładnie uśrednia, także – czasowo – in-
teligencji poziom). Tłum terroryzuje zwykle 
odmieńców oraz popaprańców. Bywało, że się 
ich linczowało dosłownie, mieląc doszczęt-
nie. Teraz działalność tłumu nabiera pewnej 
subtelności. Może to wynikać z rosnącej sub-
telności odmieńców – dawniej taki wszystko 
miał na wierzchu (kuternoga o siedmiu po-

liczkach); 
teraz od-
mienność 
się ukrywa 
w schow-
ku inności 
raczej we-
w n ę t r z -
nych. 

W y -
rafinowa-
nym na-
r z ę d z i e m 
t e r r o r u 

tłumnego jest obecnie moda. Coś musi być 
trendy, coś „się czyta”, „się ogląda” itd. itp. 
Jest to mechanizm coraz subtelniejszy, coraz 
skuteczniej wyniszczający wszelkich autsaj-
derów. Najbardziej przebiegłym fortelem 
była moda na inność, czyli kompletna i ab-
surdalna sprzeczność wewnętrzna. Okazała 
się kolejną pułapką tłumu – znaczna część 
odszczepieńców uznała, że skoro wszyscy 

są inni, to oni muszą być tacy sami – to ich 
zgubiło. Myślę, że tłum jest tak wyrafinowa-
ny raczej instynktownie – jego przebiegłości 
wynikają ze zbiorowej podświadomości. Jest 
jak niektóre piękne kobiety mieszczące w so-
bie cechę modliszkowatości niechcąco, jakoś 
tak zwierzęco.

Pozwolę sobie przy tej okazji na dygresję 
osobistą. Otóż ja tak z tłumem nie mogę. Pa-
miętam, jak unikałem „Matrixa”, bo wszyscy 
mówili, że 
trzeba. A 
jak mi się 
mówi, że 
trzeba, to ja 
nie mogę. 
To było 
prawdziwe 
polowanie 
„Matrixa” 
na mnie – 
gdzie się 
nie udałem, 
tam wy-
chynął zza węgła Matrix. Aż jąłem myśleć, 
że sam znalazłem się w Matriksie; wyleczyła 
mnie z tego mniemania zacna osoba pewnego 
znanego pisarza, który nagle zaistniał obok 
mnie – po prostu nie mogliśmy być w tym 
samym Matriksie; nie starczyłoby mocy ob-
liczeniowych na spreparowanie takiej cyfro-
wej namiastki rzeczywistości. W końcu mnie 
Matrix dopadł na jakiejś zakrapianej impre-
zie – na szczęście nic nie pamiętam. 

Teraz z kolei zapanowała terrorystyczna 
moda na opasłość dzieł – książki puchną, a 
ludzie to czytają! Wszyscy! Wszyscy, któ-
rzy czytają, rzecz jasna. A ja znów nie mogę. 
Cholera, na zewnątrz ciepłota mimo zimy, a 
w księgarniach mróz. I lód. Nie wchodzę na-
wet. Wolę „Teatralną”.

Jacek Sobota
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akcji, do opisywania fajnych obrazów i akcji 
i fajnych psychologii postaci. 
Treść:

Tu mam ambiwalentne odczucia. Guzek 
zdemolował świat, w którym mógłby popły-
wać jeszcze na ze dwa tomy dobrze przyjętych 
i sprzedających się opowiadań- no ale to jego 
wybór. Koniec fajności Królikarni - że nasi 
(jak mawia Donald T - Polki i Polacy) trafiają 
na skarb w postaci kontaktu ze światem magii, 
że naród co od lat dostaje w dupę, teraz się 
odbija, wreszcie realizuje swoje mocarstwowe 
zapędy ale po polsku - czyli szlachetnie (po 
bożemu - pod kontrolą Kościoła - abp Głucha 
i proboszcza Witkowiaka jak to było na po-
czątku) i z kawaleryjską fantazją Wdowiaka, 
Wojtczaka i Chmieli (wódka z wyobraźnią)- 
napawa smutkiem. 

Wnioskowanie przebijające z tej książki - 
że Polacy to takie same chciwe i bezwzględne 
okupanty, a Orzeł Biały też lubi się wykąpać w 
krwi niewinnych ofiar - wpisuje się w podob-
ne rozważania kolegi Twardocha z ostatniego 
„Czasu Fantastyki” („Aksolotl narodów”). 
Nie wiem, nie mogę się z tym zgodzić (tu bym 
musiał zacząć jakiś dłuższy wywód, na co 
mnie w tej chwili nie stać), aczkolwiek autor 
miał wszelkie ku temu podstawy by opisać, to, 
co opisał. Żałuję jednak, że utytłał pewnego 
rodzaju szlachetność i nadzieję, jaką zrodziły 
pierwsze Królikarnie, we krwi i gównie. No 
ale widocznie inaczej się nie da chcąc być 
„dojrzałym”- walka na śmierć i życie to za-
wsze jest krew i gówno wypływające z roz-
prutych flaków pokonanego wroga, przebite-
go świętą czy nie świętą włócznią. Autor jak 
oceniam, zaowocował w „Trzecim świecie” 
czarnym ziarnem rzuconym przez Yeśkova 
w zdemitologizowaniu Śródziemia. Guzek tą 
książką odpowiedział sobie na pytania jakie 
postawiła książka Yeśkova- o zło i dobro w 
czarno- białym świecie. W moim odczuciu od-
powiedź jaką znalazł nie jest do końca praw-
dziwa. Dlatego „dojrzałość” ująłem w cudzy-
słów. Odpowiedź wyłaniająca się z tej książki 
jest za prosta, za oczywista. Czegoś w tych 
konkluzjach brakuje. Czego? Trudno mi to 
wysłowić. Wiem bowiem, że owoc poznania 
dobra i zła kosztuję na co dzień i nie potrzeba 

Ile Polski 
w Trzecim Świecie?
dyskusja o treści 
„Trzeciego Świata” Macieja Guzka

Maciej Witkowiak
Właśnie skończyłem „Trzeci świat” i podzielę 
się z wami kilkoma uwagami, skreślonymi na 
gorąco (bo potem pewnie na zimne uwagi już 
nie będzie czasu). 
Forma: 
Brawa za pomysł. Nie waham się napisać, iż 
Maciej UDANIE poszedł tropem większych 
od siebie (choćby Dukaja z „Lodu” czy Tol-
kiena) - w tym sensie, że wziął określoną kon-
wencję (reportażu) jak swego czasu Tolkien 
- sagi ludów północy, Dukaj - epicką powieść 
XIX wieczną - i wplótł ją w fantastyczną 
formułę. Nie znam reportaży Kapuścińskie-
go, ale bardzo zachęcił mnie ten tok narra-
cji - myślę, że „Trzeci świat” może być dla 
„zwykłego” czytelnika zachętą do sięgnię-
cia do źródła czyli samych reportaży pana 
K. (tak jak Tolkien zachęcił do starych sag 
i legend a Dukaj do XIX cegieł). Czyli może 
owa książka robić za „haczyk” na zakutego 
fantastę do wyściubienia nosa z fantastycz-
nego getta. Dlatego chwała autorowi! Język 
- wyważony, dojrzały, może nie taki epicki 
(a właściwie filmowy) jak w „Królikarni”, 
aczkolwiek dobrze oddający konwencję jaką 
Maciej przyjął. Książka wciąga - podążamy z 
bohaterem do jądra (w tym przypadku czer-
woności), powoli wraz z nim zatracając się 
w nieznanym - pożądliwie łaknąc szczegó-
łów jakie oszczędnie (i chyba wystarczająco) 
kapią z kart książki. To chyba najbardziej 
ambitna książka Guzka pod względem psy-
chologicznym - aczkolwiek to jeszcze nie jest 
kunszt Dukaja czy płynność w tym względzie 
Twardocha. Literacko ta książka jest jednak 
udana, jest dobrym krokiem w rozwoju pisar-
stwa autora, z opisywania fajnych obrazów i 
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do tego wycieczki w fantastyczne zaświaty, by 
poczuć jego smak. I wiem, że otwarcie oczu 
na PRAWDĘ, to zakosztowanie INNEGO 
owocu, INNEGO drzewa... 

Kończąc - cieszę się z chwil jakie spędzi-
łem w świecie Królikarni. Ciekawi mnie do-
kąd razem z autorem zawędruję dalej (a mam 
zamiar dalej towarzyszyć temu autorowi w 
jego poszukiwaniach), póki co otrzepując pył 
z sandałów pełnych zwodniczych powabów 
Dziwki.

Krzysiek Głuch
Macieju, myślę, że przesadzasz odnośnie in-
terpretacji polskości u Guzka, wojsko polskie 
było tu potraktowane raczej instrumentalnie, 
głównym tematem jest sam Trzeci świat i tutaj 
zgadzam się z tropem Yeskovowym z Tobą, 
tyle że ja tej książki nie czytałem i pamiętam 
jedynie Wasze dyskusje z „Innych Planet”. 
Sam Trzeci świat i Królikarnia, to chyba nie 
jest zamknięty rozdział.

Maciej Witkowiak
Myślę, że nie przesadzam z tą polskością. Ten 
wątek nie jest (był) czymś pobocznym w świe-
cie Królikarni. Dla mnie to był klucz do sukce-
su Maćka- że w tym a nie innym kraju dzieją 
się takie a nie inne rzeczy. Bo gdyby napisał 
podobną historię dziejącą się w USA, to stra-
ciłaby zdecydowanie na atrakcyjności. Woj-
sko Polskie z całym bagażem jego przeszłości, 
to istotny element tej opowieści. Zresztą autor 
na tyle gęsto odwołuje się do naszych kulturo-
wych smaczków, że naprawdę nie wiem skąd 
Ci się Krzyśku wzięło to „instrumentalne” 
traktowanie tego wątku Królikarni. 

Zgadzam się, że temat jednak nie musi być 
pogrzebany. Wszak Trzeci świat, to faktycznie 
jeden z wielu w tym uniwersum.

Marcin Bronhard 
Zgadzam się z Maciejem Witkowiakiem. Zga-
dzał się z nim również Maciej Parowski, który 
jednym tchem wymienia „Królikarnię” obok 
Ziemiańskiego i „Noteki”.

Krzysiek Głuch
No to powiem inaczej, owszem wyrżnęli tam 
z kilka miast w pień, ale generalnie nie widzę, 

żeby w jakiś sposób upadł etos wypracowany 
w pierwszej części. Po prostu nic się nie zmie-
niło. Ale po zastanowieniu, w „Królikarni” 
to nie jest wątek poboczny. Ale w „Trzecim 
Świecie” jest. Ta historia mogła się spokojnie 
wydarzyć Francuzowi.

Maciej Witkowiak 
„Wylęgarnie” to wg ciebie miejsca godne 
etosu Wojska Polskiego? Etos ewoluował w 
stronę tego, co opisano w „Trzecim świecie”, 
ale w początkowych Królikarniach jeszcze ba-
zował na nim - że oto NASI, mając coś, co 
można nazwać nową bombą atomową, wy-
korzystają ją jakoś lepiej niż dotychczasowi 
dzierżyciele potęg, przed którymi drżały inne 
narody... A sęk w tym, że ta historia przyda-
rzyła się Polakowi, i właściwie tylko Polacy w 
tej książce występują jako postacie przybyłe z 
naszej ziemi, z przywarami polskimi...za dużo 
tego, do poparcia twierdzenia, że tą książkę 
można spokojnie czytać w oderwaniu od wąt-
ku polskiego. Tzn. można, ale czy odbierze się 
w pełni jej przekaz? My tego - jako Polacy - 
nie ocenimy...

Maciej Guzek
Kilka słów do Macieja Witkowiaka. Przede 
wszystkim: „Trzeci Świat” nie jest o polsko-
ści. Naprawdę. Nie powinienem tego robić, 
autor zwykle tego nie robi, więc błąd, ale niech 
będzie, że wyłożę podstawową ścieżkę inter-
pretacyjną: „Trzeci Świat” jest opowieścią 
o upadku człowieka. O podróży w kierunku 
jądra ciemności. O przenikającym stopniowo 
grzechu. To, że taka podróż, podróż w stronę 
zła, człowieka sponiewiera i przemieni, nie 
ulega wątpliwości. A że mamy do czynienia 
w książce ze złem niemal absolutnym, prze-
mienia ono całkowicie i nieodwracalnie i nie 
sądzę, by z takiej próby człowiek mógł wyjść 
zwycięsko. Nawet Polak. Nawet Wojsko Pol-
skie. Jest to też książka – jakby rzekł Dukaj 
– o obsesjach. O obsesji głównego bohatera i 
konsekwencjach realizacji owej obsesji. Sam 
wiesz jakich. 

Swoją drogą ciekawe, jak różni czytelnicy 
interpretują książkę – każdy przykłada klucz z 
tego co go nurtuje. Macieja W. gryzą tematy 
polskie, narodowe więc swoje oko skupia na 
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tym aspekcie, podczas gdy autorowi (wiem 
co mówię), chodziło zupełnie o coś innego, 
a Polacy w Trzecim Świecie to było jedynie 
tło, dekoracja. Oczywiście, nie znaczy to, że 
Królikarnia w swej pier-
wotnej, niemowlęcej, tro-
chę zabawnej, żartobliwej i 
naiwnej postaci - to znaczy 
Polski szlachetnej, a zara-
zem triumfującej - powró-
ci. Nie wróci. Królikarnia 
to był mit kompensacyjny, 
opowieść pisana ku pokrze-
pieniu – i żeby nie było, 
czyniłem to z pełną świa-
domością i premedytacją, 
ale bynajmniej nie wbrew 
sobie. Choć zaznaczę, że 
od początku do końca była 
to dla mnie zabawa. I racje 
ma Parowski a za nim Mar-
cin że zestawiają „Królikar-
nię” z „Noteką” i z „Bom-
bą Heisenberga” - całkiem 
słusznie, wykorzystano 
przecież ten sam schemat 
(na marginesie – nie wymyślony przecież 
przez Lewandowskiego, jeśli miałbym wska-
zać pierwotne źródło inspiracji byłby to, oczy-
wiście, Sienkiewicz). Ta formułą się zużyła, 
teraz takie historie powstają co chwilę, pisze 
się je na kolanie, Polacy co i rusz coś znajdują, 
coś wykorzystują, rosną w potędze. Więc je-
śli czegoś się możecie po mnie spodziewać w 
kolejnych tekstach, to raczej zakwestionowa-
nia tego schematu. No i wreszcie, przyznam, 
że zwyczajnie nie chcę mi się w taki sposób, 
jak pisałem „Królikarnię”, dalej pisać. Nie 
można wciąż pisać bajeczek, a „Królikarnia” 
(mam na myśli teraz opowiadanie, nie zbiór) 
to była bajeczka. Jeśli chce się napisać książkę 
poważniejszą, na serio (a chciałem) nie moż-
na zastosować tego samego schematu. Pisząc 
książkę (jakkolwiek by to dziwnie nie za-
brzmiało w kontekście fantastyki) realistycz-
ną, nie napiszę o Polakach, którzy są fajniejsi, 
inteligentniejsi, szlachetniejsi i lepsi od innych 
nacji. Dlaczego? Bo to nieprawda. Ja, nawet 
pisząc „Królikarnię” nie miałem jakiegoś 
szczególnie dobrego zdania o naszym naro-

dzie. Oczywiście, odżegnuję się od mówienia, 
że jesteśmy do dupy, do bani, niewydarzeni i 
nieudani. Bynajmniej. Jesteśmy normalni. Po-
wtórzę: normalni. Ze wszystkimi tego konse-

kwencjami. Jeśli myślałeś, 
że bycie Polakami uchro-
niło nas przed grzechem 
pierworodnym, to niestety 
nie. Poza tym wniosek, że 
my Polacy, jesteśmy lepsi 
od innych wydaję mi się ja-
kiś taki mało chrześcijański 
– nie sądzisz Maćku? I nie 
wyciągaj proszę argumentu 
z Yeskowa, bo w Trzecim 
Świecie chodzi o coś zupeł-
nie innego. Trzeci Świat to 
nie jest zdemolowanie świa-
ta Królikarni, jak piszesz, 
tak jak Yeskow demolował 
Śródziemie. Trzeci Świat to 
nie próba zakwestionowa-
nia mitu stworzonego przez 
Tolkiena, ale próba zdemo-
lowania tolklonów - tych 
wszystkich rzeczywistości 

fantasy, kopiujących bezczelnie, bezreflek-
syjnie i po chamsku to, co stworzył Tolkien 
(tyle że bez głębi właściwej Tolkienowi). To 
jest (miała być, nie wiem na ile udana) próba 
polemiki z gatunkiem jako takim. 

I jeszcze parę słów o dojrzałości i odpo-
wiedzi na nią: Ty przyjmujesz perspektywę 
mitologiczną (Śródziemie, Gandalf, Graal 
itd.), podczas gdy Trzeci świat jest z zupeł-
nie innej – nomen omen – bajki. Mianowicie 
(co wymusza choćby forma) jest to książ-
ka – na pewnym poziomie oczywiście – jak 
już powiedziałem, realistyczna. A mity w 
realnym świecie nie działają (poza jednym, 
sam wiesz którym). Więc te flaki, krew itd. 
to konieczność – nie ma innej drogi by na-
pisać taką książkę, jaka napisać chciałem.  
Na koniec powiem Ci, Maciej, że to co pi-
szesz, upewnia mnie, że dobrze zrobiłem 
babrając Wojsko Polskie w brudnych grach. 
Z Twojej wypowiedzi wynika mianowicie, 
że popularność Królikarni (zapewne w dużej 
części) bierze się z powodów ideologicznych, 
nie literackich. A ja takiej popularności nie 
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chcę. Względem zaś kolegi Twardocha, (choć 
to temat na inną dyskusję) to ja się generalnie 
z jego tekstem jednak zgadzam, zwłaszcza w 
części, w której pisze o honorze (czym, przy-
znaję, pozytywnie mnie Szczepan zaskoczył). 
Ta mowa Becka (dla nas najważniejszy jest 
honor) to dla mnie czysty surrealizm, głupota, 
pusta propaganda i wreszcie oznaka niezrów-
noważenia psychicznego. Ale ciągnąć tego nie 
będę, bo, jak się rzekło, to nie ten temat… Aha 
i jeszcze jedno Krzysiek ma całkowitą rację 
–historia opisana w „Trzecim Świecie” na-
prawdę mogłaby się przydarzyć Francuzowi.

Maciej Witkowiak
Jeżeli to miała być książka o staczaniu się w 
objęcia zła absolutnego...hmm, zupełnie nie 
odczytałem tego w tym kontekście. Podjąłeś 
się cholernie trudnej sztuki. Narzucające się 
tu skojarzenie z opowiadaniem Conrada (i 
słynnym filmem Coppoli) - a więc podróż, 
której celem jest spotkanie, ale z człowiekiem 
już upadłym, opanowanym przez mrok, spo-
tkanie ale też i powrót z niego - u Ciebie więc 
była próba opisania tego, co się wydarzyło z 
„pułkownikiem Kurtzem”... Hmm, odczyta-
łem to jak widzisz inaczej, może zabrakło mi 
wyobraźni. Glanowanie klonów tolkienopo-
dobnych- ok, kupuję, i się cieszę. Co do pol-
skości - naprawdę nie trzeba mnie uświada-
miać, że Wojsko Polskie może czynić gwałty 
i grabieże. Jednak chodzi mi o coś innego, 
bo powoływanie się na determinizm grzechu 
pierworodnego (jak to uczynił i Twardoch) 
pomija jednak ważne dziedzictwo tradycji 
Kościoła w postaci koncepcji „wojny spra-
wiedliwej” jaką właśnie Polacy już w XV w 
wypracowali (a konkretnie Paweł Włodkowic 
plus Stanisław ze Skrabimierza) co pozwoli-
ło obalić kamień węgielny istnienia Zakonu 
Krzyżackiego z koncepcją nawracania przez 
przemoc (notabene triumf pod Grunwaldem 
z pomocą heretyckich Rusinów i pogańskich 
Tatarów i Litwinów, to był kandydat na dy-
plomatyczną kompromitację i wykluczenie). 
Wyszło, że nawracać tak nie można, ale wal-
czyć jednak można. Dlaczego o tym piszę? 
Wojna jako taka istniała, istnieje i istnieć bę-
dzie. Jednak „wojny sprawiedliwe” są do dziś 
nauką Kościoła, że czasem jednak można a 

nawet trzeba. Usprawiedliwianie przemocy 
to właściwie domena wszelkich filozofii i re-
ligii, co nie oznacza, że nie ma w tym ziarnka 
prawdy. Mit, który stał się rzeczywistością 
ma naprawdę wiele aspektów i wciąż - jak 
sądzę - do końca świata- będzie źródłem za-
skakujących wniosków. 

Wiesz, ja widzę Wojsko Polskie przez pry-
zmat wojny 1920, Powstania Warszawskiego, 
Monte Cassino itp. Wtedy Wojsko Polskie 
było najbliższe „wojen sprawiedliwych", czyli 
nie znów taka fikcja. Oczywiście była potem 
inwazja na Czechosłowację, czy strzelanie do 
robotników...ale czy to były faktycznie nasze 
Orły Białe, czy jednak Wrońce...?

Stąd mój dysonans w Twoich opisach i być 
może zbyt mocne zaakcentowanie tego wątku. 
Nie chodzi o to, że jesteśmy lepsi jako Pola-
cy od reszty świata. Nie masz co się zżymać 
na to, że Twój czytelnik w jakiejś części kibi-
cował „naszym” vs. reszta świata. Twoje lęki 
przed rzekomą ideologią podszytą temu kibi-
cowaniu, to trochę tak, jakbyś kibiców Mały-
sza na turnieju Czterech Skoczni uważał za 
polskich nacjonalistów, bo chcą żeby wygrał 
„nasz” i noszą białe czerwone czapki. Każdy 
naród uważa się za wyjątkowy i każdy taki w 
istocie jest. I to jest piękne. Wyjątkowość nie 
jest ucieczką od normalności. 

Natomiast za Gombrowiczem (sic!) po-
wiem, że wmawianie Polakom, iż mają jako 
naród za cel rozmemłanie się w internacjonali-
zmie (zwanym dziś multikulturowością), że im 
mniej polskości w tym multi, tym lepiej... to 
jest kłamstwo i podłość, niestety sączącą się z 
masy massmediów. Świadomie, czy nie, dałeś 
tym wątkiem czytelnikowi chwilę odskoczni 
od tego... Teraz jednak - jak piszesz - zdecy-
dowałeś się wrócić na ziemię, nie chcesz pisać 
bajek - Twój wybór, pewnie dobry, bo ucieka-
jący od uschematyzowania. Dajesz sygnał, że 
interesuje Ciebie literatura a właściwie Lite-
ratura. Cóż można napisać - chyba tylko, że 
chwała Ci za to!

Maciej Guzek
Macieju, ale tak nie można - jak wojna była 
sprawiedliwa, to wojsko było nasze, ale jak 
niesprawiedliwa, to już Wrońce. I ci, i ci byli 
nasi, niestety. 
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Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie to ja 
jednak mam mieszane uczucia i nie zestawiał-
bym tego z 1920 i z Monte Cassino; doceniam 
heroizm żołnierzy i cywilów, ale mam wraże-
nie, że na poziomie dowództwa to jednak było 
kozacko nieprzemyślane i właśnie „polskie” w 
złym znaczeniu. Nie jestem wielkim specem 
od Powstania ale mam wrażenie, że dowód-
cy powinni zdawać sobie sprawę, że tego nie 
można wygrać 

Piszesz, że każdy narodu uważa się za 
wyjątkowy…Narody różnią się od siebie , 
co jest w zasadzie oczywiste i tego przecież 
nie neguję. Zgodziłbym się, że piękna jest 
różnorodność, nie wyjątkowość. Ale jestem 
przeciwko gloryfikacji tych „własnych” cech 
narodu tzn. pisaniu, że my, Polacy jesteśmy 
tacy mega szlachetni. Może dlatego, że ja 
zawsze wolałem etos Wielkopolanina - trud, 
praca organiczna, systematyczność, organiza-
cja. A może dlatego, że choć na chwilę taka 
konstatacja (tzn. o naszej wyjątkowości) może 
podnieść na duchu, to na dłuższą metę niczego 
nie załatwia, problemy realne pozostają nie-
rozwiązane. 

A roztopienie w internacjonalizmie też nie 
sądzę, żeby groziło. Niemniej mogliby Polacy 
co nieco przejąć od tych paskudnych, zepsu-
tych po koniuszki uszu zachodnich europej-
czyków. Porównaj sobie choćby tak drobną, 
zdawałoby się rzecz jak zachowanie kierow-
ców na drogach - w Polsce, nie ma chwili 
żeby ktoś Cię nie zrobił w balona, żeby się nie 
wepchnął, nie wchrzanił się na trzeciego przy 
okazji grożąc śmiercią, itd. itp., a dajmy na to 
w takiej całkiem już zdegenerowanej Szwecji 
lewicowej, jedziesz sobie drogą i proszę, nikt 
na Ciebie nie trąbi, nie wpycha się, każdy Cię 
wpuści jeśli wyjeżdżasz z podporządkowa-
nej, prawie nikt nie przekracza ograniczenia 
prędkości...Gdybyśmy parę tego rodzaju cech 
przejęli, to, myślę, nie zaszkodziłoby to naszej 
narodowej tożsamości.  

A propos mojego zainteresowania literatu-
rą to przynajmniej na razie, bajek nie zamie-
rzam, pisać, chociaż kto to wie, sam nie mam 
sprecyzowanych planów. A co do literatury 
przez duże „L”, to Maćku, ja sobie mogę mieć 
takie pretensje, ale to jeszcze nie teraz. I jesz-
cze długo, długo nie.

Maciej Witkowiak
No zaraz , zaraz - zapominasz o fakcie suwe-
renności w decyzjach i działaniu przed 1945 i 
jej braku po 1945. To prawie - jak sam wiesz- 
robi różnice...

Zawsze na takie argumenty przypominają 
mi się Spartanie pod Termopilami ale jeszcze 
bardziej Grecy pod Salaminą. Trzeba było być 
psychicznie chorym, by stawiać czoła potędze 
Persów. Sami Grecy to wiedzieli, i gdyby nie 
garstka szaleńców pokroju Temistoklesa, to 
by do bitwy nie doszło. Idioci zaryzykowali 
i wygrali, a zwycięzców się nie rozlicza, więc 
tu mamy bohaterów... 

I tu leży pies pogrzebany. Jakimś dziwnym 
trafem, ta różnorodność, którą akceptujesz nie 
zawiera w sobie owej szlachetnej polskości. 
Dlaczego? Nigdy jej nie było? To zbiorowe 
urojenie?

Owszem, problemy się ciągle nie roz-
wiązują, ale m.in. dlatego, że od ponad 200 
lat tożsamość Polaków jest wciąż negowana, 
co w konsekwencji oglądamy się na innych, 
bo jak piszesz: Niemniej mogliby Polacy co 
nieco przejąć od tych paskudnych, zepsutych 
po koniuszki uszu zachodnich europejczyków. 
...I z tego typu myślenia tak naprawdę nic nie 
wynika. To moralizowanie innymi, którzy jak 
sami piszesz, mają swoje za uszami...To po-
tęguje tylko frustracje, zresztą przykład in-
nych - takich Szwedów czy kogokolwiek, co 
nie miał tak przerąbane w przeszłości jak my, 
jest niemiarodajne...czytałem gdzieś, że trau-
my są dziedziczne nawet do 3 pokolenia...jed-
nym słowem -tak źle i tak niedobrze, ale wg 
mnie wyjście jest w odbudowaniu tożsamości, 
a to się dzieje poprzez dostrzeżenie swej wy-
jątkowości (jak wyjątkowe są i inne narody, 
i tu mamy rzeczywistą normalność tak przez 
wszystkich pożądaną...).

Maciej Guzek
Nie chce się zbytnio o Powstanie spierać, bo 
jak mówię, nie jestem wielkim fachowcem (ile 
wiedzieli dowódcy? czy mogli przewidzieć, że 
Stalin się wypnie?- nie wiem), ale taka logika 
jaką proponujesz wyżej budzi mój sprzeciw 
i jest przejawem myślenia (faktycznie chyba 
dość rozpowszechnionego w naszym naro-
dzie) aby mierzyć siły na zamiary. Otóż podej-
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ście romantyczne mnie nie przekonuje, jestem 
z gruntu pozytywistą i uważam, że przede 
wszystkim powinno się liczyć siły, a w walki 
z góry przegrane nie powinno się angażować. 
Odwracając argument - a czy nie lepiej żeby 
te dwieście tysięcy, które zginęło w Powstaniu 
brało aktywny udział w odbudowie Polski i w 
oporze przeciwko komunie i PRL-owi? Może 
wtedy system przewróciłby się szybciej, może 
Wrońca udałoby się pokonać bez zgniłych 
kompromisów? Ale nie gdybajmy, było jak 
było. Ja po prostu nie lubię mitu Powstania 
- bo co by nie mówić - była to walka przegra-
na. Jeśli już mamy budować na czymś naszą 
narodową tożsamość to dlaczego nie na Bi-
twie Warszawskiej? Dlaczego nie na Powsta-
niu Wielkopolskim? Dlaczego nie (chociaż 
tutaj to się pewnie nie zgodzisz) na udanej 
transformacji gospodarczej?

Owa szlachetna polskość o której piszesz 
jest moim zdaniem po pierwsze idealizacją, a 
dodatkowo nieuprawnioną generalizacją. Je-
śli się nawet nie będziemy spierać o definicję 
szlachetności (to pojęcie wcale nie jest jasne, 
ale przyjmijmy, że generalnie chodzi o postę-
powanie prawe w tym znaczeniu, że zgodne 
z etyką chrześcijańską), to przecież nie bę-
dziesz mógł powiedzieć, że wszyscy Polacy 
odpowiadają (bądź w określonym momencie 
dziejów odpowiadali) takiemu wzorcowi. No 
way. Poza tym szlachetność to cecha osobni-
cza - mogę powiedzieć o Tobie żeś jest szla-
chetny, ale o narodzie nie. Natomiast pisząc 
o różnorodności poszczególnych narodów 
mam na myśli specyficzną kulturę, obyczaje, 
język - każdy naród ma własne, nawet teraz, 
w epoce amerykanizacji. I to w jakimś stop-
niu wpływa na zachowania jednostek, na to w 
jaki sposób się myśli, działa, organizuje itp. 

Podsumowując, sądzę, że różnica między 
nami wynika stąd, że ja przynależność naro-
dową postrzegam jako pewien obiektywny 
fakt, ale bez specjalnego ładunku emocjonal-
nego, podczas gdy Ty przynależności naro-
dowej nadajesz wartości w myśl schematu: 
Polak: plus 1; Niemiec: minus 2 - wiem, że 
upraszczam; chodzi mi o mechanizm.

Otóż Macieju, tutaj się nie zgodzimy, bo 
ja spoglądanie na inne narody uważam za 

całkiem normalny proces uczenia się. Tak 
samo, jak oglądając się i ucząc od innych Fo-
rumowiczów, zalogowałem się na tym forum. 
Podpatrzenie tego czy owego i konstatacja, że 
my robimy coś gorzej (lub nie robimy wcale) 
nie jest wg mnie powodem do frustracji, lecz 
powodem do zmiany (lub choćby przemyśle-
nia) swojego dotychczasowego postępowa-
nia. To nie jest żadne moralizowanie. To jest 
pragmatyzm (Szwedzi nie jeżdżą lepiej bo 
są lepsi od Polaków, ale dlatego, że szybciej 
zrozumieli że bezpieczeństwo na drogach i 
zachowanie fair jest dobrem wspólnym). Na-
tomiast dopatrywanie się przyczyny naszej 
niezbyt dobrej organizacji w tym, że nasza 
tożsamość narodowa jest od 200 lat negowa-
na nie wydaje mi się trafne (przynajmniej nie, 
jeśli chodzi o problemy bieżące). Pozostając 
przy tym przykładzie o drogach - sądzisz, że 
Polacy jeżdżą jak wariaci, bo nasza tożsa-
mość narodowa jest negowana? Albo - że z 
tego powodu nieefektywna jest służba zdro-
wia? Wykaż związek przyczynowo-skutkowy, 
bo ja go nie widzę.

Maciej Witkowiak
Uwagi jakie przedkładasz dają do myślenia, 
zwłaszcza odnośnie zbiorowej szlachetności, 
choć nie wierzę, że gdy jak jakiś Niemiec czy 
Anglik cię wkurzy to nie włącza ci się ładunek 
emocjonalny na tę nację w ogólności… Na-
tomiast w kwestii „walki straceńczej” wciąż 
nie możemy się dogadać. Bo pragmatycznie 
i pozytywistycznie patrząc, to wszelkie nasze 
zwycięstwa XX wieku (ciekawe dlaczego 
pisze się nasze, skoro żaden mój znany mi 
przodek w nich nie uczestniczył) były pod-
szyte idealizmem (że słabszy da radę silniej-
szemu), z którym tak bardzo chcesz teraz ze-
rwać czy zacząć piętnować. 

Przypomnę, że Bitwa Warszawska 1920 
była praktycznie przegrana, gdyby nie do-
szło do uderzenia znad Wieprza, a ludzie 
wychowani na Mickiewiczu i Sienkiewiczu 
wyłączyli pragmatyzm i po prostu walczyli 
(„na stos rzuciliśmy swój życia los”). Po-
wstanie Wielkopolskie było zwycięskie tyl-
ko dlatego, że udało się na czas uruchomić 
rozmowy pokojowe i skutecznie związać tym 
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Niemcom ręce (Niemcy na wiosnę 1919 r. 
szykowali skoncentrowane kontruderzenie). 
Ostatnia zwycięska bitwa mocarstwowej RP 
- Wiedeń, to też wszak była szalona szarża 
mniejszości przeciw przeważającymi siłami 
wroga. Kończąc z mojej strony ten wątek ro-
zumiem pragnienia jakie przewijają się przez 
Twoje wypowiedzi i też je podzielam, tylko, 
że historia mówi coś innego. Taki już nas los 
- jesteśmy zbyt duzi by grać rolę Czechów 
czy Szwajcarów i zbyt mali, by grać jak rów-
ni z równym z Niemcami czy Rosją, dlatego 
wciąż będziemy grać w tę grę tak jak umie-
my- czyli czasem na jedną kartę, ze wszyst-
kimi konsekwencjami porażki.

Związek przyczynowo - skutkowy jest 
prosty. Szwed nie jeździ jak wariat bo raz, że 
ma drogi dobrze utrzymane, dwa, ma kilka 
razy mniej ludzi wokół siebie i zarabia kil-
ka razy więcej. Dlaczego tak ma? Owszem, 
może dojrzał (albo jako naród dojrzeli - i 
znów masz podmiotowość zbiorową) do ta-
kiego pojmowania dobra wspólnego. Ale też 
miał i ku temu warunki - jego kraj nie był 
przez ponad 100 lat krajem właściwie ko-
lonialnym, nie przetoczyły się przez niego 
dwie wojny światowe, nie przerabiał 45 lat 
gospodarki komunistycznej, nie wyżynano 
mu przez kilka pokoleń warstw intelektual-
nych bądź nie drenowano pozostałych emi-
gracją itp. itd. Mieli czas odbudować swój 
kapitał finansowy i intelektualny. 

Sama Szwecja w XIX wieku (a właściwie 
zbiorowo Szwedzi) odreagowywała mocar-
stwowe zapędy wieków XVII i XVIII i klę-
skę tych ambicji. To był wtedy najbardziej 
zapijaczony i biedny kraj, wręcz synonim 
pijaństwa i kołtuństwa. Dopiero w XX wieku 
wzięli się w garść i mają to co mają (choć nie 
bez kosztów - eugenika, czy pokaźny wskaź-
nik samobójstw). 

Dlatego teza o traumie zbiorowej dzie-
dziczonej na pokolenia nie jest bez znacze-
nia w naszym kontekście. Dziś, gdy każde 
pierdnięcie w młodości jest analizowane, na-
prawdę nie należy przechodzić do porządku 
dziennego nad zbiorowym doświadczeniem 
ostatnich kilku pokoleń. I niestety, przy lecze-
niu zaburzeń psychicznych, moralizowanie 

(czyli mówienie jak postępować, bez wska-
zania i nazwania źródła owych postępków i 
faktycznego sposobu jego wyleczenia) daje 
efekt odwrotny od zamierzonego, co zresztą 
widzimy na każdym kroku, samo biczując się 
nieustannie, że nie jesteśmy tacy jak Szwe-
dzi, Słowacy, Belgowie czy kogo tam jeszcze 
Europa ma w innym miejscu niż między Odrą 
a Bugiem, z czego kompletnie nic a nic nie 
wynika.

Maciej Guzek
O traumie narodowej to napisze tyle, że ja się 
uważam za pokolenie, które z tej traumy już 
wychodzi, pewnie dlatego gadanie o niej tro-
chę mnie irytuje...

Krzysztof Głuch
Mnie też irytuje. Nie przekonuje mnie dzie-
dziczenie zbiorowej traumy. Człowiek ma 
krótką pamięć. Twierdzę tak patrząc po so-
bie.

Maciej Witkowiak
O dziedzicznej traumie zbiorowej w naszym 
narodzie usłyszałem z ust ojca Karola Me-
issnera OSB - benedyktyna z Lubinia, na 
rekolekcjach jakie miał w parafii na Dębcu 
w Poznaniu. I bynajmniej nie mam podstaw 
mu nie wierzyć - obok stanu duchownego, 
jest też lekarzem, i zajmował się psychiatrią 
i psychologią. Podobno dopiero nasze dzieci 
mają szansę na rozpoczęcie życia z czystym 
kontem, bez historycznych traum. Oczywi-
ście to nie jest determinizm - wolność jest 
do osiągnięcia- poprzez wiarę w Zmartwych-
wstałego. Rzecz jasna można próbować się 
wyzwolić indywidualnie przez inne opcje 
(głównie - bogacenie się) - ale jak widać pró-
by tego rodzaju realizowane mniej lub bar-
dziej skutecznie, mają nikły wpływ na popra-
wę dobra wspólnego. 

Powyższa dyskusja toczona była na lamach 
dziadowsko-towarzyskiego forum fandomo-
wego.
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Z Maciejem Parowskim o powieści „Bu-
rza. Ucieczka z Warszawy ’40” rozmawia 
Wojciech Szyda

Twoja książka „Burza. Ucieczka z War-
szawy ‘40” powstawała przez około dwa-
dzieścia lat, raz miała być scenariuszem fil-
mowym, raz komiksem, ostatecznie wyszła 
prawie 500-stronnicowa powieść, choć dla 
mnie nadal jest to dzieło multimedialne, co 
podkreśla – oprócz jej treści – wysmakowa-
na oprawa graficzna. Przybliż nam historię 
tego projektu.

Rzeczywiście, zrazu wymyślałem tę histo-
rię, jako opowieść wizualną. Zdzisław Gałecki 
Ben, kolega z podstawówki przedstawił mi w 
1983 swój koncept na kampanię wrześniową 
wygraną przez nas z powodu wielkiej ulewy, 
jako pomysł na film lub komiks. Pisałem to 
jako scenariusz filmowy (w 1989 i w 2007) i w 
1991 jako komiks dla Krzyśka Gawronkiewi-
cza. W 2008 dzięki zamówieniu Narodowego 
Centrum Kultury wysiadłem z tramwaju „sztu-
ki wizualne” na przystanku książka. Ale ta 
powieść zawdzięcza bardzo wiele wcześniej-
szym wizualnym pomysłom; tak że potem pi-
sząc już prozę, starałem się kreować wyraziste 
dramaturgicznie i wizualnie starcia i sytuacje 
w starym filmowym stylu. Jednocześnie czer-
pałem garściami z arsenału prozy, introspekcji, 
czegoś w rodzaju monologu wewnętrznego 
itp. Pisząc dla wydawnictwa, nie dla zespołu 
filmowego odkrywałem (na nowo!) nieograni-
czone niczym możliwości literatury. Tutaj nie 
ma rozmowy o kosztach planu, dekoracji, ga-
żach aktorskich, trikach… Farba drukarska nie 
jest stawia żadnych barier przed najdzikszymi 
nawet ekscesami wyobraźni. Pisanie dla kina 
wiąże człowiekowi ręce, dla komiksu – skraca 
i redukuje rozsnuwaną fabułę. Udało się, co 

prawda dołączyć do książki Krzysztofa Gaw-
ronkiewicza, ale teraz te jego ilustracje-inicja-
ły mają zupełnie inny charakter niż bogate w 
szczegóły, gęste, komiksowe plansze pierw-
szej „Burzy”. Tam scenariusz schował się za 
wyrafinowaną grafiką, tu ilustracje uskromni-
ły swój wygląd, robiąc miejsce prozie. Też są 
oczywiście piękne.

Usiłując być pełnoprawnym literackim 
dziełem tekst „Burzy” zawdzięcza bardzo 
wiele sztukom wizualnym. W trakcie lek-
tury stale nasuwało mi się pytanie: Maciej 
Parowski nakręcił książkę czy napisał film? 
„Burza” jest początkowo strasznie filmowa; 
przez pierwsze sto stron ma się wrażenie, że 
to narracja filmowca, który nie ma kamery, 
więc próbuje uzyskać podobny efekt środ-
kami literackimi…

Mam oczywiście nadzieję, że to pełno-
prawna powieść, choć bez wątpienia niety-
powa. Złożona z kilkudziesięciu z epizodów, 
z mnóstwem drugoplanowych strasznie waż-
nych postaci i jedną – trochę stającą się w kon-
takcie z nimi bezimienną – postacią pierwszo-
planową. Chodzi o studenta Adama, tłumacza, 
który opiekuje się w wolnej Warszawie 1940 
roku gośćmi kongresów – Camusem, Orwel-
lem, Koestlerem, Hitchcockiem… 

Oczywiście ta historia i opowieść bardzo 
wiele zawdzięczają temu, że byłem autorem 
scenariuszy kilkunastu komiksów, a samą 
„Burzę” zrazu, dwadzieścia lat temu, wymy-
ślałem i pisałem jako film i komiks. Ale final-
ny wybór prozy był cudownym rozwiązaniem 
i silnie pomnożył moje możliwości. Mogłem 
wejść do wnętrza bohaterów, przemówić róż-
nymi głosami, zająć się ich lękami i emocjami, 
zagrać w opowieść niejednoznaczną, zabawić 
się aluzją, cytatem, słowem. Wreszcie - w 

UCIECZKA Z HISTORII,
WYOBRAŹNIA KINEMATOGRAFU,

czyli Wielki Konwent w Warszawie’40

wywiad z Maciejem Parowskim
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ogóle przestać myśleć o objętości. Mogłem na 
nic się nie oglądając napisać powieść worek. 
Jesienią 2008 umawiałem się na jakieś 200 
stron, w rok napisałem 400 – choć jeszcze w 
wakacje wydawało mi się, że rzecz wychodzi 
za cienka. Spróbuj tak pracować z filmowcem, 
z rysownikiem komiksów, to polecisz ze scho-
dów. Powieść dała mi wolność i możliwości, 
a tego, co w niej filmowe nie zamierzam się 
wstydzić. To i tak książka nietypowa, epizo-
dyczna, a w dodatku rozprawa, powieść idei 
– dobrze, że przynajmniej niesie wyraziste 
obrazy.

Nie można nie czuć pokrewieństwa mię-
dzy postmodernizmem „Burzy” i fascyna-
cją jej autora kinem, a metodą zastosowa-
ną przez Tarantina w „Bękartach wojny” 
– obaj mówicie o historii przez pryzmat 
filmów, aktorów, reżyserów, świata filmo-
wego… Czy brutalizm nowego filmu reży-
sera Lejtesa w „Burzy” to aluzja do kina 
nowej przemocy spod znaku twórcy „Pulp 
Fiction”?

Brutalizmy Lejtesa w rozdziale „Akcja 
pod hotelem Polonia” zostały zapisane na 
działce, w lipcu. „Bękarty wojny” obejrzałem 
w połowie października i wtedy recenzowa-
łem film dla „Gazety Polskiej”. 

Mówię jedynie o pokrewieństwie metod, 
nie o naśladowaniu. Krytykiem filmowym 
jesteś pewnie dłużej niż Tarantino reżyse-
rem. 

Pokrewieństwo, hm… Oczywiście kiedyś 
odebrałem od Tarantino lekcję wizualnej bru-
talności, jak przedtem od Peckinpaha, a potem 
Finchera, czy z filmów kopanych…

Nasz ponury świat przegląda się w czy-
stym lustrze tamtej Warszawy ’40. Odnaj-
dujemy jego elementy w dość nieoczekiwa-
nych miejscach i sytuacjach. Dwa główne 
zwiastuny klęski wrześniowej 1939 to u 
ciebie film wojenny o naszej rzeczywistości, 
kręcony w wolnej alternatywnej Warszawie 
(zabieg w stylu „Człowieka z Wysokiego 
Zamku” Dicka) oraz Antoś Powstaniec, wa-
riat biegający po mieście i przeżywający (w 

swojej głowie) Powstanie Warszawskie, któ-
re w świecie „Burzy” nigdy nie wybuchło…

U mnie chodzi o przenikanie się światów, 
jeden świat „wystaje” spod drugiego przypo-
minając o sobie za sprawą snów, koszmarów, 
dziwnych niewyjaśnianych faktów, przeczuć, 
strzępów informacji padających podczas sean-
su spirytystycznego. Rozbawieniu, uradowani 
bohaterowie chodzą po ścieżkach tragicznych 
losów swych alternatywnych alter ego, najczę-
ściej nieświadomi tragedii i cierpienia, o jakie 
się ocierają. Rotmistrz Pilecki, Zośka, Rudy 
mówią o męczeństwie, które w „Burzy” ich 
nie spotyka.  Gałczyński rozmawia z Wojtyłą 
o słowiańskim papieżu. Do pewnego momen-
tu istnieją komunikacje między światami, wy-
brane postaci tu po stronie wolnej Warszawy 
w akcji „Burzy” pilnują by rzeczywistość ko-
rzystniejsza dla hitlerowców nie wygrała, ich 
mag Wiligut zmaga się z naszym Ossowiec-
kim i stara się ten lepszy dla nas wariant losu 
rozwalić czy cofnąć… Kręcony na ulicach 
film Lejtesa, nieświadomego takich ukrytych 
zmagań,  jest zabawnym ornamentem. Lejtes 
(i Gombowicz),  inspirują się widocznymi 
na ulicach sygnałami, zwiastunami zgrozy 
i tajemnicy ale ich nie rozumieją. W Antku 
Powstańcu widzą szaleńca, a nie medium, po-
średnika, pomocnika, znak.

Choć „Burza” nie zawiera epickich 
opisów i daleko jej do fabularnej rozlewno-
ści, zafrapowała mnie formalnie. Krótkie, 
odrębne rozdziały, grane staccato, to jak-
by filmowe stop-klatki, czasem biogramy, 
czasem introspekcje bohaterów, a czasem 
streszczanie pomysłów bliskie prozie nar-
racyjnej Borgesa… Miałem wrażenie, że 
kilka-kilkanaście scen powstało wyłącznie 
dla puenty, inne to takie mini skecze kaba-
retowe...

Z tym ostatnim nie zgadzam się, wszystko 
wymyślone było po coś, z jakiegoś powodu. 
Miesiącami ciułałem kwestie, bon moty, idee 
i dzieliłem to na sytuacje. Wiedziałem np. że 
musi być jakaś fałszywa hipoteza – stąd Pare-
to i efekt cieplarniany… Wiedziałem, że Irzy-
kowski bardzo nowocześnie patrzył na kino, 
był krytykiem światowego formatu, to dałem 
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mu szansę pouczenia Hitchcoc-
ka. Motyw hiszpański jest oczy-
wisty, to było wspólne doświad-
czenie wszystkich w obliczu tej 
nowej wojny… Pisałem książkę 
nie po kolei, początek i koniec 
- „Prchala” i „Przybyli ułani” - 
zrobiłem w jeden wieczór i od 
tego momentu w sensie formal-
nym, warsztatowym dokładnie 
wiedziałem jak gram. Rytmicz-
ne, krótkie rozdzialiki, z puentą, 
miałem do tego skłonność, bo 
od 40 lat piszę felietony, pierw-
sza książka „Bez dubbingu” to 
były felietony, recenzje filmowe 
do „Gazety Polskiej” ten sam 
wymiar, ten sam rytm. To mi po-
zwoliło uchylić się od obowiąz-
ku długich kompletnych narracji, 
piszę fleszami, ale to jest strobo-
skop, poklatkowość, jest rozwój 
sytuacji, z tych scenek układa się 
ruch. Mechanizm podobny jak w 
kinematografie! 

A jednak!...
A jeśli chodzi o strukturę ca-

łości, to nie pisałem tej książki 
chronologicznie, tylko tam gdzie 
stawiała najmniejszy opór i z 
perspektywy tych gotowych ka-
wałków inaczej i śmielej patrzyłem na całość. 
Na początku miały być trzy dni, kiedy przyby-
wało napisanego materiału zorientowałem się, 
że wyjdzie  tydzień. Nawet koncepcja postaci 
się zmieniała. Antek Powstaniec wskoczył na 
platformę tramwaju żeby przestraszyć Hitch-
cocka, pracowałem w tamtej okolicy, krążył 
tam w latach siedemdziesiątych taki szale-
niec…

Interesujące. Czasem dalekie wspo-
mnienie jakiejś nieistotnej postaci – jej 
cienia, ducha – wraca do autora po latach i 
owocuje świetną kreacja – Antek to najcie-
kawszy bohater „Burzy”.

Nie od razu spostrzegłem, że to węzłowa 
postać. W notatkach filmowych i konspekcie 
dla NCK jesienią 2008 to był jeszcze zwykły 

monter, wychylający się z kanałów w różnych 
punktach miasta. Czyli to nie od razu była po-
wieść metafizyczna i mitologiczna, ale umarli 
upomnieli się o swoje, zastukali od spodu… 
W 1989 roku chodziło o to, że wygraliśmy 
wojnę, teraz o mnóstwo innych rzeczy, także 
o spór ze współczesnością, z dzisiejszymi spo-
sobami mówienia o historii Polski.

„Burza” jawi się jako antologia po-
mysłów, sentencji, scen z alternatywnego 
świata – taki literacki album z opisami 
Warszawy-marzenia, która nigdy nie zaist-
niała. Zupełnie jakby gdzieś w meandrach 
historii Polski istniał ciąg główny, ale nas w 
nim nie było, bo ziściła się ta gorsza, mniej 
prawdopodobna wersja. Tymczasem lektu-
ra „Burzy” pozwala nam zakosztować tego 



- 49 -

prawdziwszego świata, czytelnik z przy-
jemnością się do niego przykleja. „Tak być 
powinno!” – stale łapałem się na tej myśli, 
czytając twoją książkę.

Oczywiście, „Burza” jest marzeniem, jest 
snem wielu ludzi w latach osiemdziesiątych 
śniło, że mogłoby być inaczej, ten sen, to wyj-
ście z impasu PRL-u podpowiedział mi kolega 
z podstawówki, Zdzisław Gałecki Ben (1944-
2009), służył w komandosach, jego sen miał 
charakter wojskowy. Ja z tego wyśniłem sen 
kulturowy. Hitler i Stalin zmarnowali życie 
naszym dziadkom i rodzicom, naszym synom 
i naszym wnukom – wolno na litość Boską 
wyobrazić sobie, że do tego nie doszło. Lite-
ratura jest zawsze antologią pomysłów lepiej 
lub gorzej sklejonych. Pomyśl, jak ty byś się 
to tego zabrał, jak byś to napisał? Bo Marcin 
Wolski mówi, że by to poprowadził z pozy-
cji młodego żołnierza ze służby meteorolo-
gicznej. Ale co mnie obchodzi meteorologia 
– chodziło o to żeby Witkacy mógł z Capą 
i Chwistkiem pogadać o fotografii, bo gdy-
by nie wojna, to oni byliby najwłaściwszymi 
partnerami do takiej rozmowy. Żeby Stalin 
upadł. Żeby Orwell mógł nam wyrazić uzna-
nie z bliska face to face, a nie z oddali, jak w 
życiu, kiedy z podziwem pisał o Powstaniu 
Warszawskim i z obrzydzeniem o areszto-
waniu 16-tu. Idzie zresztą nie tylko o zamor-
dowanych i ruiny, ale o kulturowy światowy 
dyskurs, w którym Polska przez 50 lat nie 
uczestniczyła. Oczywiście, o  zamordowa-
nych też mi idzie, Arendarczyk i ten drugi, 
klawisz, który Michnikowego ojca w aresz-
cie próbuje nawracać na II RP, to są nazwiska 
wzięte z list katyńskich.

W tytule jest „Ucieczka”. Dla mnie ta 
powieść to pod względem klimatu czysty 
eskapizm – Macieja Parowskiego „sen o 
Warszawie”. Kiedyś mówiłoby się o „po-
krzepieniu serc”, dzisiaj powiemy, że to 
terapia dla udręczonej świadomości histo-
rycznej Polaków. Wiedziesz nas na kurację 
niczym twoje alter ego, Stefan Parowski, 
Orwella do sanatorium w Otwocku – a 
czytelnik podąża ku lepszej, jakby praw-
dziwszej rzeczywistości, gdzie wszystko 
potoczyło się jak należy („prawda praw-

dziwsza od prawdy” – pada gdzieś takie 
stwierdzenie). 

Stefan Parowski to mój ojciec, nie alter 
ego…

To ciekawe, bo pewne jego dylematy – 
co wybrać: studia na politechnice czy lite-
raturę – uznałem za twoje własne.

Ojciec też miał ciągoty literackie. W „Bu-
rzy” pożywiłem się głównie jego problemami 
z gruźlicą i jego prawdziwym spotkaniem z 
ojcem Kolbe. Nawet ta anegdota otwocka jest 
prawdziwa i ta opinia o Tomaszu Mannie też. 
Zapytałem o „Czarodziejską górę” Jęczmyka, 
Leszek bardzo mnie wspierał przy pisaniu „Bu-
rzy”, mówił o Mannie prawie dokładnie tak jak 
mój ojciec. Irena Szymulanka, na którą krzyczy 
Wyka to moja mama, latami się chwaliła tym 
Wyką, który uczył ją w szkole polskiego, pew-
nie także dzięki temu lansowałem jego teorię 
literackich pokoleń; dopiero przy końcu życia 
uczciwie przyznała, że Wyka na swoje uczenni-
ce wrzeszczał i to nie bez powodu… Starałem 
się książkę nasycić taką ciepłą rodzajowością, 
ale nienachlanie, w okruchach, o zbyt mało rze-
czy ojca pytałem w dzieciństwie, chociaż chęt-
nie opowiadał. Ale rok 2009 był bardzo dobry 
do pisania takiej powieści, w „Rzeczpospolitej” 
były znakomite teksty o polach bitew i poli-
tycznych sporach, „Gazeta Wyborcza” dawała 
rewelacyjne kawałki ze zdjęciami starej War-
szawy. Wszystko wycinałem, gromadziłem, 
buszowałem po Sieci, coraz lepiej tę Warszawę 
widziałem i modyfikowałem fabułę. Miałem 
też bardzo dobrze udokumentowane na cy-
frówce dwie przełomowe wystawy „Wyprawa 
w dwudziestolecie” w Muzeum Narodowym 
(18.01.08 – 30.03.08) i „Dwudziestolecie. Ob-
licza nowoczesności” na Zamku Królewskim 
(11.11.08. – 10.02.09). Przecież wcześniej 
ten świat nigdy mojemu pokoleniu nie został 
porządnie przedstawiony, wzorów powie-
ściowych oprócz Dołęgi-Mostowicza (i może 
„Przedwiośnia”) nie miałem. „Pole niczy-
je” Safjana wydało mi się niegodne zaufania, 
„Granica” Nałkowskiej zbyt babska, skupiona 
na jednym. A skąd miałem wziąć wiarygodny 
opis zebrania komunistów -  od Putramenta? 
Znalazłem w „Doktorze Murku” Mostowicza. 
Gdzie tu eskapizm - spróbować reanimować i 
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opisać coś, co zostało wypalone bombami, sal-
wami katów i potem zakłamane przez ideolo-
gów PRL bądź wycięte nożyczkami cenzora. 
Spróbowałem pokazać skalę utraty, należało się 
Tamtym i nam.

Atutem „Burzy” jest to, że czytelnik 
wierzy w ten świat; jest on dopracowany 
na poziomie drobiazgów, głównie przez 
zabawę szczegółami biograficznymi boha-
terów, każdy w świecie „Burzy” ma swoją 
lepszą, jaśniejszą wersję. To jakby metoda 
odwrotna do metody Jacka Soboty z cyklu 
mortenowskiego – on pokazuje gorsze, „ni-
skoenergetyczne” światy przegranych bo-
haterów, którzy są cieniami nas samych – ty 
ukazałeś świat „wysokoenergetyczny”; wię-
cej w nim światła i uśmiechu Losu (Opatrz-
ności?) niż w naszym… Choć to może zasłu-
ga polskich jasnowidzów?

Widzisz, ja długo milczałem, bo jak i z 
czym miałem stanąć na scenie obok europej-
skiej czołówki science fiction, czyli polskich 
autorów. Bardzo mnie skurczybyki onieśmie-
lali. Tak, „Burza” to już mogło być coś, ale 
pisząc ją stale sobie powtarzałem – niech to 
będzie, choć w jedne trzeciej tak erudycyjne 
jak Dukaj, choć w ćwierci tak szalone jak Or-
bitowski i Nowak, tak w połowie przytomne 
politycznie jak Ziemkiewicz bądź Twardoch, 
tak nieprzejednanie religijne jak Huberath czy 
Szyda, choć w jednej dziesiątej tak błysko-
tliwe w dialogu jak Sapkowski… Bardzo się 
starałem, a teraz mówisz, że także lekcję Jacka 
Soboty wykorzystałem, co prawda w awersie. 
Bardzo być może. Tadzio Olszański zauwa-
żył, że pokazany w finale fortel Gombrowicza 
przypomina chwyt Lewandowskiego z „No-
teki”, natychmiast uczyniłem to odwołanie 
wyraźniejszym, nie chciałem się wypierać. 
Od ponad 30 lat zajmuję się polską fantastyką, 
bardziej zmieniałem się pod jej wpływem niż 
ona pod moim. 

Chwalebna skromność, ale niepotrzebna, 
bo „Burza” przemawia językiem własnym, 
ja tych inspiracji autorami polskiej SF nie 
widzę. Może są, ale szczątkowe lub zakamu-
flowane, nikt nie pisze tak jak Parowski w 

„Burzy” – mówię to serio, bez ironii. I choć 
może nie jesteś w tej książce wybitym styli-
stą, to językowo „Burza” jest czysta i spraw-
na – znać doświadczenie redaktora. Poza tym 
podoba mi się, że znajdujesz jakiś nowy śro-
dek wyrazu, formę podawczą z pogranicza 
literatury, filmu i biografii; to mnie zafrapo-
wało… Jest w tym też jakby kompozycyjne 
echo „Gry w klasy” Cortazara – z rozdziału 
na rozdział skaczemy przez pola alternatyw-
nej historii narysowane na warszawskich 
chodnikach kredą twojej wyobraźni…

Chodziło mi o krótkie, syntetyczne pisanie. 
Według szkoły Orwella – wyraz, który można 
skreślić, należy skreślić… Wielokrotnie ko-
rzystałem też ze zwierzenia/rady Sapka: po co 
mi malowanie świata, skoro mam bohaterów, 
którzy ze sobą rozmawiają. Jeśli akcja jest roz-
lewna, symboliczna, wielowątkowa, obfitująca 
nieznane fakty, to przynajmniej na poziomie 
zdania opowieść nie powinna dostarczać czy-
telnikom kłopotów. Mnie bardzo zależało, żeby 
to się dobrze czytało, nie istnieje rozsądny po-
wód, żeby pisać ciemniej, kiedy można jaśniej.

Podobnie uczył mnie mój ojciec, Stefan 
Parowski, o którym już wspominaliśmy. To 
widocznie dziedziczny problem, ojciec nie 
miał literackiego talentu ale miał ciągoty (pisał 
piękne listy) i do pewnego momentu (aż mu 
nie uciekłem) był wnikliwym i upierdliwym 
redaktorem aktywnym zwłaszcza na poziomie 
zdania, takim jakim ja zdaje się jestem.

Reasumując, „Burza” jawi mi się jako 
summa Parowskiego w ogóle – redaktora, 
pisarza, krytyka literackiego i filmowego, 
ale też czytelnika i cichego uczestnika hi-
storycznych sporów… Zgadzasz się tą dia-
gnozą?

No, może już nic nie napiszę, bo rzeczy-
wiście pośrednio dużo jest mnie w tej książ-
ce. Ale świat się nie zawali. To jest robota, na 
której najbardziej mi zależało. Bo to jest moje 
własne, ale i wspólne. Odbierałem od ludzi sy-
gnały, że książka jest im potrzebna. To znaczy, 
że doprowadzenie tej opowieści do końca było 
im potrzebne. Mówiło się wręcz o legendarnej 
„Burzy”, przecież nie ze względu na moje na-
zwisko, tylko na temat. Jest sporo osób, które 
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wolałyby żeby to był komiks lub film. Dwa-
dzieścia lat nad tym myślałem i sądzę, że jed-
nak lepiej, że to książka, dla kina nigdy bym 
mi mógł tak się ideowo i fabularnie (!) roz-
pędzić. A patrząc perspektywicznie - istnienie 
książki niczego przecież nie wyklucza.

Więc może jednak film? „Burza” to 
przecież nadal dobry materiał na oryginal-
ne kino historyczne. Może czas, by któryś 
polski reżyser nakręcił pierwszą rodzimą 
historię alternatywną?

Kino to jest coś, co się przydarzy literato-
wi, nie powinien o tym śnić, ani tak przystrzy-
gać swojej roboty by pasowała do kina. Bierz 
kasę i spieprzaj – powiedział bodaj Chandler 
a Sapkowski to po nim powtórzył. Istnieją 
przepływy, transmisje, inspiracje między tymi 
sztukami, ale więcej tu paradoksów i tajemnic 
niż rzetelnej metody czy wiedzy. „Najlepsze 
filmy powstają ze złych książek” – co to za 
wskazówka?!. Większość filmów wg Dicka 
odwracała o 180% jego przesłania („Blade 
Runner”, „Next”) a jednocześnie pozostawała 
„dickowska”. To alchemia, kino łapie strzępy 
idei, obrazy, nastroje, filmowcy dużo czytają, 
ale czy powali ich konkretna powieść czy ja-

kaś fala, odmiana, nie mam pojęcia. Istnieją 
znakomite „filmowe” powieści, na które nie 
można jakoś znaleźć wizualnego przełożenia. 
Znam ludzi, którzy od lat przymierzają się do 
„Limes interior” i do „Agenta dołu”.

 „Burzę” już w 1990 chciał robić Marek 
Drążewski, przy czym jemu szło o kompromi-
tację II RP, mnie od początku chodziło o hołd, 
o elegię, o apel zmartwychwstałych poległych 
i udręczonych… Ale tak naprawdę tej „Burzy” 
jaka się teraz ukazała, bardzo długo, nawet w 
zarysie, nie było.  Istniały tylko sceny, grepsy, 
żarty, niektóre znakomite jak ten z Broniew-
skim i komunistami proszącymi prezydenta 
Starzyńskiego o zezwolenie na pochód pierw-
szomajowy, Gawron wspaniale mi to naryso-
wał. Ale całą historia spadła na cztery łapy 
dopiero w 2007, kiedy próbując ją dokończyć 
dla Filmu Polskiego wymyśliłem kongresy na 
Polibudzie i Uniwerku oraz porwanie Orwel-
la. Dukaj powiedział, że Ossowieckiego, który 
miał go szukać,  też powinni porwać. Wtedy 
dopiero zobaczyłem tę historię od A do Z. Nie 
zamierzam odganiać od niej filmowców, ale 
prosić się też nie będę, zwłaszcza, że to mi 
perspektywicznie wygląda na drogie kino.

Dziękuję za rozmowę.
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Maciej Parowski w otoczeniu statystów i szpiegów na planie
„Burzy” w alternatywnym roku 2007
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Pierwszy film obejrzałem jeszcze 
przed drugą wojną światową. Była to 
„Królewna Śnieżka” Disneya, a ja mia-
łem lat trzy. Kiedy pojawiła się paskud-
na czarownica, dałem nura pod krzesło 
i długo nie chciałem wyjść. Potem przy-
szła wojna, oblężenie Warszawy, nalo-
ty i już nigdy żaden horror filmowy mnie nie 
przestraszył. W czasie okupacji obowiązywał 
bojkot filmów („Tylko świnie siedzą w kinie”) 
i główną atrakcją związaną z tym rodzajem 
sztuki było oglądanie zasmarkanych i zapła-
kanych widzów, wypadających gwałtownie z 
kina, kiedy harcerze z Małej Dywersji podrzu-
cili tam śmierdziela. Prawda, raz mama zabrała 
mnie z bratem na polski przedwojenny film z 
psem bernardynem w roli głównej, ale musiała 
oszukać, że pieniądze z tego filmu idą na Czer-
wony Krzyż. Były jeszcze propagandowe kro-
niki filmowe, wyświetlane na murach domów. 
Pamiętam tylko dwa ujęcia: niemieckiego sol-
data strzelającego gdzieś na stepie do sołdatów 
sowieckich. Rzucało nim zdrowo po każdym 
strzale, widocznie miał karabin snajperski z na-
bojami o zwiększonym ładunku prochu. Dru-
gi obraz to któreś z niemieckich miast (chyba 
Drezno) bombardowane fosforem. Pokazywali 
to jako przykład alianckiego barbarzyństwa, ale 
po doświadczeniach niemieckiego barbarzyń-
stwa nas to wtedy cieszyło. 

Pierwszym filmem, jaki wszyscy obejrzeli 
po wojnie był sowiecki „Sekretarz rajkomu” 
o wyczynach komunistycznego tajnego agenta 
pod niemiecką okupacją na Białorusi. Mówio-
no, że pierwowzorem bohatera był Bolesław 
Bierut, później skierowany na prezydenta 
wszystkich Polaków. Do roku 1948 można 
było kupić prasę zagraniczną (amerykański 
tygodnik „Life” składał się z samych prawie 
zdjęć) i wyświetlano też amerykańskie filmy 
wojenne: „Mściwy Jastrząb” o załodze super-

fortecy, „Jeden z naszych samolotów 
zaginął” czy „Gunga Din”. Potem za-
padła żelazna kurtyna do roku 1956. 

Na szczęście powstały polskie kome-
die „Skarb”, „Przygoda na Marienszta-
cie”, „Zakazane piosenki”. Wprowadzano 
socideologię, ale aktorzy mówili z przed-
wojennym teatralnym akcentem i para 
szlachetnych amantów Szaflarska - Du-
szyński była jak przedwojenni artyści na 
gościnnych występach w demokracji. 
Oficjalna propaganda jak ognia unikała 
słowa „komunizm”, socjalizm kojarzył 
się z przedwojenną i jeszcze działającą 
Polską Partią Socjalistyczną, mieliśmy 

więc w Polsce demokrację ludową. 
Potem było osiem lat filmów sowieckich 

i rodzimych propagandowych gniotów, jak 
choćby „Pokolenie” Wajdy. W Sowietach 
każdy film pokazywany był najpierw do za-
twierdzenia samemu Stalinowi, który przecież 
orzekł, że „film jest najważniejszą ze sztuk”. 
Opowiadali mi przyjaciele Moskale, jak to 
podczas projekcji filmu „Nauczycielka wiej-
ska” (taka komunistyczna „Siłaczka”) Stalin 
wyszedł z sali. Reżyser dostał zawału i wynie-
siono go na noszach. Pozostali twórcy odby-
wają całonocną naradę i wreszcie ktoś klepie 
się w czoło. Pokazana jest klasa, nad nauczy-
cielką portret Lenina. Nie ma Stalina. Ktoś 
tłumaczy, że w tamtych latach nie był jeszcze 
nikim ważnym. Cicho, głupi. Kręcą scenę na 
nowo, na ścianie Lenin i Stalin, powtórny 
pokaz, Stalin bije brawo. Reżyser w szpitalu 
ożywa. Był to czas, kiedy władza jeszcze inte-
resowała się kulturą. Film polski (może raczej 
„w Polsce”) przestawiał się na tory socreali-
zmu. Do szkół aktorskich nie przyjmowano 
już przystojniaków, szukano twarzy kartofla-
nych do ról pracowników spółdzielni produk-
cyjnych, szlifierzy i murarzy. 

Oglądało się włoski neorealizm, o ciężkiej 
doli ludu, często z „naturszczykami” w roli 
głównej. Zapamiętałem tylko „Cud w Medio-
lanie”, gdzie biedota mieszkająca w budach 
na skraju miasta organizuje loterię. Wszyscy 
składają się na jednego indyka i zwycięzca 
pożera go na oczach całej gromady. Zawsze 
myślę o tej scenie, kiedy widzę reklamy róż-
nych toto-lotków. Loterie są dla ludzi, którzy 

Lech Jęczmyk

Przygody 

z filmem
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nie mają szans na dorobienie się pracą, ich 
popularność jest miarą nędzy społeczeństwa. 
W tym filmie oglądamy też anioła, który biega 
tak, jakby nic nie ważył, jakby unosił się w 
powietrzu. Dziś zrobiono by to elektronicznie, 
wtedy, sześćdziesiąt lat temu, zaangażowano 
brazylijskiego mistrza trójskoku Da Silvę. 

Kino było sztuką, patronowała mu Dzie-
siąta Muza i szacunek dla niej nakazywał 
ubrać się do kina wyjściowo, mimo że na sali 
było ciemno. Na seansach zawsze były kom-
plety widzów i najpierw trzeba było swoje 
odstać w kolejce. Kto nie miał cierpliwości 
albo chciał zaimponować dziewczynie pań-
skim gestem, mógł kupić za podwójną cenę 
bilet od „konia”, który swoje odstał albo miał 
układ z kasjerką. Czasem proceder ten przy-
bierał formę wysoce zorganizowaną. W mie-
ście wiszą plakaty o występach popularnego 
zespołu. Na kasie kartka „wszystkie bilety 
wyprzedane”. Wszystkie bilety idą przez kilku 
koni za podwójną cenę. Następne ogłoszenie: 
„Występ odwołany z powodu choroby solisty. 
Kasa zwraca za bilety”. Oczywiście, po cenie 
nominalnej. 

Do października 1956 roku działały oto-
czone tajemnicą kina przy ministerstwach i 
urzędach centralnych. Możliwość obejrze-
nia filmu bez stania w kolejce to był istotny 
przywilej! Prawdopodobnie pokazywano tam 
również niektóre filmy niepuszczone przez 
cenzurę do szarej publiczności. Potem włączo-
no te kina do sieci i było to jedno z osiągnięć 
Polskiego Października. Pierwszym filmem 
zachodnim (poza komunistycznymi dziełami 
francuskimi i włoskimi) był „Hamlet” Lau-
rence’a Oliviera. Przed stojącym wśród ruin 
kinem Atlantic działy się dantejskie sceny, 
żeby połączyć dwóch klasyków. Na ulicy stała 
długa kolejka ale na podwórzu przed wejściem 
kłębił się bezładny zdesperowany tłum. Wdra-
pałem się wtedy na mur, doszedłem po nim do 
miejsca nad wejściem do kasy i z okrzykiem 
„uwaga” skoczyłem. Wylądowałem miękko 
na biomasie i wcisnąłem się do środka, żeby 
zobaczyć tę sensacyjną nowość: „Hamleta”. 

Film zawsze opierał się na aktorach. 
Jeszcze bardziej na aktorkach. Kino dawało 
możliwość zabłyśnięcia paniom, które nigdy 
nie utrzymałyby się na scenie ale ze względu 

na należyte ukształtowanie powierzchni były 
atrakcyjne filmowo. Obok niezapomnianej 
Andrey Hepburn brylowały Gina Lolobrygi-
da i Brigite Bardot. A męscy (bardzo męscy) 
giganci ekranu? Niezwyciężony John Way-
ne, który trzymał się do końca i jako ostatni 
zmarł na raka z ekipy, która nakręciła film na 
pustyni Newada, na miejscu próbnej eksplozji 
atomowej. Gary Cooper, którego kowbojski 
chód starali się naśladować chłopaki na całym 
świecie. Nie wiedzieli, że w wieku jedenastu lat 
potrącił go samochód i maskował uszkodzone 
biodro. Albo nasz Zbyszek Cybulski. Wajda 
robił „Popiół i diament”, jak to niedobrze jest 
przeciwstawiać się władzy komunistycznej, bo 
się wyląduje na śmietniku historii, a Cybulski 
zagrał to tak, że wyszedł film antysystemowy. 
Czytałem poświęcone mu wiersze poetów ame-
rykańskich i rosyjskich. Opowiadała mi Rosjan-
ka, że weterani  z Afganistanu robią ten numer z 
zapalaniem kieliszków spirytusu jak zniczy. 

Czy w dzisiejszych filmach są jeszcze tacy 
aktorzy? Wydaje mi się, że podobnie jak w 
wielu dziedzinach technika wyrugowała czło-
wieka. Kiedyś jeden aktor z jednym mikrofo-
nem na tle czarnej kurtyny. Dziś błyski, huki, 
chórki i balety mają odwrócić uwagę od tego, 
że śpiewak ma głos nienadzwyczajny. A dobry 
aktor nie ma szans, żeby się wykazać. 

Pokazały się wreszcie filmy SF. Rzeczy 
sowieckie i enerdowskie były produkcyjnia-
kami (to znaczy utworami sławiącymi pracę 
dla dobra), tyle że w dziwacznych strojach. 
Absolutną bombą były czeskie filmy Zemana 
(„20.000 mil podmorskiej żeglugi”), stylizo-
wane na dziewiętnastowieczne ilustracje. Za-
równo filmy socjalistyczne jak amerykańskie 
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, które 
oglądałem dużo później, miały jedną cechę 
wspólną: wszystko na nich było nowe, świe-
żo wyprodukowane z błyszczącego plastyku. 
Trzeba było lat, żebyśmy się zżyli z przyszło-
ścią, żeby pokazały się w filmach zardzewiałe 
statki kosmiczne i obozy pracy na odległych 
księżycach. Pomyśleć, że nasza siermiężno - 
kryzysowa teraźniejszość była pięćdziesiąt 
lat temu upragnioną przyszłością. Przyszłość 
utraciła swój powab, młodzież zamiast bawić 
się w kosmonautów wykuwa zbroje i groma-
dzi się w koła rycerskie. Oto znak czasu. 
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Jedyny obowiązek: być dzieckiem.
Raz na jakiś czas dopada mnie niepohamo-

wana chęć powrotu do dzieciństwa. Do, jakże 
wyidealizowanego świata, gdzie królowały 
misie, gra w gumę z koleżankami na boisku, 
wielogodzinne warcabowe turnieje, babcine 
łakocie, łagodność dni których rytm był barw-
ny, przepełniony słodyczą i od czasu do czasu 
łzami z powodu ran nabytych podczas leśnych 
zabaw w podchody. 

Bezcenny czas. Czas przeszły dokonany. 
Nadchodzi wiosna. Wyciąga swoje zielo-

ne pnącza w głąb uśpionych w ziemi ziarenek, 
składa na nich swój życiodajny pocałunek. 
Jakby przez przypadek musnęła też moje wnę-
trze, łagodnie otuliła wspomnienia, obudziła 
krainę, która spała snem tak długim, że zaczę-
łam zapominać. 

Zobaczyłam moją Fantazję. Była na gra-
nicy wyczerpania. Po drugiej stronie lustra, 
zamiast raju, dającego radosne wytchnienie, 
czekała rozprzestrzeniająca się pustka rutyny 
życia, mojego życia. Zdezorientowana prze-
chadzałam się po okolicy, w której słońce ani 
myślało wychodzić. Próżno szukać tu choćby 
białego królika. I wtedy usłyszałam bardzo 
odległe, ale jakże znajome takty piosenki 

sprzed lat, Neverending Story śpiewał Limahl. 
Rety, kiedy to było? W odpowiedzi nad moją 
głową przeleciał ogromny futrzasty smok, a w 
pysku trzymał tabliczkę z datą 1984. Falkor? 
A gdzie dzielny Atreju i Bastian? Jak to gdzie, 
na moim grzbiecie, usłyszałam w odpowiedzi 
i zobaczyłam uśmiechniętych chłopców wy-
krzykujących coś jeden przez drugiego: Nie 
możesz przestać marzyć! Nicość już zaczęła 
zjadać Fantazję!

Obudziłam się z przeogromną chęcią 
obejrzenia filmów, które w łagodny sposób 
przypomną mi jak się tworzy, przekracza 
granice, lata, wierzy w uniwersalne praw-
dy i swoje nieograniczone możliwości. Na 
pierwszy seans wybrałam rzecz jasna „Nie-
kończącą się opowieść”. Po paru minutach 
stwierdziłam, że to jednak zbyt dziecinne dla 
mnie. Naiwne strasznie. I takie... „stare”, bez 
efektów specjalnych. Błe. Chwila, dajmy so-
bie szansę... Faktycznie, sama nie wiem kie-
dy pochłonęła mnie Fantazja, rzeczywistość 
pozornie bez fajerwerków. Wiele łez prze-
lałam, a najwięcej oddałam scenie, w której 
ukochany koń Atreyu ginie na Bagnach Roz-
paczy przy akompaniamencie jakże smutnej 
piosenki... 

Agnieszka Kawula-Kubiak

Fantazja 
ocalona
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Po półtorej godzinie zaczynałam sobie 
przypominać prawdy tak dawno przykurzone.

Kolejny dzień przyniósł nowy stary filmy. 
Tym razem skoczyłam do 1985 roku i lekko 
zaśniedziałej już płyty z The Goonies. Tu łez 
było mniej, za to śmiechu co niemiara. Z rado-
ścią przeniosłam się na malownicze wybrzeże 
na przylądku Cauldron Point i skrywanych 
tam skarbów pirata Jednookiego Willy’ego, 
które domagały się wyprawy poszukiwaw-
czej. A skoro mamy legendę, skarb, pułapki i 
rzecz jasna mapę, znajdą się chętni na przy-
godę. Goonies, paczka przyjaciół, odważnych, 
pomysłowych, ale przede wszystkim walczą-
cych o szczytne cele do samego końca, patrzą-
cych na sprawy dorosłych szczerymi sercami. 
Dla nich to, co brzydkie jawi się jako piękne, 
trudne okazuje się proste, kiedy u boku stoi 
przyjaciel, a prawdziwego bogactwa nie szuka 
się w cyfrach. 

Sporo bym oddała, móc wrócić do lat 
szczenięcych i tej przygody czającej się nie-
mal pod każdym kamieniem. Goonies zagrali 
na tej nucie żądnej tajemnicy i chęci spraw-
dzenia co czeka na drugim końcu tęczy. 

Moja Fantazja powoli zaczęła powracać do 
dawnej świetności. Chatki krasnoludów wyra-
stać poczęły jak grzyby po deszczu, pojawiła 
się wróżka zębuszka, latający dywan, magicz-
ny kamyk spełniający życzenia... Nawet on tu 
był... stwór, którego tak bardzo się bałam dzie-
cięciem będąc. Szczur gigant, mieszkający w 
wielkim jałowcu, tuż przy furtce stanowiącej 
bramę łączącą mnie z bezpiecznym podwór-
kiem, a nieznanym światem ulicy... Prawdzi-
wy, wielki skok rozwojowy mojej Fantazji 
nastąpił po seansie filmowym z Harrym Potte-
rem. Obejrzałam wszystkie sześć części po raz 
chyba trzeci, a że spragniona byłam jeszcze, 

dokarmiłam się obrazami wyprodukowanymi 
przez mój umysł w trakcie lektury ostatniego 
tomu przygód młodego czarodzieja. Jednak 
ciągle czegoś mi brakowało i nie byłam w sta-
nie powiedzieć czego konkretnie. 

Otulona w puchową kołdrę ciepłych wspo-
mnień szukałam dalej aż do dnia kiedy trafiłam 
na Pandorę... Była poezja, fajerwerki, bezkre-
sny spokój. Avatar wstrząsnął mną, zatrzymał, 
zachwycił. Do teraz nie potrafię opisać wszyst-
kich uczuć, jakie obudził we mnie ten film. Po 
wyjściu z kina długo nic nie mówiłam. Moja 
Fantazja połączyła się z Pandorą. 

Z reguły to książi mnie żywią, tym razem 
właśnie film przeniósł mnie do wymarzonego 
domu za którym tęskniłam od wielu lat. I po-
myśleć, że musiałam się udać na inną planetę, 
żeby przypomnieć sobie o wszystkich moich 
dziecięcych światach... 

Obecnie podróżuję rakietą, która zatrzy-
muje się na poszczególnych przystankach mo-
jej dorosłości. Bywa, że robi wyjątek i wysa-
dza mnie na Pandorze, żebym mogła odpocząć 
od bycia dużym, poważnym i zabieganym 
człowiekiem. Tu czas przestaje się liczyć, bo 
jak może mieć znaczenie coś czego nie ma?

Jedyny obowiązek: być dzieckiem.

Agnieszka Kawula-Kubiak

Jest dziennikarką. Zajmuje się publicysty-
ką społeczną. Na drugim biegunie jej zainte-
resowań jest literatura fantastyczna. Autorka 
książki: „Lubię być fantastą. Rozmowy”, Wy-
dawnictwo Dolnośląskie 2009,  zbiór wywia-
dów z pisarzami polskiej fantastyki. 

Kiedy nie pisze, zajmuje się hawajskim 
masażem Lomi Lomi Nui.
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filmowe top ten
2000 - 2009

Marcin Bronhard

1. „Władca Pierścieni” 
2. „Mulholland Drive” 
3. „Dystrykt 9”  
4. „Ludzkie Dzieci” 
5. „Terminator 3: Bunt Maszyn” 
6. „Gwiezdne Wojny - Epizod III: Zemsta Sithów” 
7. „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” 
8. „Potwory i Spółka” 
9. „Zakochany bez Pamięci” 
10. „Nocna Straż”

Bez większych zaskoczeń, ale z drugiej strony muszę przyznać, że trochę się rozstałem z kinem 
fantastycznym w ostatnich latach i na pewno wielu tytułów nie widziałem. Na szczycie żadna 
niespodzianka, film wyczekiwany jak nic innego w ostatnich latach sprostał oczekiwaniom. Da-
lej ostatni, jak na razie, wielki film Lyncha. Po nim dwa przykłady tego, że dla mnie liczy się 
przede wszystkim pomysł i jego konsekwentna realizacja, a nie gwiazdy i wielki budżet. Takie 
właśnie są „Ludzkie Dzieci” (acz w tym przypadku obsada taka zupełnie anonimowa nie jest), 
a zwłaszcza „Dystrykt 9”. Trzeci „Terminator” trafia tu głównie za końcówkę, bo wcześniej jest 
dość średnio, trzecie (względnie szóste) „Gwiezdne Wojny” – podobnie. „Piraci z Karaibów” 
wskrzesili nieco zapomnianą tradycję Kina Nowej Przygody, szkoda, że następne części zamie-
niły się trochę w autoparodię. Z natłoku dobrych propozycji animowanych wybrałem przesym-
patyczną opowieść o potworach. „Zakochanego bez pamięci” obejrzałem z dużym poślizgiem, 
uprzednio odstraszony przez idiotyczną polską wersję tytułu i odtwórcę głównej roli – wielkim 
było to błędem, film jest znakomity, pozostaje mi tylko powtórzyć to, co wcześniej napisałem o 
pomysłowym scenariuszu (mógłbym tu jeszcze wspomnieć „Memento” i „Efekt Motyla” – słab-
sze, ale również bazujące na oryginalnym pomyśle). Na koniec dowód, że nie trzeba siedzieć w 
Ameryce, żeby zrobić dobry film, na dodatek z bardzo dobrymi efektami, za nie takie wielkie 
pieniądze. I jak nie zespuć dobrego materiału literackiego. Tak, panowie Szczerbic i Brodzki, te 
dwa ostatnie zdania były do Was.
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Piotr Derkacz

1. „Władca Pierścieni” (2001 – 2003)
Długo oczekiwany film, który nie zawiódł ani widzów, ani fanów Tolkiena, pomimo uproszczeń 
w stosunku do powieści. Przez bardzo długi czas pozostanie wzorem dla twórców kina fanta-
stycznego (imdb rating 8,8-8,6/10).

2. Seriale fantastyczne – „Battlestar Galactica”, „Lost”, „Firefly”
Nie sposób nie zauważyć, że bardzo dobre seriale fantastyczne zyskały sporą popularność. Nie 
rażą już ani wystającą „dyktą”, ani „gumowymi mackami”, są dopracowanie na równi z pełno-
metrażowymi holywoodzkimi produkcjami. Zauważalna jest także ich popularnośc poza fanta-
stycznym światkiem. Co cieszy.

3. „Vidocq” (2001)
Film, który niesłusznie przeszedł bez większego echa. Reżyser potrafił wykorzystać efekty spe-
cjalne nie w celu pokazania efektownych eksplozji tylko pokazania Paryża w XIX wieku bę-
dącego na skraju rewolucji. Scenariusz z dobrym twistem, delikatne motywy ponadnaturalne, 
świetni aktorzy. Palce lizać. (imdb rating 6,5/10).

4. „Dystrykt 9” (2009)
Nowa jakość w kinie fantastycznym. Pomimo niedoskonałości film daje widzom niespotykane 
wcześniej poczucie realizmu. Scenariusz w części w ciekawy sposób zrywa z wieloma kliszami 
kina sf. Szerzej w recenzji (imdb rating 8,3/10).

5. „Sin City” (2005)
Genialna adaptacja komiksu Franka Millera. Przytłaczający, cieżki klimat wciąga od pierwszych 
kadrów. Chyba do obecnej chwili nikomu nie udała się lepsza ekranizacja komiksu (imdb rating 
8,3/10).

6. „Nocna Straż” (2004)
Tym filmem kinematografia rosyjska przypomniała o swoim istnieniu. Okazało się, że przy bar-
dzo przyzwoitym budżecie udało się zrobić rewelacyjny film science-fiction. Jak ktoś trafnie 
zauważył – Nocna Straż wygląda jak skrzyżowanie Matrix-a i prozy Kira Bułyczowa (imdb 
rating 6,5/10).

7. „WALL-E” (2008)
Jedyny animowany film w tym zestawieniu. Na uwagę zasługują także pozostałe filmy wypro-
dukowane przez studio Pixar. Świetnie narysowany – kto by się spodziewał, że robot sprzątający 
może mieć mimikę oddającą całe spektrum emocji? (imdb rating 8,5/10)

8. „Deathwatch” (2002)
Klimatyczny horror w realiach pierwszej wojny światowej. Straszy porządnie przy oszczędnej 
oprawie wizualnej (imdb rating 5,9/10).

9. „Egzorcyzmy Emily Rose” (2005)
Drugi horror w zestawieniu. Świetnie przestawione zderzenie wiary ze „szkiełkiem i okiem”. 
Świetnie zagrany i autentycznie przerażający (imdb rating 6,8/10).

10. „Avatar” (2009)
Film zwiastujący nową erę w kinematografii. Wizualnie oszałamiający. A scenariusz to po prostu 
bajka. Nie należy więc bajki krytykować za naiwność i czarno-białe postaci, ani doszukiwać się 
drugiego dna.  Polecam zanurzyć się w fantastyczny świat Pandory z nadzieją, że nowe możli-
wości w przyszłości zostaną wykorzystane do opowiedzenia ciekawszych historii. (imdb rating 
8,5/10).
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Michał Protasiuk

1. „Mullholand Drive”
Slavoj Zizek, wpływowy słoweński filozof, nazwał Davida Lyncha „głupcem, któremu udało się 
dotknąć w kinie czegoś, o czym sam nie miał pojęcia”. W „Mullholand Drive” Lynch pokazuje, 
że ta opinia jest krzywdząca, bo jeśli chce, to potrafi trzymać na wodzy logiki artystyczne wizje. 
W efekcie narracja uporządkowana jest podług racjonalnego klucza i film nie rozpada się na 
mozaikę przypadkowych scen (co zdarzało się Lynchowi wcześniej i później). A my dostajemy 
w efekcie arcydzieło i poczucie obcowania z najprawdziwszą Tajemnicą.
2. „Strażnicy”
Najlepsza ekranizacja najlepszego komiksu wszechczasów. Genialnie oddany klimat mrocznych lat 
’80 i balansowania na krawędzi atomowej zagłady (świetny motyw z Doomsday Clock). Do tego 
dialog z popkulturową historią Ameryki i ostateczne rozliczenie się z superbohaterskim mitem.
3. „Władca Pierścieni”
Komentarz zbędny. Pierwsze dziesięć minut „Wyprawy” (streszczenie historii pierścienia) to 
chyba najlepsze otwarcie, jakie można wymarzyć sobie w kinie. Dalej też trzyma poziom, choć 
czasami można się zastanawiać, dlaczego niektóre książkowe wątki zostały wycięte. „Wypra-
wa” zdecydowanie najlepsza.
4. „V jak Vendetta”
Uwielbiam antyutopie, a „V jak Vendetta” to najbardziej klasyczny przykład kina w tym sty-
lu. Znowu komiks, ponownie lata ’80, tym razem ostre rozliczenie z doktryną tatcheryzmu. W 
dodatku „V jak Vendetta” weszło do polskich kin w najmroczniejszych momentach IV RP, co 
dodatkowo wzmagało emocje i przyjemnie łechtało moją głęboko ukrytą naturę buntownika.
5. „300”
Bo w kinie czasami chodzi właśnie o to. Emocje. Nie żadne tam skomplikowane historie, wielo-
wątkowe narracje, czy wysublimowane kreacje aktorskie. Banalnie prosta, mitologiczna historia o 
garstce dzielnych Spartan powstrzymujących atak Persów. Ale JAK opowiedziana. Bardzo śmieszyły 
mnie zawsze recenzje przykładające do „300” realistyczno-historyczny klucz interpretacyjny.
6. „Mroczny Rycerz”
Kolejna ekranizacja komiksu. Batman, Joker i Two Face są wreszcie dorosłymi facetami i leje 
się prawdziwa krew, a dylematy moralne żywcem przeniesiono z antycznych tragedii. Ambitne 
kino, choć o facetach w pelerynach.
7. „Przez ciemne zwierciadło”
Świetna lekcja: „Jak filmować prozę Dicka”. Niesamowity eksperyment wizualny (film aktorski 
„pomalowany” na taśmie filmowej), opowiadający pogmatwaną fabularnie historię o narkomanach 
i policjantach. Nikomu innemu do tej pory nie udało się lepiej odtworzyć owego ontologicznego 
drżenia Dicka – czy rzeczywistość jest tym, czym nam się wydaje być, czy w ogóle istnieje jaka-
kolwiek rzeczywistość? Nie obraziłbym się, gdyby w ten sposób zrobili też „Ubika” czy „Valis”.
8. „Cząstki elementarne”
Ekranizacja jednego z najciekawszych współczesnych prozaików, czyli Michaela Houellebecqa. 
Niby mało tutaj fantastyki, ale ja widzę w tym lodowato chłodną transhumanistyczną wizję – 
historię naukowca owładniętego wizją postludzkiego świata, gdzie reprodukcja gatunku będzie 
możliwa bez rozmnażania płciowego.
9. „Raport mniejszości”
Dick po raz drugi. Fajny przykład komercyjnego kina z ambicjami na coś więcej. Gdyby całe 
Hollywood produkowało filmy na tym poziomie, byłoby super
10. „Zakochany bez pamięci”
Wyluzowany, absurdalny humor, świetne pomysły i niegłupia historia. Znacie lepsze sposoby na 
spędzenie miłego wieczoru?
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Wojciech Szyda

(kolejność dowolna)  
 
1. „Dwie wieże”  
2. „Mroczny Rycerz”  
3. „Wersja ostateczna” (lub „Zakochany bez pamięci”)  
4. „Ludzkie dzieci”  
5. „Sin City” lub „300” (za wizualność)  
6. „Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów”  
7. „Avatar” 
8. „Parnassus”  
9. „Nocny Patrol” 
10. „Moon” (lub „Solaris”)  
rezerwa:  
11. „Raport mniejszości”  
12. „Vidocq” 
13. „Źródło”

ZakazanaPlaneta.pl

Postanowiliśmy zaufać naszym kolegom redaktorom. Zapewne ich propozycje filmów dziesię-
ciolecia, będą zgodne z naszymi oczekiwaniami (przynajmniej częściowo;-).
My proponujemy listę nieco odmienną. Filmy z półki, na którą niektórzy zaglądają chyba zbyt 
rzadko. A warto do cholery!

(kolejność filmów na liście alfabetyczna)

1. „Bubba Ho-Thep” (2002), reż. Don Coscarelli, w roli głównej 
Król Aktorów 
2. „Le pacte des loups” (2001), reż Christophe Gans
3. „Doomsday” (2008), reż. Neil Marshall 
4. „Freddy vs. Jason” (2003), reż. Ronny Yu 
5. „Frequency” (2000), reż. Gregory Hoblit 
6. „Ghosts of Mars” (2001), reż. John Carpenter 
7. „Iron Man” (2008), reż Jon Favreau 
8. „Mummy Returns, The” (2001), reż. Stephen Sommers 
9. „Postal” (2007), reż. UWE BOLL! 
10. „Rambo” (2008), reż. Sylvester Stallone

W imieniu redakcji ZP
Lord New Age
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Magdalena i Krystian Krystkowiak

ranking filmów

1. „(T)Raumschiff Suprise - Periode 1” - najlepszy polski dubbing niemieckiego filmu do czasu 
Elektro.
2. „Frequently Asked Questions About Time Travel” - Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o 
podróżach w czasie, ale baliście się zapytać.
3. „The Prestige” - „Trzeci akt, nazywany jest z francuska Prestige (sztuczką). Chwila, w której 
życie leży się na szali, a tobie dane jest zobaczyć coś, czego wcześniej nie widziałeś.”
4. „Stardust” - O jednym takim co pojmał Gwiazdę.
5. „Serenity”- Han Solo ze swoim Falconem Millenium nie jest godzien polerować drążka ste-
rowego Serenity Malcolma Reynoldsa.
6. „Star Trek” - Czyżby Koniec hegemonii Starwars...?
7. „El Espinazo Del Diablo”- Hiszpania 1939, nawiedzony sierociniec. Guillermo del Toro 
sprzed Blade 2, Hellboya i Hobbita. 
8. „The Dark Knight”- praktyczny poradnik zbieracza ołówków.
9. „Shaun Of The Dead” - brytyjskie zombie vs brytyjski bywalec pubu.
10. „Shadow Of The Vampire” - Willem Dafoe jako Max Schreck jako Nosferatu jako Willem 
Dafoe.

ranking seriali

1. „Battlestar Galactica” - Jest tylko jeden serial SF a BSG to skrót od tytułu jego.
2. „True Blood” - Wszak całe życie czekaliśmy na wampiry w dresach, mówiące z południo-
wym akcentem.
3. „Firefly” - Wspominaliśmy, że Han Solo ze swoim Falconem Millenium nie jest godzien 
polerować drążka sterowego Serenity Malcolma Reynoldsa?
4. „Terminator: The Sarah Connor Chronicles” - Czyli Terminatora historia prawdziwa.
5. „Life on Mars” - Psychodeliczna podróż do Anglii lat 70.
6. „Lost” - Po co odpowiadać na pytania, skoro można mnożyć nowe?
7. „Misfits” - Superbohaterowie made in Britain, czyli ile zła kryje się w jednym Angliku.
8. „Being Human” - Wampir, wilkołak i duszyca w jednym stali domu.
9. „Carnivale” - Bóg i Szatan w czasach Wielkiego Kryzysu w Ameryce.
10. „Pushing Daisies” - Aż trudno uwierzyć, że nie zobił tego Tim Burton.
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Marcin Bronhard

Lem na ekranie
Lem nigdy nie miał szczęścia do ekranizacji. 
Niektórzy mówili, że „niefilmowy”, z czym 
ciężko się do końca zgodzić – na podstawie 
„Niezwyciężonego” czy „Śledztwa” dobre 
filmy mogłyby teoretycznie powstać nawet 
krótko po owych publikacjach, bez czekania 
na rozwój efektów technicznych. Nasz „Prze-
kładaniec” to w gruncie rzeczy marginalna 
ciekawostka, o „Teście Pilota Pirxa” albo 
„Milczącej Gwieździe” lepiej nie wspomi-
nać. Jedynym wyróżniającym się obrazem był 
„Solaris” Tarkowskiego, ale reżyser poszedł tu 
mocno obok Lemowskiej wizji, tworząc film 
na zupełnie inny temat; Lem, swoją drogą, nie 
zostawił na nim suchej nitki.

Gdy więc świat obiegła wieść o kolejnej 
ekranizacji najsłynniejszej bodaj powieści 
Mistrza, wszyscy byli w rozterce. Bo „nie-
filmowy”, bo Tarkowski zrobił nie wiadomo 
co, bo reżyser uznany, ale raczej od dramatów 
psychologicznych, bo Clooney za ładny. I każ-
dy miał trochę racji – powstał film niezły, ale 
znowu na inny temat.

Do czasu nawet trzyma się książki – Ke-
lvin przybywa na stację, ma zbadać problemy, 
jest OK. Ale szybko pojawia się to, co dener-
wowało w „Raporcie Mniejszości” – prze-
rabianie wątków damsko-męskich w stronę 
tzw. „hollywoodzkości”. Niestety happy(?) 
endu dla „Solarisu” nie zaakceptuje żaden 
fan Lema, jakkolwiek przekonująco Clooney 
i McElhone nie staraliby się grać. Wreszcie 
grzech jeszcze większy – ocean. W książce 
chyba główny bohater, dla wielu ważniejszy 

od Kelvina. W filmie – zredukowany prawie 
do zera.

Cieszy z jednej strony, że Soderbergh miał 
własną wizję, własne pomysły, nie chciał być 
niewolnikiem książki, ale gdy człowiek w ten 
sposób porwie się na dzieło, będące gdzie-
niegdzie obiektem prawdziwego kultu, sam 
wystawia się na ataki. Tym bardziej, że film 
poszedł w stronę love story w Kosmosie z w 
miarę szczęśliwym zakończeniem, a to akurat 
najmniejsza linia oporu, po której można sobie 
snuć własne wersje „Solaris”. Z książki o ta-
jemnicy, o Nieznanym, zrobił się film o próbie 
odzyskania miłości. Trochę mało, nie?

Film, dodajmy, całkiem ładny. Do aktorów 
ciężko się przyczepić, zdjęcia momentami są 
przepiękne – inna sprawa, że wyglądają na 
dość mocno inspirowane „2001” Kubricka. 
Tym samym powstał obraz przyzwoity, ale 
znowu w kategorii „Ekranizacja Lema” należy 
go przyjąć jako porażkę. Kto następny?

Solaris (2002), reż. Steven Soderbergh

R E C E N Z EJ

F I L M O W E
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Wbrew pozorom, przejmowanie przez spe-
cjalistów od efektów specjalnych roli re-
żyserów nie jest w kinematografii niczym 
niezwykłym. Nieczęsto jednak zdarza się, 
aby powierzano im reżyserowanie naprawdę 
ważnego filmu. Tak było jednak w przypad-
ku człowieka ukrywającego się pod pseudo-
nimem Pitof, który otrzymał szansę prze-
niesienia na ekran postaci Eugène François 
Vidocq - pierwszego na świecie detektywa, 
uznanego za twórcę współczesnej krymino-
logii oraz pierwowzoru Sherlocka Holme-
s'a.  

Trzeba przyznać że reżyser swojej szan-
sy nie zmarnował  - stworzył jeden z najważ-
niejszych i najlepszych filmów francuskich 
ostatniej dekady, który zresztą otworzył 
mu bramy do Hollywood. Film zaczyna się 
bardzo mocnym akordem, bo sceną śmierci 
głównego bohatera. Od tego momentu śle-
dzimy wydarzenia w retrospekcji, odkry-
wane przez młodego dziennikarza, któremu 
detektyw miał zlecić stworzenie swojej bio-
grafii (warto nadmienić że prawdziwy Vi-
docq rzeczywiście zezwolił na jej spisanie 
nieznanemu autorowi).

Wraz z Etienne (owym dziennikarzem) 
przemierzamy ulice Paryża w roku 1830, na 
chwilę przed wybuchem rewolucji lipcowej. 
Nie jest ona jednak umieszczona gdzieś w 
tle, zupełnie poza wydarzeniami. Widać ją 
bowiem wszędzie - w strachu urzędników, 
determinacji dziennikarzy (Karol X nie-
bawem zlikwiduje wolność prasy) oraz w 
tłuszczy szalejącej na ulicach, przez którą 

bohater będzie się musiał wręcz przedzierać. 
W atmosferze stałego zagrożenia, wprost 
wiszącego w powietrzu Etienne podąża tro-
pem ostatnich poczynań Vidocq, otrzymując 
strzępki informacji od napotykanych osób. 
Ten trop ostatecznie doprowadzi go do ta-
jemniczego człowieka w masce, przyczyny 
zguby Vidocq. 

W całym filmie widać rękę reżysera-spe-
cjalisty od efektów wizualnych. Paryż jest 
oddany bardzo wiernie, doskonale zrekon-
struowany przy pomocy efektów kompute-
rowych. Jednocześnie jednak wszystko jest 
ukazane w sposób jak najbardziej artystycz-
ny, odrobinę niepokojący i często przekolo-
rowany - co umiejętnie podsyca atmosferę. 
Całość uzupełnia muzyka Bruno Couilais'a 
chwilami przywodząca na myśl utwory Woj-
ciecha Kilara. 

Czasy w jakich dzieje się akcja filmu są 
przygnębiające, miasto brudne i ciemne, ale 
sekret jaki ostatecznie skrywa maska jest 
jeszcze mroczniejszy...

Vidocq, reż. Pitof, 2001.

Fr a n c u s k i e  k i n o  f a n t a s t y c z n e
Daniel Kosse

Śledztwo 
w Paryżu
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W roku 1995 powstał „Wybrany” (Crying 
Freeman) - jeden z najciekawszych filmów 
akcji z elementami sztuki walki (kiedyś po-
pularnie zwanymi po prostu „filmami kara-
te”). Niezwykłość tego filmu opierała się na 
kilku prostych elementach. Była to bowiem 
adaptacja mangi o tym samym tytule, wypro-
dukowanej w kooperacji kanadyjsko-japoń-
skiej i wyreżyserowanej przez francuskiego 
reżysera, Christophe Gansa. Bardzo sprawnie 
zrealizowany, okraszony mistycyzmem i ar-
tystycznymi ujęciami „Wybrany” wyrożniał 
się pozytywnie na tle ówczesnych, zachod-
nich produkcji tego typu. Niestety, daleko mu 
było do doskonałości, zresztą pojawił się u 
schyłku popularności tego rodzaju filmów, 
przynajmniej w wydaniu zachodnim. Nie był 
nawet wyświetlany amerykańskich kinach.

Zwrócił jednak na siebie uwagę i zapew-
ne dlatego Christophe Gans otrzymał szan-
sę zrealizowania w swoim rodzinnym kraju 
jednego z najdroższych filmów francuskich 
ostatniej dekady. Reżyser (a zarazem współ-
scenarzysta) wybrał tym razem film kostiu-
mowy, umiejscowiony w roku 1764 będący 
połączeniem horroru z obrazem „płaszcza i 
szpady”, okraszonym zagadką kryminalną i 
przyprawiony fantastyką. Nazwał go „Brater-
stwo Wilków” („Le Pacte Des Loupes”).

Jeszcze przed „Wybranym” Christophe 
Gans zrealizował jeden epizod w horrorze 
„Necronomicon”, opartym na twórczości 
H.P.Lovecrafta. Tak więc mroczny, okulty-
styczny klimat nie był mu obcy. Horror w 
„Braterstwie Wilków" wprowadza tajem-

nicza bestia, która zabija dziesiątki ludzi w 
Gevaudan, miejscowości na prowincji fran-
cuskiej. Główny bohater, będący botanikiem 
królewskim, a jednocześnie pozukiwaczem 
przygód, otrzymuje zadanie narysowania, a 
następnie wypchania bestii gdy ta zostanie 
ujęta i zabita. Razem ze swoim towarzyszem, 
czerwonoskórym Mani, którego poznał wal-
cząc w północnoamerykańskich koloniach 
francuskich, Gregoire de Fronsac przybywa 
do mrocznego Gevaudan tonącego w stru-
gach deszczu. Napotyka tutaj na wpół dzi-
kich myśliwych, przerażonych wieśniaków, 
żołdaków którym zlecono ujęcie bestii oraz 
zblazowaną szlachtę, która tylko w nieznacz-
nym stopniu przejmuje się bestią pożerającą 
„hałastrę”. W tym momencie rozpoczyna się 
bardzo nastrojowa, miejscami pełna grozy i 
tajemnicy, czasem pełna romantyzmu opo-
wieść. Nad całością unosi się duch nadcho-
dzących zmian, jakie ma przynieść zbliżająca 
się rewolucja francuska.

Wspaniałe krajobrazy, cudowne uję-
cia, wyraziście i świetnie zagrane postaci 
oraz oryginalnie opowiedziana fabuła filmu 
sprawiły, że „Braterstwo Wilków” ogląda 
się z prawdziwą przyjemnością. Jedynym 
elementem, który w jakiś sposób czyni film 
kontrowesyjnym są sceny akcji, czy konkret-
niej najróżniejszych bójek jakie toczą się na 
ekranie. Otoż Gans postanowił je zrealizo-
wać w formie... pokazów sztuk walki. Stąd 
też wspomniałem „Wybranego” na początku 
tego artykułu - znając historię dokonań reży-
sera. Łatwo można się domyślić, iż zreali-
zowal sceny walki w ten, a nie inny sposób, 
właśnie ze względu na to że po prostu jest 
to sposób przedstawienia walki który potrafi 
dobrze zrealizować. Jak sam przyznaje, uznał 
że wtrącenie takiego dosyć nietypowego i 
pop-kulturowego elementu podniesie oglą-
dalność filmu.

Należy jednak uczciwie nadmienić, 
że sceny te nie wyglądają jakoś specjalnie 
ostentacyjnie, zostały mocno stonowane 

Fr a n c u s k i e  k i n o  f a n t a s t y c z n e
Daniel Kosse

Francuskie
karate
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by przypominać trochę bardziej energiczne 
wersje normalnych, XVIII wiecznych bó-
jek. Jednak zwracają na siebie uwagę i mogą 
drażnić, zwłaszcza co bardziej purystycznych 
widzów. Gdzie jest jednak fantastyka w tym 
filmie? Pojawia się bardzo dyskretnie, obja-
wia mistycyzmem otaczającym Mani, nie do 
końca wyjaśnionymi afrykańskimi tajemnica-
mi i egzotyczną bronią. Zawsze jest na grani-
cy realności, ale niewątpliwie „Le Pacte Des 
Loupes” należy traktować jako fantastykę i to 
w bardzo dobrym, francuskim wydaniu.

Le Pacte Des Loupes, reż. Christophe Gans, 
2001.

Kiedy na warsztat filmowy wrzuca się słynne 
powieści lub nowele graficzne, od samego po-
czątku pojawiają się dwa istotne pytania - jak 
bardzo adaptacja będzie wierna oryginałowi 
oraz czy sam film będzie wart obejrzenia. Bar-
dzo często filmowa adaptacja okazuje  się wy-
korzystywać z pierwowzoru jedynie motywy, 
bohaterów i zarys historii. Jeśli efekt końcowy 
jest beznadziejny, film otrzymuje nazwę nieuda-
nej adaptacji Jeśli zachwyca, jest odtąd uznany 
za adaptację według wizji reżysera. Jak bardzo 
efekt końcowy zależy od podejścia osoby odpo-
wiedzialnej za reżyserię filmu, nie trzeba chyba 
tłumaczyć. Przemysł filmowy, jako absolutnie 
komercyjna istota często dokonuje kuriozalne-
go zabiegu powierzania reżyserii osobom które 
o pierwowzorze nie mają bladego pojęcia. Nie-
którzy reżyserzy owszem - znają i nawet uznają 
pierwowzór, ale pragną go przetworzyć i oddać 
zgodnie z własną wizją.

Kiedy jednak za adaptację zabiera się sam 
autor pierwowzoru, więcej niż jedna brew unosi 
się w zaciekawieniu. Odtąd kwestia czy reżyser 
zrozumie istotę pierwowzoru przestaje istnieć, 
pojawia się za to nowe pytanie - jak dobrym re-
żyserem okaże się autor oryginału? „Immortal - 
Kobieta pułapka” („Immortel - Ad Vitam”) jest 
debiutem reżyserskim francuskiego rysownika 
Enki Bilala, który postanowił zmierzyć się z 
przeniesieniem na srebrny ekran swojego naj-
słynniejszego dzieła, czyli „Trylogii Nikopola”. 
Dokładniej wybrał dwie pierwsze części „Targi 
nieśmiertelnych” oraz „Kobietę pułapkę” i na 
ich fabule osnuł dosyć luźno (o czym informuje 
na końcu filmu) fabułę obrazu. Jak bardzo istot-
ne było dodanie owej wzmianki możemy się 
przekonać już przy pierwszej scenie. Akcja fil-

Fr a n c u s k i e  k i n o  f a n t a s t y c z n e
Daniel Kosse

Rysownik
reżyserem
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mu została bowiem przeniesiona z faszystow-
skiego, futurystycznego Paryża do nieomalże 
bessonowskiego Nowego Jorku (niczym wy-
jętego prosto z „Piątego Elementu”). Cała sy-
tuacja polityczna i socjologiczna została prze-
obrażona. Zaginął gdzieś choublanquism i cze-
chosowietyzm, zastąpił go jakże dobrze znany 
motyw chciwej i nieetycznej korporacji. Także 
pomysł ubierania się, malowania i ozdabiania 
twarzy zgodnie z przekonanaimi politycznymi 
gdzieś przepadł, zastąpiony zwykłymi, prze-
ciętnymi ubraniami - cóż być może w wersji 
filmowej wyglądałyby groteskowo. Bohatero-
wie zostali trochę bardziej uszlachetnieni, także 
ich cele stały się mniej prozaiczne. Na przykład 
mieszkańcy latającej piramidy nie utknęli na 
ziemi z braku paliwa, ale przebywają tutaj by 
jeden z nich mógł spełnić swoją misję, Nikopol 
nie jest już zwykłym dezerterem, lecz bojowni-
kiem o wolność, którego „duch” daje nadzieję 
społeczeństwu ludzi i mutantów. Jill z niebie-
skowłosej dziennikarki stała się nadzwyczajną 
istotą o nieznanym pochodzeniu, itd. Fabułę 
komiksów zamieniono w kryminalną zagadkę 
z odrobiną nadprzyrodzoności, czyniąc całość 
bliższą odcinkowi serialu „Z Archiwum X” niż 
pełnej symbolizmu wizji przyszłości.

Całość jednak ma bardzo przyjemną at-
mosferę, przypomina klasyczny film noir z 
dużą dawką francuskiej estetyki. Jedynym, 
jednak bardzo dużym problemem jest wyko-
nanie filmu. Bilal postanowił bowiem stwo-
rzyć „Immortal” wykorzystując zaledwie kilku 
aktorów, a całą resztę stworzyć jedynie przy 
pomocy grafiki komputerowej. Był to obok 
„Casshern”, „Kronik Mutantów”, „Sky Captain 
& świat jutra” oraz „Sin City” jeden z pierw-
szych obrazów, którego postanowiono wyko-
nać w ten sposób. Wszyscy żywi aktorzy oraz 
komputerowe efekty wizualne wyszły świetnie. 
Charakteryzacja oraz kostiumy także zostały 
wykonane wybornie, poza jednym wyjątkiem - 
syntetycznej wersji stwora zwanego Dayac'iem. 
Nie można także zarzucić nic komputerowemu 
miastu czy też przedmiotom nieżywionym - 
stoją na naprawdę wysokim poziomie realizmu 

i artyzmu. Jednak postacie ludzi, mutantów i 
potworów (paradoksalnie, poza oryginalnym 
Dayac'iem) są wykonane bardzo słabo. Nie tyl-
ko pod względem wykonania samych modeli, 
ale także animacji ruchu postacie w „Immor-
tal” wypadają blado w porównaniu z choćby o 
kilka lat starszym „Spirits Within”. Jest to tym 
dziwniejsze, że końcówka filmu zdradza użycie 
nie jednego, lecz nawet dwóch wiodących pro-
gramów do tworzenia grafiki trójwymiarowej  - 
„Maya” oraz „Lightwave”. Ten element filmu 
jest jego najsłabszym punktem, zdecydowanie 
zasługuje na to by go usunąć i przygotować 
na nowo. Wykonanie tego byłoby zabiegiem 
prostym a jednocześnie nie burzącym w żaden 
sposób innych elementów filmu. Pozostaje tyl-
ko pytanie - czy warto tego dokonać i w jakim 
stopniu ulepszenie grafiki poprawiłoby odbiór 
całości?

„Immortal” nie jest dziełem wybitnym, nie 
jest też najlepszym przekładem oryginału na 
język filmu. Nie można mu jednak odmówić 
artystycznej wartości, nastrojowego klimatu 
oraz oryginalności. Ogląda się go bardzo przy-
jemnie, a jeśli się zignoruje „komputerowych 
aktorów” cała reszta zapewnia ucztę dla oka.

Immortel - Ad Vitam, reż. Enki Bilal, 2004 

Fr a n c u s k i e  k i n o  f a n t a s t y c z n e
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M.Night Shyalaman zasłynął „Szóstym Zmy-
słem” jako reżyser, który potrafi opowiadać 
niezwykłe historie w jeszcze bardziej nie-
zwykły sposób. Zapewne aby kontynuować 
tradycję, postanowił stworzyć kolejny film 
podobnie. „Niezniszczalny” rozpoczyna się 
garścią informacji na temat komiksów i ich 
kolekcjonerów, temat rzadko poruszany poza 
filmami Kevina Smitha. Następnie poznaje-
my niejakiego Davida (w tej roli Bruce Wil-
lis), który bierze udział w katastrofie pociągu 
i wychodzi z niej - wbrew wszelkiemu praw-
dopodobieństwu - bez szwanku. Wkrótce 
odnajduje go niejaki Elijah (Samuel L. Jack-
son), zapalony kolekcjoner i miłośnik komik-
sów, a jednocześnie człowiek, który ma tak 
kruche kości, że samo zejście ze schodów 
może się dla niego skończyć powikłanymi 
złamaniami. Kolekcjoner wysuwa więc teo-
rię, że David jest niezniszczalny i ma ponad-
ludzkie zdolności, którymi obdarowała go 
natura, by wyrównać uczynienie Elijaha tak 
kruchym. Oczywiście David mu nie wierzy, 
choć zapewne pragnąłby bardzo, bo z przy-
czyn, których chyba sam nie rozumie, jego 
życie utraciło sens.

M.Night Shyalaman zabiera nas tym fil-
mem w wolną, nastrojową podroż przez kilka 
dni życia tych dwojga ludzi. Bawi się ich ce-
chami - niezniszczalny David jest jednocze-
śnie apatyczny i zamknięty w sobie, a kruchy 
Elijah jest energiczny i komunikatywny. Fa-
buła filmu jest - podobnie jak w większości 
obrazów Shyamalana, jedną wielką logiczną 
układanką - dostajemy jej kawałki przez cały 

czas, ale dopiero na końcu układają się one 
w logiczną całość, nie mam tu jednak na my-
śli typowej zagadki kryminalnej z myleniem 
śladów - w tym wypadku każda scena ma po 
prostu ukryte, symboliczne znaczenie. Po-
wiedzieć więcej byłoby zdradzeniem fabuły 
filmu.

Z cała pewnością „Niezniszczalny” jest 
filmem jedynym w swoim rodzaju, odrobinę 
thrillerem, odrobinę dramatem obyczajowym 
a przede wszystkim - na swój sposób najory-
ginalniejszym filmem o „superbohaterach”, 
jaki kiedykolwiek powstał.

Unbreakable, reż. M.Night Shyalaman, 2000

Daniel Kosse

Niezniszczalny 
i kruchy
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W roku 1987 Hironobu Sakaguchi, będąc 
świadom kryzysu finansowego firmy dla 
której pracował - Square, postanowił nadać 
tworzonej przez siebie grze nazwę „Final 
Fantasy”, czyli „Ostateczna Fantasy”. Nie 
przewidział niestety, że jego projekt nie tyl-
ko udźwignie upadającą firmę z kryzysu, 
ale nawet zapoczątkuje serię niezwykle po-
pularnych gier, w dodatku przynoszących 
kolosalne zyski. Początkowo znana jedynie 
w Japonii, od części siódmej seria stała się 
niezwykle popularna na całym świecie. Po-
mijając wszelkie, mniej tutaj istotne aspek-
ty tej serii gier, warto wspomnieć o jednym, 
wprowadzonym właśnie w siódmej części - 
tworzonych przy pomocy komputera anima-
cji wkomponowanych w grę. Ich jakość była 
jednym z czynników który zadecydował o 
sukcesie gry, a wraz z kolejnymi wydawany-
mi pozycjami była ona coraz większa.

W końcu twórcy serii uznali, że mają 
zarówno technologię jak i możliwości by 
stworzyć pełnometrażowy film kinowy, re-
alistyczny lecz stworzony jedynie przy po-
mocy komputera (oraz oczywiście głosów 
aktorów). Tak rozpoczęły się prace nad „Fi-
nal Fantasy - Spirits Within”. Projekt ten 
wywołał spore zamieszanie. Zaczęto wróżyć 
świt kinematografii opartej tylko na użyciu 
komputerów, slogany reklamowe zapraszały 
widzów do „poznania nowej rzeczywistości” 
a gracze na całym świecie wstrzymali kolek-
tywnie oddech. Niestety, „Spirits Within” po-
niósł spektakularną klęskę, a Hironobu Saka-
guchi, teraz już prezes firmy i równocześnie 
twórca filmu - złożył dymisję. Przyczynę po-
rażki upatrywano w rożnych miejscach. Jed-
ni zrzucali ją na rozbudzenie niepotrzebnie 
nadziei, gdyż imponujące co prawda efekty 
wizualne nadal były łatwe do odróżnienia od 
rzeczywistości. Innym przeszkadzało nawią-

zanie jedynie w śladowym stopniu do serii 
gier. Japończycy uważali fabułę i cały obraz 
za „zbyt amerykański", natomiast ameryka-
nom przeszkadzały typowo japońskie nawią-
zania. 

W rzeczywistości jednak film prezentuje 
sobą naprawdę niespotykaną jakość technicz-
ną, do dzisiajszego dnia imponującą (nawet 
dużo poźniejszy „Beowulf” ustępuje „Final 
Fantasy” w niektórych aspektach). Każda 
część z trzynastu wydanych dotąd gier jest od 
siebie niezależna i umieszczona zarówno w 
konwencji fantasy jak i science-fiction. Tak 
więc argument, że film jest oderwany od serii 
nie jest prawdziwy - w końcu to „Final Fanta-
sy” przygotowane na zupełnie inne medium. 
Obraz przeznaczony dla międzynarodowych 
widzów musiał być trochę „zamerykanizo-
wany”, natomiast elementy czysto japońskie 
są tym, co film wyróżnia.

„Final Fantasy - Spirits Within”, ogląda-
ny bez emocji okazuje się bardzo przyjem-
nym obrazem z gatunku science fiction, za-
opatrzonym w ciekawy element mistyczny i 
wizualnie jedyny w swoim rodzaju.

Final Fantasy - Spirits Within, reż. Hiro-
nobu Sakaguchi 2001

Daniel Kosse

Nieostateczne 
fantasy
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Najnowszy film wyprodukowany przez 
Petera Jacksona wyróżnia się wśród pozosta-
łych produkcji science fiction, które weszły na 
ekrany kin w ubiegłym roku. Opowiada w nie-
typowy sposób historię zrywającą z wieloma 
schematami kina SF. 

Nad Johannesburgiem w RPA pojawia się 
gigantyczny statek obcych. Przez trzy miesią-
ce wisi nieruchomo (obcy nikogo nie atakują). 
Władze decydują się w końcu na siłowe wej-
ście do środka, gdzie odkrywają, że statek jest 
zapełniony milionem zagłodzonych obcych 
istot. Zakładają dla nich getto na obrzeżach 
miasta – tytułowy Dystrykt 9. Po pierwszej 
fali zainteresowania mediów sprawa przyci-
cha – obcy powszednieją, zaczynają być trak-
towani przez mieszkańców Johannesburga jak 
kolejna grupa etniczna. Tyle że znajdująca się 
w hierarchii społecznej niżej od nigeryjskiej 
mafii i nazywana pogardliwie „krewetkami”. 
Spokoju nie daje fakt, że obcy – sprawiający 
na Ziemi wrażenie półgłówków zainteresowa-
nych tylko jedzeniem i rozmnażaniem się – 
byli w stanie wytworzyć zaawansowaną tech-
nologię znacznie przewyższającą naszą…

Przez 20 lat „opieką” nad Dystryktem 9 
zajmuje się korporacja MNU usiłująca odna-
leźć moduł sterujący, który umożliwiłby uru-
chomienie statku oraz prowadząca po kryjomu 
badania genetyczne nad obcymi i ich bronią. 

Pod pretekstem likwidacji slumsów i prze-
niesienia obcych „do nowych, lepszych na-
miotów” zaplanowana zostaje akcja konfiska-
ty wszelkiej pozaziemskiej technologii. Prze-
prowadzają ją cywilni pracownicy korporacji 
pod osłoną najemników. Z ramienia MNU wy-
konawcą jest ofermowaty przeciętniak Wikus 
van de Merwe. Zachowując pozory legalnego 
działania zbiera od obcych pisemne zgody na 

eksmisję. Podczas rewizji jednego z blasza-
no-kartonowych domków znajduje pojemnik 
z nieznaną cieczą, którą przez przypadek się 
spryskuje... Okazuje się, że tajemniczy płyn 
był przygotowywany przez jedynych dwóch 
obcych o inteligencji dorównującej ludzkiej. 
Obcy-Christopher wraz z obcym-synem pla-
nowali uruchomienie statku przy użyciu tego 
płynu. Tutaj należy wspomnieć, że technolo-
gie „krewetek” wykazywały niewytłumaczal-
ne związki z obcym DNA, co powodowało, że 
mogły być wykorzystywane tylko przez nich. 
Wikus, po wystąpieniu dziwnych objawów 
zostaje zabrany do siedziby MNU i odizolo-
wany. Po badaniach okazuje się, że zaczyna 
zmieniać się w obcego; jego DNA zmieszało 
się z DNA obcych, umożliwiając mu – jako 
pierwszemu człowiekowi – korzystanie z nie-
zwykłej broni. Chcąc nie chcąc, za sprawą 
mutacji Wikus staje się cennym kąskiem dla 
korporacyjnych naukowców…

W dalszych partiach akcja mocno przyspie-
sza. Mamy pościgi, strzelaniny i nieco widowi-
skowych eksplozji. Nie psuje to bynajmniej ja-
kości filmu. Prosta fabuła nie obraża inteligencji 
widza, ani przesadnie nie nadweręża „zawiesze-
nia niewiary”. Otwarte zakończenie sugeruje, że 
możemy się spodziewać kontynuacji. 

Dystrykt 9 zrobił dla kina SF to, co „Sze-
regowiec Rayan” dla kina wojennego. Wpro-
wadził znaczne poczucie realizmu. Film jest 
poskładany z wywiadów oraz wspomnień o 
Wikusie. W trakcie projekcji mamy „relacje” 
telewizyjne, nagrania z kamer przemysło-
wych, zdjęcia z helikopterów. Obraz sprawia 
wtedy wrażenie dokumentu a nie materiału fa-
bularnego. Ważenie potęguje zaangażowanie 
przez reżysera nieznanych aktorów. Formuła 
pseudodokumentu jest co prawda stosowana 
niekonsekwentnie, ze względu na wymogi 
fabularne, jednak jako widz nie miałem wra-
żenia niestosowności, gdyż całość została bar-
dzo sprawnie zmontowana.

W odróżnieniu od przeciętnych produkcji 
SF więcej w tym filmie zagadek i pytań niż 
odpowiedzi. Idealnie pasuje do tego pseu-
dorealistyczna forma. Widzimy i wiemy w 
sumie niewiele więcej niż zwykły mieszka-
niec Johannesburga. To, że obcy przylecieli 
i mieszkają w slumsach, to wie każdy. Ale 

Piotr Derkacz

Krewetki 
na żywo
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dlaczego nikt po nich nie przy-
leciał? Kim są? Uchodźcami? 
Więźniami? Pacjentami? To nie 
inwazja nie Ziemię ani nawet 
„piknik na skraju drogi”. Co 
zatem? Przy kreacji „krewetek” 
udało się twórcom filmu zacho-
wać odpowiednią równowagę 
między wrażeniem obcości (w 
końcu są z innej planety) a ich 
humanoidalnością (co pozwala 
im kierować się motywami dla 
nas zrozumiałymi oraz prze-
jąć się ich losem). Recenzen-
ci krytykujący film za to, że 
obcy działają w nim jak ludzie, 
zapominają chyba o paradok-
sie obcego. Po pierwsze, jeśli obcy zostanie 
przedstawiony jako postać kierująca się abso-
lutnie nieludzkimi kryteriami – nie będzie dla 
widzów ani trochę zrozumiała. Po drugie, nie 
jesteśmy w stanie obcych przedstawić jako ob-
cych ze względu na to, że jesteśmy ludźmi. A 
fantastyka to tylko konwencja. 

Patrząc na to, co w Dystrykcie 9 „autor 
miał na myśli” zwróciłem uwagę na świetną 
sekwencję wywiadów ze zwykłymi mieszkań-
cami Johannesburga przeprowadzanymi w ra-
mach sondy ulicznej. Czarnoskórzy mężczyź-
ni mówią „Oni muszą odejść, nie ważne do-
kąd. Gdyby chociaż byli innego państwa - to 
moglibyśmy zrozumieć, ale oni nawet nie są 
z tej planety!” Brzmi znajomo? Reżyser i sce-

narzysta Dystryktu 9 pochodzi z RPA, gdzie 
wspomnienia apartheidu są jeszcze świeże. 
Sam tytuł filmu jest nieprzypadkowy, gdyż na-
wiązuje do znajdującego się Cape Town Dys-
tryktu Szóstego, gdzie w 1968 roku zostały 
przeprowadzone wysiedlenia czarnoskórych 
mieszkańców. Podobno filmowane w Johan-
nesburgu slumsy istnieją naprawdę – i wcale 
nie mieszkają w nich „krewetki”.

Film dowodzi, że warto czasami w po-
szukiwaniu świeżej formy i treści wyjść poza 
schematy Hollywood. Pierwowzorem dla Dys-
tryktu 9 był nakręcony w 2005 roku amatorski 
film Neilla Blomkampa (dostępny na Youtube 
pod tytułem „Alive in Joburg” – co ciekawe, 
nawet z tym samym głównym bohaterem). 
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Tytuł: Jennifer's Body
Produkcja: USA, 2009
Gatunek: Teen black comedy/horror
Dyrekcja: Karyn Kusama
Za udział wzięli: Lance Henriksen, Meganka, 
Jonah Jameson
O co chodzi: Meganka jest evil.
Jakie to jest: No i kolejna w tym sezonie fil-
mowa siurpryza. Obejrzałem ją spodziewając 
się zwykłego paranornmal teen slasherka z 
pseudorozebraną panną Fox, a tu mega dobry 
film!

Epa Jennifer's Body wynika ze scenariusza 
pani Diablo Cody, o której możecie poczytać 
w prasie kobiecej Waszej mamy. Cody (bez 
związku z Commanderem, i Diablo chyba 
też) znana jest może bardziej jako scenarzyst-
ka Juno, ale jak się okazuje, nieobce są jej 
również bardziej zawinięte meandry dziew-
częcości, niż tylko banalna nastoletnia ciąża. 
JB opiewa na przygody dwóch przyjaciółek z 
amerykańskiego wygnajewa - lokalnej top lasi 
i lokalnej nerdziary. Top lasia Megan Fox (a 
konkretnie ciekawie nazwana Jennifer Check) 
w wyniku tajemniczych zdarzeń zostaje opę-
tana przez demona. Odtąd cechuje się niezwy-
kłymi mocami i aby cechować się nimi nadal, 
poddaje konsumpcji wyrywanych przez siebie 
chłopaczków - oczywiście na co dzień zacho-
wując potajemnie normalny styl.

Film nie ma więc ani wybitnego pomysłu, 
ani specjalnie oryginalnych postaci, ani zaska-
kującej akcji. Jednak pani reżyser Kusamie 
udaje się go poprowadzić w sposób zajmują-
cy i dowcipny - tak, że całość wchodzi nam 
wielce satysfakcjonująco. Generalnie cały film 
przywodzi na myśl najlepsze odcinki Buffy 
podkręcone do dorosłej potęgi i połączone ze 
stylem Sama Raimi. Nie oglądałem co prawda 
poprzedniego dokonania pani reżyser - Aeon 
Fluxa, ale jeśli faktycznie jest on tak kiepski jak 
mawiają, to mamy tu mega skok jakościowy.

Forma pseudodokumentu nie jest nowa – mie-
liśmy po raz pierwszy z nią do czynienia w 
„Blair Witch Project”, ale już „Cloverfield” 
pokazuje, jak łatwo zepsuć film wykorzystu-
jąc ją nieumiejętnie... Pomijając fakt, że wi-
dzowie nie wybaczą słabego i wtórnego scena-
riusza tylko dlatego, że film został nakręcony 
w ten sposób. Blomkamp umiejętnie wplótł 
w fabułę afrykańskie smaczki. W slumsach 
zaludnionych (zaobconych?) przez „krewet-
ki” funkcjonuje nigeryjska mafia sprzedająca 
im kocie żarcie będące dla obcych nie lada 
przysmakiem. Myślę, że do historii kina SF 
przejdzie scena wymiany robota bojowego 
na 100 puszek „Cat food”. Zgodnie ze swymi 
wierzeniami Nigeryjczycy odprawiają rytuały, 
podczas których zjadają obcych, żeby zyskać 
ich siłę. A przy okazji być może nabyć umie-
jętność obsługi ich broni. Niestety (a może na 
szczęście) ich próby kończą się analogicznie 
jak wysiłki korporacyjnych naukowców.

Z formą tego obrazu dobrze współgrała 
kampania reklamowa wykorzystująca mar-
keting wirusowy. Długo przed premierą fil-
mu pokazały się w sieci strony internetowe 
nieistniejącej korporacji MNU, na których w 
zakładce „praca” oferty były podzielone na 
dwie kategorie: „dla ludzi” i „dla obcych”. 
Trailery do filmu miały formę reportaży, w 
niektórych zachodnich miastach pojawiły się 
wlepki z charakterystyczną przekreśloną syl-
wetką obcego i napisem „For human only”. 
Spowodowało to, zgodnie z intencjami twór-
ców, sytuację, w której zaciekawieni internau-
ci zaczęli sami rozpowszechniać informacje 
na ten temat (sam otrzymałem linka do strony 
internetowej MNU od zaintrygowanego zna-
jomego!). Strony internetowe istnieją nadal 
- http://multinationalunited.com („oficjalna” 
strona internetowa korporacji MNU), http://
www.mnuspreadslies.com (strona internetowa 
aktywistów zwalczających korporację MNU).

Podsumowując, polecam film wszystkim, 
którzy mają ochotę zobaczyć, jak mogłoby 
wyglądać lądowanie obcych oglądane na CNN 
lub na Discovery Channel. Na żywo. 

District 9, reżyseria: Neill Blomkamp sce-
nariusz: Neill Blomkamp and Terri Tatchell, 
produkcja: Peter Jackson, 2009.

ZakazanaPlaneta.pl

Jennifer’s Body
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Zadziwiające, że chodzi tu nie o reznegli-
żowaną Megankę ani nawet jej lizanie się z ko-
leżanką - co nie zmienia faktu, że obie główne 
role kobiece są świetne. Może nie będzie tu 
wielu Oscarów, ale Megan jako chamska red-
necka cheerleaderka sadząca sprośne teksty na 
lewo i prawo wypada genialnie. Również w jej 
bardziej dołujących scenach jest nieźle, więc 
miło wiedzieć, że Foxówna potrafi nieco wię-
cej niż tylko się wyginać przy zamaskowanych 
robotach. W ogóle obie laski nie są całkiem 
archetypiczne - i cheerleaderka i nerdziara nie 
są czystymi okazami swoich gatunków i mają 
nieco domieszek tej drugiej postaci.

Jennifer's Body to nie żadne slasherowe 
hop-siup, to prawdziwy hardkorowy horror - 
z humorystycznym pieprzem, a Diablo Cody 
wkłada w buzie naszych laseczek jedne z 
lepszych tekstów gatunku od czasów starych 
Freddych. Mimo, że filmy te są nieco różne, 
można postawić go spokojnie na jednej półce 
z Drag Me to Hell, jako że oba bazują na okle-
panych klasycznych motywach horrorowych. 
Jednak o ile Raimi twardo trzyma się oldskula, 
o tyle tutaj mamy styl mocno unowocześnio-
ny. Nawet takie stare tricki jak demoniczne 
transformacje, pożeranie czy latanie sa poka-
zane w zdumiewający i nowoczesny sposób, 

głównie dzięki świetnym zdjęciom. Na ekra-
nie widnieją czyściutkie szkolne korytarze ro-
dem z seriali i hardcorowe sceny demonicznej 
fizjologii, cheerleaderskie występy i rednec-
kowskie przytupy, sceny leciutkie i niepoko-
jąco mroczne.

Oprócz głównych bohaterek wśród bo-
haterów nie brakuje dyżurnych footballi-
stów czy emo ekip. Co ciekawe, z ekranu 
bije zdecydowanie zbyt biały kolor, jako że 
jedynymi przedstawicielami mniejszości et-
nicznych są epizodyczne postacie Hindusa 
z wymiany i ćwierć-Azjatki z klasy! Fajne 
są śmieszno-horrorowe motywy całej ulicy 
nawiedzonych domów czy wodospadu pro-
wadzącego do nikąd. Całości towarzyszy 
bardzo adekwatna muza, złożona głównie z 
zespołów, które próbują zaistnieć „on some 
shitty soundtrack”. 

Oczywiście nie należy zapominać, że po-
dobnie jak w przypadku Buffy cały film jest 
alegorią związku między tzw. BFFs, ich wza-
jemnych relacji sercowych i tego, że cheerle-
aderki są naprawdę modliszkami zjadającymi 
prawiczków. Tak więc choć każdy normalny 
miałby opory przed horrorem zrobionym przez 
damski team autorski, to trzeba przyznać, że 
tu znajmość US-licealnych realiów bardzo się 
paniom filmowczyniom przydała. Dzięki po-
lotowi i tekstom film idealny na każdą imprezę 
rodzinną - polecam!

Ocena (1-5): 
Jennifer's Body: 5
Oldskul horror: 4
Texty: 5
Fajność: 5

 
Cytat: It's true. It's on the Wikipedia. 
 
Ciekawostka przyrodnicza: Tytuł filmu po-
chodzi od tytułu piosenki Courtney Love i jej 
kapeli Hole.

 
 
 

Commander John J. Adams
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„Avatar” jest pierwszym filmem powszech-
nie wręcz uważanym za obraz konieczny do 
oglądania w trójwymiarze. Jak dotąd podcho-
dziłem do filmów wykonanych w tej techno-
logii z pewnym dystansem, choć absolutnie 
nie ze sceptycyzmem. Technika pozwalająca 
uzyskać pseudo-trójwymiarowe obrazy w 
filmach istnieje bowiem od dawna i była już 
kilkakrotnie stosowana. Miała wiele czasu, 
by się rozwinąć i udoskonalić, choć zawsze 
napotykała  na poważny problem - finanso-
wy. Specjalistyczne kamery i sprzęt potrzeb-
ny do uzyskania efektu 3D są bowiem drogą 
inwestycją. Co większe projekty filmowe 
ostatnich lat próbowały co prawda w jakiś 
sposób wykorzystać tę technologię, czyniły 
to jednak w sposób mało przekonywujący. Z 
reguły jedynie niewielki fragment filmu (za-
zwyczaj ostatnie dziesięć minut) był przygo-
towywany w trójwymiarze. Dodatkowo sam 
efekt 3D bywał często daleki od perfekcji. 
Oglądając trójwymiarową wersję „Harry’ego 
Pottera i Zakonu Feniksa” zauważyłem, że 
o ile elementy scenerii były wykonane re-
alistycznie i z zachowaniem odpowiedniej 
perspektywy, to już postacie ludzkie wyglą-
dały w tych sekwencjach płasko, zupełnie jak 
wykonane z tektury i postawione obok siebie. 
Jest to czysta spekulacja, ale wydaje mi się, 
że w tym wypadku po prostu wykorzystano 
materiał przeznaczony do wyświetlania w 
sposób tradycyjny i jedynie przystosowano 
go do technologii 3D (a sceneria była dziełem 
komputera). Jako że było mi dane obejrzeć 
ten sam film po raz drugi w tradycyjnej wer-
sji, doszedłem do wniosku, że w 2D wygląda 
po prostu mniej dziwacznie i można nawet 

dostrzec więcej szczegółów. Tak więc posta-
nowiłem na jakiś przynajmniej czas odłożyć 
temat „filmy 3D” na półkę. 

Z tego też powodu pierwszy raz obejrza-
łem „Avatara” na tradycyjnym, panoramicz-
nym ekranie. Dopiero za drugim razem i w 
zasadzie na potrzeby tego artykułu, zdecydo-
wałem się zbliżyć do Imaxowego „centrum 
nadzwyczajnych doznań 3D”. Było warto. Z 
całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, 
że nie doświadczyłem wspomnianego wcze-
śniej efektu płaskości postaci czy chaosu 
na ekranie. Nie jest to dziwne, skoro film w 
całości był przygotowywany w tej właśnie 
technologii, a o dokładaniu jej na siłę po za-
kończeniu zdjęć nie mogło być mowy. James 
Cameron zlecił nawet opracowanie i wykona-
nie nowego typu kamery, aby uzyskać nową 
jakość obrazów 3D. Muszę jednak uczciwie 
wspomnieć, że odniosłem wrażenie (mając 
w pamięci wersję tradycyjną), że obiekty 
(zwłaszcza generowane komputerowo) poru-
szające się zbyt gwałtownie, traciły ostrość w 
większym stopniu niż to byłoby wymagane, 
oraz że miejscami obraz był przejaskrawiony 
i pojawiał się efekt poblasków. W procesie 
uzyskiwania realistycznego ruchu w obra-
zach tworzonych komputerowo stosuje się 
efekt „motion blur” („rozmycie symulujące 
ruch”) – zatem całkiem możliwe, że nałoże-
nie się tego efektu na efekt trójwymiarowości 
dało taki „skutek uboczny”; natomiast przeja-
skrawienia i poblaski były doprawdy zauwa-
żalne sporadycznie. Oczywiście wszystkie te 
„usterki” mogą także zależeć od jakości i ka-
libracji zastosowanych w kinie projektorów.

Film w wersji 3D oglądałem w najbar-
dziej do tego celu odpowiednim kinie – 
Imax. Ekran Imaxowy ma trochę inne pro-
porcje niż tradycyjny panoramiczny – jest 
przede wszystkim dużo wyższy. Możliwe, 
że właśnie z tego powodu miałem uczucie, 
że obserwuję świat filmu przez okno za-
mkniętego pomieszczenia. Na ekranie pa-
noramicznym ten sam krajobraz, jakkolwiek 
dwuwymiarowy wydawał mi się jakby ob-
szerniejszy. Niestety nie było mi jak dotąd 
dane zobaczyć wersji panoramicznej w 3D i 
porównania z pozostałymi, zakładam jednak 

Daniel Kosse

Pandora 
bez puszki
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że ze względu na proporcje takiego ekranu 
nie oferowałby on takiego wrażenia immersji 
jak Imaxowy.

Zupełnie osobną sprawą, niezależną od 
oglądania filmu na ekranie dwu czy trój-
wymiarowym, jest niesamowite bogactwo i 
zapierająca dech w piersiach jakość zastoso-
wanej w filmie grafiki komputerowej. James 
Cameron twierdzi, że pomysł Avatara powstał 
już czternaście lat temu, jednak tyle czasu 
musiał czekać na udoskonalenie się technolo-
gii, która byłaby w stanie zmierzyć się z jego 
wizją. Wiele osób po obejrzeniu Avatara rze-
czywiście uznało, że oto nadszedł moment, 
w którym naprawdę wkroczyliśmy w nową 
rzeczywistość, w epokę w której wygenero-
wany komputerowo obraz człowieka jest nie 
do odróżnienia od rzeczywistości. Ujmę to tak 
- coś w tym jest. Jakość wykreowanych przez 
studio Weta organicznych postaci przyćmiewa 
wszystko, co dokonano dotychczas. Czy jed-
nak jest to już ten moment, w którym przekro-
czyliśmy magiczną granicę realizmu? Takie 
kamienie milowe były stawiane już prawie 
od początku kinematografii. Pierwszym słyn-
nym przypadkiem „sztucznego wykreowania 
realizmu” było „Przeminęło z wiatrem”, efekt 
bajkowego nieba lub zniszczonej i płonącej 
Atlanty uzyskano poprzez... wykonanie odpo-
wiednich malowideł, fachowo zwanych dory-
sówkami. Polega to w skrócie na ustawieniu 
przed kamerą tafli szkła, zaznaczeniu frag-
mentu, który ma być „żywy” a dokoła niego 
narysowaniu tego, co tylko twórca zapragnie, 
jednak w taki sposób, aby komponowało się 
z tym, co widać w nie zamalowanym frag-
mencie. Krytycy zachwycali się realistycznym 
pięknem filmu. Kolejnym momentem w histo-
rii kina, w którym  dokonano poważnego kro-
ku naprzód była „Zakazana Planeta”. Efekty 
optyczne nakładane na obraz będą stosowane 
w mniej lub bardziej podobnej postaci przez 
wiele lat po jej premierze. Kolejną definicję 
„nowej rzeczywistości” dały „Gwiezdne Woj-
ny”, które doprowadziły nieomal do perfekcji 
realistyczność materii nieożywionej (statki 
kosmiczne), ale też udoskonaliły iluzję człe-
kopodobnych stworzeń (Chewbacca, Yoda). 
Kolejnym przełomem była premiera „Parku 

Jurajskiego”, w którym „ożywiono" wymarłe 
zwierzęta. Następnym krokiem było „Mrocz-
ne widmo", w którym stworzono pierwszego 
„aktora” komputerowego - postać wykonaną 
„realistycznie” w całości przy pomocy kompu-
tera i uchodzącą za realną wśród prawdziwych 
aktorów. Był to jednak nadal człekopodobny 
obcy. Dopiero „Władca pierścieni” Jacksona 
przyniósł komputerowo generowaną postać 
dużo bliższą człowiekowi - Golluma. Wtedy 
po raz kolejny okrzyknięto zdobycie szczytu 
„nowego realizmu”. Najnowszy, udoskonalo-
ny model Golluma występuje w „Avatarze” 
pod postacią niebieskoskórych Na’vi (wyko-
nanych przez to samo studio, które tworzyło 
efekty do „Władcy pierścieni”).

Tak więc technologia gna do przodu, jed-
nak wstrzymałbym się z ogłaszaniem za każ-
dym razem rewolucji (często jest to nieświa-
dome powtarzanie sloganów reklamowych). 
Nie zrozumcie mnie źle: poziom realizmu 
w „Avatarze” jest niespotykanie wysoki, ni-
gdy wcześniej nie było mi dane podziwiać 
niczego podobnego. Jednak na osiągnięcie 
prawdziwej, ostatecznej, generowanej kom-
puterowo rzeczywistości musimy jeszcze 
poczekać.

„Avatar”, reż. James Cameron USA 2009.
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Muzyczne top ten
2000 - 2009
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Marcin Bronhard

1. The Mars Volta - „De-Loused In The Comatorium”
2. System Of A Down - „Toxicity”
3. ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - „Source Tags And Codes”
4. The Cure - „Bloodflowers”
5. Queens Of The Stone Age - „R” 
6. Lech Janerka - „Fiu Fiu...”
7. Lao Che - „Powstanie Warszawskie” 
8. Armia - „Der Prozess”
9. The White Stripes - „Elephant” 
10. Alice In Chains - „Black Gives Way to Blue”
 
Rezerwa: 
Peter Gabriel - „Up” 
PJ Harvey - „Stories From The City, Stories From The Sea” 
Tool - „Lateralus”
At The Drive-In - „Relationship Of Command”
Tom Waits - „Real Gone”

 
Cóż, dekada trochę taka sobie. Po latach dziewięćdziesiątych, których pierwsza połowa naj-
bardziej ukształtowała moją muzyczną wrażliwość, przyszła pora na historie niespecjalnie po 
drodze z moimi gustami. Najlepszym tego dowodem brak w zestawieniu zespołu, który wydał 
najważniejszą dla mnie płytę drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, a w obiektywnym opra-
cowaniu dekady 2000-2009 powinien znaleźć się może i na szczycie. Mowa, rzecz jasna, o 
Radiohead. Mówi się, że ich „Kid A” zdefiniowało dekadę i nie mogę się nie zgodzić. Tylko że 
tym samym brak na mojej liście większości płyt, które wygrywają wszelakie podsumowania, bo 
prawie wszystkie wyrastają z ducha rzeczonego „Kid A”, do której to płyty nigdy nie udało mi 
się znaleźć klucza.

Brak też Pearl Jam, najważniejszego zespołu mojej młodości. Chłopaki ciągle nagrywają, 
ciągle wydają płyty, ale nie ma już w nich tego ducha, tych emocji i tej przebojowości, co na 
pierwszych czterech płytach. A że można, pokazali Alice In Chains, mimo że zmienili wokalistę 
i to na Murzyna. Nie uważam siebie za rasistę, ale gdy usłyszałem kilka lat temu, że Staleya ma 
zastąpić jakiś czarnoskóry gość, nie wiedziałem, czy płakać ze śmiechu, czy raczej z zażenowa-
nia. A tu niesamowita niespodzianka.

Ale starczy wyliczania, kogo na liście nie ma. Kto zatem jest? Hmm… Raczej firmy stare 
i sprawdzone, które sławę zdobyły już w latach dziewięćdziesiątych, jeśli nie wcześniej. Jak 
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Gabriel, jak Panna Polly Jean, jak Waits. I jak The Cure – tak wysokie miejsce dla wcale 
przecież niewybitnego „Bloodflowers” najlepiej oddaje mój stosunek do minionych dziesięciu 
lat.

Ale nie jest tak, że nie ma zupełnie nic nowego. Przeciwnie – cała pierwsza trójka to ekipy, 
które w latach dziewięćdziesiątych dopiero nieśmiało debiutowały w końcówce (nie zawsze w 
tym samym składzie; At The Drive-In dopiero po kilku latach miał przerodzić się w Mars Voltę, 
a i tak doceniłem oba wcielenia). Podobnie Queens Of The Stone Age, czyli lekcja na temat „Jak 
fajnie grać w kółko jeden riff” to przecież spadkobiercy legendarnej grupy Kyuss. … And You 
Will Know Us By The Trail Of Dead idą trochę ścieżką dość mocno wytyczoną przez Sonic 
Youth, ale akurat album z 2002 roku wyszedł im niesamowicie.  Emigranci z System Of A Down 
mieli swoje pięć minut na początku dekady – któż z ówczesnej młodzieży nie nucił ekstremalnie 
mocnych, ale też niesłychanie przebojowych „Toxicity” i „Chop Suey!”? No i któż nie nucił riffu 
z „Seven Nation Army” The White Stripes?

Na szczycie pierwszy album Mars Volty. I właściwie jedyny w ich dyskografii na tak wy-
sokim poziomie, bo potem było średnio. Bardzo udany mariaż ciężkiej muzyki ze starym do-
brym rockiem progresywnym (podobnie, oczywiście na swój własny sposób, działał Tool na 
„Lateralusie”), przypariowny niesamowitym, dla wielu, przyznajmy, nieprzyswajalnym, głosem 
Cedrika Zavali. 

W muzyce polskiej jeszcze gorzej – właściwie jedyną nowością, która naprawdę mnie zła-
pała, był zespół Lao Che. Wybrałem przejmujące „Powstanie Warszawskie”, chociaż równie 
dobrze na listę mógł trafić „Gospel”, a zwłaszcza „Gusła”. Narodową reprezentację uzupełniają 
stary mistrz Janerka oraz stara wielka Armia – w tym drugim przypadku należy zauważyć nie-
samowitą eksplozję twórczą, zwłaszcza w drugiej połowie dekady. Armia w 2009 wydała dwie, 
diametralnie różne od siebie płyty. Do tego dochodzą solowe płyty Tomka Budzyńskiego, dzia-
łalność 2Tm2,3 czy hałaśliwa Trupia Czaszka. Tylko pogratulować.

Wojciech Szyda

1. Radiohead „Kid A”  
2. Porcupine Tree „In Absentia” (lub „Fear Of A Blank Planet”)  
3. Mars Volta „De-Loused In The Comatorium” (lub „Amputechture”) 
4. Muse „Origin of Symmetry”  
5. Blur „Think Tank”  
6. No-Man „Returning Jesus’  
7. Peter Gabriel „Up” 
8. The White Stripes „Elephant” (lub Lao Che „Gospel”) 
9. Marillion „Happiness is a Road” (lub „Marbles”)  
10. Camel „A Nod and a Wink” (lub Stiltskin „She”)
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TERAŹNIEJSZOŚĆ 
I PRZYSZŁOŚĆ
Nie ogarniam świata – wyznał u schyłku ży-
cia Ryszard Kapuściński. Dziwić się nie na-
leży, bo od śmierci Lema złożoności świata 
nie ogarnia nikt. „Świat” to wielkie słowo. 
Pokażcie mi osobę, która obejmuje rozumem 
znacznie drobniejszy wycinek rzeczywistości 
– choćby panoramę muzyki rockowej ostatniej 
dekady. Takich osób nie ma, śmiem twierdzić, 
postulując śmierć ludzi renesansu, rockowych 
Leonardów da Vinci, którzy niczym Wiesław 
Weiss w latach ’80 mieli w głowie muzycz-
ną encyklopedię i wyrwani ze snu, w środku 
nocy potrafili wyrecytować bez zająknięcia 
dyskografię Iron Butterfly, uwzględniając 
single, kompilacje i bonustracki dodane do 
japońskich edycji regularnych albumów. A 
dzisiaj taki Weiss ogarnia może 5% tego, co 
w muzyce się dzieje. Dlaczego? Bo w ostat-
nich dziesięciu latach zmieniło się kompletnie 
wszystko i przyczyniły się do tego następujące 
zjawiska:

1. Gigantyczne inwestycje w sieci światło-
wodowe poczynione na przełomie lat 90/00 i 
sfinansowane przez kapitał spekulacyjny, któ-
ry wlał się do e-gospodarki szerokim łukiem, 
nadmuchując dotcomową bańkę. W efekcie 
bańka pękła w 2001 roku, ludzie potracili ma-
jątki życia, ale efektem ubocznym było upo-
wszechnienie się dostępu do szybkiego Inter-
netu (bo w trakcie hossy powstała niezbędna 
infrastruktura)

2. Realizacja idei sieci p2p pod postacią 
Napstera, wymyślonego przez Shawna Fanni-
ga. Dorobek kultury całej ludzkości znalazł się 
o jedno kliknięcie od dysku twardego waszego 
domowego komputera. Wszystko stało się do-
stępne – i wszystko za darmo.

3. Serwis internetowy MySpace (2003). 
Managerowie wielkich koncernów muzycz-
nych odpowiedzialni za wyszukiwanie mło-

dych talentów nie muszą już łazić na koncerty, 
ryzykując, że ktoś obleje ich garnitur piwem. 
Żeby trafić na nowych Beatlesów, nie trzeba 
się ruszać sprzed komputera.

4. Uruchomienie przez Apple iTunes Store 
(2003), gdzie można kupować w formie cyfro-
wej pojedyncze piosenki. Praktyczna mono-
polizacja handlu muzyką przez Internet (80% 
udziałów).

A to jest dopiero pierwszy moment, przed-
nówek jeszcze większej zmiany, która wyda-
rzy się w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Aż 
korci zabawić się w futurologa. Co zmieni się 
w dekadzie ’10?

1. Model biznesowy funkcjonowania wy-
twórni płytowych. Internet praktycznie wy-
kluczył potrzebę istnienia ogniwa pośrednie-
go. I choć majorsi desperacko walczą teraz o 
utrzymanie się na powierzchni, wykonując 
nerwowe ruchy, jak na przykład blokowania 
internetowych rozgłośni radiowych (vide Pan-
dora) i tak czeka ich los dinozaurów. Zdechną 
przed końcem następnej dekady. Chyba, że 
pójdą po rozum do głowy i wynajdą komplet-
nie inny sposób funkcjonowania biznesu, któ-
ry nie będzie opierał się na sprzedaży muzyki 
na fizycznych nośnikach. Patrząc na ostatnie 
zjawiska na muzycznej scenie, radziłbym im 
uważnie przeczytać „Punkt przełomowy” Mal-
colma Gladwella. Coraz częściej obserwujemy 
wybuchy popularności niszowych zespołów, 
które nim wydadzą debiutancką płytę stają się 
pupilkami muzycznych dziennikarzy i otrzy-
mują status wielkich gwiazd. To jest obszar, 
który warto monitorować, wspierać go i zasta-
nawiać się, jak przekonstruować model biznesu 
(coś na kształt „Gwiezdnych Wojen” Georga 
Lucasa, który stał się milionerem, bo zastrzegł 
sobie udział w zyskach w produkcji gadżetów 
związanych z filmem). Zespoły, które mają już 
zbudowany krąg fanów do niczego nie potrze-
bują majorsów (patrz następny punkt).

Michał Protasiuk

Z GARAŻU DO DYSKOTEKI 
2000-2009: PRÓBA REKONSTRUKCJI

MUZYKA SFER
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No i zgodnie z teorią „długiego ogona” 
(„long tail”) rosło będzie w portfelu wytwórni 
znaczenie wykonawców niszowych kosztem 
światowych gwiazd.

2. Model biznesowy funkcjonowania ze-
społu muzycznego. Rzecz niby oczywista, ale 
warto wspomnieć. Znane zespoły doskonale 
poradzą sobie bez wsparcia wytwórni, co po-
kazały przykłady choćby Radiohead czy Nine 
Inch Nails, którzy ostatnie płyty dali za darmo, 
w pełni legalnie i jeszcze na tym świetnie wy-
szli finansowo. Zespół zacznie zarabiać głów-
nie na koncertach i ze sprzedaży edycji kolek-
cjonerskich. I wcale nie będzie na tym gorzej 
wychodził, bo zniknie potrzeba finansowania 
środkowego ogniwa.

3. Sposób słuchania muzyki/zanik pojęcia 
albumu. Przyczyniają się do tego głównie dwa 
czynniki: jednostką sprzedaży muzyki przez 
sieć jest piosenka, a nie płyta oraz przycisk 
„shuffle” w odtwarzaczach cyfrowych, który 
jednym ruchem palca umożliwia zdruzgota-
nie artystycznej wizji albumu jako całości, 
gdzie kluczowym elementem jest kolejność 
piosenek. Co ciekawe, przyczyniają się do 
tego sami artyści, jak na przykład zapowiedź 
Radiohead, że nie będzie więcej publikował 
długogrających płyt, tylko wrzucał do sieci 
pojedyncze piosenki. 

Tyle może na temat przyszłości, pora bli-
żej przyjrzeć się przeszłości, czyli dokonać 
zwięzłego podsumowania mijającej dekady.

TOP10
Zaczęło się jak zwykle, stworzyłem swoją 
listę top10 najlepszych płyt lat ’00 – i prze-
raziłem się. Otrzymałem bowiem zestawienie 
kompletnie niereprezentatywne dla tego, co 
działo się w muzyce ostatniej dekady. Prze-
myślałem sprawę i listę przekonstruowałem 
podług następującego klucza – każda płyta jest 
teraz egzemplifikacją szerszego zjawiska, nur-
tu kształtującemu oblicze muzyki rockowej w 
XXI wieku, któremu poświęcę więcej słów. A 
osobistą „listę Protasiuka” z intymnymi notka-
mi, dostaniecie na koniec.

1. THE STROKES „Is this it” (2001), 
czyli Nowa Rockowa Rewolucja

Lata dziewięćdziesiąte to był dla rocka 
świetny okres, czas wielkiej rewolucji zwią-
zanej ze szturmem wykonawców alternatyw-
nych do szeroko rozumianego mainstreamu. 
Wszyscy pamiętamy przełomowe płyty Nirva-
ny, Pearl Jam, Metalliki, Faith no More, Rage 
Against the Machine, Red Hot Chilli Peppers, 
Smashing Pumpkins, które wydarzyły się w 
pierwszej połowie lat ’90 i kształtowały gu-
sta muzyczne dorastającego pokolenia. Potem 
dynamika nieco oklapła (oczywiście wyłącz-
nie pozornie, na świecie działo się mnóstwo 
ciekawych rzeczy, ale my – pisząc „my” mam 
na myśli siebie i moich rówieśników – jeszcze 
nie mieliśmy Internetu i wiedzę na temat mu-
zyki czerpaliśmy wyłącznie z Trójki i Tylko 
Rocka, bo skąd mieliśmy czerpać?) i zaczęli-
śmy spekulować, czy na początku XXI wieku 
gruchnie coś wielkiego, nowa Nirvana, a może 
coś jeszcze większego.

Gruchnęło.
Ale myśmy to olali.
Myślę tu oczywiście o płycie the Stro-

kes „Is this it”, wydanej w 2001 roku. Piątka 
gówniarzy z wyszczekanym Julianem Casa-
blancasem na czele, grająca a garażu krótkie 
(max 3:58) melodyjne piosenki, pełne brudno 
brzmiących gitar. Zapatrzeni w Velvet Under-
ground, the Stooges, Patti Smith, MC5. Oto 
mesjasze Nowej Rockowej Rewolucji czy też 
„garage rock revival”. Rock znowu jest wi-
doczny w mainstreamowych mediach (tylko, 
że w międzyczasie zmieniła się sama definicja 
mainstreamowych mediów, ale to temat na zu-
pełnie inną opowieść). Setki dzieciaków chwy-
tają znów za gitary, spotykają się w garażach, 
hałasują, zakładają zespoły o charakterystycz-
nych nazwach (the Strokes, the Libertines, the 
Vines, the Rapture, the Killers, the Hives, the 
Datsuns, the Subways…), a świat leży u ich 
stóp. Managerowi majorsów odpowiedzialni 
za wyszukiwanie talentów zrywają kontaktu 
z obrzydliwymi i wtórnymi nu-metalowcami, 
zrzucają baseballowe czapeczki noszone ty-
łem do przodu i tłumnie odwiedzają przeglądy 
rockowych zespołów.

A moje pokolenie Nową Rockową Rewo-
lucję olało, bo po prostu byliśmy za starzy, 
by  się tym wszystkim podniecać. Przykład 
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the Strokes obrazuje, że każde pokolenie musi 
mieć swoje Sex Pistols, czy swoją Nirvanę. To 
jest jeden argument, ale można tutaj przyto-
czyć jeszcze inną rację – jak bardzo w ostat-
nich latach skrócił się medialny żywot popkul-
turowych zjawisk. Spójrzcie na punk rocka, 
który narodził się w drugiej połowie lat ’70 
i położył się cie-
niem na całą na-
stępną dekadę 
(choćby poprzez 
nową falę, post-
punk, hardcore 
i trash-metal, 
który pełnymi 
garściami czer-
pał z punkowych 
wzorców). Tym-
czasem Nowa 
Rockowa Rewo-
lucja żyła max 
5 lat, zostawiła 
po sobie kilku 
w pełni ukształ-
towanych, idących własną drogą artystów z 
White Stripes na czele („Seven Nation Army” 
to zdecydowany hymn tego nurtu, a być może 
i całego rocka lat ’00) i praktyczny brak epigo-
nów. A walec historii sunie wciąż do przodu.

2. FRANZ FERDINAND „Franz Ferdi-
nand” (2004), czyli zmierzch etosu rocka

Moim, nigdy nie zrealizowanym marze-
niem, jest napisanie obszernej monografii, 
która przedstawi dzieje rocka w powiązaniu 
ze społeczną-gospodarczą historią świata po II 
wojnie. Na przykład, załamanie paradygmatu 
keynesowskiej ekonomii, stagflacja i kryzys 
lat ’70 i w odpowiedzi narodziny punk rocka. 
Couplandowskie Pokolenie X, spowolnienie 
gospodarcze w Stanach, McPraca i eksplozja 
grunge.

Franz Ferdinad doskonale wpasowuje się 
w ów schemat. Ich debiutancka płyta ukaza-
ła się w roku 2004 i była zwiastunem nowych 
czasów. Trzy lata po ataku na WTC i kryzy-
sie dotcomowym. W roku rozszerzenia Unii 
Europejskiej światowa gospodarka znalazła 
się na bezprecedensowej ścieżce wzrostu, glo-
balizacja ruszył z kopyta, a za nią szedł do-

brobyt. Futurologowie i politycy, analizując 
statystyczne dane, przecierali ze zdumieniem 
oczy. Czekałem wtedy na nowego Fukuyamę, 
który powie, że tak już będzie zawsze i oto 
będziemy się bogacić i konsumować ad infi-
nitum (mówił tak Alvin Toffler w swojej ostat-
niej książce, „Rewolucyjne bogactwo”). Tym 

razem jego pro-
gnozy sfalsyfiko-
wały się bardzo 
szybko, bo już w 
2008 roku.

I tak oto 
Franz Ferdinand 
stał się zwia-
stunem ery nie-
p o h a m o w a n e j 
konsumpcji i 
hedonistycznej 
zabawy. Jego de-
biut był niczym 
pieczęć kornera 
na akcie zgonu 
Nowej Rockowej 

Rewolucji i świadectwem narodzin „indie roc-
ka”. On wyprowadził rocka z garażu i zaprosił 
do dyskoteki. Pokazał (podobnie jak Talking 
Heads dwadzieścia lat wcześniej, ale bez in-
telektualnego zadęcia), że można grać świetną 
muzykę do tańca, która wcale nie musi być ob-
ciachowa. Ale jednocześnie zrobił coś innego, 
za co na zawsze znajdzie poczesne miejsce w 
encyklopediach muzycznych. Zabił etos rocka 
jako muzyki zbuntowanej.

Rock zawsze się buntował i – nie zrozum-
cie mnie źle – nie mam tu na myśli wyłącznie 
wąskiej definicji buntu, jaką reprezentował 
punk czy black metal. Rock zawsze był nieco 
„przeciw” – przeciw systemowi (jakkolwiek 
go rozumiemy), modom, konwenansom, do-
minującym nurtom w kulturze . Postawcie się 
w roli rodzica osiemnastoletniej dziewczyny, 
która ogłasza wam, że jej nowy chłopak jest 
muzykiem rockowym i chce zaprosić go w 
sobotę na kolację. Słysząc te słowa, macie 
już zmrożoną krew w żyłach. Któż to będzie? 
Czy oddalibyście swoją pociechę w ręce, bo 
ja wiem… Sida Viciousa, Iana Curtisa czy 
Kurta Cobaina? Nigdy w życiu! Nawet jeśli 
spojrzymy na najbardziej wyrazistą postać 
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Nowej Rockowej Rewolucji, czyli wiecznie 
zaćpanego Pete Dohertego z the Libertines, to 
nie wydaje się on wymarzoną partią na zięcia. 
Tymczasem na kolację przychodzi uśmiech-
nięty Alex Kapranos, a wy jesteście w siód-
mym niebie – chłopak jest grzeczny, eleganc-
ko ubrany, nie przeklina i szarmancko traktuje 
waszą córkę.

I o to w tym 
wszystkim chodzi. 
Bunt nie był domi-
nującym dyskursem 
młodego pokolenia 
połowy pierwszej 
dekady XXI wieku 
i chłopaki z Franza 
Ferdinanda wyczuli 
to doskonale. Im w 
życiu chodzi głów-
nie o zabawę i wcale 
się tego nie wstydzą. 
Chwała im za to, 
choć z drugiej stro-
ny trochę smutno, bo 
jak mówił Bismarck 
„kto za młodu nie był 
socjalistą, ten na starość nie będzie porządnym 
człowiekiem”.

3. RADIOHEAD „Kid A” (2000), czyli 
ekspotencjalność

Jacek Dukaj, pisząc o Nealu Stephensonie 
wprowadził pojęcie artysty ekspotencjalnego. 
Są pisarze, po których nie oczekujemy roz-
woju i liczymy, że będą dawali nam zawsze 
to samo – kupując nową książkę Chmielew-
skiej, chcemy po prostu przeczytać „dobrą 
Chmielewską”, a nie eksperymentalną prozę 
na temat problematyki genderowej, pisaną 
strumieniem świadomości w drugoosobowej 
narracji. Podobnie jest w muzyce. Iron Ma-
iden, the Ramones, AC / DC – to nie są artyści, 
od których nikt nie oczekuje progresu i zmian 
(no dobra, od Ramonesów trudno już czego-
kolwiek oczekiwać).

Dotyczy to z grubsza zdecydowanej więk-
szości muzyków – jeśli osiągnęło się sukces 
działając w pewnej konwencji, niewielu od-
ważnych decyduje się ową konwencję od-
rzucić i spróbować sił na nowym polu. Bez-

pieczną strategią jest ciągłe dopieszczanie, 
optymalizowanie, wygładzanie, aż w końcu 
zespół staje się parodią samego siebie, jak nie 
przymierzając wzmiankowany wcześniej Iron 
Maiden.

Tych, którzy nie boją się eksperymento-
wać, nazywamy artystami.

W ramach muzyki rockowej Radiohad jest 
artystą pełną gębą 
i trudno znaleźć 
kogoś innego, kto 
bardziej zasługuje 
na to miano. Zaczy-
nali w głębokich 
latach ’90, grając 
„zwykłego” rocka 
spod znaku ładnych 
i rzewnych piosenek 
(„Creep”, „Street 
Spirit”), z czasem do 
perfekcji kumając, o 
co w rocku chodzi 
(„OK Computer”). 
W ten sposób doszli 
do muru, który prze-
bili w 2000 roku, 

nagrywając „Kid A” i rok później ponownie 
(„Amnesiac”).

Że można grać rocka kompletnie bez gitar. 
Że rock może czerpać inspirację z awangar-
dowej muzyki współczesnej. Że artystyczna 
bezkompromisowość może iść w parze z suk-
cesem komercyjnym – tego wszystko nauczy-
liśmy się od Radiohaed.

Radiohead to są prawdziwi intelektualiści 
i erudyci i szkoda, że niewiele takich postaci w 
muzyce rockowej.

4. ISIS „Panopticon” (2004), czyli co po 
metalu

W latach ’90 muzyka metalowa za sprawą 
komercyjnych sukcesów Metalliki i Megadeth 
wkroczyła na salony mainstreamu, aby dzie-
sięć lat później zeżreć własny ogon. Powiedz-
my sobie szczerze – czy dzisiaj, z perspekty-
wy 2010 roku po serii spektakularnych arty-
stycznych porażek, ktoś podnieca się jeszcze 
nową płytą Metalliki? Kompletnie nie wyszło 
im unowocześnienia brzmienia na „St. An-
ger”, a dramatyczna próba powrotu do korzeni 
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trashowych na „Death Magnetic” zakrawa na 
ponurą kpinę.

Mało brakowało, abyśmy na przełomie 
wieków (kiedy największe triumfy święcił nu-
metal z koszmarkami w postaci Linkin’ Park 
czy Disturbed na czele) z czystym sumieniem 
mogli powiedzieć, że metal jako gatunek jest 
dziełem skończonym i nie należy oczekiwać, 
że wydarzy się w nim 
jeszcze coś ciekawego. 
To oczywiście pewne 
nadużycie, bo trochę 
się w metalu działo. 
Black-metalowcy in-
spirowani przez Sama-
ela wzięli się za solidne 
eksperymenty z elek-
troniką i brzmieniami 
dark ambient. Znikąd 
wyłonił się System 
of a Down i połączył 
punkową ekspresję, 
psychodeliczny klimat 
i ormiański folklor w 
zaskakująco spójny 
produkt końcowy. Swoją ścieżką, bez oglą-
dania się na innych, konsekwentnie kroczył 
Tool, coraz silniej eksplorując progresywną 
stylistykę.

Tymczasem na początku nowego wieku 
objawił się podgatunek, który zdefiniował ob-
licze metalu epoki ’00.

Post metal.
Paradoksalnie post metal narodził się w 

roku 1992, kiedy Neurosis wydał przełomo-
wy album „Souls at zero”. Zespół do tej pory 
kojarzony ze sceną hardcore/punk wkroczył 
nagle w kompletnie inne rejony, znacznie roz-
budował piosenki, zaczął używać metalowych 
środków ekspresji, nie stroniąc od ekspery-
mentów. Tak na marginesie, to spotkałem się 
ze stwierdzenie, że granie w tym stylu wy-
myślone zostało nieco wcześniej, bo w 1991 
roku przez Amerykanów z the Melvins, który 
zdefiniowali ów styl jedną jedyną piosenką 
(„Boris” z płyty „Bullhead” – nota bene jest 
również japoński zespół Boris, który porusza 
się w podobnej stylistyce, co tylko obrazuje, 
jak gigantyczny wpływ na muzykę ostatnich 
lat mają często niedoceniani Melvinsi).

Neurosis grał swoje i pozostawał raczej 
osamotniony na metalowej scenie, aż do po-
czątku XXI wieku, kiedy otworzył się worek z 
naśladowcami i epigonami. Isis, Cult of Luna, 
Minsk, Mouth of the Architect, Rosetta, Pe-
lican, Callisto, Baroness – by wymienić tych 
bardziej znanych. Z nich wszystkich wybieram 
Isis – bo najciekawsi i najbardziej reprezenta-

tywni dla gatunku.
Muzyka Isis dla 

osoby wyedukowanej 
na trashu lat ’80 jest 
estetycznym szokiem. 
Tak brzmi nowocze-
sny metal grany przez 
osoby, które mają 
kompletnie niemeta-
lowe korzenie. Chło-
paki z Isis w młodo-
ści wcale nie słuchali 
Deep Purple, Metal-
liki czy Manowar, ale 
zachwycali się eks-
presją Minor Threat, 
brudem Big Black i 

wrzaskami Jesus Lizard. Skakali ze sceny na 
koncertach Cows i wycierali zakrwawione 
nosy, bo pogo na Amebix było zbyt ostre. Ta-
kie są ich korzenie i to słychać w muzyce, w 
strukturze utworów, konstrukcji riffów, podej-
ściu do wokalu.

Z czasem post metal również zatoczył 
okrąg i zaczął kąsać własny ogon. Na nową 
rewolucję w metalu wszyscy czekamy z zapar-
tym tchem.

5. MY CHEMICAL ROMANCE „The 
Black Parade” (2006), czyli co z tym emo?

Ostatnia dekada to moment, kiedy termin 
„emo” wbił się na stałe do popkulturowego dys-
kursu i szybko został znienawidzony. Tymcza-
sem prawdziwe emo/screamo jako muzyczny 
nurt ma szlachetne korzenie. To waszyngtońska 
scena HC, Rites of Spring, bogowie z Fugazi, 
to Sunny Day Real Estate i At the drive-in. W 
XXI wieku nastąpiła natomiast najwulgarniej-
sza redukcja i bogactwo artystycznych środków 
wyrazu skrócone zostało do banalnego równa-
nia: emo = emocje. W ten sposób narodziła się 
bodaj jedyna subkultura naszych czasów – za-
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stępy nadwrażliwych, ekstrawertycznych na-
stolatków, boleśnie przeżywających dorastanie. 
Emo-dzieciaki odpowiedzialne są za renesans 
popularności wampirów, za gigantyczny sukces 
książek Stephenie Meyer, a na naszym gruncie 
Magdy Kozak.

Mainstream wchłania każdy wyróżniający się 
nurt alternatywy; przeżuwa i wypluwa pod posta-
cią koszmarków – tak 
było z punkiem, grun-
ge, czy modą na par-
kour. Naczelnym kosz-
markiem dekady emo 
jest oczywiście Tokio 
Hotel, ale jestem po-
ważnym człowiekiem, 
więc o nich nie zamie-
rzam wspominać.

Emo jest bardzo 
niejednorodnym sty-
lem. Dużo zespołów 
wywodzi się z melo-
dyjnego hardcore i gra 
muzykę opartą na po-
wtarzalnym schema-
cie: agresywna zwrot-
ka-melodyjny refren, lub odwrotnie (np. Funeral 
for a Friend czy Thursday). Istnieje także nurt 
„emo violence”, który w swojej kompozycyjnej 
ekstremalności zbliża się do skrajnego death me-
talu spod znaku Cannibal Corpse (np. Bring me 
the Horizon czy wczesne Fear Before the March 
of Flames) Na swoją listę postanowiłem jednak 
wrzucić zespół, na który wiele osób mogło się 
nabrać – oni tak na serio, czy jaja sobie robią?

My Chemical Romance i ich wielki prze-
bój „Black Parade”, hymn zapryszczonych 
dzieciaków, które po pierwszej nieszczęśliwej 
miłości stoją w łazience, przed zaparowanym 
lustrem, ściskając w palcach żyletkę wymon-
towaną z ukradzionej ojcu jednorazowej ma-
szynki do golenia. Żarty żartami, ale Hannah 
Bond, amerykańska trzynastolatka, która mia-
ła świra na punkcie My Chemical Romance i 
czytała fora dla emo, pełne detalicznych opi-
sów jak popełnić samobójstwo, zdecydowała 
się na wykonać ostateczny krok.

6. INTERPOL „Turn on Bright Lights” 
(2002), czyli chłodne lata osiemdziesiąte

Często traktuje się ich jako część Nowej 
Rockowej Rewolucji, ale dla mnie to wielkie 
nieporozumienie. Tak jak the Strokes wracali 
raczej do lat 60/70, tak Interpol inspiracji szu-
kali w mrocznych latach osiemdziesiątych, kie-
dy świat wisiał na krawędzi atomowej zagłady. 
Joy Division – no dobra, musiałem to napisać. 
Wokal Banksa jest straszliwie zbliżony do Iana 

Curtisa i porównania 
same cisną się na usta. 
Chłodne riffy, aliena-
cja, strach, nostalgia i 
tęsknota – oto cechy 
charakterystyczne tej 
muzyki. Interpol do-
kłada do tego jeszcze 
samotność i zagubie-
nie w wielkim mieście. 
Niby to nie jest nic no-
wego, niby wszystkie 
te elementy znaliśmy 
już wcześniej, ale In-
terpol połączył je w 
umiejętnych propor-
cjach, tworząc napraw-
dę nową jakość.

 Jedną z miar sukcesu artysty jest liczba 
epigonów. Po sukcesach Interpolu szybko po-
jawili się the Editors (którzy dopiero na trze-
ciej płycie zaczęli szukać własnej ścieżki, za 
co im chwała), a teraz triumfy na alternatyw-
nych listach przebojów i festiwalach święci 
White Lies.

7. ARCTIC MONKEYS “Whatever Peo-
ple Say I Am, That's What I'm Not” (2006), 
czyli potęga hype

Najzwyklejsza kapela brytyjskich gów-
niarzy, grająca radosnego post-Fanz Ferdi-
nandowskiego rocka do tańca („I bet you look 
good on the dancefloor”!). Banalne teksty o 
dziewczynach i innych problemach nastolet-
niego życia. Skąd więc zaszczytna obecność 
w moim TOP10?

Bo pokażcie mi zespół, który bez żadnego 
wsparcia ze strony wielkich wytwórni płyto-
wych zyskuje miano najszybciej sprzedają-
cego się debiutu w historii Wielkiej Brytanii. 
Pokażcie mi innych osiemnastolatków, którzy 
nie mają jeszcze podpisanego kontraktu pły-
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towego, a potrafią wypiąć się tyłkiem na mu-
zyczny establishment.

Wystarczyło wrzucić kilka nagrań na My-
Space i rozesłać znajomym, którzy wysłali 
maila do innych znajomych, a ci z kolei… Na 
tym polega potęga wzrostu wykładniczego.

Arctic Monkeys to apostołowie zwiastują-
cy nową epokę w mu-
zyce. To czas filozofii 
DIY, ale jakże różnej 
od oryginalnego DIY, 
który stworzyli mu-
zycy hardcore dwa-
dzieścia lat wcześniej. 
Dzisiaj nikt przecież 
nie przegrywa kaset 
czy nie dystrybuuje 
kserowanych zinów. 
Od czego mamy In-
ternet? Arctic Mon-
keys może nie byli 
pierwszymi, którzy 
to zrozumieli, ale im 
pierwszym udało się 
na tym wypłynąć. 
Sieć zmieniła świat, a 
konsekwencji tej zmiany do końca jeszcze nie 
ogarniamy i nauka nie potrafi sobie poradzić z 
opisem nowej rzeczywistości. Chłopaki z Arc-
tic Monkyes nie musieli studiować założeń 
modelu sieci małych światów Wattsa-Strogat-
za, poznawać architektury scale-free network 
Barabasiego ani chodzić na wykłady z zakresu 
marketingu word of mouth. Oni w rzeczywisto-
ści sieciowej poruszają się jak ryby w wodzie. 
A całą brudną robotę (public relations, hypo-
wanie w necie i po znajomych) przerzucają na 
fanów, ów mityczny smart mob. I świetnie na 
tym wychodzą.

8. MGMT „Oracular Spectacular” 
(2008), czyli kwintesencja indie

Przy MGMT kompletnie się poddaję, 
moje umiejętności klasyfikacyjno-porządkują-
ce zawodzą i nie pozostaje mi nic innego, jak 
zerknąć do Wikipedii. Otóż, drodzy Czytelni-
cy, MGMT na Wiki otagowani są w sposób 
następujący: syntpop, indie dance, new wave, 
neo-psychedelia, folktronica, elektro-rock. 
Przypominam, że oni do tej pory wydali tylko 

jeden album, który trwa czterdzieści minut i 
znajduje się na nim dziesięć piosenek. Ozna-
cza to, ni mniej ni więcej, że zmieniają styl 
muzyczny średnio co sześć i pół minuty.

Nie potrafię znaleźć innego zespołu, który 
jest dla mnie lepszą kwintesencją alternatywne-
go rocka („indie rocka”) końcówki pierwszej de-

kady nowego wieku.
To mieszania ty-

sięcy fascynacji, cha-
os zapożyczeń i ty-
giel stylów. Tak jak w 
przypadku omawia-
nego za chwilę M83 
łatwo potrafię wska-
zać źródła inspiracji, 
tak słuchając MGMT 
jestem bezradny. Na 
tym właśnie polegają 
zjawiska emergentne: 
ilość przechodzi w 
nową jakość. Na ich 
debiutanckiej płycie 
usłyszymy zarówno 
melodyjne kawałki 
do potańczenia, jak i 

psychodeliczne łamańce spod znaku niezwykle 
ostatnio popularnych Animal Collective.

O MGMT pisze się trudno także z innego 
powodu. To wciąż nowe zjawisko na rockowej 
scenie i trudno je analizować, nie nabrawszy 
odpowiedniego dystansu. Czas zweryfikuje 
jego miejsce i wagę na mapie muzycznych 
podgatunków.

9. M83 „Saturdays = Youth” (2008), czyli 
patrzymy znów na buty

Radiohead na „Kid A” udowodnił, że 
można grać rocka bez gitar, ale musiało minąć 
kilka lat zanim idea ta została przetrawiona i 
znalazła szerokie rzesze kontynuatorów. Syn-
tezatory do powszechnego użytku weszły do-
piero w II połowie minionej dekady i zrobiły 
to naprawdę w wielkim stylu. Przyjrzyjcie się 
trzecim albumom tuzów nowego gitarowego 
grania: the Editors i Fanz Ferdinand. Byliście 
zaskoczeni przy pierwszym odsłuchu? A to 
dopiero początek.

Chcąc zatem uchwycić pewien wyłania-
jący się trend, zdecydowałem się umieścić na 
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liście francuską formację M83, która nigdy 
może nie uzyskała kosmicznej popularności, 
ale w świecie niezależnym cieszy się zasłużo-
ną sympatią (czego dowodem może być zapro-
szenie ich na festiwal Opener w 2009 roku).

M83 są przedstawicielami nurtu „’80 
revival”. To formacja głęboko zanurzona 
w synth popie lat 
osiemdziesiątych, ale 
zderzająca popowe 
inspiracje z rockową, 
a dokładniej shoega-
zową wrażliwością 
spod znaku Jesus and 
Mary Chain (mniej) i 
My Bloody Valentine 
(bardziej). Patrzenie 
na buty znów stało 
się modne.

Że trend dalej 
będzie się rozwijał i 
wkrótce pojawi się 
coraz więcej grup 
operujących podob-
nymi środkami wyra-
zu – śmiało mogę iść o zakład. Świetne przy-
jęcie debiutanckiego albumu the Xx jest tego 
najlepszym dowodem.

10. MOGWAI „Rock Action” (2001), czy-
li rock postny

Tutaj miałem mały dylemat. Post rock 
wydał mi się na tyle istotnym nurtem muzy-
ki minionej dekady, że musiał doczekać się 
przedstawiciela na mojej liście, ale miałem 
problem z wyborem, o kim napisać. Rozważa-
łem dwóch kandydatów: szkockiego Mogwaia 
i kanadyjski Godspeed You! Black Emperor, 
ale w końcu zdecydowałem się na Mogwa-
ia, który w XXI wieku był znacznie bardziej 
płodny niż jego przeciwnik. Choć oba zespoły 
swoje największe osiągnięcia artystyczne za-
liczyły jeszcze w ubiegłym stuleciu, worek z 
epigonami rozwiązał się dopiero teraz i poka-
zał, ile świeżości tchnęli do zatęchłego świata 
gitarowych brzmień.

Granie post rocka jest cholerną sztuką, 
która wychodzi nielicznym. Jak skompono-
wać dwudziestominutowy kawałek, odarty ze 
wszelkiego aranżacyjnego przepychu, surowy 

niczym tatar, zwykle pozbawiony wokalu, 
żeby cały czas trzymać słuchacza w napięciu, 
a nie spowodować ziewania poprzez odgrze-
wanie osłuchanych patentów „głośno-cicho”, 
czy uciekania w irytujące gitarowe „plumkanie”. 
Mogwai tę sztukę opanował doskonale, czego 
nie zawsze da się powiedzieć o naśladowcach, 

że wymienię choćby: 
Explosions in the Sky, 
Red Sparrowes czy 
God is an Astronaut.

Post rock po-
wiedział już chyba 
wszystko, co ma do 
powiedzenia. Pozo-
stawił po sobie kilka 
świetnych płyt, ale 
wielkich rewolucji w 
tym nurcie bym się 
już nie spodziewał.

A teraz, na sam 
koniec, moja osobi-
sta dycha.

I. 
Sonic Youth „Sonic Nurse” (2004)

Po artystycznym zagubieniu i ślepej uliczce, 
jaką stanowił poprzedni album, „Murray Stre-
et”, Sonic Youth wyszli na prostą i ku zasko-
czeniu wszystkich nagrali jedną z najwspanial-
szych płyt w swojej karierze. Niby nie ma tu 
nic nadzwyczajnego, żadnych zaskoczeń i sły-
szymy to wszystko, czego po Sonicach moż-
na się spodziewać, ale na „Sonic Nurse” nie 
ma po prostu słabej piosenki. Zaczynając od 
nerwowego riffu „Pattern recognition” (kłania 
się Gibson!), poprzez pełne pasji „Stones” i 
napakowane erotycznym napięciem „Dude 
ranch nurse” aż po ostateczne spełnienie w li-
rycznym arcydziele „I love you golden blue”, 
które pięknie wyłania się z noisowej kakofonii 
pisków sprzężonych gitar. Na tej płycie Sonic 
Youth po raz n-ty zdefiniowali swój styl i defi-
nicji tej pozostali wierni do dzisiaj

II. 
PJ Harvey „Uh huh her” (2004)

I znowu, na pierwsze słuchanie, niby nic nad-
zwyczajnego. Dziewczyna z gitarą, śpiewa 
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zwykłe piosenki o miłości, rozstaniach, stosun-
kach damsko-męskich. Ale jakież tam są pokła-
dy emocjonalnego ekshibicjonizmu i wypruwa-
nia sobie żył! W muzyce rzadko kiedy można 
trafić na równie szczere i osobiste płyty.

III. 
Modest Mouse 

„The Moon and Antarctica” (2000)
Trzecia płyta Modest Mouse jest jednym z 
tych rzadkich, ale pięknych zdarzeń w histo-
rii muzyki, kiedy artysta po wydaniu dzieła 
wielkiego i przełomowego wykonuje kom-
pletną stylistyczną woltę i publikuje kolejne 
arcydzieło. Coś jak John Lydon po rozpadzie 
Sex Pistols zakłada Public Image Limited, czy 
Radiohead po „OK Computer” nagrywa „Kid 
A”. Tak samo Modest Mouse – trzy lata po 
brudnym, niedbale punkowym, a jednocześnie 
(nie bójmy się tego słowa) genialnym „Lone-
some Crowded West” wydają „The Moon and 
Antarctica”. Wypieszczone do ułamka sekun-
dy, perfekcyjnie wyprodukowane dzieło epic-
kie dzieło bez obciachu żeniące patos art roc-
ka z muzyką alternatywną. „Dark Side of the 
Moon” sceny niezależnej – powiedział ktoś o 
tej płycie i nie ma w tym cienia przesady.

IV. 
Interpol „Our love to admire” (2007)

Trzecia płyta Interpola została przez krytykę 
kompletnie zjechana, ale mi najbardziej przy-

padła do gustu. Nowojorczykom na tym albu-
mie udało się znaleźć idealny balans pomiędzy 
melodiami, nostalgią i pewną przebojowością 
(„The Heinrich Maneuver”). No i tutaj jest 
„Rest my chemistry” – jedna z najpiękniej-
szych piosenek XXI wieku.

V. 
Fugazi „Argument” (2001)

Fugazi jest jak wino – im starsze tym lepsze. 
Dlatego ostatni album mam za najlepszy w ich 
karierze. Im dalej od prostych, punkowych ko-
rzeni, im więcej kombinowania z melodiami, 
eksperymentów, brzmieniowych, tym lepiej. 
Wielka szkoda, że milczą już dziewiąty rok, 
choć na osłodę zawsze możemy sobie posłu-
chać the Evens, cały czas mając nadzieję, że 
Ian MacKaye zaskoczy nas jeszcze w przy-
szłości nowym, wielkim projektem.

VI. 
Deftones „White pony” (2000)

Jak ktoś przy mnie powie, ze Deftones są ze-
społem nu-metalowym, to ma w ryj. To nie 
jest żaden nu-metal, ale jedyne w swojej kla-
sie mariaż metalu, rocka i psychodelii. Nikt 
nie grał tak jak oni i nikt tego brzmienia nie 
powtarza – rozlane gitarowe plamy, melodyj-
ne przestrzenie, ta unosząca się nad wszystkim 
senna atmosfera, przełamana agresywnymi 
momentami, kiedy trzeba. I do tego „Passan-
ger”, w którym gościnnie udziela się wokalnie 
Maynard James Keenan.
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VII. 
Current 93 

„Black chips ate the sky” (2006)
Apogeum artystyczno-duchowych poszuki-
wań Davida Tibeta. Nawrócony na chrześci-
jaństwo, nagrywa z zaproszonymi gośćmi 
osiem wersji „Ideumei”, chrześcijańskiego 
osiemnastowiecznego hymnu. Dorzuca do 
tego trzynaście innych utworów i w efekcie 
otrzymujemy najlepszy chyba album w prze-
bogatej dyskografii Current 93. Apokaliptycz-
ny nastrój (przecież czarne okręty pożarły nie-
bo, co podobno przyśniło się Tibetowi i było 
inspiracją do nagrania tej płyty), natchnione i 
przejmujące ballady, patos i kompletnie nie-
rockowe instrumentarium – 100% Current 93.

VIII. 
At the drive-in 

„Relationship of command” (2000)
Jedyni godni spadkobiercy geniuszu Fugazi. 
Połamane struktury utworów, charakterystycz-
ne dla waszyngtońskiej sceny HC, wściekłość 
i wrzask, emo zachowania sceniczne. Sporo 
fantastyki w tekstach. Szkoda, że się rozpadli, 
ale w końcu nie byłoby Mars Volta, gdyby gra-
li dalej w niezmienionym składzie.

IX. 
Killing Joke „Killing Joke” (2003)

Kto by powiedział, że po 23 latach wspólne-
go grania są w stanie nagrać TAKI album? 

Jaz Coleman w momencie nagrywania płyty 
miał 43 lata, a zdzierał gardło, jak co najwyżej 
dwudziestolatek. Ta muzyka jest jak odbezpie-
czony granat, czad bez opamiętania, po któ-
rym większość młodych kapel emo / screamo 
powinna bać się wyściubić nosy ze swoich 
garaży. Przecież mówi się, że muzyka rocko-
wa dzieli się na przed i po Killing Joke, a oni 
nagrywając takie albumy tylko potwierdzają 
swoją klasę!

X. 
Circle Takes the Square

„As the roots undo” (2004)
Fanem ortodoksyjnego emo nigdy nie byłem, 
ale muzyka Circle Takes the Square to jest 
odjazd totalny, pięć milionów pomysłów na 
sekundę. Patenty klasycznego emo violence 
zderzają się z black-metalową manierą wokal-
ną (skrzeczenie w wysokich rejestrach) i dam-
sko-męskim punkowym przekrzykiwaniem 
spod znaku Crass. I w przeciwieństwie do 
setek podobnych zespołów to nie męczy, ale 
fascynuje i zmusza do kolejnych przesłuchań, 
aby połapać się we wszystkich niuansach. 
Jeden z najciekawszych młodych zespołów 
i trochę szkoda, że na nowy album czekamy 
szósty rok.

Michał Protasiuk
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Top ten polskich opowiadań
2000 - 2009
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Marcin Bronhard

1. Jacek Dukaj - „Katedra”
2. Wit Szostak - „Miasto Grobów. Uwertura”
3. Jakub Nowak - „Karnawał”
4. Jacek Sobota - „Wieczór Trzech Psów”
5. Marek S. Huberath - „Balsam Długiego Pożegnania”
6. Wojciech Szyda - „Szlak Cudów (Rękopis Znaleziony W Pociągu)”
7. Jacek Dukaj - „In Partibus Infidelium”
8. Maciej Guzek - „Królikarnia”
9. Anna Brzezińska - „Ulica”
10. Andrzej Ziemiański - „Waniliowe Plantacje Wrocławia”

rezerwa: 

Łukasz Orbitowski - „Popiel Armeńczyk”
Łukasz Orbitowski - „Nie Umieraj Przede Mną”
Łukasz Orbitowski - „Dom Pod Samym Słońcem”
Wit Szostak - „Raport z Nawiedzonego Miasta”
Wit Szostak - „Podworzec”
Jacek Dukaj - „Ruch Generała”
Jacek Dukaj - „Crux”
Wojciech Świdziniewski - „Murarze”
Andrzej Ziemiański - „Autobahn Nach Poznań”
Andrzej Ziemiański - „Bomba Heisenberga”
Jarosław Grzędowicz - „Buran Wieje Z Tamtej Strony”

Nie ma sensu ani powodu ukrywać – ta dekada była dla mnie dekadą Dukaja. Gdybym zło-
żył pierwszą dziesiątkę z samych jego tekstów, też nie byłoby to specjalnie dalekie od prawdy. 
Mimo wszystko dałem się wykazać innym. Co z zestawienia zatem wynika? Że, dziwnym tra-
fem, większość listy okupują u mnie autorzy krakowscy lub okołokrakowscy. Dukaj, Szostak, 
Huberath i Orbitowski są dla mnie czołówką współczesnej polskiej fantastyki. Pierwszego 
przedstawiać nie trzeba, każdy jego tekst to wydarzenie, nagromadzenie pomysłów przypra-
wia o zawrót głowy, a często i irytuje – bo zazwyczaj spokojnie starczyłoby ich na grubą 
powieść. Szostak po ujmujących tekstach góralskich, dworskich i ludowych nagle zmienił 
stylistykę i mimo że opublikował po owej zmianie raptem trzy opowiadania na krzyż, za 
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każdym razem strzela i oryginalnie tematycznie, i doskonale stylistycznie. Huberath niestety 
publikuje coraz rzadziej, ale to czyni jego teksty jeszcze bardziej wytęsknionymi. „Balsam” 
zagrał głównie na uczuciach, daleko mu do śmiałych Huberathowskich wizji znanych ze star-
szych tekstów, ale – może głównie z przyczyn tzw. osobistych – bardzo mnie ujął. Orbit, mimo 
że większość jego wcześniejszych tekstów jest w miarę do siebie podobna, nie schodzi poniżej 
wysokiego poziomu, a opowiadania jego (powieści też, ale ranking dotyczy opowiadań; na-
wiasem mówiąc, gdyby ranking dotyczył powieści, „Tracę Ciepło” byłoby w ścisłej czołówce) 
mają niesamowity ładunek emocji.

Nie przepadam za militarnymi tekstami Ziemiańskiego, ale opowiadania wrocławskie, jak 
widać, bardzo mi przypadły do gustu. Mam nadzieję, że Andrzej nie powiedział ciągle ostat-
niego słowa, chociaż jego popularność mocno przygasła. Na brak popularności nie może za to 
narzekać Grzędowicz, nic dziwnego, że trafił i na moją listę. Jest i jeden z moich „odwiecz-
nych” faworytów, czyli Sobota – trochę szkoda, że „Głos Boga” wydano w wydawnictwie, 
które nie zadbało specjalnie o promocję tak ważnej książki. Dla odmiany do moich faworytów 
nie należała nigdy  Ania Brzezińska – cykl o Twardokęsku nie zainteresował mnie zupełnie, a 
tzw. cykl włoski potrafiłem tylko skwitować słowem „ładne”. Tym bardziej cieszę się nietypo-
wą „Ulicą”, to opowiadanie wręcz mnie zachwyciło. Smutną pozycją na liście są „Murarze” 
nieodżałowanego Wojtka Świdziniewskiego, przy czym ten tekst na pewno nie znalazł się 
tutaj „za zasługi” ani „bo tak wypadało”. Wielką karierę wróżę Kubie Nowakowi (zaznaczam, 
iż mam świadków, że tych samych słów używałem, czytając pierwsze opowiadania Wita Szo-
staka i Rafała Kosika – tego drugiego trochę brakuje w moim rankingu, ale akurat wyżej cenię 
jego powieści), ufam że szybko wyjdzie z cienia Dukaja, do którego ciągle jest porównywany 
– zresztą nie zawsze słusznie, czy „Dziwne dni” mają w sobie cokolwiek Dukajowego? 

Obecność kolegów klubowo-redakcyjnych też na pewno nie jest po znajomości. „Szlak 
cudów” zebrał zasłużone pochwały tudzież nominację do Zajdla i bez mojej ingerencji – swo-
ją drogą ciekawe, że najbardziej chwalony tekst Szydy mocno odbiega od jego popularnego 
wizerunku twórcy, zajmującego się głównie tematyką religijną. Z kolei Guzek pierwszą „Kró-
likarnią” porwał chyba wszystkich, a kto się nie zgadza, ten trąba.

Piotr Derkacz

1. Jacek Dukaj „Katedra”
2. Łukasz Orbitowski „Opowieść taksówkarska”
3. Tomasz Kołodziejczak „Piękna i graf”
4. Andrzej Ziemiański „Autobahn nach Poznań”
5. Wit Szostak „Podworzec”
6. Jacek Dukaj „Crux”
7. Andrzej Pilipiuk „Mars 1899”
8. Maciej Guzek „Królikarnia”
9. Wojciech Szyda „Szlak cudów”
10. Jarosław Grzędowicz „Klub absolutnej karty kredytowej”



- 88 -

Wojciech Szyda

1. Jacek Sobota „Wieczór trzech Psów” 
(lub „Druga przepowiednia”, „Jedna trzydziesta szósta”)  
2. Jacek Dukaj „In partibus infidelium” 
(lub „Crux”, „Kto napisał Stanisława Lema”)  
3. Andrzej Zimniak „Na końcu będzie słowo”  
4. Andrzej Ziemiański „Autobahn nach Poznań” 
(lub „Bomba Heisenberga”)  
5. Marek Baraniecki „Dzień grzechu” 
(lub Jarosław Grzędowicz „Buran wieje z tamtej strony”)  
6. Janusz Cyran „Artilekt” 
(lub Jakub Nowak „Karnawał”)  
7. Eustachy Rylski „Jak granit” 
(lub Marek S. Huberath „Balsam długiego pożegnania”)  
8. Wit Szostak „Miasto grobów: uwertura” 
(lub „Raport z nawiedzonego miasta”)  
9. Łukasz Orbitowski „Pacześniak”  
10. Maciej Guzek „Julia i potwory (niebajka)” 
(lub „Królikarnia”)

Michał Protasiuk

1. Jacek Dukaj - „Crux”
2. Jacek Dukaj - „Aguerre w świcie”
3. Jacek Sobota - „Wieczór trzech psów”
4. Wojciech Szyda - „Pieśń Adoriona”
5. Jacek Dukaj - „In Patribus Infidelium”
6. Maciej Guzek - „A wy nie chcecie uciekać stąd?”
7. Łukasz Orbitowski - „Serce kolei”
8. Jakub Nowak - „Dziwne dni”
9. Szczepan Twardoch - „Żywot i śmierć św. Felicjana”
10. Łukasz Orbitowski - „Opowieść taksówkarska”
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Las pachniał wilgocią i zgniłym mięsem, drze-
wa były ledwo widoczne, jakby starały się sca-
lić w jedno z mrokiem nocy. Nie było słychać 
ptaków, żadna gałązka nie zaszeleściła pod 
nieuważną łapą nocnych drapieżców. Wszyst-
ko zdawało się absolutnie pozbawione życia, 
ale Christopher wiedział, że COŚ w lesie żyje, 
coś czego on sam  bał się w tej chwili bardziej 
niż czegokolwiek wcześniej… Starał się nie 
poruszyć, uczynić swoje ciało niewidzialnym 
i niesłyszalnym, lecz był niemal pewien, że to 
COŚ i tak usłyszy bicie jego serca lub zwęszy 
powietrze wypuszczane przy każdym odde-
chu. Nagle mrok zgęstniał, wyssał całe świa-
tło wokół drzew. Przez bliską nieskończoności 
chwilę Christopher znajdował się w komplet-
nej ciemności. A potem ukazał się ON.
Zerwał się z łóżka z krzykiem na ustach. Już 
wcześniej miewał koszmary, lecz ten był wy-
jątkowo przerażający. Emanował strachem, 
napełniał rozpaczą i poczuciem bezradności. 

Ale najgorsze, że zdawał się dużo bardziej re-
alny niż ten prawdziwy świat, w którym Chri-
stopher właśnie się obudził…

Annika stała na skalistej skarpie wzno-
szącej się nad szalejącym, wod-

nym żywiołem. Wiatr unosił 
wysoko kropelki morskiej 
wody i zraszał nimi jej ciało. 

Woda miała zapach gniją-
cego mięsa. Dziewczyna 
patrzyła zafascynowana 
na powierzchnię wod-

nej kipieli, migoczącą w 
mdłym świetle księżyca. 
Fale łamały się na ska-
łach, owijały wokół nich 
niczym macki ośmiornicy 
chwytającej ofiarę. Nagle 
wiatr przycichł, ustał... 
Annika usłyszała cichy 
krzyk. Był niczym zew 
przywołujący kogoś lub 

może COŚ. Po chwili ab-
solutnego bezruchu, jakby wszyst-

ko zamarło, nagle wiatr powrócił, 
lecz tym razem nie wiał od morza. 

Potężny podmuch uderzył Annikę w plecy i 
zepchnął prosto w upiorną kipiel pełną niewy-
powiedzianej grozy. W chwili, gdy bezbronne 
ciało dziewczyny miało już uderzyć w ciemne 
fale, Annika obudziła się gwałtownie, zerwała 
z siebie kołdrę i mocno przycisnęła ręce do na-
gich, falujących piersi, by uspokoić szalejące 
serce.

Linus był rozradowany. Niebo błękitne, 
chmurki białe i puchate, trawa soczysta i zie-
lona. Lekko przemykał po łące pełen absolut-
nej szczęśliwości i spokoju. Ciepły wiaterek 
zerwał się, chwilę figlarnie połechtał chmury, 
by za chwilę przynieść Linusowi apetyczny 
zapach mięsa. Wokół nie było żywej duszy, 
ale to bardzo dobrze – tylko Linus zasługiwał 
na przebywanie w tak cudownym miejscu… 

Daniel Kosse
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Wbiegł na niewielki wzgórek, z którego roz-
ciągał się fantastyczny widok - niewielki lasek 
otoczony strumyczkiem i malowany słońcem. 
Linus zbiegł czym prędzej ze wzgórka prosto 
do owej krainy cudowności. Już, już miał się 
zagłębić w cień rzucany przez pierwsze drze-
wa, gdy gwałtownie się przebudził. Zły i roz-
czarowany wstał z łóżka i podszedł do okna. 
Zobaczył ciemne, deszczowe chmury wiszące 
nad szarym blokowiskiem.

Christopher musiał przechodzić koło tego 
miejsca wiele razy, miał jednak wrażenie, że 
dopiero teraz naprawdę zaistniało. To było 
kino, mieszczące się w starym ceglanym bu-
dynku, odrobinę zniszczonym i brudnym, 
mocno kontrastującym z nowym pstrokatym 
napisem obwieszczającym wieczorną premie-
rę filmu „Professor Sponge and The Dragon”. 
Stojąc przed kinem Christopher odczuł wyraź-
nie obecność czegoś, co  dotąd nawiedzało go 
wyłącznie w snach. W uchylonych drzwiach 
budynku stał wysoki człowiek w szarym 
płaszczu. Miał na sobie okulary o niebieskich, 
okrągłych soczewkach, zsunięte trochę na 
nos. Dzięki temu Christopher mógł dostrzec 
jego duże czarne oczy. Mężczyzna spojrzał na 
Christophera, przesunął dłonią po ustach ni-
czym w zamyśleniu lub może żeby dyskretnie 
ukryć uśmiech… Wtedy na ulicę spadł deszcz, 
deszcz pachnący zgniłym mięsem.

„To miejsce mnie przywołuje do siebie, teraz 
wiem o tym" - pisała Annika w swoim pamięt-
niku - "Myślę, że mam wystarczająco sił, by 
się do niego więcej nie zbliżyć, ale boję się 
kolejnego nocnego koszmaru. Może już po-
stradałam zmysły? Czuję jednak, że to kino 
jest rozwiązaniem - absolutnym i ostatecz-
nym. Kupiłam już bilet. Dziewczynaktóra 
mi go sprzedała była prześliczna, wydała mi 
się nawet zbyt ładna jak na zwykłą bileterkę. 
Uśmiechała się przy tym tak tajemniczo... Czy 
ja dobrowolnie nie przekraczam bram piekła? 
Czy idąc tam dzisiaj nie zamienię koszmaru ze 
snu w koszmar prawdziwy?"

Linus trzymał w rękach torbę z zakupami i 
szedł z opuszczoną głową. Kałuże marszczone 
kropelkami wody nie przedstawiały sobą nic 
nadzwyczajnego, ale przynajmniej skupiając 
na nich wzrok mógł omijać widoki szarobure-
go miasta. Nagle w jednej kałuży coś błysnęło, 
jakiś jasny punkt; zaraz potem Linusowi uka-
zało się odbicie cudownego lasu, tego samego, 
co w jego ostatnim śnie. Zdumiony podniósł 
wzrok i zobaczył przed sobą budynek starego 
kina. Wydawał się jakiś odmieniony, wypięk-
niały i majestatyczny. Linus mógłby przysiąc, 
że chmury rozstąpiły się nagle, przepuszcza-
jąc snop światła, który zaraz otulił zjawiskowy 
budynek. Linus zrozumiał, że musi kupić bile-
ty na wieczorny seans. Uśmiechnął się wesoło 
do człowieka w niebieskich okularach, zapew-
ne właściciela kina, który patrzył na niego zza 
drzwi ze szczerym, przyjaznym uśmiechem. 

Sala kinowa wypełniona była po brzegi. Lu-
dzie ustawiali się już parę godzin przed sean-
sem, żeby zdobyć bilet. Na sali było zdumie-
wająco cicho, większość przybyłych po prostu 
siedziała w swoich fotelach i ze skupieniem 
oczekiwała na projekcję filmu. Kilku nasto-
latków głośno wymieniało uwagi na temat 
najnowszej kolekcji dresów ośmiopaskowych 
– jakby znaleźli się w kinie przez przypadek. 
Christopher także tu był, jego uwagę przyku-
ła piękna dziewczyna siedząca w jednym z 
pierwszych rzędów. Była blada i wyglądała 
jakby za chwilę miała uciec z tego miejsca 
w panice, jednak mocno zaciskała usta, cze-
kając wraz z innymi na seans. Siedzący obok 
niej mężczyzna wydawał się szczęśliwy – z 
szerokim uśmiechem rozparł się wygodnie w 
fotelu.
Zgasły światła. Projektory kinowe zabuczały 
cicho rozpoczynając pracę, a ekran obudził 
się  do życia. Mijały minuty… Film okazał się 
bardzo widowiskowy. Główny bohater, awan-
turniczy profesor Sponge miał właśnie ująć 
niebezpiecznego szpiega w czarnym płaszczu, 
gdy nadleciał potężny smok i usiadł na miej-
skiej latarni tuż nad walczącymi postaciami. 
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Kamera dała zbliżenie smoka, ukazując jego 
gadzie cielsko i wielkie, wyłupiaste oczy. 
Zdawały się przewiercać na wskroś widownię, 
robiły się coraz większe, a zielone łuski okala-
jące pysk poczęły falować, obracać się i prze-
kształcać w oślizgłe macki. I te macki zaczęły 
nagle wypełzać z ekranu! Po chwili nie było 
już widać nic poza nimi - poruszały się upior-
nie i majestatycznie, jakby do niesłyszalnej, 
mrocznej muzyki. Zapach wody i gnijącego 
mięsa uderzył w widownię. Ludzie z jękiem 
zgrozy wypuścili z płuc wstrzymywane dotąd 
powietrze. W paru miejscach pozrywali się z 
foteli, lecz szybko usiedli z powrotem, niczym 
przybici niewidzialną silą. Zapach przestał 
być wyczuwalny, tymczasem spomiędzy ma-
cek zaczęło wydobywać się pulsujące światło. 
Wkrótce przestało pulsować, jedynie przesu-
wało się delikatnie, hipnotyzując zapatrzoną 
publiczność. Wszystko stawało się nieważne. 
Świat był taki, jaki powinien być. Christopher 
był cudownie nieważki, nie czuł rąk ani nóg, 
nawet głowy. Zniknęło odczucie ZGROZY, 
jeszcze przed chwilą tak intensywne. Osunął 
się w przyjemne otępienie. Nie czuł strachu. 
By spokojny również wtedy, gdy białe dotąd 
światło stało się krwistoczerwone, a w ślad za 
mackami z ekranu wysunęła się bezkształtna, 
cuchnąca masa surowego mięsa. Christopher 
zdołał ostatkiem sił, wbrew ogarniającej go 
niemocy i odrętwieniu, zamknąć oczy…

- Jakie wyrypiste efekty 3D i to bez okula-
rów! 
- Avatorator 4 może się schować! 
- Tylko bez sensu, na co smokowi macki?
Christopher słyszał gdzieś w tle dyskusję na-
stolatków. Powoli dochodził do siebie. Poczuł 
zapach kurzu palącego się na rozgrzanych pro-
jektorach, zobaczył napisy końcowe płynące 
po ekranie. Ogarnęło go zdumienie. Czy to 
wszystko było tylko kolejnym snem?
Nastolatkowie opuszczali salę, dyskutując o 
ksenomorficznej naturze smoków. Reszta wi-
dzów też powoli zbierała do wyjścia. Więk-
szość wydawała się zdezorientowana. Obok 
Christophera przeszedł mężczyzna, który 
wcześniej wydawał się radosny i odprężony. 

Teraz był wściekły, roztrącał innych, aby jak 
najprędzej wydostać się z sali. Christopher 
dojrzał w jego oczach łzy. Wtedy zauważył 
przed sobą jakąś osobę, która bardzo uważnie 
mu się przyglądała.
- Czy ty także przyszedłeś tutaj, bo miałeś 
dziwne sny? – usłyszał nieśmiałe pytanie. 
Dziewczyna miała bardzo piękne oczy i prze-
śliczny nosek.

W pomieszczeniu za ekranem mężczyzna w 
niebieskich okularach oparł się ciężko o stojak 
zarzucony starymi manuskryptami. Usiłował 
przywrócić regularny rytm oddechu i uspoko-
ić drżące ręce. Piękna, zielonooka blondynka, 
która wcześniej sprzedawała w kasie bilety-
wysunęła się zza kotary i z cichym okrzykiem 
podbiegła do niego, starając się go podtrzy-
mać:
- Dlaczego mi to robisz?! - rzuciła z wyrzu-
tem. - Za długo zwlekałeś, tym razem wsadził 
przez bramę prawie cały jęzor!
Spojrzała na okultystyczny rysunek demona w 
otwartym rękopisie.
- Kochanie, nic się nie stało, wszystko kontro-
lowałem i na czas odwróciłem inkantację… 
Dzięki temu efekt był lepszy i nawet niewraż-
liwi na zew chętniej powrócą – odparł męż-
czyzna.
- Któregoś dnia będę mogła zobaczyć jak się 
przeliczysz! - odparła ze złością, jednocześnie 
pomagając mu się wyprostować.
- Jesteś pewna, że tego właśnie chcesz? - za-
pytał cicho. W jej zielonych oczach pojawiły 
się drobinki łez. Przytulił ją mocno do siebie. - 
Nie martw się, jeszcze kilka takich pełnych sal 
jak dzisiaj i będzie stać nas na nowe życie...

Poznań, marzec 2010

Daniel Kosse
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I
O kurwa! Ten palec... na ustach... - 

ja pierdolę... jest przyszyty! – wrzasnął śmie-
ciarz rozsuwając zielone kontenery.

II
Wkurzał mnie. To jego wieczne gadanie, 

mielenie ozorem bez zastanowienia. Przecież 
doskonale wiedział w jakim jestem stanie! A 
on gadał i gadał. Można się było porzygać. - 
Och taki jestem szczęśliwy, tak cudownie mieć 
rodzinę, kochana żona, prześliczne dziecko, 
mam dobrą pracę, jedziemy na wakacje ma-
rzeń. Wiesz, Małgosia jest drugi raz w ciąży, 
przygotowaliśmy śliczny pokój dla małego. 
Zobaczysz, poznasz inną, będziesz miał nowe 
dzieci.

Włodek. Cholerny Mr. Perfect! I to jego 
spojrzenie kiedy mówił: - Dałeś się wyrolo-
wać, miękka faja z ciebie, cipa. Myślałem, 
że byliśmy kumplami, że mi współczuł, że 
pomoże. Co dostałem? Gówno. Nic nie rozu-
miał, nawet fiut nie próbował – to boli. 

Nie wytrzymałem. 

III
Najtrudniejsze było ucięcie palca. Kość 

nie chciała puścić. Wydawało się, że szwajcar-
ski scyzoryk szybko się z tym upora. Nadusi-
łem mocniej... Chrupnęło. Przez chwilę gapi-
łem się na moją ubabraną krwią marynarkę. To 
nic, przecież ubierałem ją głównie do sądu. W 
pralni wyczyszczą.

IV
Zasrane bagno rozwodu trwa już trze-

ci rok. Synka nie widziałem przez prawie 
dwa lata. Czasem ukradkiem obserwuję jak 
biega z kolegami na placu zabaw. Miękną 
mi nogi, tak bardzo chciałbym go przytulić, 
wykrzyczeć, że kocham, tęsknię. Ukrad-
kiem robię fotki, żeby mieć zdjęcie na pul-
picie kompa.

Nie podchodzę. 
Mam sądowy zakaz zbliżania się. Pie-

przone sądy rodzinne. Gówno wiedzą o dobru 
dzieci.

Wzbiera we mnie wściekłość. Na zakła-
manych znajomych, którzy fałszywie zezna-
wali, że biłem żonę, znęcałem się nad nią 
psychicznie, a synka molestowałem seksu-
alnie. Wściekłość na kobietę, którą przecież 
kochałem, a która po urodzeniu Maciusia sta-
ła się obca. W końcu wściekłość na teściową. 
Cholerny babsztyl wprowadził się do nas, a 
ja nie wiem po jaki chuj zgodziłem się na to 
– rzeczywiście dałem się wyrolować, wierzy-
łem jej. - Przecież trzeba pomóc młodej ma-
mie – słodko ćwierkała. – I tak dzień po dniu 
wpierdalała się w nasze życie, a ja szedłem 
w odstawkę.

 Zawsze pierwsza na posterunku, zawsze 
przede mną. Maciuś płacze w nocy, ona bie-
gnie. Maciuś chce jeść, kaszka gotowa, Ma-
ciuś zrobi kupę, pielucha zmieniona. Przepy-
chanki, „usiądź, ty po pracy zmęczony”……
pitu pitu, a teraz wredna krowa śmieje się ze 
mnie w sądzie i chrzani farmazony. 

Nie potrafiłem się bronić, kiedy kobieta 
którą kiedyś tak kochałem, drapała gdzie po-
padnie pazurami i wrzeszczała, że mam się 
wynosić, bo nie jestem potrzebny, bo za mało 

Agnieszka Kawula-Kubiak

Pale
c ustach

na

ry
s. 

O
C

A
L,

 w
w

w
.c

lk
er

.c
om



- 93 -

zarabiam, bo nawet nie wstanę w nocy do 
własnego dziecka.

Zniszczyły mnie i mojego synka.

V
Włodek dał się namówić na drinka. Po-

szliśmy do klubu. Postawiłem pierwszą ko-
lejkę. Ostry alkohol przyjemnie palił w gar-
dle. Ten palant nawet nie zauważył kiedy 
dosypałem mu dragów. Dość szybko poczuł 
się okropnie, a po godzinie ledwo widział i 
słaniał się na nogach. Wcześniej wybrałem 
odpowiednie gdzie miałem zamiar dać upust 
swojej nienawiści. Śmietnik. Tylko na to za-
sługiwał.

Kiedy już odciąłem mu palec, cierpliwie 
przyszywałem go do ust największa igłą jaką 
udało mi się znaleźć w domu. Wybrałem ten 
wskazujący, nakazujący ciszę... Żeby już nie 
pierdolił więcej o szczęściu.

Dobrze oczyściłem palec. Zero krwi.... 
Dałeś się wyrolować... Szyłem. Miękka faja. 
Kawałek po kawałku... Wyrolować... Popa-
trzyłem na skończone dzieło. Biała nitka 
idealnie komponowała się z sinymi ustami. 
Cipa...

Bezczucie, pustka, cisza – poczułem, że 
odpływam.

VI
Obudziłem się z wrzaskiem. Kurwa, 

właśnie ujebałem mu palec! Pójdę siedzieć! 
Trzeba zatrzeć dowody! Wyjechać z kraju! 
Marynarka... Kurwa! Gdzie ona jest? Znala-
złem ją w szafie.

Czysta.
Wróciła świadomość.
Poszedłem do pokoju synka.
Pusto. Niezmiennie od trzech lat.
Usiadłem na podłodze. Nie miałem już 

siły...
Ulubiony pluszowy miś małego stał się 

niemym świadkiem mojego płaczu.

VII
Psychologowie wzięli w obroty mojego 

synka. Nareszcie! Tak długo walczyłem o 

jakąkolwiek opinię specjalistyczną. Zastra-
szony maluch mówił chaotycznie: Tatuś bił 
mamusię. Dziesięć razy. Mamusia mówiła, że 
tatuś nas nie kocha, dlatego rzucał pięć razy 
szklankami. Krzyczał na babcię. Na mnie nie, 
ale mamusia mówiła, że mnie dotykał. Tak, 
pamiętam, że głaskał mnie po głowie, ale ma-
musia mówiła, że... Boję się, że jak powiem, 
jak bardzo kocham tatusia to mamusia odda 
mnie komuś obcemu...

Kolejne badania wykazały, że moja eks 
leczyła się psychiatrycznie. Ojciec chlał, bił 
gdzie popadnie. Nawet chciała się zabić. 
Nigdy mi o tym nie mówiła. Pewnie dlate-
go uciekła z domu na drugi koniec Polski. 
Byłem ślepy, nie chciałem pewnych spraw 
zobaczyć.

Popierdolone to życie.

VIII
W końcu się wyryczałem, ale zamiast ulgi 

poczułem niepokój. O trzeciej w nocy złapa-
łem za komórkę i zadzwoniłem. Odebrała 
Małgosia. Słucham? Co się stało? Ty wiesz 
która godzina? Nie obudziłeś mnie. Właśnie 
karmiłam małą. Włodek? Po waszym piciu 
śpi jak suseł. U nas wszystko w porządku. Co 
się dzieje? Jeszcze nie wytrzeźwiałeś? Do-
brze, jeśli ma cię to uspokoić, sprawdzę. Tak, 
naprawdę  śpi. Leży zwinięty w kłębek. Dziw-
ne. Przyciska wskazujący palec do  ust... 

Rozłączyłem się. Odłożyłem słuchawkę 
na stół i spojrzałem na nią zaskoczony. Przed 
chwilą dzwoniłem na komórkę Włodka. Za-
miast mojej starej Nokii, obok mnie leżał 
Sony Ericsson Włodka.

Gdynia 05.11.07

Agnieszka Kawula-Kubiak
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Rozmawialiśmy kiedyś o inspira-
cji fantastyką w twórczości Armii, ale  
wtedy mieliśmy na myśli głównie lite-
raturę. A przecież film, niekoniecznie  
fantastyczny, też nieraz przyczy-
nił się do powstania Twoich utworów.  
Najoczywistsze przykłady to „Aguirre" i 
„Zły Porucznik". Jednocześnie wydaje  
się, że obrazują one dwa różne po-
dejścia - pierwszy jest raczej impresją  
na temat dzieła Herzoga, drugi - wła-
sną wizją, do której pojawienia się film  
z Keitelem był jedynie pretekstem 
(albo w ogóle skojarzenie pojawiło się  
później). Mam rację?

Oba filmy zrobiły na mnie piorunujące wra-
żenie. Genialni aktorzy - Klaus Kinsky i Ha-
rvey Keitel stworzyli w nich wybitne kreacje. 
Nie waham się powiedzieć, że chyba najlepsze 
w ich karierze. W przypadku filmu „Aguirre 
gniew Boży” było to moje pierwsze zetknięcie 
ze sztuką  Wernera Herzoga. Szalony rycerz 
–konkwistador w zielonym, dziewiczym lesie. 
Już samo to zestawienie jest surrealistyczne 
i niezwykle tajemnicze. Z kolei „Zły porucz-
nik” jest niezwykle głębokim filmem religij-
nym. Oba te wybitne dzieła dotykają nieprze-
kraczalnych granic, gdzie dalej się już nie da. 
Bohaterowie ponoszą klęskę, bo nic innego 
wydarzyć się nie może. Przekazują też pew-
ną podstawową i uniwersalna prawdę. Byłem 
tym wszystkim poruszony do głębi Stworzy-
łem własne utwory oparte na tych dramatach. 
Przy czym w mojej wersji zakończenie jest 
inne, bohaterowie żyją. Ale są przemienieni. 
 
A czy są jeszcze inne „filmowe" 
utwory Armii o mniej oczywistym  
rodowodzie?

Wymienię tu choćby utwory „Poza pra-
wem”, „Śmierć w Wenecji” czy „Nostalgia”. 

Wydaje mi się, że w ogóle mam pewną słabość 
do tytułów. Nie uważam tego za jakiś postmo-
dernizm. Ja jestem wrażliwy na dzieło sztuki w 
ogóle. Czy to będzie film, obraz, czy muzyka. 
Te inspiracje są czasem tak silne, że przeni-
kają do moich utworów, jak to było właśnie z 
„Aguirre”. Wczoraj oglądałem w telewizji do-
kumentalny film o Van Goghu. Przypomniało 
mi się od razu jak kolosalne wrażenie zrobiło 
na mnie obcowanie z jego obrazami na żywo. 
Myślę o zrobieniu utworu o Van Goghu . 
 
Często w ogóle oglądasz filmy? Duży mają na 
Ciebie wpływ?

To zależy. Generalnie rzadko chodzę do 
kina i tak naprawdę trzeba mnie wyciągać 
na siłę.  Wyjątkiem była ekranizacja trylogii 
Tolkiena. Tego autentycznie nie mogłem się 
doczekać. Filmy oglądam raczej w telewizji, 
głównie na kanałach Kino Polska czy TCM. 
 
A jakie są Twoje ulubione filmy, gatunki, re-
żyserzy, aktorzy?

Mam parę ulubionych filmów, które mi 
się nigdy nie nudzą. Oprócz tu wymienio-
nych na pewno „Pat Garett & Billy the Kid” 
Sama Peckinpaha, „Medea” i „Król Edyp” 
Pasoliniego, „Satyricon” Felliniego, „Powięk-
szenie” Antonioniego, filmy Hasa... Z akto-
rów niezwykle cenię Anthonego Hopkinsa , 
Harveya Keitela czy Toshiro Mifune. Uwiel-
biam starych aktorów polskich takich jak 
Tadeusz Łomnicki, Leon Niemczyk czy Gu-
staw Holoubek. Takich dziś ze świecą szukać. 
 
Oglądasz kino współczesne, powiedz-
my z ostatnich dziesięciu lat? Czy coś  
Cię szczególnie zachwyciło w tym cza-
sie, czy raczej mamy do czynienia z  
zastojem, brakiem pomysłów i talen-
tów? I jak, Twoim zdaniem, będzie to  
wyglądać w przyszłości?

Jestem wielbicielem starych filmów, a kino 
współczesne prawie  w ogóle do mnie nie do-
ciera. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z 
upadkiem sztuki filmowej i aktorskiej. Szcze-
gólnie w polskim kinie jest to bardzo jaskrawo 
widoczne. Filmy amerykańskie z kolei stawiają 
głównie na efekty specjalne a ja nie tego ocze-
kuję od kina. W zasadzie to mogę wyróżnić 

Guziki w rakiecie
z Tomaszem Budzyńskim
rozmawia Marcin Bronhard
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tylko jeden współczesny film, który zrobił na 
mnie naprawdę duże wrażenie - jest to „Wy-
spa” Pawła Łungina. Ale to nie jest film roz-
rywkowy tylko duchowy. W ogóle współcze-
sne kino rosyjskie uważam za bardzo ciekawe. 
 
Jako że rozmawiamy na potrzeby pi-
sma klubu fantastyki - czy jakieś filmy  
fantastyczne szczególnie cenisz albo może 
właśnie szczególnie Cię znudziły?

Bardzo lubię „2001: Odyseję kosmiczną” 
Kubricka, oglądałem ten film juz chyba z 50 
razy i w ogóle mi się nie nudzi. Lubię „12 małp” 
czy pierwszego „Obcego”. Ja lubię filmy, gdzie 
akcja dzieje się w rakiecie. Podobają mi się te 
wszystkie guziki. Człowiek w kosmosie - już 
samo to jest fascynujące. Ale tych filmów jest 
niestety bardzo mało. Dziwię się, że prawie nikt 
nie chce ekranizować choćby takich opowiadań 
o pilocie Pirxie Lema. Ostatnio mój syn z za-
partym tchem ogląda wszystkie części „Termi-
natora”.Też mnie to wciągnęło i z przyjemno-
ścią obejrzałem do końca. „Gwiezdne Wojny” 
też mi się nie nudzą, dzieci często je oglądają, 
a ja z nimi. Z kolei kompletnie zawiedziony je-
stem „fantastycznymi” filmami Tarkowskiego. 
Na „Stalkerze” niestety zasnąłem.

Widziałeś „Avatara”? Odpowiada 
Ci coraz większy wpływ komputerów na  
kreację filmowej rzeczywistości?

Nie widziałem i nie zamierzam tego oglą-
dać właśnie z powodów nachalnego skompu-
teryzowania. Widziałem reklamówkę tego fil-
mu i skutecznie mnie ona zniechęciła. Jestem 
człowiekiem i mam bardziej wymagającą 
wrażliwość estetyczną. Dla mnie te efekty są 
po prostu - że się tak wyrażę – wulgarne. 

Gdybyś miał szeroko rozumiane moż-
liwości, to czy miałbyś jakiś pomysł na  
film? A może już jakiś masz?

Oczywiście, że mam pomysł i to nawet 
pomysł na film fantastyczny. Jest to tajemni-
cza niepozbawiona humoru historia o wizy-
cie UFO na Ziemi. Akcja dzieje się w Polsce 
w środowisku artystycznym, ale nie tylko... 
Mam prawie gotowy scenariusz. Wiadomo, że 
aby zrobić film trzeba mieć pieniądze. Jak mi 
ktoś zaproponuje, to chętnie taki film zrobię.

Tomasz Budzyński – urodzony w 1962 w 
Tarnobrzegu. Dzieciństwo i młodość spędził w 
Puławach, ukończył liceum plastyczne w Na-
łęczowie. Wokalista pierwszego składu grupy 
Siekiera – punkowej legendy festiwalu w Ja-
rocinie. Założyciel i wokalista zespołu Armia 
– płyty „Legenda” (1991), „Triodante” (1994) 
i „Duch” (1997) mieszczą się w kanonie wiel-
kich dzieł polskiej muzyki rockowej, a wydane 
w 2009 „Der Prozess” i „Freak” też zbierały 
znakomite recenzje. Tomek jest również zało-
życielem i członkiem zespołu 2Tm2,3, projektu 
Budzy i Trupia Czaszka, wydał również dwie 
płyty solowe. Oprócz muzyki zajmuje się też 
wspominanym malarstwem – jego obrazy nie 
raz gościły na okładkach „Innych Planet”. Jest 
jedynym członkiem honorowym Klubu Fanta-
styki „Druga Era” w całej jego historii.
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