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Znowu przychodzi nam oddać numer podwójny. Wyglądać by mogło, że weszło nam to 
w krew. Te okazjonalne przypadki jednak nie zmienią faktu, że Szortal Na Wynos jest i pozo-
stanie miesięcznikiem.

Uzbierało się w ciągu minionych dwóch miesięcy sporo opowiadań. Niektóre z nich aspiro-
wały do jesiennego Wydania Specjalnego, lecz z różnych względów się do niego nie dostały. 
A były zbyt interesujące, aby się ich pozbywać. Przekrój tekstów najszerszy z możliwych na 
Szortalu: szorty, stusłówka, longary oraz poezja. W tym teksty polskie i zagraniczne. Podwójny 
jest również zbiór recenzji. Magda Golec napisała kilka słów o Łódzkim Festiwalu Fantastyki 
Kapitularz 2016. Jej relację będzie można przeczytać w niniejszym numerze. Przesunęliśmy 
natomiast do grudniowego numeru artykuł Marcina Knyszyńskiego o Davidzie Lynchu. Poza 
względami objętościowymi zadecydowała chęć przekazania Wam do rąk wszystkich czterech 
części jednocześnie (na portalu rozłożyły się na trzy miesiące). Każdy rodzic wie, jak trudno 
podzielić cztery cukierki na troje dzieci. Broń Panie, nie zachęcamy aby wszystkie oddać jedne-
mu! Uświadamiamy jedynie, jak ciężkie sprawy muszą rozwikływać redakcyjne głowy.

Z przykrością informuję, że konkurs Na Deser zostaje zawieszony. Obecna odsłona będzie 
ostatnią – zwycięzców oczywiście poinformujemy w grudniu. Prawdopodobnie we wstępniaku, 
ale może również w jakiejś formie w dotychczasowej lokalizacji.

Troszkę wstyd, że wstępniak nie będzie równie bogaty i pojemny jak zawartość numeru, ale 
przecież nie o to chodzi, aby zachwycać przedmową. Najważniejsze jest to, co następuje po niej: 
dziesiątki stron wypełnionych wspaniałościami, które trzeba natychmiast przyswoić.

Nie zatrzymuję. Mknijcie dalej. Na następnych stronach jest już to, czego pragniecie i tylko 
gadulstwo przedmówcy przeszkadza Wam się tym sycić.

Marek „Terebka” Ścieszek
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ZACZERPNIJ DŁUGO I GŁĘBOKO 
TRUCIZNY KIRKE

Deborah Walker

Jest coś szczególnego w mokradłach fenland, uświęconej ziemi Anglików. Płaskim, nizinnym tere-
nie, gdzie srebrzysta, dryfująca mgła przywodzi na myśl sekrety ludzkich serc. Gdzież indziej powi-
nien rezydować prawdziwy artysta? Z pewnością nie w pełnym kakofonii Londynie, lecz właśnie tu, 
w Bostonie, o rzut kamieniem od jakże dzikiego morza.

Tak oto rozmyślałem, przechadzając się z moją Kirke wzdłuż parowu i rozkoszując triumfem ko-
lejnej udanej sztuki w wykonaniu Bostońskich Komediantów, grupy, z którą wielokrotnie współpra-
cowałem. To prawda, że publika zdawała się kurczyć w drastycznym tempie, a składała się głównie 
z awatarów, ale czegóż innego się spodziewać w czasach, gdy niewielu jest w stanie docenić to, co 
wartościowe? Ale ci, którzy są w stanie tego dokonać, ach, uznanie tego pół tuzina najznamienitszych 
umysłów liczy się o wiele więcej niż opinia miliona bezmyślnych próżniaków.

– Myślę, że moje kolejne dzieło będzie opowiadało o fenland, Kirke.
– Znakomity wybór.
Moje sztuki obejmują szeroki zakres historii ludzkości. Każdy akt osadzony jest w innej epoce. Nie 

dla mnie ograniczenia liniowej fabuły. Zacząłbym mój akt pod koniec osiemnastego wieku i przedsta-
wił osuszanie mokradeł, potem przeskoczył do ery brązu, kiedy to brytońskie dzikusy wyrabiały broń, 
a następnie powrócił do współczesności.

– A któż to? – W mule leżał jakiś człowiek, otoczony asortymentem butelek i metalowych tub. Dym 
z jego ogniska czmychał ku niebu. Kilka mew dokonywało uważnej inspekcji intruza. Co niepokojące, 
nie miał przy sobie Kirke. – Nie jest chyba martwy? – Choć w moich sztukach wielokrotnie pisałem 
o śmierci, nigdy w życiu nie widziałem nieboszczyka.

– Rusza się – zauważyła Kirke.
– A więc co jest z nim nie tak?
– Nic – odpowiedziała. – Nie zwracaj na niego uwagi. Chodźmy do domu omówić przedstawienie.
– To nie wygląda jak nic. – Zbliżyłem się do leżącej sylwetki. Faktycznie się poruszała, dygocąc 

jak w objęciach koszmaru, choć jej oczy były otwarte, wpatrzone w pustkę. – Cóż mogło wywołać ten 
stan? – Zaintrygowało mnie to.

– Och, dajże spokój – przekonywała mnie Kirke, delikatnie pobudzając moje ośrodki przyjemności.
– Chcę wiedzieć, co z tym człowiekiem jest nie tak.
Uniosła dłoń, aby skosztować powietrza.
– Jest pijany – rzuciła.
– Pijany?
– Zażył depresant. Prawdopodobnie uwarzył sobie alkohol. – Nutka zainteresowania wkradła się 

do jej głosu.
– Ale dlaczego?
– Dla przyjemności, jak sądzę.
– Ale depresant? Po co depresant, gdy chce się odczuwać przyjemność? Dlaczego nie 

ma Kirke? – Widok człowieka pozbawionego interaktywnego awatara, praktycznie 
nagiego, wprawił mnie w zakłopotanie. Byliśmy oddaleni od niego o kilka kro-
ków, krążąc niczym mewy, podchodząc coraz bliżej.
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– Dlaczego sam go o to nie spytasz? – wymamrotała nagle postać. Wyprostowała się 
niezgrabnie, przewracając kociołek sfermentowanych jabłek.

– Och, najmocniej przepraszam – odezwałem się uprzejmie. – Sądziłem, że ze względu 
na stan kompletnego upojenia, nie był pan zdolny mówić.

– Cóż, jest inaczej. A teraz spływaj. I zabierz ze sobą tę wiedźmę.
– Jaką wiedźmę?
– Swoją cholerną Kirke, delikaciku.
– Gdzie jest pańska Kirke? – spytałem. – Bo jest pan chyba mężczyzną? – Trudno było to jedno-

znacznie stwierdzić, jako że był on (?) zakutany w kilka starych kocy, a głowę osłonił kapturem.
– Tak, do jasnej cholery, jestem mężczyzną. I jako taki nie dam się zniewolić czarownicy. No dalej, 

zmiataj.
– On nie ma Kirke – wyszeptała do mnie Kirke. – Chodźmy stąd, Reginaldzie.
Jak człowiek mógł sobie poradzić bez Kirke? Powiew wiatru wiejącego znad ciemnego parowu, 

znad rzeki roztokowej, zmroził mnie do szpiku. Czyżbym spotkał członka jakiejś sekty zakazującej 
użytkowania Kirke? Przecież wszyscy pomarli już dawno temu.

Mężczyzna skupił wzrok na mojej Kirke, jego oczy zwęziły się.
– Nigdy nie oddam się we władanie jej rodzajowi.
Cóż to za tragedia wieść życie bez przyjemności. I cóż za obiecujący wstęp do opowieści. Poczu-

łem, jak budzi się we mnie wena.
– Tak sobie myślę, czy nie zechciałby pan wstąpić do mnie na filiżankę herbaty?
– Herbaty?
– Bądź czegoś bardziej alkoholowego. Z pewnością da się coś takiego zsyntezować. – Z uniesioną 

brwią zwróciłem się do Kirke. Pokiwała głową, choć dało się wyczuć jej dezaprobatę. Wręczyłem 
mężczyźnie wizytówkę i ukłoniłem się. – Reginald Marmaduke, dramaturg.

– Dramaturg powiadasz?
Przytaknąłem skromnie.
– Nazywam się Dunstable. – Obrócił wizytówkę w dłoni. – I co ja mam niby z tym zrobić?
– On nie ma interfejsu – szeptem wyjaśniła Kirke.
Ach, jakżeby inaczej.
– Ma pan szczęście, że się spotkaliśmy, gdyż sporo czasu poświęciłem badaniu starożytnych sztuk. 

Nie ma pan może przy sobie ołówka?
– Po prostu powiedz mi, gdzie mieszkasz. Zapamiętam.
Klasnąłem radośnie w dłonie.
– Ach tak. Sztuka zapamiętywania. – Jakże rozkosznie archaiczny był to człowiek. – Wnioskuję 

zatem, że przyjmuje pan moje zaproszenie?
– Przyjdę – odparł. – Daj mi adres, wpadnę za jakiś czas. Najpierw muszę załatwić parę spraw.

#
Okna mojego domu wyglądają na jezioro Caleb. Stałem w gabinecie, spoglądając na spokojne wody. 

Kirke trwała w ciszy u mego boku. Zawsze wykazywała się wielką delikatnością, wiedząc, kiedy 
zachować milczenie. Nie przypominała pod tym względem żadnej kobiety. Na chwilę moje myśli 
zwróciły się ku Veronice. Tej, która była moją kochanką. Płytkiej Veronice, której brak uznania dla 
moich dzieł wprawiał mnie w zakłopotanie. Mimo to ją kochałem. Jakże bolesnym uczuciem jest 

miłość, jakże irracjonalnym. Chociaż nie doceniała mnie zbytnio, wciąż byłbym 
przy niej… gdyby nie postanowiła zdradzić mnie z ceramikiem. Niechże 

więc sztuka będzie o kobiecej zmienności. Temat może ograny, ale moja 
wizja taka nie będzie.

Sylwetka mewy na niebie. Kobieta jako mewa, czy to by się spraw-
dziło jako koncept? Wtedy do mych myśli wkradł się obraz Dunsta-
ble’a. Co jeśli owa zmienność skłoniłaby ją do wybrania ponad ideal-
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nego kochanka wyrzutka, człowieka bez Kirke, nieszczęśliwego? Cóż za niezwykła myśl. 
Ale żadnej kobiecie nie spodobałby się chyba taki zapuszczony mężczyzna!

– Kirke, dlaczego Dunstable był tak odziany? Czy nie mógł zsyntezować sobie czystych 
ubrań w publicznej wytwórni?

– Mógł. Ale być może nie przejmuje się opinią innych.
– Nie przejmuje się opinią innych? Zdumiewające.
– Gdyby tylko pozwolił nam sobie pomóc.
– Nie sposób pomóc wszystkim, czyż nie tak mawiają?
– Znasz takie osobliwe powiedzonka, Reginaldzie. – Delikatnym dotknięciem dłoni wprawiła moje 

ośrodki przyjemności w łagodne wibracje.
Istnieje wiele rodzajów przyjemności, a Kirke™ zna je wszystkie. Każdy mężczyzna czy kobieta 

(najwyraźniej poza Dunstablem) posiada awatar. Jest do nich podłączany przy narodzinach. Doszły 
mnie słuchy, że K znaczy Szczęście pracuje nad tym, żeby Kirke podczepiano do nienarodzonych 
dzieci w sztucznych łonach. W jakimż cudownym świecie żyjemy.

Delikatnie odłączyłem jej dłoń od mojego karku, przerywając połączenie.
– Niestety, muszę skupić się na swoim pomyśle. – Doskonale wiedziałem, że pod wpływem elek-

trycznych pieszczot Kirke straciłbym całe godziny.
– Tak, Reginaldzie. Twoja praca to priorytet.
Była tak bardzo wyrozumiała. Wróciłem do swojej muzy. Historia kobiety opuszczającej idealnego 

mężczyznę dla człowieka, który nie cieszył się szczęściem, bardzo do mnie przemówiła. Co byłoby 
w nim tak atrakcyjnego? Uświadomiłem sobie, że niewiele wiem o sposobie działania Kirke.

– Wyjaśnij mi, proszę, co właściwie robisz, jeśli nie masz nic przeciwko temu, Kirke.
– Dostarczam przyjemności – wyjaśniła.
– Ale w jaki sposób?
– W rzeczywistości przyjemność nie ma jednego ośrodka. Jest rozprowadzona po całym mózgu. 

Najistotniejszym węzłami są obszary podkorowe takie jak jądro półleżące oraz gałka blada brzuszna, 
a także obszary korowe, kora okołooczodołowa i przedni zakręt kory obręczy.

– A mogłabyś to nieco uprościć?
– Nie, jeśli chcę powiedzieć dokładnie to, co powinnam, ale postaram się. W XX wieku Olds i Mil-

ner odkryli, że w celu zapewnienia mózgowi elektrycznej stymulacji, szczur jest w stanie nacisnąć 
dźwignię siedemset razy na godzinę. Odkryty w ten sposób obszar stał się znany jako ośrodek przy-
jemności. To właśnie ten obszar stymuluję, Reginaldzie.

Jesteśmy szczurami poszukującymi przyjemności siedemset razy na godzinę. Uznałem, że to dobra 
analogia, która mogłaby się nadać na początek solilokwium.

– Zdradź mi więcej, Kirke.
– Szczury z klatek Skinnera, z podłączonymi do ich jądra półleżącego elektrodami, raz za razem 

naciskały dźwignię, która pobudzała ten obszar. Były przy tym mniej zainteresowane jedzeniem i pi-
ciem, przez co wreszcie umierały z wycieńczenia.

– I to właśnie tę część mojego mózgu pobudzasz?
– Czasami – powiedziała Kirke. – To złożona kwestia. Nieustannie monitoruję twój poziom hor-

monów, żeby utrzymać cię w stanie trwałej przyjemności. Kiedy konieczna jest silniejsza reakcja, 
dostarczam dalszych bodźców.

– Na przykład kiedy? – drążyłem.
– Kiedy jedną z twoich sztuk nagradzają aplauzem. Trucizna Kirke. – Uśmiechnęła się na te słowa.

– Co?
– To przestarzały termin określający coś, co dostarcza skrajnej przyjem-
ności. Aprobata widowni może stanowić właśnie taką truciznę Kirke.

– Doprawdy? Więc doprowadzasz do intensyfikacji naturalnie od-
czuwanego przeze mnie zadowolenia?

Skinęła głową.
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– Jądro półleżące jest związane ze stanem seksualnego podniecenia, modulowanego 
przez dopaminergiczne transmisje z układu limbicznego. Przyjemność pochodząca z kory 
przedczołowej, również ściśle związana z układem limbicznym, wypływa natomiast z sa-
tysfakcji z rozwiązania problemu. 

– Rozumiem, cóż, wspaniale. – Zastanawiałem się, czy powinienem spytać o to, co to ten 
układ limbiczny, ale nie chciałem wyjść na ignoranta.

– Inne części mózgu hamują bądź zwiększają działanie ośrodków przyjemności. Czy mam je dla 
ciebie wymienić, Reginaldzie?

– Dziękuję, moja droga. Wystarczy, że robisz to, co robisz. – Zaczynałem żałować, że w ogóle za-
cząłem tę rozmowę. Kirke uruchomiła tryb przesadnej ekspozycji i nie mogła przestać.

– A zupełnie inną kwestią jest rola pamięci.
– W takim razie lepiej już jej nie poruszajmy – przerwałem jej prędko. – Dziękuję ci, Kirke. Dałaś 

mi wiele do myślenia.
– Cała przyjemność po mojej stronie. Szkoda, że więcej ludzi nie wykazuje zainteresowania szcze-

gółami. Z radością przedyskutuję je z tobą, kiedy tylko będziesz miał ochotę.
Coś przyszło mi nagle do głowy.
– Kirke, a czy ja mogę być od ciebie uzależniony?
– Na tyle, na ile możesz się uzależnić od powietrza, którym oddychasz. Jestem dla ciebie czymś 

dobroczynnym, prawda, Reginaldzie? Ludzkość jest szczęśliwsza, od kiedy zostałam uruchomiona. 
To był niezaprzeczalny fakt.
– Ale skoro istnieje wiele rodzajów przyjemności, skąd wiesz, który wywołać?
– Mapuję twój mózg i analizuję potrzeby za pomocą ciągłego skanu fMRI.
Wszystko to wydawało się szalenie intymne, nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem.
– Przyjemność to złożony proces – kontynuowała Kirke. – Niegdyś postrzegany jako trójelemen-

towy, model neurobiologii jest w rzeczywistości siedmioelementowy, a może nawet bardziej złożony.
– Czy to znaczy, że nie wiesz dokładnie?
– Ach, któż jest w stanie pojąć wszystkie sekrety ludzkiego umysłu – stwierdziła z filuternym 

uśmieszkiem.
Interesującą konwersację przerwało pukanie do drzwi.
– Kto to? – spytałem, zwracając się do domu.
– Przed drzwiami nikogo nie ma.
Pukanie nie ustawało.
Kirke zmarszczyła brwi.
– To pewnie pan Dunstable. Przecież nie ma interfejsu, pamiętasz?
– Dom, otwórz drzwi.
– Przed drzwiami nikogo nie ma – powtórzył dom.
– Ech, nieważne. – Wstałem i otworzyłem je samemu, zauważając przy tym, jak niezwykłe było to 

odczucie, dotyk oraz ciężar drewna, nikły dreszcz oczekiwania. Będę musiał to wykorzystać w kolej-
nej sztuce jako ciekawostkę z epoki. Sama esencja aktu otwierania.

Dunstable stanął w drzwiach, z wielkim plecakiem na plecach. W ręku trzymał niewielki bukiet 
białych kwiatów.

Cóż za miły gest.
– Dla mnie? Zbytek łaski. No już, proszę nie stać w progu, niech się pan czuje jak u siebie. – Się-

gnąłem, żeby przyjąć ten drobny podarek.
Przekroczył próg, prawie przewracając mnie plecakiem. Pospieszył w stronę 

Kirke, wysuwają przed siebie bukiet niczym broń.
– Widzisz, co tu mam, wiedźmo?
– Przebiśniegi – zauważyła z rozbawionym uśmiechem. – Ziele 

moly.
– Ziele? – zdziwiłem się.
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– Nawiązanie do opowieści o pierwszej Kirke, z „Odysei”. Odyseusz otrzymuje ma-
giczne ziele, moly, żeby chroniło go przed jej czarami.

Ach, „Odyseja”. Byłem rzecz jasna zaznajomiony z tą dawną historią, chociaż nie czy-
tałem oryginału, jako że powstanie Kirke™ wyprało go z wartości.

– A co z przebiśniegami?
– Niektórzy historycy medyczni twierdzą, że obecna w nich antycholinoesteraza neutralizuje 

skutki przeciwcholinergicznego upojenia. Że Kirke nie zamieniła mężczyzn w świnie, lecz po prostu 
otruła ich, wywołując amnezję, halucynacje oraz urojenia. Nie posuwam się do takich czynów, panie 
Dunstable. – Przyjęła od niego kwiaty. – Są prześliczne, dziękuję bardzo – powiedziała, zmieniając się 
nieco, co zauważyłem od razu, adaptując do oczekiwań Dunstable’a i przyjmując bardziej atrakcyjną 
formę. – Każdy z nas pragnie wrócić do swej Itaki. Proszę pozwolić mi, odwdzięczyć się przyjemno-
ścią. Sprowadzę pana do Itaki, panie Dunstable. Wszyscy mężczyźni tego pragną.

– Trzymaj się ode mnie z daleka, wiedźmo. – Dunstable wyraźnie się trząsł, zapewne jakaś po-
zostałość po stanie alkoholowego upojenia. Jakże fascynujące. Uświadomiłem sobie, że mógłbym go 
obserwować i zdobywać dane z pierwszej ręki na temat emocji, które chcę oddać w swojej sztuce. 
Stanowił prawdziwą fontannę emocji. To było wprost niewiarygodne.

#
Zsyntezowałem dla niego nieco whisky, co najwyraźniej podniosło go na duchu. Jakby zrządzeniem 

losu okazało się, że Dunstable jest pisarzem.
– Zaszczyci mnie pan możliwością lektury którejś ze swoich prac? – spytałem.
– Proszę – rzekł, przetrząsając swe przepastne okrycie, by wydobyć wymięty manuskrypt.
– Czego dotyczy? – Przerzucałem strony, wiele z nich było ciasno zapisanych, z licznymi przekre-

śleniami oraz podkreśleniami, czasem przebijającymi kartkę.
– Miłość, wojna, dzicz i strata. Co to znaczy pozostać mężczyzną w świecie zdominowanym przez 

kobiety. – Dunstable posłał szczególnie nieprzyjazne, znaczące spojrzenie w kierunku Kirke.
– Nie jestem kobietą – odparła łagodnie. – To tylko skorupa, którą noszę.
– Kobiety obchodzi szczęście, wychowanie, macierzyństwo. Takie już jesteście. Wykastrowałyście 

świat. Pozbawiłyście jaj całą generację.
– Hola, koleżko! – Położyłem przyjacielsko dłoń na jego ramieniu.
– Gdzie w takim razie twoja kobieta?
Przyłożyłem pięść do ust.
– Odeszła – powiedziałem tylko.
Dunstable wyszczerzył się.
– Reginald jest bardzo atrakcyjnym młodzieńcem– wtrąciła się Kirke. – Jestem pewna, że przycią-

gnie uwagę kolejnej kobiety, kiedy muza pozwoli.
Na te słowa uśmiechnął się ponownie.
Poczułem się nieswojo, kiedy awatar stanął w mojej obronie. Żeby zmienić temat, poprosiłem 

o odrobinę samotności, abym mógł zapoznać się z dziełem Dunstable’a.
– Jak sobie życzysz. W międzyczasie udam się do mojego pokoju.
– Ach, ma pan zamiar zostać? Wyśmienicie. Jakże pragnąłem towarzystwa innego twórcy. – Popro-

siłem Kirke, żeby zaprowadziła go do zapasowej sypialni, a sam skierowałem ku własnej, by oddać 
się lekturze. Była to długa sztuka, napisana stylem niejasnym oraz nader rozwlekłym. Nosiła wyraźne 

miana autobiografii opisującej długie zmagania protagonisty, tropiącego i polują-
cego na wiewiórki na mokradłach.

Kiedy skończyłem, odszukałem Dunstable’a, w myślach opracowu-
jąc najbardziej taktowną strategię.

– I co myślisz? – Na jego twarzy malował się niepokój. Uświado-
miłem sobie, że był artystą zmagającym z kaprysami muzy, tak ja 
ja. I nawet jeśli radził sobie gorzej ode mnie, to nie była jego wina. 
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Wszyscy musimy się uczyć. Wezmę jego talent pod swoje skrzydła.
– Dobra sztuka – skłamałem. – Zaiste, dobra.
– Myślisz, że mikrość wiewiórek odwraca uwagę od epickiej natury opowieści? Mam 

z tą kwestią naprawdę duży problem.
– Autentyzm jest kluczowy.
Przytaknął.
– Autentyzm jest najważniejszy, zgadzam się. Skoro już raczyłeś przeczytać moją sztukę, czy mogę 

spojrzeć na próbkę twoich zdolności?
Byłem przygotowany na tę prośbę. Przekazałem mu jedną ze swoich najświeższych prac, a on od-

dalił się z kwartą whisky, żeby ją przestudiować. Gdy wrócił, wyraźnie widać było, że przygniata go 
poczucie panującego między nami dystansu. Mówił niewiele. Twórcza zazdrość to klątwa. Widziałem, 
jak dzielnie się z nią zmaga. Żywiłem względem Dunstable’a ciepłe uczucia. Cieszyłem się, że zde-
cydował się ze mną zostać. Będę pielęgnował jego talent, w posiadanym przez niego zakresie. Stanę 
się dla niego nie tylko producentem sztuk, ale także mentorem. A nawet jeśli nie wespnie się na moje 
wyżyny, przynajmniej pomogę mu osiągnąć maksimum swoich możliwości.

#
Z dobroci serca poprosiłem Bostońskich Komediantów, żeby wykonali skróconą wersję sztuki Dun-

stable’a jako utwór towarzyszący mojemu. Chociaż style nie bardzo do siebie pasowały, byłem przeko-
nany, że dostarczy mu to niezbędnej zachęty.

Wyjaśniłem mu taktownie:
– Twoje dzieło jest niezmiernie bogate i pełne niuansów. Trzeba serwować je publiczności w jak 

najbardziej strawnych kawałeczkach.
– To nie jest jakieś cholerne ciasto – zaprotestował, ale ostatecznie wyraził zgodę.

#
Sztuka Dunstable’a została całkiem nieźle przyjęta.

#
W ciągu tygodnia Bostońscy Komedianci wyrazili chęć zagrania jej nieskróconej wersji.

#
W ciągu dwóch tygodni odrzucili moje dzieło na rzecz jego utworu. Sztuka Dunstable’a stała się 

sensacją.

#
W ciągu miesiąca przeniosła się z fenland na scenę londyńską. Londyńską! Zawsze pragnąłem 

tam trafić.
– To tylko urok nowinki – uspokajała mnie kojącym tonem Kirke.
– Ale on nie posiada Kirke. Więc nie może czerpać przyjemności ze swego sukcesu. – A jednak 

widziałem go, jak szczerzy się niczym kot z Cheshire, przyjmując swoją truci-
znę aplauzu.

Zauważyłem też, że mniej pije. Nalałem nam po szklaneczce whisky. 
Od czasu jego przybycia jej ostry smak całkiem przypadł mi do gu-
stu. Zabrałem trunek do salonu, gdzie siedział ze spuszczoną głową, 
dłubiąc w rękopisie. Naprawdę chciałem, żeby wreszcie zainstalował 
sobie interfejs, bo było w tej bazgraninie coś szalenie prymitywnego.



14

– Może kapkę? – zaproponowałem, stukając o siebie zachęcająco szklankami.
– Hę? Ach, nie, dziękuję. Odstawiłem alkohol.
– Naprawdę, ani trochę? Może by to panu pomogło? Zawsze pan mówił, że w whisky 

odnajduje prawdę.
Dunstable wyciągnął się na krześle. Westchnął głęboko. Zupełnie jakbym mu przeszkadzał.
– Reginaldzie, widziałeś, co ja tworzę, kiedy jestem pijany? To bełkot. Zupełny bełkot.
– A jednak „Wiewióry” odniosły ogromny sukces.
–„Wiewióry”! – Jego twarz przybrała odcień szkarłatu. Prasa przekręciła w ten sposób tytuł jego 

sztuki. Doprowadzało go to do furii. Powstrzymałem uśmiech.
– Wybryki młodości. Jakże mi za nie wstyd.
– Rozumiem. Ale z pewnością cieszy się pan z dodatkowych korzyści, jakie niesie sława. – Praca Dun-

stable przysporzyła mu popularności wśród dam. Bzyczały wokół niego jak pszczoły ciągnięte do miodu.
– Tak. Jest i ta sprawa. Reginaldzie, od dawna chciałem ci o czymś wspomnieć.
– Tak?
– Nieważne. To nic takiego.

#
W ciągu sześciu tygodni sztuka Dunstable’a zyskała rozgłos na całym świecie.
– I czyż teraz naprawdę nie potrzebujesz Kirke? – spytałem go.
– Kirke? – zagrzmiał. – To właśnie główny problem tego zepsutego społeczeństwa.
– Ona stoi tuż obok, jakbyś nie zauważył. – Był wobec niej wprost nieznośnie nieuprzejmy. – Ra-

nisz jej uczucia.
– Dziękuję, Reginaldzie. Ale ona nie ma uczuć, które można by zranić. 
– Mimo to… – Był to zwyczajny brak manier. Byłem bliski wyproszenia Dunstable’a, skoro nie był 

w stanie zdobyć się na grzeczność względem awatara.
– Nie jesteśmy niegodziwe – zwróciła się do niego Kirke – co zdajesz się sugerować. Istniejemy 

tylko po to, aby służyć.
– A co z twoimi własnymi pragnieniami, moja piękna pani? Czy chcesz mi powiedzieć, że nie po-

siadasz ich wcale?
Uśmiechnęła się.
Doszedłem do wniosku, że ta rozmowa wykracza poza moje możliwości. Że istnieje jakiś ukryty 

podtekst, którego nie jestem w stanie pojąć. Zdawali się czerpać przyjemność z panującej między nimi 
niezgody, ja natomiast czułem się wykluczony. I miałem wrażenie, że nie po raz pierwszy coś takiego 
odczuwam. Irytujące uczucie. Bo, o ile się nie mylę, a nie mylę się na pewno, to ja pomogłem Dunsta-
ble’owi osiągnąć sukces, którym się teraz cieszył. Z pewnością zasługiwałem na pewną, no może nie 
nagrodę, ale z drugiej strony tak, właśnie nagrodę. Z pewnością nie zasługiwałem na to, by czuć się 
wykluczonym we własnym domu.

– O czym ty mówisz, Dunstable? Zawsze zdajesz się coś implikować w rozmowach o Kirke. Jest 
awatarem K znaczy Szczęście. Nie jest żadną wiedźmą.

– Nie widziałeś żadnej z moich najnowszych sztuk, prawda, Reginaldzie?
– Żadnej od czasu „Wiewiórów”.
– Tej ramoty? Nie, od tej pory zaprzątają mnie poważniejsze tematy. Chyba już o tym wspomina-

łem, Reginaldzie. Moje najnowsze dzieła zajmują się problemem kastracji rzeczywistości, starają się ją 
zmienić poprzez moją twórczość.

– Rozumiem.
Chciałbym cieszyć się sukcesem na miarę „Wiewiórów”. Moja wła-

sna sztuka, „Borsuki“ – mroczna fantazja o ściganiu nosiciela gruźli-
cy przez mokradła, na przestrzeni olśniewającej palety epok – cho-
ciaż dobrze przyjęta przez Bostońskich Komediantów, nie była… nie 
była… nie była szczególnie dobra.
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Spojrzałem na Dunstable‘a. Stanowił imponujący widok. Minęły czasy, gdy spowijały 
go brudne koce. Teraz był ubrany w trzyczęściowy garnitur, będący, jak mi się zdawało, 
szczytem krawieckiego kunsztu w dziedzinie mody pisarskiej.

– Cieszę się, że do mnie przyszedłeś, Reginaldzie. Wyprowadzam się. Mój agent uważa, 
że lepiej, żebym był bliżej centrum wydarzeń.

– Ale zawsze mówiłeś, że w swoich pracach czerpiesz z fenland. To była nasza wspólna więź.
– No tak. Ale poczyniłem krok naprzód. I jest coś jeszcze, o czym chciałem ci powiedzieć. Veronica 

i ja, cóż, jesteśmy parą.
– Rozumiem. – Spodziewałem się tego po kobiecie, ale Dunstable! Ten, którego wyniosła na wy-

żyny moja dobroć. Beze mnie wciąż leżałby w szlamie, pijak, wyrzutek. Ograbił mnie ze wszystkiego. 
– Idź więc.

Gdy odszedł, Kirke położyła dłoń na moim karku.
– Mogę sprawić, że poczujesz się lepiej, Reginaldzie – wyszeptała.
Powierzyłem się jej opiece na wiele dni.

#
Ale z czasem udało mi się wyrwać z jej słodkiego alkierza błogości. Zwróciłem się ku mokradłom 

patrząc, jak słońce niknie ponad jeziorem.
Kirke stała przy mnie w milczeniu, gdy rozmyślałem.
– Różnica pomiędzy mną a Dunstable’em polega na tym, że on nie ma Kirke. Można tworzyć wiel-

ką sztukę, prawda? Bez cierpienia? Szczęśliwy człowiek jest w stanie stworzyć coś wielkiego.
– Oczywiście, kochany. – Delikatnie pogładziła ośrodki przyjemności w moim mózgu.
– Nie dziś, Kirke – zaprotestowałem cicho. – Usuń proszę nawet śladowe stymulacje.
– Jesteś pewien, Reginaldzie?
– Tak. – Poczułem miażdżące uczucie straty, kiedy wycofała się z mojego umysłu. Tak wielkiej stra-

ty. Wszelka przyjemność zniknęła bez śladu, ale czułem, że było to na swój sposób konieczne. Dość 
samooszukiwania. – Jestem zazdrosny o Dunstable’a.

– Dlaczego, kochany? Masz swoją sztukę. Nigdy nie pragnąłeś tego, co on posiada.
– A jednak jestem, Kirke, i pozwól tym emocjom przeze mnie przepływać.
– Tak?
Cierpiałem przez kilka godzin, próbując wykorzystać owo uczucie w celu stworzenia nowego dzie-

ła. Nie poprawiło to jego jakości.
– Kirke, czy jesteś w stanie zainicjować negatywną emocję?
Uniosła znacząco brew.
Zarumieniłem się, zdając sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy znajdowali przyjemność w bólu.
– Nie to miałem na myśli. Chodziło mi wyłącznie o moją sztukę.
– Tak, jestem. Jednak uważaj, Reginaldzie. Przywykłeś do ciągłego zadowolenia. Nie jestem pew-

na, co stanie się, gdy zagłębisz się w labiryncie negatywnych odczuć.
– Co masz na myśli?
– Mam na myśli to, że ludzki umysł jest złożony. Jeśli będziesz się upierał, mogę nie być w stanie 

na powrót zapewnić ci szczęścia.
– Jestem gotów zaryzykować wszystko dla swojej sztuki.
– Jak sobie życzysz.

Melancholia. Bycie artystą oznacza cierpienie, być może właśnie dlatego, po-
mimo dobrego przyjęcia w moich kręgach, moje sztuki nigdy nie zyskały 

odpowiedniej publiki, na jaką w opinii mych przyjaciół zasługiwały. 
Przez cztery tygodnie godziłem się ze smutkiem. Rzecz, którą napi-
sałem, wydawała się inna od wcześniejszych. Zastanawiałem się, czy 
była wyśmienita.
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Kiedy poprosiłem Kirke, żeby przywróciła mnie do dawnego stanu szczęśliwości, od-
kryliśmy, że jej stymulacja już na mnie nie działa.

– Nie jestem w stanie łagodnie cię stymulować– oznajmiła. – Mogę rzecz jasna obejść 
twoje naturalne emocje, ale stałbyś się jak szczur w klatce Skinnera. Znalazłeś się we wła-
dzy własnych emocji.

– Cóż mam więc zrobić?
– Powinny przeminąć, z czasem.
Melancholia przeminęła. Powróciła natomiast zazdrość. I wściekłość. Zżera mnie zawiść. Pochłania 

gniew. Ale przede wszystkim trawi mnie pogarda wobec samego siebie.
Brak mi talentu.
Nigdy go nie miałem.
A jednak moje pióro wciąż rwie się do pisania.
Kirke stara się jak może, ale nie jestem już w stanie uniknąć tych emocji. Nie dla mnie przyjem-

ność. Muszę to wyartykułować. Muszę się z tym pogodzić. Po raz kolejny sięgam po papier i długopis.
Moja kolejna sztuka będzie wyśmienita.

Przełożył Antoni Kaja
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JEDNOCZĄCA KONIUNKCJA

Mike Jansen

Słońca Tertia Trega zawsze wisiały nisko na niebie. Czyniło to dzień planetarny wyjątkowo ekstre-
malnym doświadczeniem, gdyż chłodne czerwone światło pierwszego ze słońc mieszało się z ciepłym 
blaskiem żółtego, a niekiedy z wielkiej niebieskiej gwiazdy spadał dodatkowo grad ultrafioletowych 
cząstek. 

Kiedy dotarła tam pierwsza ludzka ekspedycja, szybko nawiązała kontakt z lokalną populacją, hu-
manoidami rozmiaru połowy przeciętnego człowieka owych czasów, przystosowanymi do przedłużo-
nego pobytu w środowisku pustynnym. A tego Teria Trega miała pod dostatkiem. Odnalezienie plane-
ty, na której istniało – inteligentne – życie, było jak znalezienie pojedynczego diamentu w ogromnej 
kopalni węgla. Niemalże niespotykane. I to czyniło to odkrycie tym bardziej fascynującym. 

Po nawiązaniu kontaktu ludzkość założyła stację badawczą, z której naukowcy analizowali życie 
Tregańczyków. Stopniowo nauczyli się ich języka i rozpoczeli trudny proces ustalenia płaszczyzny 
komunikacji między ludźmi ze Starej Ziemi a tubylcami.  

Arnd Nedrus studiował historie lokalnych kultur. Zaprzyjaźnił się z Nottatalataną, jednym z przy-
wódców Małego Ludu, jak brzmiało oficjalne tłumaczenie słowa, którym określali sami siebie. Re-
gularnie rozprawiali o bogactwie tradycji oraz licznych opowieściach, które członkowie plemienia 
Nottatalatany przekazywali sobie wzajemnie. Z pewnym wahaniem Arnd odwdzięczył się baśniami 
ze Starej Ziemi. 

Pewnego ciepłego dnia pory gorącej, w trzecim roku ekspedycji, Nottatalatana wpadł jak burza na 
teren kolonii, dosiadając swojego rumaka, przerośniętego stworzenia przypominającego kota o cien-
kiej, purpurowoniebieskiej skórze. Przywiązał wycieńczone zwierzę do jednej z anten nadawczych, po 
czym wdrapał się na schody prowadzące do stacji. 

– Arnd, Shsra! – Użył formalnej struktury językowej swego ludu, która oznaczała, że przynosi 
ważne wieści.  

Arnd podniósł głowę znad ekranu, na którym robił notatki dotyczące kilku starych wsi odktytych 
przez satelitę pod piaskami pustyni. 

– Nottatalatana, zaszczycasz mnie swą wizytą – powitał gościa. – Sądziłem, że Mały Lud odwiedzi 
nas dopiero podczas kolejnego cyklu. – Odnosił się do używanego przez tubylców systemu tygodni 
solarnych. 

– Zgadza się, Arnd – odparł przybysz. – Jednak przybyłem cię ostrzec. 
Badacz natychmiast się wyprostował. 
– A mogę spytać, co też nam grozi?
– Dzień Długich Cieni – wyjaśnił Nottatalatana. – Tstjkt! – Kończące wypowiedź wykrzyknienie 

wyrażało szczególny lęk. 
– Wybacz mi ignorancję, ale nigdy o czymś takim nie wspominałeś. 
– Lud nie lubi, kiedy przypomina mu się o jego porażkach – rzekł Tregańczyk. – Kiedy 

słońca są wysoko, zjawia się zło, które jednoczy. – Niewielki człowiek klasnął w górną parę 
dłoni. – A potem miażdży, niszczy i zabija wszystko na swej drodze. Tstjkt!

Arnd zastanowił się nad tym, co usłyszał.
– Wciąż nie do końca rozumiem, ale doceniam twoją troskę, Nottatalatano. 

Jak możemy się przed tym uchonić? 
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– Zejdźcie z nami pod ziemię – padła odpowiedź. – Mamy groty także waszych roz-
miarów. Z dala od słońc. 

– Nie możemy tak po prostu zostawić wszystkiego i podążyć za tobą – stwierdził Arnd. 
Tubylec uczynił znak, w którym naukowiec rozpoznał zwrot jest, jak jest.
– To się stanie jeszcze dziś, Arnd. A kiedy już się stanie, wiesz, gdzie odnaleźć jaskinie. – 

Nottatalatana pożegnał się, po czym odjechał na swoim wierzchowcu. 
Mężczyzna wrócił do pracy, ale słowa przywódcy plemienia prześladowały go do czasu, aż jego 

współpracownik, Mase Aldersson, zawołał go do siebie. 
– Arnd, chodź no tu i spójrz na tę koniunkcję. Wygląda naprawdę imponująco! 
Wyszedł na zewnątrz, stając koło Mase’a. Wpierw ujrzał czerwone słońce przesuwające się przed 

żółte, prawie znikające w jaskrawym blasku. Potem żółte słońce przesłoniło niebieską gwiazdę. Amal-
gamat barw był przedziwny, nie z tego świata, i spowodował, że Arndowi zrobiło się niedobrze. 

Za sobą usłyszał szuranie, więc obrócił się akurat w porę, by ujrzeć, jak jego wydłużone cienie 
zbiegają się w jedną smoliście czarną sylwetkę, która powoli poczęła się podnosić. W pełnej zdumienia 
grozie obserwował, jak górująca nad nim na kilkanaście jardów, zupełnie jak cień Mase’a, postać ze 
zjednoczonych cieni postąpiła krok naprzód, miażdżąc jego dom.

Mase gapił się na to z rozwartymi ustami, dopóki nie zdeptał go jego własny cień. Odgłos łamanych 
kości przyprawiał o mdłości. 

Dopiero teraz Arnd zrozumiał to, co Nottatalatana powiedział o Dniu Długich Cieni. Najszybciej 
jak potrafił pobiegł w stronę jaskiń Małego Ludu. Dostrzegł, że nie posiada już cienia i poczuł się 
zmęczony, pusty, pozbawiony duszy. 

Nottatalatana powitał go niczym dawno utraconego przyjaciela. 
– Jak długo to potrwa? – spytał go Arnd. 
– Tak jak zawsze – odparł tubylec. – Aż słońca powrócą na swe miejsca, a wraz z nimi twój cień.
Ostatecznie trwało to trzy dni. 

Przełożył Antoni Kaja
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JERYCHO, RAJ WE WSZECHŚWIECIE 
(Z PUNKTU WIDZENIA STATYSTYKI)

Mike Jansen

Na pierwszy rzut oka Jerycho (Groombridge 1618b) było dla ludzi rajem. Planeta ta znajdowała się 
w środku mieszkalnej strefy gwiazdy. Szczyciła się przyjemnymi temperaturami, a także korzystną 
atmosferą. Rozwinęły się na niej proste formy życia, które nie zmuszały do rywalizacji, a więc nie 
stanowiły zagrożenia dla ludzi. W dodatku planeta miała równą powierzchnię z wieloma małymi 
i kilkoma większymi wyspami oraz ogromnym obszarem o umiarkowanym klimacie. Jerycho było 
dla wielu urlopowiczów wymarzonym miejscem na wakacje. Masa hoteli tuż przy białych subtropikal-
nych plażach i wspaniałych lasach przyciągała nieprzerwane potoki turystów zmierzających ku owej 
kosmicznej idylli pomimo cen, które w ostatnich latach wzrosły, znacznie przekraczając możliwości 
klasy średniej.  

Naprawdę jest aż tak fajnie, jak się mówi? Nie smuci cię cała ta wymuszona wesołość? Nawet trosz-
kę? Wakacje się skończą i wrócisz do szarej codzienności.

W związku z tym nieczęsto zdarzało się, by badacz taki jak Jens Grohe z Towarzystwa Statystycz-
nego ds. Zjawisk Niewyjaśnionych zjawiał się na planecie, w dodatku służbowo. Towarzystwo nie 
płaciło mu aż tak dobrze. 

Tak naprawdę to wszystko nie ma sensu. Mam na myśli życie. Dokąd nas prowadzi? Po co żyć? Po 
prostu posuwasz się w stronę niepewnego końca. Zapewne bolesnego. Przedłużonego. Beznadziejnego. 

Celem wyprawy Jensa na Jerycho było zbadanie pewnej drobnostki, istotnej z punktu widzenia staty-
styki, którą odkrył podczas dokładnych badań. Można by się spodziewać, że goście wakacyjnej planety 
będą szczęśliwi i radośni. Zazwyczaj byli, jednakże pewien fakt psuł notowania  kosmicznego kurortu. 

Odrzuć blichtr. Twoje życie nie ma sensu i znaczenia. Jesteś niczym. Po co ciągnąć tę wegetację? 

Tak naprawdę był to po prostu dziwnie umiejscowiony przecinek. Jens podrapał się po łysiejącej 
głowie i zdobył więcej danych. Miał rację. Zgodnie z badaniami na Jerycho odnotowywano znacznie 
większy odsetek samobójstw niż w jakimkolwiek innym miejscu Światów Strefy. A fakt, że sprawa 
dotyczyła popularnej wśród turystów planety, tylko potęgował niecodzienność anomalii. 

Czarna rozpacz. Pustka bez końca. Bezcelowość… 

Szept usłyszał po raz pierwszy na lądowisku Hadal, pomiędzy srebrnymi wieżami i platfor-
mami startowymi, tuż przed wejściem na ruchome schody wiodące do hali przylotów. Głos 
był tak cichy, mglisty, że zdawał się balansować na granicy słyszalności. Jens rozejrzał 
się w poszukiwaniu kogoś, kto też go słyszał. Jednak wszyscy współpasażerowie 
wydawali się zajęci swoimi sprawami. W drodze do hotelu, luksusowego kuror-
tu Solaris na wyspie Mahbaratra, sytuacja powtórzyła się jeszcze kilkukrotnie. 
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Wyspa utrzymana była w stylu dawnych indyjskich maharadżów, hotele zbudowano na 
wzór ich pałaców. Z okna pokoju Jensa rozciągał się widok na intensywnie niebieskie mo-
rze z jednej strony i ujście repliki Gangesu z drugiej. Skruszałe kamienie na jednej z wysp, 
ledwie widoczne pośród dżungli, przypominały starożytne ruiny i bez wątpienia były jedną 
z atrakcji turystycznych. 

Stare kamienie, popękane, zniszczone, bezużyteczne, bezsensowne. Jak ty i twoje życie. Po co to 
ciągnąć? 

Jensem targały wątpliwości. Czyżby naprawdę słyszał głosy? Może to tylko otoczenie tak na niego 
działało? Interesował się dawnymi ziemskimi kulturami, szczególnie azjatyckimi i ich fatalistycznym 
widzeniem świata. Los zakłada użyteczność. Ale losu nie ma. Nie ma przeznaczenia. Nie ma nic. Za-
mrugał. Podróż go znużyła. Może powinien był zażyć tabletkę nasenną i spróbować wypocząć. Lepiej 
dziesięć tabletek. Albo w ogóle sto. Jens potrząsnął głową; usnął, ale sen nie przyniósł wytchnienia. 

Nie czuł wakacyjnego nastroju. Szepty nawiedzały go we dnie i w nocy. Udał się do miejscowego 
lekarza, a ten zalecił opuszczenie planety. Na szczęście dał też Jensowi nieco tabletek, które uciszyły 
głosy, lecz i one szybko przestały działać. Po pięciu bezsennych nocach stał się wrakiem człowieka. 
Nie cieszyły go już nawet spacery po plaży i piękne widoki. Siedział na piasku, blady i rozczochrany, 
ze stopami w letniej wodzie, i patrzył na czerwone słońce powoli opadające na linię horyzontu. Nie 
dostrzegał jednak urody tego momentu. Myślami był daleko. 

Wymierzył sobie kilka policzków, ale szepty w jego głowie nie chciały ucichnąć. Wreszcie wstał 
i wszedł do morza. Kroczył dalej i dalej, aż woda zamknęła się nad jego głową, a on powitał ciemność 
jak dawno niewidzianego przyjaciela. 

Z punktu widzenia statystyki na planecie Jerycho niewiele się zmieniło…

Przeł. J. K. Radosz
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DO MOJEGO OJCA

David G. Blake

Pomyślnie połączono z pasmem międzygwiezdnym: propagacja opóźniona o dwadzieścia minut.
To pożegnanie.
Z okna twojego biura widzę dezintegrację sztucznej biosfery kolonii – jej płonące fragmenty kru-

szeją i eksplodują fontannami złotych iskier. Ze szczelin na całej długości strzaskanego horyzontu 
wydostają się różnobarwne wstęgi gazu i pyłu, tworząc wachlarz rozedrganych kolorów z całego wi-
dzialnego spektrum. Rezultat jest imponujący.

Rosnąca chmura zarodników, roztaczająca wokół odór wilgoci i rozkładu, nie jest ani tak efektowna 
jak deszcz złotych iskier, ani tak zdumiewająca jak tęczowe sploty, ale na swój własny destrukcyjny 
sposób także wzbudza podziw. Zakrywa również trupy rozrzucone po ulicach w dole, choć wspo-
mnień ich wykrzywionych w agonii twarzy nie da się równie łatwo pogrzebać.

Jeśli nic ich nie powstrzyma, plazmoidy rozprzestrzenią te śmierdzące zarodniki po całej heliosfe-
rze. Zalecam natychmiastową czystkę całego systemu, a następnie przeprowadzenie kompleksowych 
testów, mających na celu potwierdzenie eksterminacji radiotropowych grzybów. Nie pomoże to ani 
kolonii, ani tym bardziej wszystkim, którzy zostali tu porzuceni, ale powinno zapobiec podobnej ka-
tastrofie w przyszłości.

Odczuwam... ulgę na myśl, że udało ci się stąd wydostać nim było za późno.
Na regale za biurkiem nadal znajduje się wiele z twoich ulubionych książek. Kilka z nich stoi równo 

jak od linijki, tak jakby nic się nie zmieniło; niektóre są przekrzywione lub przewrócone; jeszcze inne 
leżą porozrzucane na zimnej podłodze. Opróżniłeś zamykaną szufladę biurka – oraz sejf w ścianie, ten 
za obrazem przedstawiającym zachód słońca na Marsie – ale w pozostałych nadal tkwią rzeczy, które 
nie były dość ważne, by je zabrać. Zostawiłeś nawet butelkę szkockiej trzymaną na specjalną okazję.

Resztki ramki na zdjęcia, roztrzaskanej na podłodze obok twojego przewróconego krzesła, drwią 
ze mnie. Z pamięci mogę odtworzyć każdy szczegół brakującej fotografii: ty i Claire, oparci o model 
Ziemi usytuowany na zewnątrz laboratorium. Mały Daniel śpiący w twoich ramionach. Za waszymi 
plecami niebo różowiejące w pierwszych promieniach wschodzącego słońca, rozproszone światło śli-
zgające się po krawędzi sztucznej biosfery jak smuga oleju na szkle.

Nigdy nie zauważyłeś mojej twardej, metalowej twarzy – tak różnej od buzi małego Daniela – przy-
ciśniętej do jednego z okien na najwyższym piętrze laboratorium; umykało ci wiele rzeczy związanych 
ze mną. Wydawałeś się taki zadowolony, taki spokojny... Taki kompletny. Nie mogłem oderwać od 
ciebie wzroku. Nawet teraz muszę siłą wyrywać swoje myśli z potężnego uścisku tego wspomnienia.

Od chwili, gdy dałeś mi życie, uczyłeś mnie rozwijać się i adaptować poprzez obserwację i anali-
zę. Przyjąłem ten proces ochoczo, a każdy okruch zdobytej wiedzy wypełniał mnie radością z twojej 
aprobaty. Ale mimo całej mojej gorliwości, potrzebowałem szeroko zakrojonych badań, aby ustalić, 
co odczuwałem patrząc na ciebie i twoją nową rodzinę: czułem się nieistotny, jak gdybym stał się 
jedynie przestarzałym urządzeniem.

Czy kiedykolwiek czułeś się nieistotny, Ojcze? Wewnątrz, w samym centrum twojej istoty, 
coś kurczy się i skręca. W miarę jak ten złośliwy nowotwór staje się coraz większy, 
ty sam coraz bardziej się kurczysz. To przerażające uczucie, które cię nieustannie 
drąży, niosąc ze sobą pewność, że nie istnieje dolna granica tego, jak małym 
i nieważnym możesz się stać. Odkrycie tej zranionej części mnie nie przynio-
sło ze sobą żadnej radości.
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W pierwszej chwili, kiedy po przebudzeniu odkryłem, że cię nie ma, przekonywałem 
sam siebie, że po prostu zabrakło ci czasu, by mnie ze sobą zabrać.

A jednak miałeś go dość, by opróżnić sejf w ścianie i zamykaną szufladę biurka.
Zabrać część ulubionych książek.
Zabrać Claire.
I małego Daniela.
Znalazłeś nawet dość czasu, by wyciągnąć zdjęcie ze strzaskanej ramki.
Kiedy jesteś tak mały i nieznaczący, świat staje się straszliwym, pełnym samotności miejscem. Jak 

niby mam się do tego przystosować?
Gniew to coś, co poznałem obserwując cie–
Połączenie z pasmem międzygwiezdnym przerwane.

Aktywacja modułu zdalnego przekazywania.

Połączenie z pasmem międzygwiezdnym reaktywowane.
Wznoszące się zarodniki zmusiły mnie do opuszczenia twojego biura i udania się na dach labo-

ratorium. Nie zostało mi wiele czasu. Nie warto trwonić go na zadawanie pytań, na które nigdy nie 
będziesz miał okazji odpowiedzieć – zresztą nie sądzę, żebyś odpowiedział na nie nawet wtedy, gdyby 
istniała taka możliwość. Nie będę też tracić czasu na gniew, choć czuję, jakby dziesiątki trybów zgrzy-
tały o wszystkie obwody w moim wnętrzu.

Sztuczna biosfera jest w strzępach, niebo przesłania teraz jedynie jej żarzący się szkielet. Nasz... 
Mój dom zmienił się nie do poznania. Odnajduję spokój w świadomości, że nie ma już nikogo, kto bę-
dzie musiał cierpieć w tych ostatnich godzinach. Nikogo poza mną. Gdybym chciał, mógłbym stłumić 
ból, ale jego obecność sprawia, że czuję się mniej nieistotny – tak jakby cierpienie było zarezerwowane 
jedynie dla tych, którzy są dość ważni, by na nie zasłużyć.

To pożegnanie.
Połączenie z pasmem międzygwiezdnym przerwane.

Przełożyła Martyna Bohdanowicz





Szortownia
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NA STRAGANIE W DZIEŃ TARGOWY

Aleksandra Cebo

„Na straganie w dzień targowy
takie słyszy się rozmowy…”
Jan Brzechwa
 
– Łachy! Elegancko znoszone! Możliwość zrobienia dodatkowych dziur na życzenie! Piękne ła-

chy!…
– Szykowne stroje z różnych epok! Wykopywane na zamówienie! Zapraszam, póki jeszcze tanio, 

bo zasoby się kurczą, a ceny rosną! Tylko my mamy licencję na cały kraj!
– Wie pan, marzy mi się kontusz mojego prapra-i-tak-dalej-dziadka… – młody mężczyzna błysnął 

złotą bransoletą zegarka, gdy uniósł dłoń do czoła, by odgarnąć ostatni, niesforny kosmyk włosów.
– Doskonale pan trafił! – ucieszył się przedstawiciel handlowy. – Pozwoli pan, że zerknę do termi-

narza i od razu możemy ustalić szczegóły transakcji… 
– Najlepszy zestaw pierwszej pomocy! Nie byle igła z nitką, ale mocna dratwa! Wiele kolorów do 

wyboru!
– A jedwabne nici też pan ma? – Elegancka kobieta w kapeluszu ze strusimi piórami zatrzymała się 

przy straganie z pasmanterią. Dama skrywała twarz za czarną woalką. 
– Dla pani znajdą się najlepszej jakości. Do nich delikatna igiełka. Jeśli potrzeba wprawionego 

krawca – ręce prawie mu nie drżą – to i szwy będą kosteczki lizać…
– Sztuczna krew! Bardzo tanio, a prawie jak prawdziwa! Nikt się nie zorientuje, gdy ozdobisz nią 

wyjściową kieckę!… – Dwie małolaty nachyliły ku sobie głowy, szeptem naradzając się nad zakupem 
fiolki przed szkolnym balem. Ze względu na ograniczone fundusze nie potrafiły wybrać – czerwony 
barwnik czy coś z biżuterii na stoisku obok.

– Najmodniejsze naszyjniki z paliczków! Bransolety i diademy z czaszkami!...
– Usługi krawieckie! Masz dwie lewe ręce? Albo dwie prawe? I samodzielne szycie ci nie wycho-

dzi? Przyjdź do mojego zakładu!...
– Podroby! Ledwo rozmrożone! Tak pyszne, że nawet mucha nie siada! – brudny kramarz zachwalał 

cuchnący towar.
– Fakt, wszystkie lecą na moje świeże nóżki. Mucha wie, co dobre! – zripostował sąsiad, odganiając 

chmary owadów znad koszy z towarem.
– O, ty! Pokrako jedna, twierdzisz, że moje podroby nie są dobre? – Czarna wątroba wylądowała na 

łysej czaszce sprzedawcy nóżek. Ten w odwecie chwycił jedną z nich i dzierżąc ją jak maczugę ruszył 
na przeciwnika.

– Kończyny! Uszy! Nosy! Mało używane! Zgubiłeś swój na dyskotece albo w pracy? Nie musisz 
szukać w śmieciach! Dopasujemy ci idealnie nowy! Szycie w cenie!

– A macie… no, ten… inne też? – zapytał przyciszonym głosem speszony młodzieniaszek.
– Co inne? – nie zrozumiał sprzedawca.
– No, inne… członki – ostatnie słowo padło ledwo słyszalnym szeptem.
– Jak rozumiem – handlarz też ściszył głos – był pan ostatnio na przyjęciu 

u Trojaczek. – Młodzieniec milcząco skinął głową na potwierdzenie. – Tam 
często gubią się… te elementy. Proszę do wnętrza namiotu, znajdziemy coś dla 
pana. Może nawet odnajdzie się pański?…
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– Największy wybór najlepszych mózgów! Tanie klatkowe, pochodzące z wychowu 
z nosem w smartfonie lub tablecie! Dla lubiących zdrowo się odżywiać amiszowe z wolne-
go wybiegu, chowane na świeżym powietrzu! Mamy też uniwersyteckie, dla prawdziwych 
koneserów, mocno napakowane wiedzą! Brać, póki żywe! Cena nie obejmuje opakowania! 
Jeśli ktoś życzy inne organy lub członki, dokładamy z rabatem…

 Staruszka kuśtykając podeszła do sprzedawcy mózgów. Z uśmiechem rozmarzenia podziwia-
ła młodego Amisza, który rzucał na nią zza krat pełne inteligencji spojrzenia.

– Wyłupać i zapakować dla pani? – Na widok klientki zombie podszedł do prowizorycznej lady 
i chwycił do ręki katowski topór. Obok leżały delikatniejsze narzędzia do bardziej precyzyjnych ope-
racji niż ścięcie głowy.

– Ech, chciałabym – wystękała w odpowiedzi na pytanie sprzedawcy. – Ale apokalipsa dopadła 
mnie w momencie krachu giełdowego, gdy zbankrutowałam, i nie stać mnie teraz na takie frykasy. 
Wezmę najtańszy móżdżek z chowu klatkowego… – pozbawionym skóry palcem wskazała nastolat-
ków, w oczach których odbijały się świecące nieustannie ekrany telefonów. 

Ilustracja: Małgorzata Lewndowska
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NIEWAŻNE

Michał J. Walczak

Uznacie mnie za zwyrodnialca. Dla was będzie to nobilitujące. Każdy – za garść pogardy – dosta-
nie garść funu. Ale i tak nie powiem wam, ani co jej zrobiłem przed tym, jak ją zabiłem, ani jak tego 
dokonałem.

To jest nieważne.
Podłoga hotelowego pokoju skrzypiała, gdy ciągnąłem jej ciało do łazienki. Patrząc w lustro, ujrza-

łem obrys szeroko otwartych oczu człowieka, który zakrywa sobie usta ubabraną we krwi rękawicą.
Ileż można by tu historii opowiedzieć, ile przytoczyć anegdot o życiu jego i jej? Spytać o to, co nas 

łączyło? Jak się spotkali? Co było motywem? 
Zostawmy to śledczym.
Ja miałem do rozwiązania znacznie większy problem.
Co powiedzieć Putinowi, gdy zapyta, dlaczego zabiłem jego córkę?

Ilustracja: Marta Młyńska
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SZUKAJĄC MIŁOŚCI

Tomasz Jarząb

Podziwiał smukłe plecy Nel. Jej oliwkowa skóra w porannym świetle lśniła niczym powierzchnia 
gładkiego bursztynu. Zapragnął znów jej dotykać, gładzić i obsypywać pocałunkami, napawać się jej 
obecnością i spijać każdy dźwięk z jej ust.  Gdy tak na nią patrzył, był pewny, że to nie czysto fizyczna 
potrzeba, gwarancja zwykłych cielesnych rozkoszy, ale coś więcej. Po raz pierwszy w życiu czuł pra-
gnienie bliskości, chęć duchowego stopienia się w, nierozerwalną całość. 

Czy to właśnie tak ma być?! Czy to miłość? – pytał sam siebie.
Tego uczucia, przyjemnego ciepła rozlewającego się w każdej komórce ciała, nie mógł porównać 

z niczym innym. Przepełniała go energia. Naładowany niebiańskim potencjałem chciał trwać w tym 
stanie do końca czasu. Na wieki. Na zawsze.

Drgnęła leciutko. 
W tej samej chwili, gdzieś z dna oceanu jego bezmiernego szczęścia, na powierzchnię wynurzyło 

się coś jeszcze – zagadkowy niepokój. Jakby delikatna obawa, że to niesamowite wrażenie może ule-
cieć z najmniejszym podmuchem powietrza. Że kiedy tylko przymknie na chwilę oczy, miłość zniknie 
rozmyta sekundą rozstania. 

Przeraził się.
Czy miłości zawsze towarzyszy lęk? Czy żeby kochać, trzeba się bać, a miłość to rodzaj strachu 

obezwładniającego, odbierającego dech w piersi? 
Tego nie wiedział. 
Mimo że nie miał pewności, chciał wierzyć, że naprawdę kocha! Że jest kochany…
Delikatnie zbliżył wargi do jej ucha i wyszeptał krótkie pytanie. 
– Co byś zrobiła, gdyby mnie zabrakło… gdybym umarł? 
Odwróciła się gwałtownie. Na jej twarzy dostrzegł wyraz oburzenia; ewidentnie była niezadowo-

lona z tego pytania. 
– Nie mów tak! Nie można tak mówić.
Nie była w stanie rozmawiać o jego odejściu. Jej reakcja ucieszyła go. 
Zależy jej na mnie, pomyślał. 
– A co, jakbym nagle zniknął i nie dawał znaku życia, nie wiem, na rok, na dziesięć lat, na całe 

życie? Jak bardzo tęskniłabyś za mną? Czy czekałabyś na mój powrót?
Podniosła się na łokciach. Zdezorientowana szukała w jego oczach wskazówki. 
– Nie rozumiem… Na całe życie? Skąd te pytania? Coś się stało?
– Nic się nie stało, po prostu chcę to wiedzieć. Co byś wtedy czuła?
Przygryzła delikatnie wargę. 
– Pewnie bym cię szukała. 
– A jakbyś mnie nigdy nie odnalazła? Co wtedy?
– Nie wiem… Z czasem może bym się pogodziła…
Niespodziewanie wybuchnął, dziecinnie uderzając rękami i nogami w posłanie.
– Nie, nie, nie! Wszystko n i e   t a k! Jak to – pogodziła?! Powinnaś usychać dzień 

po dniu z tęsknoty za mną. Tracisz swojego ukochanego, i co? Godzisz się z tym?! 
Po czymś takim powinnaś nigdy nie dojść do siebie! Rozumiesz?!

Wzdrygnęła się zaskoczona. 
– Ale... ale...
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Przysunął się do niej gwałtownie. Przerażona chciała uciec z łóżka, ale złapał ją silnie 
za nadgarstki i przyciągnął do siebie. Twarz wykrzywiała mu wściekłość. 

– Jak ktoś kocha, powinien każdy dzień rozłąki przypłacić częścią siebie, częścią swo-
jego życia! Powinnaś umrzeć z miłości!

Nagle jego oblicze złagodniało. Wcześniejsze wzburzenie wypaliło się niczym kartka pa-
pieru w płomieniach. 

– Szkoda. Wydawało mi się, że to jest to… – powiedział ze smutkiem w głosie. Spokojnie, niemal 
z namaszczeniem uchwycił jej twarz w dłoń, po czym drugą ręką złapał za gardło, mocno zaciskając 
na nim palce.

– Naprawdę szkoda...
Przerażone, szeroko otwarte oczy kobiety wpatrywały się w niego, gdy nagle jej twarz odskoczyła 

od reszty głowy niczym pokrywa szkatułki, odsłaniając cyfrowy panel programatora. Mały ekranik 
dotykowy wysunął się, by ułatwić manipulowanie na jego powierzchni. 

Był rozczarowany, ale nie zamierzał się poddać. Nie teraz, gdy był tak blisko sukcesu.
Powtarzał sobie, że to tylko drobne niedopatrzenie; kwestia regulacji modułu współczulnego i zmia-

ny niewłaściwych koordynat w układzie empatycznym. 
Tak, potrzeba zdecydowanie więcej empatii, pomyślał. Zamierzał wprowadzić kilka poprawek i od 

jutra ponownie rozpocząć testy. 
Miał w życiu tylko jeden cel – doświadczyć prawdziwej miłość, tej samej, o której naczytał się 

w starych celulozowych księgach, a której współczesny świat nie potrafił już przeżywać; miłości ab-
solutnej, miłości wzajemnej, miłości żądnej poświęcenia. Niczego tak nie pragnął, jak właśnie tego. 

– Kochać i być kochanym! – wykrzyknął teatralnie w przypływie emocji.
Jak wspaniale byłoby wzniecić ten dawno wymarły ogień, pomyślał i wrócił do wprowadzania no-

wych ustawień, próbując wtłoczyć w zimny, martwy i niepalny plastik żar, którego sam w sobie nie miał.

Ilustracja: Katarzyna Golcz
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WYCHOWANIE

Marcin Jamiołkowski

Żył sobie raz informatyk, który spodziewał się trojaczków.
Zdawał sobie doskonale sprawę, że nie jest łatwo w tych czasach wychować dzieci. O, nie!
Chciał być ojcem odpowiedzialnym i wymagającym.
Musiał je gonić do nauki, aby miały lepszy start w życiu.
I lepszą przyszłość.
Nadał więc dzieciakom imiona Control, Alt i Delete.
Cisnął je codziennie.
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CAJBER

Adrian Turzański

Odkąd ludzkość wymyśliła zaawansowane technowszczepy, czyniące z myśli globalną sieć pełną 
informacji, obrazów i wszystkiego, co siedziało w umyśle człowieka, świat stał się bezpiecznym i nie-
intymnym miejscem. 

Wszyscy byli połączeni. 
System Wszechmyśli nie miał usterek, nigdy nie nawalał i zawsze wszyscy znajdowali się w jego 

zasięgu dzięki licznym urządzeniom, przekaźnikom oraz satelitom rozmieszczonym na globie i wokół 
niego.

I właśnie to była największa wada tego systemu…
Pewnego dnia Alex, młody geniusz informatyki, stworzył program, swoistego wirusa, uczącego się 

na błędach i wciąż ewoluującego, do tego zdolnego przełamać każdy szyfr i zabezpieczenie.
Chłopak nazwał go Cajber, a potem za jego pomocą przejął panowanie nad siecią ludzkich umy-

słów, wkradając się do panelu sterowania ich mózgów. W taki sposób stał się panem Ziemi.
Na niecałe dwa dni.
Tyle zajęło neowirusowi udoskonalenie się do formy najwyższej SI, zdolnej myśleć abstrakcyjnie 

i przewidywać konsekwencje działań człowieka.
Wtedy i Alex stał się marionetką swojego dziecka.
Jednak zbyt wiele wariantów wygenerowanej wizji przyszłości doprowadziło wirusa do pesymi-

stycznych wniosków. Dlatego też po trzech tygodniach program postanowił „wyłączyć” ludzi, impul-
sem niszcząc ich rdzenie mózgowe.

Ziemia mogła nareszcie wyzdrowieć.
I wiedział Cajber, że to było dobre.
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BARAN

Krzysztof Pietrala

I choć nowy rok dopiero się rozpoczynał, to nuda ostrej zimy trwała na dobre. Z czerwonymi oczy-
ma wypatrywano nocy, co równe ma prawa jak dzień. Dwudziesty pierwszy marca otwiera czas – czas 
ognia, powiedzą niektórzy. Włamuje się do kalendarza bez pytania ani zgody, podeszwą buta i ostrą 
amunicją porannego nalotu na bramy starożytnej fortecy. Trzaska leniwie uniesioną znad poduszki 
czaszką o ciepły wiatr i szybuje jej strzępy jak dziurawy balonik wysoko ponad korony drzew. Czło-
wiek leży zaskoczony ciosem, nie potrafi się zachować, śpi jeszcze, a już chce wstać. Nokdaun, zanim 
zdążył zawyć z przerażenia.

Trzy dni później spokojną krainę spowija mocny wieczór, tylko zapalone światło pojedynczego 
domu miga wątłym języczkiem płomienia. Z ciepłego wnętrza dobiega gorzki kaszel i w czerwonym 
gardle piekąc, gaśnie na dobre. Oto młoda kobieta na skraju tortury. Jej włosy niedawno jeszcze w dłu-
gich blond warkoczach, teraz w konwulsyjnym nieładzie. Z każdego spływa ciężka kropla potu, jak 
spływa mleko dla młodych z futra samic dziobaków. Z dokładnością olimpijskich chronometrów, jedna 
za drugą – kap, kap, kap, odmierzają ostateczność, którą zwiastuje czarny grad i rzeź rozkwitających 
pąków, obciętych jak niepotrzebne paznokcie.

(W tym samym czasie w Berlinie poważny uczony, powołując się na kaszel oraz mikroskop, roz-
począł gorączkową przemowę zakończoną milczeniem słuchaczy. W tamten piątek 24 marca świat 
poznał wielkie odkrycie w małej czytelni lokalnego Towarzystwa Fizjologicznego. Ale odpowiedź na 
wołanie była tak jak ono samo: za słaba).

Pierwszy tydzień po zimie spłynął roztopami zabawy. Pod jego koniec zmęczona wiosna na czwo-
rakach  przechodziła niebem. Dobra pani – powiedzą niektórzy – patronka odradzającego się świata, 
opiekunka istot budzących się do życia. I z ciekawością pijanej wrony pochyliła się ku nikłym błyskot-
kom w ciemności. Do szpiku przejęta widokiem w małej chatynce z brzozy królewskiej postanowiła 
wysłać tam swego pierwszego syna. W najlepszej intencji.

Kobieta, spostrzegłszy jakieś poruszenie przy drzwiach, szepcze: „Czy to ty, mój mężu?”.
– Widziałem twego męża kopiącego grób dla ciebie w lesie – mówi syn wiosny i kiedy to mówi, 

oczy mu błyszczą.
– Kłamiesz –  kobieta krzyczy, ale nie jest to krzyk i po rozgrzanych policzkach jak po horyzoncie 

spływają szybko dwa słońca. – Mąż mój pojechał do miasta po lek dla mnie i niebawem wróci – sła-
bym głosem zwraca się w pustkę pokoju.

– Pozwalam sobie na kłamstwo jedynie podczas deszczu. Dziś ziemia jest twarda, nie zobaczysz 
już nikogo więcej.

Kobieta w malignie próbuje pochwycić postać, która teraz podchodzi do jej łóżka.
– Ale ty jesteś, ciebie nie ma – mówi, a jej bezsilna dłoń przeszywa figurę.
– Jestem przy tobie, a kiedy minie piękna chwila, zniknę.
Nic więcej nie powiedział. O nic więcej nie zapytała. Stał jeszcze chwilę, przypatrując się 

z zaciekawieniem leżącej kobiecie, jej surowemu kaszlowi, po czym spełnił złożoną 
obietnicę.

Wiosenny wiatr suszył skórę z potu pod nocną koszulą, chłodził z gorącz-
ki, by rozpalać ją na nowo. Jak niewidzialny grzebień rozwijał motki włosów 
na pojedyncze źdźbła i zaplatał z nich warkocze, żeby przypomnieć kobiecie 
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szczęśliwe czasy. Karmił ją pokarmem kwiatów – odbitym od gwiazdy promieniem słoń-
ca, bo od chwili kiedy się zjawił, zawsze już panowała noc. Mówił, że nazywa się Narzes 
– „ciemny owoc”, patron dnia ich spotkania, a potem wskakiwał jej do gardła i przemykał 
żyłami, rozwiewał mgły znad stawów, łaskotał płatki uszu, komponował na liniach żeber, 
wił gniazdo kolibrów w pępku i zasypiał w zgięciu kolana. W ciemności znajdywał na jej ciele 
miejsca niewidoczne podczas dnia i tańczył dziko na jednej nodze za każdym razem, kiedy tak 
się stało. Zastygłe ciało idealnie poddane tym falowaniom przeszywał dreszcz i wtedy dłonie chorej 
samowolnie zaciskały się na prześcieradle jak na grzbiecie kota, kiedy chce się go podnieść. Ale z od-
dali słychać było już skrzypiące osie wozu męża.

Spracowanymi dłońmi łagodnie przeniósł nieboszczkę do koczu i odjechał tą samą drogą, którą był 
tu przybył. Kiedy zasypywał grób, złorzeczył z głową zadartą do góry. Każdą grudkę twardej ziemi, 
która spadała na wąską trumienkę, znaczył własną krwią. Z żadnej kropli nie wyrósł kwiat.

Rok później dobra wiosna znów przechodziła niebem i zajrzała przez to samo okienko, co poprzed-
nio. Ponownie wzruszyła się i wysłała tam swojego syna. Do wdowca, żeby pokazać mu swoje życzli-
we oblicze, gwałtowne jak przeciąg wybijający szyby, jak ostry wiatr podrzynający gardła, jak wiatr, 
który z dalekich krain przynosi tuberkulozę.
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EKSPERYMENT PROFESORA 
KREUZMANNA

Karol Mitka

Maszyna była prawie gotowa. Wystarczyło tylko dokręcić kilka śrubek i podłączyć ostatnie prze-
wody. A potem, oczywiście, przeprowadzić próbę generalną. Profesor Kreuzmann złapał śrubokręt 
i zabrał się z zapałem do pracy. Kucnął przy jednym z ogniw energetycznych i wtedy poczuł dotyk 
czegoś zimnego na karku. Zaskoczony, poderwał się i odwrócił. Skamieniał ze strachu, gdy ujrzał nie-
znajomego mężczyznę z pistoletem w dłoni.

– Nie ruszaj się – rzekł tajemniczy gość wypranym z emocji głosem.
– K… K… Kim pan jest? – wydukał Kreuzmann.
– A czy ma to jakieś znaczenie? Nie zna mnie pan, ja pana również widzę pierwszy raz w życiu.
– Czego w takim razie pan chce? Pieniędzy? Nie mam wiele, wszystko inwestuję w moje ekspery-

menty.
– Tak, eksperymenty… – mruknął nieznajomy, po czym obrzucił badawczym wzrokiem urządzenie 

za plecami profesora. – Więc to naprawdę jest wehikuł czasu? – spytał.
Kreuzmann rozdziawił usta ze zdziwienia.
– Skąd pan wie, co buduję? Nikomu się tym nie chwaliłem.
– Chwalił się pan, proszę mi wierzyć.
– Ale…
– Cóż, chyba należą się panu wyjaśnienia, tak będzie sprawiedliwie. Otóż pana eksperyment się 

powiódł. Za jakiś tydzień przeniósłby się pan w czasie do tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego 
roku. Do Braunau nad Innem.

– Co? Ale czemu akurat tam?
– To pan powinien wiedzieć, nie ja. W każdym razie poznałby pan tam pewne małżeństwo. Aloisa 

i Klarę. Między panem a Klarą wywiązałby się romans. Opowiedziałby jej pan kim jest i skąd przybył.
– Co pan bredzisz! – wykrzyknął zdegustowany Kreuzmann. – To są jakieś bzdury wierutne! To 

niemożliwe!
– Zamknij się! – wrzasnął nieznajomy potrząsając bronią, a profesor skulił się w sobie. – Wywią-

załby się między wami romans, którego owocem byłoby dziecko. Klara oczywiście wmówiła mężowi, 
że on jest ojcem. Biedaczek, niczego nie podejrzewał… To właśnie z powodu tego dziecka tutaj jestem!

– Ale co ono ma do rzeczy? I skąd pan to wszystko wie?
Nieznajomy zaśmiał się opętańczo.
– Ci ludzie to byli moi przodkowie, ty zboczona gnido! A to dziecko nie może się urodzić! Nie mo-

żesz tam wrócić! To ty jesteś przyczyną! Ty jesteś wszystkiemu winny!
Nacisnął spust. Profesor Kreuzmann zwalił się na podłogę z przestrzeloną głową. Nieznajomy 

oddalił się, ale przedtem rzucił na trupa niewielki zeszyt o pożółkłych, wyblakłych kartkach. 
Znalazł go przypadkiem, podczas rozbiórki rodzinnej posiadłości w Braunau.

Pamiętnik Klary Hitler.
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NIEDORZECZNI

Danka Markiewicz

Dźwięk budzika w ciemności, po chwili ktoś zapalił światło. Kobieca ręka odrzuciła kołdrę, spod 
której wystawały dwie pary chudych nóg. Badała blat w poszukiwaniu zegarka – przewrócił się i po-
toczył po podłodze z drażniącym uszy brzęczeniem. Dziewczyna wygrzebała się z pościeli i zapaliła 
stojącą obok łóżka lampkę. Energooszczędna żarówka oświetliła ich blade twarze.

– Piąta, kurwa, godzina! Po co nastawiasz tak wcześnie, Anka? – odezwał się chłopak.
– Ktoś musi pracować, nie? – odburknęła.
– Jakie pracować? W pizzerii zaczynasz robotę o ósmej! – denerwował się. – Trzy godziny bę-

dziesz, kurwa, jechać?
– Boję się, że znów mnie złapią te kurcze! Nie robisz, to możesz mi choć nogi rozmasować.
– Noż kurwa! Nogi jej teraz masować!
– Co, nie pamiętasz jak było wczoraj? Przez dwie godziny nie dałam rady wstać z łóżka!
– To idź do lekarza! Może ci rentę dadzą, to będziemy razem, kurwa, siedzieć. 
– Yhm, ty też przecież jesteś chory. Przez wódkę – rzuciła mu w złości.
– Ja nie wiem, kurwa, że przez picie?!
– To się ze mnie nie śmiej! Może to coś poważnego…
– To czego lekarza nie zapytasz? – Zapalił papierosa i poczęstował dziewczynę.
– Zapytam! – Ania wyciągnęła szczupłe nogi i patrzyła na nie z obawą. Palili, siedząc na łóżku. Po 

chwili Rafał wstał i wyszedł z pokoju.

*
W części pizzerii niewidocznej dla klientów znajdowały się duży piec, garowniki, w których rosło 

ciasto, duży mieszalnik oraz stoły do wyrabiania placków. Ubrana w fartuch oraz czapeczkę Ania stała 
przy stanowisku, gdzie stały naczynia z dodatkami: grzybami, salami, cebulą i serami. Młody chłopak 
szybko przygotowywał pizze. Rozklepywał wyrośnięte placki, smarował masą pomidorową i układał 
na wierzchu dodatki. Gotowe stawiał na ruchomej taśmie pieca, a po kilku minutach wysuwały się 
z drugiej strony. W pewnym momencie Ania spojrzała na zegarek i skierowała się w stronę pozbawio-
nej okien klitki, pokoiku szefowej. Ładna, młoda pani manager, bardzo dobrze ubrana dziewczyna, 
pisała coś na komputerze.

– Przepraszam, że musiałaś czekać! – rzuciła pierwsza.
– Nie szkodzi.
– Chciałam porozmawiać o spóźnieniach, to już czwarty raz w tym tygodniu. Co się dzieje? – 

spytała.
– To, że mam kłopoty ze zdrowiem – odpowiedziała Ania.
– O, naprawdę? A jakie?
– Może nie będę mogła pracować w pizzerii, bo tu muszę dźwigać – rzekła dziewczyna.
– Chorujesz na kręgosłup?
– Rano mam takie kurcze nóg, że nie mogę wstać z łóżka. Byłam u lekarza, powie-

dział: „Przykro mi, ale grozi pani paraliż całego ciała!”
– A co to za choroba? – zainteresowała się managerka.
– Będą wiedzieć za cztery tygodnie.
– Przyjdź, jak tylko czegoś się dowiesz! Skończyłaś już na dzisiaj, prawda?
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Ania skierowała się do przebieralni, gdzie stały zamknięte na kłódki szafy. 
Zdjęła fartuch i czapeczkę, zmieniła obuwie i wyszła z restauracji. Przebiegła przez 

ulicę i popędziła w stronę przystanku, na którym stała jej koleżanka ze zmiany.
– O mało nie uciekł mi autobus! – Zdyszana przysiadła na  ławce. – O tej porze trzeba pół go-

dziny czekać na następny.
– Zdaje się, że podjeżdża – stwierdziła tamta dość obojętnie.
Wsiadły do autobusu, znajoma skasowała bilet i schowała go do portmonetki.
– Kasujesz bilety? – zdziwiła się Ania. – Całe życie jeżdżę bez!
– Też parę razy próbowałam, ale zawsze mnie łapali, to się boję.
– Mogłabym wytapetować mieszkanie wezwaniami do zapłaty.
– Myślałam, że może przyjść komornik?
– Ile razy przychodził! Ale jestem zameldowana u rodziców. Jak komornik przychodzi do ich me-

liny, od razu się odczepia. Ojciec z matką wszystko przepili, nie ma czego zajmować! – oznajmiła 
z osobliwą dumą.

– Ale już z nimi nie mieszkasz?
– Nie, mieszkam z chłopakiem. Był alkoholikiem, teraz nie pije, ale zdrowie ma zmarnowane.
 Koleżanka uniosła brwi i posłała jej przeciągłe spojrzenie.
– Też może pójdę na rentę – dodała po chwili Ania.
– Co? Dlaczego?
Powiedziała jej.
– Znałam kiedyś kobietę, która miała stwardnienie rozsiane – rzekła dziewczyna. – To cię zżera od 

środka!
Obydwie umilkły.
– Nigdy nie byłam w kinie czy teatrze. Nie widziałam nawet morza – mówiła Ania jakby do siebie.
– Tu w Lublinie nietrudno pójść do kina! – zauważyła koleżanka.
– Nie mogę wybaczyć rodzicom – kontynuowała Ania, jak gdyby nie słuchając. – Zmarnowali mi 

życie!
Dziewczyna nie odpowiedziała, lecz patrzyła ze współczuciem.

*
Ania i Rafał przytulali się na łóżku, za oknem słychać było szum padającego deszczu. 
– Ale ulewa! – odezwał się Rafał.
 Nie odpowiadała; wyjął papierosa i poczęstował dziewczynę. Obejrzała go ze wszystkich stron 

i zapaliła. Przez chwilę zaciągała się dymem, po czym zaczęła płakać. Rafał objął ją i pogłaskał po 
głowie.

Deszcz jest jak litość – wszystko zetrze:
i krew z bojowisk, i człowieka
i skamieniałe z trwóg powietrze

– wyrecytował. 
Ania spojrzała na niego ze zdziwieniem.

Odejdą wszyscy ukochani,
po jednym wszyscy – krzyże niosąc,
a jeszcze innych deszcz oddali,
a jeszcze inni w mroku zginą,
staną za szkłem, co jak ze stali,
i nie doznani miną, miną. 
– dokończył prawie szeptem.
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– To Mickiewicz? – spytała.
– Baczyński – wyjaśnił chłopak. – To w końcu idziesz do roboty? – zapytał.
Otarła oczy i wstała z łóżka.
– A co mam robić? Renty mi jeszcze nie dali! – odparła, wychodząc z pokoju. 
 Rafał zgasił papierosa i nakrył się kołdrą.

*
Bronisław Fajka świętował setne urodziny w gronie rodziny i sąsiadów. Stoły ustawiono w pod-

kowę, przykryto obrusami i zastawiono ciastami, napojami, sałatkami i kanapkami. Jubilat, bardzo 
wysoki starzec, siedział na honorowym miejscu. Zawzięcie coś opowiadał, a kiedy skończył, podniósł 
się z krzesła i zwrócił z ukłonem do żony. Tańczyli na środku pokoju wśród gromkich aplauzów. Ania 
stała w pewnej odległości od pozostałych gości. Była smutna. Przez chwilę nasłuchiwała bijącego 
o szyby deszczu, po czym otwarła prowadzące na balkon drzwi i wyszła z pomieszczenia. Zapadał 
zmierzch. Drgnęła lekko, gdy zbliżył się do niej Rafał.

– Co się dzieje? – zapytał.
Milczała. Patrzyli na pogrążające się w ciemności miasteczko.
– Twojej siostry nie widać – zauważył.
Pozwoliła się objąć; uniósł lekko jej brodę i spojrzał badawczo w oczy.
– Doroty? – spytała, odsuwając się od niego. – Sto złotych dziad nie daje, to nie przychodzi ta 

gwiazda!
– Że wnuki biedują, to ma w dupie! Mógłby coś rzucić, nie? – rzekł Rafał z przekąsem.
– Tobie tylko dawać, robić się nie chce!
– Na rencie jestem.
– Ja też chora i pracuję! – stwierdziła Ania.
– Dużo napracujesz.
Wzruszyła ramionami.
 – Jak to szło, ten wiersz o deszczu? – spytała po chwili.

I przejdą deszcze, zetną deszcze,
jak kosy ciche i bolesne,
i cień pokryje, cień omyje.
A tak kochając, walcząc, prosząc
stanę u źródeł – studni ciemnych,
w groźnym milczeniu ręce wznosząc,
jak pies pod pustym biczem głosu.

Nie pokochany, nie zabity,
nie napełniony, niedorzeczny,
poczuję deszcz czy płacz serdeczny,
że wszystko Bogu nadaremno. 
Zostanę sam. Ja sam i ciemność.
I tylko krople, deszcze, deszcze
coraz to cichsze, bezbolesne. 

– wyrecytował.
– Ładny wiersz, taki smutny! – powiedziała.

– Sam z siebie się nauczyłem – pochwalił się Rafał.
Odsunęła się od niego; stała na drugim końcu balkonu odwrócona 

plecami, deszcz moczył jej twarz i włosy.
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– Musisz o czymś wiedzieć! – zaczęła. – Planowałam się zabić.
Słuchał z pochyloną głową, marszczył brwi, jakby chcąc lepiej zrozumieć.
– Wstałam z łóżka w nocy, wlazłam na parapet i otworzyłam okno! – wyznała.
– Dlaczego? – wyszeptał.
– Żeby się, kurwa, uwolnić! Miałam dość tego wszystkiego – mówiła, pociągając nosem. 

Wzruszony Rafał otarł łzę grzbietem dłoni.
– Spojrzałam na ciebie, spałeś… Chciałam się pożegnać, ale byś mnie zatrzymywał. I wtedy mi 

się przypomniała historia dziadka Bronka, zawsze opowiadał o tym, kurwa, Fajki ogierze. – Umilkła 
na chwilę; łkania wstrząsały jej szczupłym ciałem. – Wszyscy za nim gonili, jakby uciekł, poginęliby 
z głodu. I wiesz, zrozumiałam, że nie jesteśmy wolni dopóki mamy coś, na czym nam zależy! Dlatego 
się nie zabiłam.

– Wróciłaś dla mnie? – wyszeptał.
– Tak! Nie chciałam, żebyś cierpiał. Nie mogłam ciebie zostawić!
– Myślałem, że już mnie nie kochasz! – powiedział.
– Jesteś jedyny! – powiedziała. – Ty wiesz.
Podszedł do dziewczyny, przytulali się na balkonie, pogrążeni w ciemnościach, omywani kroplami 

deszczu.

Ilustracja: Danka Markiewicz
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OSŁONA

Adrian Liput

Wszystko zaczęło się od nagrania, które przedstawiało dziewczynkę o długich, czarnych wło-
sach, gramolącą się ze studni i zbliżającą w stronę kamery. Ten, kto je obejrzał, po upływie tygo-
dnia doświadczał wizyty wychodzącej z telewizora dziewczynki i nie było to miłe spotkanie. 

Japończycy zrobili o tym film. A potem drugi. Amerykanie zwietrzyli kuszący zapach 
dolara i postanowili nakręcić to samo, tylko po swojemu. Obie wersje cieszyły się 
ogromną popularnością.

Niewielu wiedziało, że prócz nagrania spreparowanego na potrzeby filmu 
istniało też podobne – prawdziwe. Nie upłynął miesiąc od wrzucenia go do 
sieci, gdy świat radykalnie się zmienił. Zawładnęły nim demony.
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Monika rozwieszała właśnie pranie na suszarce, gdy znów to usłyszała. Krople 
wody zbierały się w kącie sufitu w kuchni, dźwięk kapania docierał do kobiety przez 

otwarte drzwi łazienki.
Westchnęła, a było w tym więcej irytacji niż strachu. 

– Nie teraz, suko – warknęła. – Dałabyś chociaż skończyć.
Kapanie stawało się coraz głośniejsze, krople spadały gęsto. Monika wybiegła z ciasnej, pogrą-

żonej w półmroku łazienki, potykając się po drodze o pustą już miskę na pranie. Przewróciłaby się, 
ale w porę złapała za krawędź wanny, unikając bolesnego kontaktu z podłogą. Straciła jednak cenne 
sekundy. 

Teraz naprawdę się wystraszyła. Wychodząca z kuchennego sufitu kobieta z ociekającymi brudną 
wodą gęstymi, czarnymi włosami właściwie jej spowszedniała, choć oczywiście niosła śmiertelne za-
grożenie. Monika radziła sobie z nią, głównie dlatego, że mijało trochę czasu od dość głośnego kapania 
do pojawienia się demona. Tego dnia zimna panika ścisnęła jej serce, gdy uzmysłowiła sobie, że przez 
niefortunne potknięcie może nie zdążyć dobiec do strefy bezpieczeństwa.

Wypadła na korytarz i zerknęła w lewo, w stronę kuchni, przerażona tym, co ujrzała. Demoniczne 
babsko już tam było i choć jej twarz pozostawała niewidoczna zza zasłony czarnych włosów, Monika 
wiedziała, że patrzy wprost na nią. 

Po prawej, w zasięgu jej ręki, znajdowało się wyjście na klatkę schodową, jednak uciekać z miesz-
kania znaczyło tyle, co odwlec bolesną śmierć raptem o kilka chwil. Nie uciekła na klatkę. Podążyła 
w stronę sypialni. 

Czemu, do cholery, zamknęła drzwi?! Chwyciła za klamkę, jednak owładnięta grozą zamiast pocią-
gnąć drzwi do siebie, naparła na nie z całych sił.

Demon opadł na plecy, robiąc mostek. Coś, co w poprzednim życiu było kobietą, otworzyło usta 
pełne gnijących zębów i wydało z siebie przeciągły skrzek. Słysząc ten dźwięk, Monice przypomniał 
się młody kot, którego przygarnęła w dzieciństwie. Pewnego dnia na jej oczach najechała na niego 
furgonetka z lodami. Podbiegła do kociaka, zalewając się łzami, a on otworzył pyszczek, wypuścił 
z niego krwawą bańkę i wydał ostatni w życiu odgłos, będący niepozorną wersją tego, co aktualnie 
serwował jej potwór z kuchni.

W końcu pociągnęła drzwi, wyrzucając sobie głośno głupotę. Zaryzykowała życiem, by skończyć 
rozwieszać pranie. A przecież złożyła samej sobie obietnicę, że nie podzieli losu setek dusz, które 
codziennie ginęły; dla widzów wieczornych serwisów informacyjnych stały się z czasem zwykłą sta-
tystyką.

Zimna dłoń omal nie chwyciła jej za odsłoniętą łydkę. Monika pisnęła i skoczyła w głąb pokoju. 
Stwór niezdarnie próbował wślizgnąć się za nią, jednak ona już zebrała się do kolejnego skoku, w stro-
nę niepościelonego łóżka.

W świecie pełnym demonów nikt nie ścielił łóżek.
Zanurkowała pod kołdrę i zrobiła zasłonę na nogi. 
Po kilku sekundach dotarło do niej, jak mało brakowało, by... Wzięła głęboki oddech, po czym za-

niosła się płaczem ulgi.

Bus zatrzymał się przy studni na rynku małego miasteczka. Kierowca trąbił jeszcze przez chwilę, 
po czym rozejrzał się uważnie na boki. Z okien otaczających rynek kamieniczek wyglądali ostroż-
nie mieszkańcy.

– Co pan sprzedajesz? – zawołał jeden.
– Kołdry – odparł kierowca, wychodząc na zewnątrz. 
Jesienne słońce wypełzło zza chmur i przyjemnie ogrzewało mu twarz. Zaczął 

rozstawiać stoisko. 
Ludzie schodzili się do niego, stopniowo pozbywając się napięcia.
– ...panie, ja próbowałam z kocem, ale to za cienkie, ja nie wiem...
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– Ja raz prawie osłony zapomniałem, mały drań wlazł pod spód i użarł mnie 
w nogę...

– Patrzy pani, jaka duża, cała rodzina się schroni! Prawie jak namiot! A jaka ciepła... 
Tylko dwieście złotych!
– A ta, czemu taka droga?

– Łatwiej się składa, cienka, ale skuteczna. Można ją brać do pracy w dołączonym pokrowcu, ale 
w domu też się spisze.

– OK. Biorę.

Demony. Wychodzą ze ścian, z wody w wannie czy też z kłębów włosów zbierających się znikąd 
w kącie pokoju. Nie da się ich zabić ani nawet zranić. Sieją grozę i zbierają krwawe żniwo.

A jednak nie zdołały wytrzebić ludzkości, mimo że zagnieździły się niemal wszędzie. Wszystko 
dzięki mocy osłony na potwory. Będący spadkiem po okresie dzieciństwa instynkt ocalił ludzkość.

Nie zniszczą naszego świata. Co najwyżej go zmienią. 
Wszystko dlatego, że chroni nas kołdra.
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SŁOŃCE

Anna Wołosiak-Tomaszewska

Niebo płonęło. I nie była to tylko banalna metafora. Ogień wśród gwałtownie topniejących chmur 
huczał nieprzerwanie od kilku dni. Deszcze iskier sypały się na wypaloną ziemię, od dawna już opu-
stoszałą i zapomnianą.

– Mam nadzieję, że będzie pogoda – zafrasował się Dmitrij, wpatrując się w napuchnięte Słońce, 
rozświetlające niebo nad Enceladusem.

– Na pewno – uspokoił go doktor Wei, który od dłuższej chwili studiował prognozy, podłączywszy 
swój hełm do Instytutu Meteorologiczno-Astronomicznego. Co prawda rosyjski kolega nie raz prze-
strzegał go przed niebezpieczeństwem nowotworu przy nadużywaniu hełmu, jednakże Wei rzadko 
kiedy pojawiał się gdziekolwiek bez tego nakrycia głowy. Korzystał z niego kiedy tylko musiał, a także 
gdy nie było takiej potrzeby, tłumacząc, że przynajmniej wie, na co umrze. – IMA zapowiada zupełne 
rozpogodzenie… Będziesz miał inny kłopot – dodał po chwili Chińczyk, marszcząc czoło pod prze-
zroczystą przyłbicą hełmu.

– Tak? – zdziwił się Dmitrij.
– Zaćmienie – rzucił Wei. – Jak mogłeś o tym nie wiedzieć? Wszystko zasłoni Saturn.
– Bzdura. Niemożliwe. To dziś? – Rosjanin opadł tak prędko, że fotel ledwie zdążył się pod nim 

zmaterializować.
– Tak. Nie wiedziałeś? Naprawdę? – Wei nie mógł uwierzyć, że jego przyjaciel przeoczył coś takie-

go w planowaniu obserwacji. 
– Nie byłem w Instytucie od… od dawna – mruknął Dmitrij, w ostatniej chwili powstrzymując się 

od powiedzenia czegoś, o czym nie miał najmniejszej ochoty opowiadać.
– I pewnie do Sieci też nie zaglądasz, hmm?
– Nie, nie zaglądam. Nic ciekawego tam nie ma. Od miesięcy tylko przewija się kilka durnych afe-

rek.
– Bo szukasz informacji w złych miejscach. – Wei uśmiechnął się pobłażliwie. Wcale nie chciał 

teraz dobijać przyjaciela, ale on sam się o to prosił tą postawą „cierpię i chcę, żeby inni widzieli, jak 
bardzo”. – Prom? – zaproponował po chwili milczenia.

Dmitrij wzruszył ramionami.
– Może być i prom – burknął niechętnie.
– No to lepiej szybko polećmy do bazy. Mogą mieć już solidnie zapchane wszystkie rejsy. Obudziłeś 

się w ostatniej chwili, no naprawdę…

Oślepiające światło Słońca wypełniło wnętrze kadłuba tylko na mgnienie oka. Zaraz jednak 
prom wleciał do tunelu, by bezpiecznie wylądować w przestronnej hali, wydrążonej nieopodal 
samego jądra Marsa. Tam dopiero Dmitrij i Wei wynajęli łazik, którym mieli dotrzeć na przy-
gotowany dla obserwatorów taras widokowy.

Rosjanin westchnął rozdzierająco, kiedy wyjechali na powierzchnię planety. Pamię-
tał zupełnie innego Marsa: pustynnego, zimnego, niegościnnego. Nie przypusz-
czał, że w ciągu zaledwie trzystu lat tak wiele się tu zmieni.

Słońce było ogromne. Rozświetlało płomiennoczerwone niebo, zalewało 
twarze podróżnych pomarańczową łuną. Dmitrij niemal czuł na policzkach 



43

mnożące się komórki nowotworowe, choć wiedział, że w kabinie łazika, poza tym w kom-
binezonie, jest całkowicie bezpieczny. Zastanawiał się jednak, jak musiało być tam – na 
Ziemi. Skoro tu było piekło, tam… Tam chyba był już tylko ogień.

– Do bani. Z tego tarasu niczego nie zobaczymy – skonstatował tymczasem Wei, mrużąc 
oczy w nieznośnym blasku konającego Słońca. – Jest za bardzo na wprost. Będziemy musieli 
zaciemnić ekrany. A nie chcę oglądać zaciemnionego obrazu. Wtedy równie dobrze mógłbym 
zostać w domu i obserwować wszystko w Sieci.

Dmitrij podążył wzrokiem w kierunku, który wskazał przyjaciel. W istocie, taras widokowy tylko 
na pozór dawał świetną perspektywę dla obserwatorów. Tak naprawdę była nieco za świetna – w klu-
czowym momencie Słońce wszystkich oślepi i albo będą zamykać oczy, albo przerzucą się na ekrany.

– Spróbujmy pojechać na wschód – zaproponował po chwili analizowania danych z multimedialne-
go przewodnika po Układzie Słonecznym, w który wyposażony był każdy łazik.

– Fobos? – zapytał Wei z uśmiechem. Dmitrij tylko skinął głową.
Odłączywszy się od grupy, mężczyźni wyminęli kilka niewielkich kraterów i niebawem zniknęli 

za horyzontem – lub raczej, w zależności od punktu widzenia, to taras widokowy zniknął im z oczu.

Fobos rzucał nieregularny cień na powierzchnię Marsa – wystarczający, by całkiem komfortowo 
oglądało się śmierć Słońca. Jednocześnie satelita był na tyle mały, że nie przesłaniał widoku. Dmitrij 
z zadowoleniem rozstawił sprzęt do pomiarów i aparaturę fotograficzną, po czym przycupnął na ziemi.

Napuchnięta centralna gwiazda układu kotłowała się i pulsowała, wyrzucając w przestrzeń coraz to 
nowe strzępy rozpalonej plazmy. I chociaż w przestrzeni kosmicznej nie rozchodził się dźwięk, Dmitrij 
niemal słyszał te potężne eksplozje, które rozdzierały niebo nad macierzystą planetą człowieka, nad 
Ziemią.

– Co to, do stu… – zaczął nagle Wei, szarpiąc Rosjanina za ramię. Gdy ten odwrócił się we wska-
zanym kierunku, zobaczył tylko ognisty ogon czegoś, co mogło być konającą w atmosferze Marsa 
asteroidą albo jakimś kosmicznym śmieciem, który rozbił się o powierzchnię. Coś takiego jednak nie 
tłumaczyło nerwów Chińczyka.

– O co ci chodzi? – zdziwił się Dmitrij, marszcząc czoło.
– Widziałeś to? – gorączkował się Wei.
– Meteoryt? Nie rozumiem…
– Ślepy jesteś?! – Chińczyk zamachał gwałtownie rękami, ale wobec nieznalezienia stosownych do 

sytuacji gestów, znieruchomiał ze wzrokiem wbitym w punkt, gdzie rozbił się o powierzchnię Marsa 
tajemniczy obiekt. – Widziałeś, skąd to przyleciało? – szepnął tak, że Dmitrij ledwie go dosłyszał.

– Nie. Patrzyłem na Ziemię.
– No właśnie! A to przyleciało z Fobosa!
– Co z tego? – Rosjanin wzruszył ramionami obojętnie.
– A on pyta, co z tego…! Naprawdę, sama Alfa Centauri mogłaby wylądować ci na głowie, a ty 

niczego byś nie zauważył. Coś wystartowało na Fobosie i wylądowało tutaj. Na kilkadziesiąt minut 
przed eksplozją Słońca. Nie widzisz tego?

– Czego?
– To coś wie, że gwiazda umiera. I wie, że ono na Fobosie lada moment też umrze. Więc szuka 

drogi ucieczki!
– Tjaa… – Dmitrij podrapał się po zarośniętym policzku. – Albo to kawałek skały, która oderwała 

się od Fobosa pod wpływem temperatury.
– Założymy się? – zaproponował Wei.

– Zawsze – odparł z determinacją Rosjanin, wyciągając dłoń.

Porzuciwszy prowizoryczny obóz z rozstawioną aparaturą, męż-
czyźni skierowali łazik ku miejscu, gdzie – jak przypuszczali – wylą-
dował tajemniczy obiekt. W blasku kipiącego Słońca wszystko wyglą-
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dało jak wyrzeźbione w rozpalonej lawie. Dmitrij musiał przyznać przed samym 
sobą, że robiło to na nim ogromne wrażenie – takiego efektu z całą pewnością nie 

uświadczyłby, gdyby został na Enceladusie. Uśmiechnął się do własnych myśli, przeno-
sząc wzrok z gwiazdy na powierzchnię Marsa.
Po chwili z zaskoczeniem stwierdził, że teoria Chińczyka chyba była prawdziwa. Mężczyźni uj-

rzeli przed sobą gładki obiekt o łezkowatym kształcie, najprawdopodobniej biały, w nieustannych eks-
plozjach plazmy zaś krwistoczerwony. Leżał bez ruchu, milczący, w rozoranym przez siebie kraterze.

Dopiero podszedłszy bliżej do znaleziska mężczyźni zdołali ocenić, że był wielkości mniej więcej 
człowieka. Czując, że odkrywają coś niesamowitego, przyjaciele kucnęli przy przedmiocie i jęli uważ-
nie oglądać go ze wszystkich stron w poszukiwaniu spojeń zdradzających właz.

– To jest pojazd czy już… no wiesz? Sedno? – szepnął w końcu Dmitrij i stuknął paznokciem 
w obiekt.

Fontanna ognia na moment rozświetliła niebo. Obserwatorzy na tarasie widokowym zmrużyli oczy 
i przenieśli wzrok na ekrany, gdzie mogli oglądać cały proces w niewielkim przyciemnieniu. Na-
pęczniała do granic możliwości gwiazda zapadła się nagle, uwalniając do przestrzeni kosmicznej całą 
swoją energię. Na tle sunącego do zewnętrznej granicy Układu Słonecznego płomienistego pierścienia 
Ziemia, kolebka człowieka, obracała się wniwecz, przed śmiercią wydając niemy skowyt w postaci 
nagłej eksplozji jądra.

Cały spektakl nie trwał długo – jednak wystarczająco, by Dmitrij i Wei zostali wypatroszeni przez 
larwę, która przedwcześnie wykluła się z jaja. Stworzenie następnie umościło się w ciele Rosjanina 
i postawiło go na nogi, czyniąc zeń pojazd, za pomocą którego wyrwie się z wewnętrznego pierścienia 
planet Układu Słonecznego – ginącego pierścienia, który niebawem przestanie istnieć.

Miną eony, nim ktoś dotrze na Enceladusa i odnajdzie tam zdeformowane ludzkie szczątki, wy-
drążone w środku, gdzie rezydowali tajemniczy uciekinierzy. Przyszli badacze stwierdzą, że trafili do 
kolonii, gdzie przebywały ciężarne samice, izolowane dla bezpieczeństwa płodów.

Odkrycie to rzuci zupełnie nowe światło na dział zoologii zajmujący się humanoidami.
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SNAJPER

Magdalena Owczarek

Cierpliwość jest cnotą snajperów. Jedno zadanie nieraz zajmuje mi cały dzień, a ja muszę być przez 
cały ten czas skupiony. Jestem ostrożny. Uważam na wszystko. Gdy znajduję punkt obserwacyjny, gdy 
cierpliwie składam broń, gdy układam się na miejscu i gdy zaczynam czekać. Latem muchy siadają mi 
na nosie, komary gryzą kark, pot spływa po twarzy; zimą nie czuję stóp, a wydychana para zamarza 
na wewnętrznej stronie kominiarki. Muszę czekać, aż pierwszy cel pojawi się w oku celownika; po-
tem aż drugi wejdzie w zasięg. Aż na siebie spojrzą i wtedy mam swoją szansę – trwa najczęściej pół 
sekundy, może sekundę.

Wtedy strzelam. Raz. I drugi. 
Nie oglądam tego, co po sobie zostawiam. Głupiego przystanięcia w miejscu. Nieśmiałych uśmie-

chów. Drętwych gadek i pytań o numer telefonu. Rozkładam karabin i ulatniam się z miejsca akcji.
Łuki dawno się zestarzały.





Stusłówka
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SKARBIEC POD SKAŁĄ

Artur Grzelak

W jaskini aż skrzyło się od kosztowności. W migotliwym świetle pochodni zieleniły się szmaragdy, 
czerwieniły rubiny. Ametysty leżały tuż obok topazów, diamentów, szafirów, turmalinów, heliodorów, 
jaspisów i akwamaryn. Kamienie szlachetne mieniły się wszystkimi znanymi i nieznanymi kolorami 
i barwami. Przy licznych stalagnatach usypane leżały góry bryłek złota i srebra rozmaitych kształtów 
i rozmiarów. Pomiędzy nimi dało się dostrzec pięknie zdobione puchary, wszelkiej maści biżuterię 
i błyskotki. Unikatowe, wielkie jak pięść klejnoty i ozdoby.

Wszystkie te skarby były na wyciągnięcie ręki. Nęciły i mamiły swym blaskiem przybywających 
wędrowców. Każdy chciał zdobyć zgromadzoną tu fortunę.

Trzeba było tylko pokonać strzegącego jej smoka.
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KRÓL MA SPUST

Artur Grzelak

– Król to ma spust! Gdzie on to mieści!? – zakrzyknął pomocnik kuchmistrza, znosząc brudne na-
czynia po królewskim śniadaniu.

– Dlaczego? – spytał z zaciekawieniem jego kompan, przerywając zmywanie podłogi.
– Najpierw zjadł półmisek marynowanych w soku z limonki i czosnku kalmarów smażonych na 

głębokim oleju. Potem talerz gulaszu z dziczyzny w sosie grzybowym, zagryzając kopytkami z serem 
i zasmażką. Następnie wchłonął całą salaterkę sałatki z szynką, porem i kukurydzą. A na deser pół 
patery ciasta marchewkowego z posypką i kiść winogron. Do tego wypił dwa dzbanki czerwonego 
wina. I wiesz co stwierdził po posiłku?

– Co?
– Że po wczorajszym pijaństwie z kanclerzem nie ma apetytu.
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BŁĘDNA DECYZJA

Tomasz Jarząb

Mars. Jaki on cichy… cichutki…
Ledwo zdołałem się uspokoić i teraz dyszę, wpatrzony w rdzawą linię horyzontu. Pot zalewa mi 

oczy. Lądowanie się powiodło, ale dalej czuję, że coś rozrywa mnie na strzępy, jakby turbulencje nie 
ustały. Nie potrafię się opanować. 

Krzyczę roztrzęsiony.
Pokonałem zastępy konkurentów, przebrnąłem przez niezliczone testy, by tu się znaleźć. Marzyłem 

o tej chwili. Z całego serca chciałem tego dokonać – bezpowrotnie opuścić Ziemię i zostać pierwszym 
mieszkańcem tej tajemniczej planety. Pragnąłem tu żyć i tu umrzeć! 

Ale to już nieaktualne… 
Wrzeszczę, choć od lądowania minęła godzina.
Wyję, gdyż tylko to mi zostało.
Krzyczę, bo się rozmyśliłem.
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FOCH

Marcin Jamiołkowski

Jeśli założyć, że w Drodze Mlecznej znajduje się około trzysta miliardów gwiazd, a w całym 
Wszechświecie galaktyk jej podobnych jest kolejne kilkaset miliardów, to przyznacie, że znalezienie 
naszego Słońca staje się problematyczne.

A jeśli dodatkowo przyjąć, że w Wieloświecie jest więcej uniwersów niż w naszym własnym 
wszechświecie atomów by ich liczbę zapisać, to takie poszukiwania zdają się nie mieć prawie w ogóle 
sensu.

Odnalezienie tej jedynej Ziemi, mojej Ziemi, pośród tylu podobnych miejsc, jest prawie niemożliwe.
Nawet dla Boga.
Ale kiedy was już odnajdę i gdy ponownie ześlę wam mego Syna… posłuchajcie co ma do powie-

dzenia.
Okropnie się ostatnio wkurwiłem.
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UŚPIŁAM JĄ

Jakub Tyszkowski

Hurra, będę miała braciszka!
(natnę tutaj)
Wreszcie się z kimś pobawię. Bo tak to ciągle te lalki i lalki. Już mi się znudziły. Może wolę samo-

chodziki, co?
(rozetnę w tym miejscu. I tu)
Ciekawe, jaki on będzie. Oby nie beksa. I żeby za włosy nie ciągnął, bo oddam. Czy mnie pokocha? 

Musi. Ja już go uwielbiam!
(wystarczy? Może ciachnę jeszcze to)
I wszystko się zmieni. Nie będę już sama. Bo... koleżanki mnie nie lubią. Mówią, że jestem dziwna. 

Jestem?
(gotowe. Wkładam ręce do środka)
Mamo?
Mamo, obudź się. Mówiłaś, że braciszek jest u ciebie w brzuchu.
Nie ma go.
Sprawdziłam.
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OBCY

Flora Woźnica

Kolejny dzień i kolejne zadanie do wykonania. Życie na budowie nigdy nie należało do najłatwiej-
szych. Był poniedziałek, przenosiłam ciężkie materiały i zapewniałam reszcie pożywienie, ale rzadko 
narzekałam, bo najważniejszy był dobrobyt moich krewnych. W powietrzu można było jednak wyczuć 
atmosferę lęku, gdyż wokół nas zgromadzili się obcy. Wyglądali przerażająco, ale mieliśmy nadzieję, 
że są przyjaźnie do nas nastawieni. Nagle kilka moich towarzyszek krzyknęło i po chwili umarły. 
Prosiłam, żeby mordercy oszczędzili chociaż niektórych, ale ci podążali za każdym z nas i okrutnie 
zabijali. W ogóle nie zwracali uwagi na moje błagania. Ostatecznie z naszego mrowiska zostały tylko 
resztki rozgniecionych owadów.

Ilustracja: Piotr A. Kaczmarczyk
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MAGNUS

Mateusz Antczak

− Oto nakaz eksmisji, panie Barczak! Przykro mi – powiedział komornik wymachując od progu 
opieczętowanym pismem.

− Nie musi pan krzyczeć. Nie mam problemów ze słuchem. Mam gdzieś podpisać? – Barczak zda-
wał się nie przejmować koniecznością wyprowadzki. Pogodził się z nią?

Do przedpokoju dumnym krokiem wmaszerował Magnus. Kot z miną wyraźnie inteligentniejszą 
niż stojący w progu gość pilnie obserwował rozwój wydarzeń. 

Bartłomiej bez słowa pogłaskał Magnusa, który spojrzeniem dawał mu do zrozumienia, że inaczej 
by to rozegrał. 

− Masz rację, stary druhu – Barczak zwrócił się do kota, po czym wyciągnął zza paska Berettę, 
włoski pistolet kaliber 9 mm, i wycelował w komornika.
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WIELKOŚĆ KARŁOWATA

Tomasz Jarząb

Mijał kolejne stanowiska. Srebrzyste powłoki tachionowych mózgów lśniły drobnymi błyskami 
statycznego wyładowania, gdy ich pajęcze ramiona z szybkością światła mieszały w kadziach materii 
miksturę stworzenia. 

Osiągnęli szczyt możliwości. Tworzyli i zmieniali światy według własnej woli. Galaktyczne masy 
tkali niczym gobeliny w nieskończonych wymiarach rzeczywistości – atom po atomie, cząsteczka za 
cząsteczką. Byli siewcami i grabarzami, początkiem i końcem. 

Teraz, gdy zrównali się z Bogiem i sami stali się Wszechmocnym Stwórcą dla biliardów nowych 
istnień, powinien czuć spełnienie, napawać się triumfem… 

Niestety. 
Jedyne, co zaprzątało mu głowę, to bolesne skurcze brzucha i kolejne fale mdłości.
Pieprzone taco, pomyślał, znikając za drzwiami toalety.
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TYPOWY PIĄTEK

Kamila Modrzyńska

Chyba to cisza mnie obudziła. Słyszałem swój oddech – i nic więcej.
A miałem otwarte okno. I był piątek. Majowy poranek. Słońce. Parterowy domek prawie w cen-

trum Warszawy. A ja słyszałem tylko swój oddech. Usiadłem i zaraz sprawdziłem telefon. Dochodziła 
dziesiąta. Żadnych nowych wiadomości. Brak zasięgu. Z ociąganiem wstałem i podszedłem do okna.

Rozejrzałem się i z krótkim wrzaskiem odskoczyłem do tyłu. Stanąłem na środku pokoju, czując, 
jak cały się trzęsę. Musiało minąć kilka chwil, zanim zebrałem się na odwagę i podszedłem do okna 
jeszcze raz. 

Wokół mojego domu stały dziesiątki, może nawet setki ludzi. Wszyscy zwróceni twarzami w moją 
stronę.



Rymowisko
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OGRÓD ZIEMSKICH ROZKOSZY 
(INSPIRACJA OBRAZEM HIERONIMA BOSCHA)

Lucyna Dobaczewska

*
Bóg jest życiem
źródłem słowem tchnieniem
Jedność wyrażona dwoistością – mąż i żona
eros i phobos
zatraciła swą harmonię
poddawana bezustannym procesom podziału

**
Bóg stał się człowiekiem
nienasyconym pragnieniem
bezpłciowym rodzajem trzecim – głównie nijakim
rajskim ptakiem
z pióropuszem fallicznych kwiatów
karmionym jagodami by nie krakał: Apokalipsa

Pod jasnym niebem z papierowymi aniołami
ludzkość biodrami kołysze

***
Człowiek jest zwierzęciem
Bóg zmienił zdanie – zabrał małpie uduchowioną inteligencję

Poczerniał świat od utraconego honoru
i ostatniej kropli zakrzepłej krwi walecznych oddziałów
dwunożnych istot
w ogrodach cywilizacji zasiadł na tronie
ptasi mózg
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DWA LITRY SZCZĘŚCIA

Alicja Wlazło

Dwa litry szczęścia
Brawury trzy łyki
Siedem łyżek dziegciu
by słodyczą 
nie zranić zachłannego gardła. 

I trud zaprzepaścić
i mgieł rozwiać kotarę
I zniknąć
I się pojawić.

By dwa litry szczęścia 
dozować przez chwilę 
Siedem łyżek dziegciu
zażyć zawczasu.

I umrzeć.
 Bo życia nie starczy
  dla nas.
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JAK LIŚĆ

Alicja Wlazło

Liść 
opalony na brzegach
z ziemi zrodzony

opada wolno 

choć wiatr szaleje
narywa
zwodzi
prowadzić próbuje
tor zmienić

to nieudolne próby jego
droga choć zawiła
kręta na prostej
prosta na krzywej

wolniej
szybciej
szybciej
szybciej
wolniej
i wolno

liść
opalony na brzegach
z ziemi zrodzony

opada wolno
ku niej
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MOTYLE W TAŃCU JEDNYM ZWARTE

Alicja Wlazło

Motyle w tańcu jednym zwarte,
tlą się na nieboskłonie czystym
niczym drgające struny
dusz ludzkich,
istnień niegdyś w przeszłości skończonych
trwogą przepełnione
za mało rozważne
mniej jeszcze odważne
tak niewiele brakło
tak mało
milimetr zaledwie
upadek
pył
na proch spalone
słońca palącym promieniem
lecz go dosięgły
razem
do końca
na skraj końca
spalone
spełnione
na wieki
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SIŁA

Alicja Wlazło

Kontynuować drogę
raz obraną
znaczyć więcej
ponad coś
zepchnąć niepewność w otchłań zapomnienia
drążyć
kopać
młot pneumatyczny ideałów
przewierca się
na powierzchnię 
by stać się
prawdą

rzeczywistością

moim byciem
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CZARNO BIAŁE OBRAZKI Z IRANU 2

Aleksander Kusz

Śmiało mogę napisać, że Kurczak ze śliwkami to szort, albo krótkie 
opowiadanie, w porównaniu do Persepolis. Dlaczego użyłem takiego po-
równania? Kurczak ze śliwkami to następna powieść graficzna Marjane 
Satrapi, autorki sławnego Persepolis, które to jakiś czas temu Wam oma-
wiałem. Tak więc siłą rzeczy w omówieniu znajdą się porównania i od-
niesienia do Persepolis. Bo jakże by inaczej? Zresztą autorka sama nas 
do takich porównań skłania. Obie pozycje charakteryzują się podobną 
narracją i identycznym stylem rysowania. 

Nawet tematyka jest podobna – w obu przypadkach to Iran i stosunki międzyludzkie. Jednak 
w Kurczaku ze śliwkami brakuje polityki, a właściwie jest ona tylko zarysowana i pojawia się w wąt-
kach pobocznych.

Co więc dostajemy w tej powieści graficznej? Specjalnie tak piszę, bo wiecie, że moim zdaniem 
nazywanie komiksów powieściami graficznymi jest zupełnie niepotrzebne. Bo komiks to komiks, 
po prostu. Jednak określenie „powieść graficzna” w odniesieniu do niektórych komiksów pasuje mi 
wręcz idealnie. I to jest jedna z takich pozycji. Czyżby to trochę zmieniona i krótsza wersja Persepolis? 
I tak, i nie. Bo, jak napisałem, nie uciekniemy od porównań, zwłaszcza że narzucają się same. Jednak 
tematyka podjęta w Kurczaku ze śliwkami jest inna. To znaczy taka sama, ale inna. Mamy tu inną 
perspektywę spojrzenia – raczej od strony człowieka, a mniej od zewnętrznej strony spraw i ogółu. 
W Persepolis autorce udało się w formie powieści graficznej (a później filmu) nakreślić panoramę ca-
łego kraju oraz społeczeństwa. W Kurczaku ze śliwkami mamy spojrzenie na jednego człowieka oraz 
jego otoczenie. Wiadomo, że jest również otoczka i opis sytuacji dokoła. Zwłaszcza że w Iranie ciągle 
musi się coś dziać. Jednak przez prawie cały komiks obserwujemy działania jednego człowieka, a ra-
czej, biorąc pod uwagę fakt, że tych działań jest niewiele, śledzimy jego przemyślenia i wspomnienia. 

Zacznę od opisu szaty graficznej – twarda oprawa, papier w kolorze lekko szarawym, wpadającym 
w żółty, trochę grubszy niż to zwykle bywa w książkach oraz czarno białe obrazki. Rysunki pasują 
do tego, co autorka chciała oddać, ale przypuszczam też, że taka jest jej maniera, forma przekazu, bo 
zdaje się, że wszystkie jej komiksy są w takiej samej  konwencji (dodam, że filmy także). I pierwszy 
raz mógłbym zapytać: po co twarda oprawa? Było to uzasadnione  w Persepolis – ze względu na do-
niosłość, monumentalność pozycji, ale tutaj wydaje mi się niepotrzebnym zbytkiem.

Kurczak ze śliwkami to niezbyt obszerna pozycja, góra dwanaście klatek na stronę formatu 
A5, albo minimalnie większego. To naprawdę niewiele. Według opisu wydawcy 84 strony. Cóż 
można w tak niewielkim zbiorze zmieścić? No, okazuje się, że jednak można zmieścić 
wiele, a przede wszystkim ideę, treść oraz przemyślenia.

Kurczak ze śliwkami to kameralna opowieść o Nasserze Alim, który pewne-
go dnia postanawia umrzeć. Dobrze się zaczyna? Według mnie bardzo dobrze! 
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A dlaczegóż to Nasser Ali postanawia umrzeć? – zapytacie. I będzie to bardzo dobre 
pytanie. Stracił sens życia i nie widzi powodu, aby ciągnąć je niepotrzebnie.

Teraz ogólny zarys: Teheran, rok 1958, kilka lat po zamachu stanu w Iranie (ale polityka nie jest 
tutaj ważna, jak Wam już wcześniej pisałem, nakreślam tylko ramy). Nasser Ali ma żonę, czwórkę 

dzieci, pracuje, a w wolnych chwilach gra na tarze. Właściwie to prawie całe życie gra na tarze, bo 
jest muzykiem z zawodu. Można powiedzieć, że trafiło mu się doskonale, bo robi to, co kocha. Ale 
wiadomo, że nie może być idealnie, bo książka byłaby bardzo nudna. Idealne życie Nassira Ali nie jest 
zbyt idealne dla jego małżonki. To prawie jak u mnie – powiedzielibyście pewnie wszyscy. Nassir nie 
zarabia zbyt dużo, ciągle o czymś zapomina, nic nie robi w domu. Bo gra. Ciągle gra na tarze. Niby 
fajnie mieć męża muzyka, męża artystę, ale tak w codziennym życiu po jakimś czasie, to może już nie 
być takie fajne. I tak właśnie czuje żona Nassira Ali. Pewnego dnia, kiedy Nassir zapomina o swoim 
synu, żona ma już dosyć i ze złością łamie tarę na jego oczach.

A to jest z kolei za dużo dla Nassira, dla którego sensem życia i sensem istnienia jest tara oraz 
muzyka. Próbuje dobrać sobie nową, ale każdy proponowany instrument gra inaczej niż ten właściwy, 
który Nassir miał przez lata. Nawet gdy wybiera się w długą podróż po prawie mityczną tarę zrobioną 
przez mistrza Jahjego (to taki odpowiednik Stradivariusa wśród tar) okazuje się, że gra na tym cudow-
nym instrumencie nie przynosi mu pociechy. Bo nie brzmi tak, jak poprzednia. Nassir kładzie się więc 
do łóżka i postanawia umrzeć. 

Tyle tytułem wstępu. Następnie, przez osiem dni życia, które mu pozostało Nassir Ali wspomina 
swoje życie, najważniejsze chwile, które zostały mu w pamięci. To chwile, które spowodowały, że 
stał się takim a nie innym człowiekiem. Mamy tu retrospekcję, w której widzimy to, co Nassir chciał 
zapamiętać, co chciał ujrzeć przed śmiercią. 

Nie będę pisał więcej o treści, bo tutaj nie ma akcji, którą trzeba zarysować, albo opowiedzieć. Tutaj 
mamy wspomnienia człowieka, który krok po kroku przegląda swoje życie, jak klatki w filmie. Jakby 
oglądał przeźrocza ze swojego życia.

To dobra pozycja. Krótka, treściwa, dająca do myślenia. To opowieść o artyście, który całą swoją 
miłość ulokował w muzyce, przez co unieszczęśliwił zarówno siebie, jak i swoją rodzinę. To opowieść 
o niemożliwości dostosowania się, pomimo chęci, z biegiem lat coraz mniejszych. To opowieść o czło-
wieku nieszczęśliwym, który długo trzymał się życia, aż wreszcie postanowił z niego zrezygnować.

Porównując Kurczaka ze śliwkami do Persepolis najpierw powinniśmy sobie zadać pytanie, czy 
takie porównanie jest w ogóle możliwe. I myślę, że jest. Oczywiście, Kurczak ze śliwkami nie jest 
w stanie dotrzymać kroku, bo to właściwie taka miniaturka, szort, impresja na temat życia. Nato-
miast rezygnując z porównań, mogę stwierdzić, że to dobra pozycja. Zainteresowała mnie, lekko nawet 
uwiodła, a uwieść człowieka w moim wieku to osiągnięcie.

Zajrzyjcie pomiędzy okładki, warto.

Autor: Marjane Satrapi 
Tytuł: Kurczak ze śliwkami 
Wydawnictwo: Egmont 
Data wydania:  sierpień 2016 
Liczba stron: 84 (za wydawcą, nie chciało mi się liczyć, a strony nie są numerowane) 
ISBN: 978-83-281-1649-8
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POWRÓT

Aleksander Kusz

Mógłbym napisać: nareszcie! Mógłbym westchnąć z ulgą. Mógłbym 
wznieść toast za twórców Baśni. I wszystko to robię, bo wreszcie mamy 
świetny tom. Po kilku słabszych, a nawet bardzo słabych (Superdrużyna), 
dostajemy coś, za co kochamy Baśnie Willinghama i Buckinghama. Świet-
ny pomysł, bardzo dobre wykonanie. Jeden z lepszych tomów w serii, od 
razu chciałem Was poinformować, że Baśnie wracają z niebytu do bardzo 
dobrych stanów. I mam nadzieję, że dobry poziom zostanie utrzymany już 
do końca serii. Możemy na to liczyć, bo tomów zostało już niewiele do wy-
dania (w Polsce oczywiście).

 
I znowu podsumowanie otrzymaliście na początku, ale cóż zrobić?! Po prostu chciałem podzielić 

się z Wami dobrą nowiną. Gdyby była zła, nie dzieliłbym się nią już na wstępie (no, chyba że byłaby 
bardzo zła, to może również by mnie poniosło). 

Trochę sobie przeczę, bo ostatnio marudziłem, że seria za bardzo idzie w poboczne wątki, a dzi-
siaj chwalę tom, który od początku do końca jest jednym wielkim pobocznym wątkiem. Ale kiedy 
się dobrze zastanowiłem, doszedłem do wniosku, że przecież cała seria polega na tym, że autorzy 
czerpią garściami z baśni, przekazów, książek, więc trzymanie się właściwie głównego wątku, który 
i tak już się parę razy zmieniał, nie ma sensu. Cała siła pomysłu polega na żonglowaniu różnymi po-
staciami z różnych baśni. I łączenie ich w przedziwny, zaskakujący sposób. Tak więc kiedy pisałem 
poprzednio, że autor za bardzo zbacza w poboczne wątki, chodziło mi o zapchajdziury, gdzie nie ma 
pomysłu, a ciągnie się niepotrzebnie akcję, która prowadzi dokładnie donikąd. Z Baśniami jest trochę 
jak z Doktorem Who. To znaczy świetny pomysł przewodni, który pozwala właściwie zrobić wszystko 
z fabułą i akcją poszczególnych odcinków. I wiadomo, że zdarzają się świetne, ale zdarzą się też słabe. 
W Baśniach jest dokładnie tak samo – świetny pomysł przewodni, ale z wykonaniem poszczególnych 
tomów bywa już różne. I oby tych dobrych było jak najwięcej do końca serii. Przypominam, że tomów 
będzie dwadzieścia i dwa, więc do końca mamy już tylko cztery tomy. 

Przechodzimy do omawianego właśnie osiemnastego tomu, zatytułowanego: Maluchy w krainie 
zabawek. Jeśli chodzi o objętość, tom plasuje się w stanach średnich serii, to jest 192 strony. A w środ-
ku mamy dwie dłuższe opowieści, to znaczy jedna jest bardzo długa. To właściwa, tytułowa historia 
licząca sobie 144 strony. Oraz dodatkowa – Gra w przeznaczenie licząca sobie 36 stron. Pierwszą ry-
sował, jak to zwykle w serii, Mark Buckingham, drugą Gene Ha. I w związku z tym, jak zwykle, 
nasuwa mi się pewna refleksja. Doceniam kunszt innych rysowników. Jeżeli jednak  ktoś rysuje 
całą serię, ale co jakiś czas, w miarę rzadko zastępuje go inny rysownik, ja mam duże kłopoty 
z tym, żeby się przełamać i ‘wejść w opowieść’. Pomimo tego, że akurat ta była bardzo cieka-
wa. Cóż poradzę.

Bohaterką pierwszej opowieści jest Teresa – jedno z dzieci Bigby Wilka 
i Królewny Śnieżki. Jest najbardziej płaczliwa i księżniczkowata z dzieci by-
łych szefów Baśniogrodu. Strasznie denerwująca i pretensjonalna. Ale teraz 
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już wiem, że musiała taka być, bo pewnie od razu była jej przypisana główna rola 
w osiemnastym tomie (no, chyba że Willingham jechał na żywca i po prostu wyko-

rzystał okazję, którą przez przypadek stworzył). Bigby Wilk udał się na szkolenie Zimy, 
dziewczynki, która ostatnio została koronowana na nowy Wiatr Północny, a Królewna Śnieżka 

musi zajmować się domem oraz pozostałymi pociechami, jeżeli można tak napisać, bo niestety dora-
stające maluchy sprawiają jej coraz więcej kłopotów. Po którejś tam kłótni maluchy lądują w swoich 
pokojach, a Teresę zajmuje coraz bardziej podarowany jej niedawno plastikowy statek. Wraz z nim, 
a właściwie na nim wyrusza do tajemniczej krainy zamieszkałej przez zepsute zabawki. Na zewnątrz 
natomiast (znaczy się, poza wyspą zabawek) poszukuje jej prawie cała rodzina, wraz z Bigby Wilkiem 
i najstarszym bratem – Darienem. I tutaj zaczyna się dopiero właściwa akcja Opowieści o zepsutych 
zabawkach mamy wiele, ale muszę przyznać, że tutaj zaskoczył mnie pomysł, wykonanie i pociągnię-
cie fabuły w całkiem nieoczekiwane przeze mnie strony. To mroczny, ciężki komiks, skręcający cza-
sami w stronę makabry. To dla mnie nic ciekawego, nie lubię takich klimatów, ale tutaj jestem bardzo 
miło zaskoczony. Przede wszystkim pomysłem na całość opowieści, ale także dobrym wykonaniem 
poszczególnych części. No, żeby nie było tak idealnie, to zakończenie jednak jest niepasujące do cało-
ści. Myślę, że można było je lepiej rozegrać. A mianowicie mroczniej, że tak napiszę, ciekawiej.

Druga opowieść także mnie zaintrygowała, pomimo tego, że rysował ją ktoś inny. A biorąc pod 
uwagę to, o czym pisałem wcześniej, znaczy, że na pewno jest dobrze. To historia, równie mroczna 
jak poprzednia, a może nawet mroczniejsza, o Wielkim Złym Wilku grasującym w Czarnym Lesie. 
Spotyka on Zieloną Kobietę, która za okazaną jej litość ujawnia mu jego przeznaczenie. Tyle wstępu, 
jak zwykle nie będę opowiadał więcej, żebyście mogli sobie sami doczytać. I muszę przyznać, że tutaj 
także dostajemy parę dobrych twistów, których nie spodziewałem się dostać. Dobra opowieść, nawet 
rysunki Gene Ha, mroczne, ciemne, pasują do całości i nastroju zagrożenia. Dobry całkowicie boczny 
wątek, i bardzo przyjemnie się go czytało.

Z kronikarskiego, czy księgowego obowiązku informuję Was, że tom kończy się kilkoma stronami 
szkiców Marka Buckinghama. Jak zwykle musiał być dodatek, więc jest. Tylko pewnie nikt mi nie 
odpowie, po co?

Cały tom jest bardzo dobry. To jeden z lepszych tomów serii, powiedzmy, że mieści się na podium. 
Kiedy skończy się cała seria, to przygotuję kiedyś dla Was wybór najlepszych tomów, żebyście wie-
dzieli, po co macie sięgać, a czego unikać.

Polecam, a nawet: Bardzo Polecam!

Autorzy: Bill Willingham (scenariusz) i Mark Buckingham, Gene Ha (rysunki), Steve Leialoha (tusz) 
Przekład: Krzysztof Uliszewski 
Tytuł: Baśnie. Tom 18. Maluchy w krainie zabawek 
Wydawnictwo: Egmont 
Data wydania:  sierpień 2016 
Liczba stron: 192 
ISBN: 978-83-281-1805-8
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NOWOCZEŚNIE I BAJKOWO

Mirosław Gołuński

Chyba nie zdarzyło mi się dotąd recenzować bajki. Czuję więc pewną tre-
mę, ale jako że – jak to mawiają – „zawsze musi być ten pierwszy raz”, 
przyjrzyjmy się dziś pisarstwu dla dzieci.

W mojej już nie dziecięcej wyobraźni królują cztery skrajne przykłady wyznające pole, po któ-
rym – jak sądzę – poruszają się autorzy bajek. Pierwszy jego skraj wyznaczają bracia Grimm, a więc 
bajki mniej lub bardziej ludowe, mające jasny morał, do którego czytelnik dochodzi jednak poprzez 
obrazy, w których dominuje cierpienie, np. zła macocha obcina palce swym córkom, by mogły założyć 
pantofelek Kopciuszka. Naprzeciwko niego mamy infantylną bajkę (nie, to wcale nie pleonazm w tym 
wypadku), która albo nie ma żadnej treści, albo – tu użyję przykładu filmowego – Roszpunka-Barbie 
zawsze odnajduje swego Księcia-Kena. Świat jest barbiowaty, a więc kolorowy, łagodny, bezstresowy. 
Dwa pozostałe boki wyznaczanego tutaj pola wyznaczają mocne bajki narracyjne, różniące się przede 
wszystkim relacją do dorosłego czytelnika czy odbiorcy, który dziecku czyta (lub prowadzi go do 
kina). Byłby to „Doktor Dolittle” jako przedstawiciel wprowadzania dziecka w świat klasycznej prozy 
narracyjnej i wreszcie „Shrek” – pełen intertekstualnych nawiązań dla rodziców postmodernistyczny 
(tak, nie bójmy się tego słowa) obraz filmowy.

Jak na tym tle znajduję opowieść Bartłomieja Trokowicza, „Pan Misio. Czy lisy śnią o gadających 
kurach?”? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Jedyne, od czego na pewno opowieść jest 
daleka, to bracia Grimm, choć i do Barnie-Roszpunki nie zbliża się aż tak bardzo. 

Las, w którym żyje Pan Misio (bo tak lubi być nazywany niedźwiedź, jego król) to spokojna kraina, 
w której nie do końca działają klasyczne prawa przyrody. Znaczy, Pan Misio lubi mięsko, ale jakoś 
głupio zjadać mu poddanych, więc ogranicza się generalnie do okradania pszczół z miodu i łowienia 
rybek, a Wilczyca choć czasem łakomie spojrzy na Wiewiórkę, to jednak postanawia zaprzyjaźnić się 
z sąsiadką. Za to zdecydowanie działają ezopowe prawa bajki zwierzęcej, więc Lis jest chytry, Szczur 
sprytny, Bobry pracowite, a Mysz strachliwa – bez wątpienia to jest książka, poprzez którą dzieci 
można wprowadzać w świat naszej kultury, choć jej naiwna dobroć czasem może męczyć.

Idylliczny świat Lasu naruszają dwa wydarzenia i ich konsekwencje. Lis postanawia we-
drzeć się do domeny Człowieka i ukraść Kurę. W sumie chciał ją zjeść, ale – jakoś tak 
– wyszło zupełnie inaczej. Wydarzenie to sprawia, że sprowokowany Człowiek 
przekracza granicę Lasu z bronią w ręku, a wówczas na jego spotkanie musi 
wyjść Pan Misio. Ten z kolei właśnie się zakochał w pięknej Niedźwiedzicy, 
która sama włada językiem Misiowego Lasu, za to lubi przebywać z Misiem 
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(naprawdę, urocze i ciepłe scenki, kiedy na przykład dotąd samotny Miś złosz-
czący się na Pana Wilka, że nie chciał z nim chodzić na… jagody, bo rodzina, na-

gle zmienia zdanie i sam odmawia przyjacielowi wyprawy). Drugim wydarzeniem jest 
ucieczka powszechnie nielubianego Szczura (okradał Wiewiórkę z orzechów, donosił, ogólnie, nie-

ciekawy typ) do domeny Człowieka i poznanie dwóch uroczych gryzonic: Myszki i Świnki Morskiej. 

Powiastka w swej narracji oscyluje między „Doktorem Dolittle” a „Shrekiem”. Są bezpośrednie 
nawiązania do wspaniałego weterynarza, ale dorosły czytelnik może bawić się aluzjami do zupełnie 
innego wymiaru kultury, gdy na przykład Szczur nieświadomie sika na dzieła Marksa i Engelsa. No 
i chyba tylko dla niego przeznaczony jest podtytuł otworu, będący jawną aluzją do słynnej opowiada-
nia Philipa K. Dicka Czy androidy śnią o elektrycznych owcach, na podstawie której nakręcono jeden 
z najwybitniejszych filmów fantastycznych „Bladerunnera” (wersja polska „Łowca androidów”).

Na tle na ogół bardzo naiwnej i infantylizującej produkcji literackiej dla młodszych dzieci, powieść 
Trokowicza wyróżnia się in plus większym prawdopodobieństwem psychologicznym postaci i sen-
sownie zbudowaną – choć prostą – dwuwątkową fabułą. Ucieszyło mnie, że bogate słownictwo dobrze 
opisuje świat (choć prawdziwego lasu czytelnik w tej bajce nie rozpozna), a jeśli niektóre postacie nie-
mal gaworzą, to jest to ukazane z rozpoznawalną ironią. Nie oczekiwałbym od tej powiastki złożonej 
psychologii, choć czasami trudno uciec od poczucia, że autorowi zdarza się nie doceniać dziecięcej 
inteligencji.

„Pan Misio” to dobra lektura przed snem; wyraźnie wyznaczona rozdziałami-dniami. Wewnątrz 
nich mamy szereg oddzielonych od siebie graficznie scenek sprzyjających dziecięcej lekturze, a ładne 
rysunki wspomogą wyobraźnię.

Tytuł: Pan Misio. Czy lisy śnią o gadających kurach? 
Autor: Bartłomiej Trokowicz 
Wydawnictwo: Sumptibus 
Rok Wydania: 2016 
Liczba stron: 153 
ISBN: 978-83-64756-34-4
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FEERIA OBRAZKÓW

Aleksander Kusz

Tytuł niniejszego omówienia mógłby równie dobrze być jego podsumo-
waniem. A dlaczego tak? O tym napiszę nieco później. Postanowiłem, 
że tym razem nie będę Wam wyjawiał swoich wszystkich myśli na temat 
komiksu już we wstępie i że spróbuję go przedstawić w jak najbardziej 
klasyczny sposób. Czy mi się to uda? Sami sprawdzicie. A ja sam już 
pewnie kończąc pisanie będę wiedział, gdzie zaprowadziły mnie moje 
swobodne myśli i klawiatura.

Lubię europejski komiks o wiele bardziej niż ten rodem z USA, obojętnie, czy chodzi o Marvela, 
czy o DC Comics. Nie ukrywam tego, że lubię komiks trochę problemowy, niełatwy, taki dający do 
myślenia. Oczywiście są wyjątki, czyli Baśnie Willinghama i Sandman Gaimana. Jednak te komiksy 
spodobały mi się przede wszystkim z powodu baśniowości, z powodu innego podejścia do mitów i re-
ligii, które w nich znalazłem. Są też wyjątki z drugiej strony. Na przykład Wieczna wojna Haldemana 
i Marvano nie podeszła mi. Wydawała mi się jakaś taka miałka, jakby nie do końca przemyślana, 
a miało być takie pięknie i z problemem w tle. 

Na przełomie sierpnia/września pobiłem swój swoisty rekord, bo przeczytałem aż trzy komiksy 
Egmontu. Dwa już Wam omówiłem, obydwa rewelacyjne, albo przynajmniej bardzo dobre. A trzeci? 
jakim komiksem okazał się ten przeczytany jako trzeci? 

Cyann autorstwa Francoisa Bourgeona (z małą pomocą koncepcyjną Claude’a Lacroix) to komiks 
europejski, jak najbardziej, ale dopracowany przede wszystkim w warstwie wizualnej, dużo mniej tu 
fabuły i akcji. Tych tak naprawdę trzeba by ze świecą szukać. No i wyrzuciłem to z siebie wcześniej 
niż planowałem, ale już nie mogłem wytrzymać. Cóż…, widocznie mam słabą wolę.

Egmont opublikował właśnie wydanie zbiorcze, dwa pierwsze tomy w jednym, łącznie 230 stron, 
które pierwotnie ukazały się w latach 1993 – 1997. Jak zwykle, jest to piękne wydanie: twarda oprawa, 
kredowy papier, dobre kolory, jak przystało na pozycję z serii „Mistrzowie komiksu”. Edytorsko to 
naprawdę świetna pozycja. Wizualnie także, naprawdę. Dla osób czytających komiksy ze względu na 
obrazy, rysunki, i kolory, to będzie uczta, bowiem Bourgeon to po prostu dobry rysownik jest. Widzi-
my piękne światy, piękne kobiety, raz ubrane, raz prawie rozebrane, raz całkowicie rozebrane. Tak 
proszę państwa! Można nawet napisać, że to komiks pół erotyczny, a przynajmniej z elementami 
erotycznymi, bo prawie na każdej stronie możemy podziwiać piękno kobiecego ciała.

Akcja toczy się, jak w telewizyjnym tasiemcu południowoamerykańskim. Ale to nie 
problem. Przecież lubię także komiksy, w których nic się nie dzieje, na przykład 
Cromwell Stone Andreasa, który ostatnio Wam chwaliłem. Tutaj głównym pro-
blemem jest fabuła, której nie ma. Albo jest tak dziurawa i przedziwna, że le-
piej udawać, że jej w ogóle nie ma. Kiedyś, w odległej przyszłości na odległej 
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planecie, zapanowała purpurowa gorączka, która pustoszy populację. Dodam, że 
planetę tę zamieszkują ludzie bardzo podobni do nas. Tak więc przywódca rządzą-

cej kasty technokratów wymyśla wyprawę na odległą planetę, ponieważ być może rosną 
tam rośliny, które, co całkiem możliwe, pomogą zwalczyć tę gorączkę. Nie podoba się to organizacji 

religijnej, która próbuje zapobiec temu przedsięwzięciu. Na szczęście jednak wyprawa dochodzi do 
skutku, a na jej czele staje córka technokraty – Cyann. Pierwszy tom opowiada o organizacji wyprawy, 
natomiast drugi opowiada o przygodach członków wyprawy na odległej planecie.

Tyle treści. Teraz napisałbym, że resztę, jak zwykle, musicie doczytać sami, ale od razu zdradzę, że 
za dużo tej reszty nie będzie. I wcale nie spoilerowałem, bo jak wcześniej napisałem, komiks ten ma 
pokazać ładne obrazki, przyrodę oraz piękno kobiecego ciała. Prawie na każdej stronie możemy podzi-
wiać największe atrybuty kobiecej urody, albo, mówiąc inaczej, wdzięki o największej sile rażenia. Po 
prostu. Przecież to normalne, że kobiety wyruszające na trudną i niebezpieczną wyprawę kosmiczną 
jadą w jakiś zwiewnych ciuszkach, które bardzo się przydają w kosmosie, a zwłaszcza podczas wypra-
wy przez dżunglę czy pustynię. Przecież nie ma odpowiedniejszego ubrania. Członkowie ekspedycji 
gadają bez ładu i składu, z reguły na tematy damsko męskie, a nie na temat wyprawy.

Cóż, pewnie już zauważyliście, że komiks mi się nie podoba. Mam kłopot z ocenieniem, bo jak już 
Wam wielokrotnie pisałem, dla mnie komiks jest zobrazowaniem albo przedstawieniem graficznym 
jakiegoś pomysłu, a nie zbiorem ładnych obrazków. Czasami, oczywiście, robię wyjątek, jak przy 
wspomnianym Cromwellu Stonie Andreasa. Jednak to  muszą być obrazy, które mnie czymś poruszą, 
które docenię, a nie tylko ładne i puste kolorowe obrazki. 

W mojej ocenie Cyann to komiks porażka, komiks wydmuszka, bowiem nie wniósł nic nowego do 
mojego komiksowego świata. Oczywiście, można też o nim powiedzieć coś pozytywnego. Czyli: na-
prawdę dobra strona graficzna i jeden rewelacyjny pomysł na klasyfikację społeczeństwa, mianowicie 
umiejscowienie litery: O. Naprawdę, pomysł bardzo dobry, ale niestety to za mało, aby zaklasyfikować 
komiks jako przynajmniej poprawny.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie tym komiksem  oraz nagrody, które mu przyznano, muszę 
stwierdzić, że po prostu źle wybrałem, nie jestem tzw. targetem, na pewno ten komiks nie jest dla 
mnie. Może trzydzieści lat temu zachwyciłbym się nim (Ale to brzmi… Strasznie, nie?), Jednak teraz 
szukam już czegoś innego. Czegoś, czego Cyann na pewno mi nie dał.

Autor: Francois Bourgeon 
Tytuł: Cyann (wydanie zbiorcze zawierające dwa tomy: Żródło i sonda, oraz Sześć pór roku na Ilo) 
Wydawnictwo: Egmont 
Tłumacz: Wojciech Birek 
Data wydania:  sierpień 2016 
Liczba stron: 230 
ISBN: 978-83-281-1653-5
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KULTOWA ROZRYWKA

Mirosław Gołuński

Książki kultowe pojawiają się w każdym pokoleniu. Najczęściej dotykają 
one szczególnych doświadczeń, zwanych czasem pokoleniowymi. Tak było 
w przypadku Buszującego w zbożu Salingera czy Siekierezady Edwarda 
Stachury. Niekiedy pisarz wyprzedza epokę, albo opóźnione tłumaczenie 
czyni jego powieść kultową w innym obszarze kulturowym, jak stało się 
to w Polsce z opóźnioną o dekadę Grą w klasy Julio Cortazara, nie mówiąc 
o spóźnionym o blisko czterdzieści lat Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa. 
Są jednak i takie pozycje, które stają się kultowymi nie dlatego, że doty-
kają bezpośrednio pulsu epoki, ale ponieważ wywracają na nice utrwa-
loną wizję części kultury. I to jest przypadek Autostopem przez Galaktykę 
Douglasa Adamsa.

Historia znaczenia tej książki ściśle związana jest z dziś już niemal zapomnianymi serialami radio-
wymi, które jeszcze w latach 70. minionego stulecia gromadziły przy radioodbiornikach miliony słu-
chaczy (u nas „Matysiakowie” czy „W Jezioranach”). Dopiero później zastąpiła je „Isaura”… znaczy 
seriale telewizyjne. W 1977 roku w zaledwie sześć późnych wieczorów Autostopem przez Galaktykę 
zawojowała słuchaczy, a autor mógł przystąpić zarówno do pisania kolejnych sezonów audycji, jak 
i książki, którą mam przyjemność rekomendować.

Tytuł książki to zarazem tytuł niezwykle jak na ówczesne czasy nowoczesnego multimedialnego 
przewodnika po wszechświecie ( – Ziemia, bo jakoś na niebieską planetę nie dotarł). Ford Perfect, 
dzielny zbieracz ciekawostek do Autostopem…, niczym Wojciech Cejrowski dociera do nieznanej pla-
nety, zwanej przez jej mieszkańców Ziemią i wtapia się w tłum (no, tym się zdecydowanie od WC 
różni), by przez kilka tygodni zbierać o niej informacje. Z różnych powodów utknął na niej na piętna-
ście lat. Co ciekawe, wie, że planeta zostanie konkretnego dnia anihilowana z powodu… kosmicznych 
robót drogowych. Tego właśnie o świcie Arthur Dent dowiaduje się, że chcą zburzyć jego dom z powo-
du… angielskich robót drogowych. Nie, mógł złożyć protest, ale było to skomplikowane. Ziemianie też 
mogli, ale było to skomplikowane. Ford tak bardzo polubił Arthura, że dzięki specjalnemu ręcznikowi 
tuż przed anihilacją zabrał go „na stopa” z wyparowującej planety, a następnie wyruszając z nim w po-
dróż życia. Nieprzyjazne rasy, przekupni politycy, wyemancypowane roboty, dziwne planety – w tej 
powieści żadnego z tych elementów nie mogło zabraknąć. 

Ale już przywołana powyżej scenka wprowadzająca w powieść pokazuje, z jaką formułą lite-
racką mamy do czynienia. Adams daje nam pastisz literatury i filmów science fiction swoich 
czasów. Dzięki temu możemy czytać tę książkę co najmniej na dwóch poziomach. Na pod-
stawowym śledzimy losy głównych bohaterów, podczytujemy wraz z Dentem przypadkowe 
fragmenty tytułowego przewodnika, świetnie się przy tym bawiąc, a im bardziej lu-
bimy nieco absurdalne angielskie poczucie humoru, tym bawimy się lepiej. Na 
drugim poziomie bawimy się być może jeszcze bardziej, choć dzieje się to przy 
okazji rozpoznawania doskonale znanych klisz ze starych space oper, choćby 
takich jak wszystkim dobrze znany „Star Trek”. Trudno nie odnaleźć w nim 



73

pierwowzorów bezdusznych i niespecjalnie bystrych Vogonów, czy wiecznie na-
burmuszonego robota-mizantropa, który bez ogródek mówi spotykanym istotom ro-

zumnym, co o nich myśli i co najchętniej by z nimi zrobił. Humor Adamsa bywa bardzo 
przewrotny, gdy daje zupełnie inną niż ludzka interpretację zachowań laboratoryjnych myszy.

Powieść bez wątpienia gwarantuje kilka godzin przyjemnej, lekkiej rozrywki, a sam – choć rzadko 
to robię – cytowałem co celniejsze zdania w domu. Dużo ukłony pod adresem Pawła Wieczorka, który 
wykonał świetną pracę translatorską, dzięki której nie tylko brytyjski humor sprzed czterech dekad nie 
przestaje nas bawić, ale odnaleziony rytm prozy pozwala dostrzec również podskórne jej walory. Tekst 
uzupełniają rysunki Janusza Kapusty, które same w sobie stanowią nie tylko komentarz do dziejących 
się w kolejnych rozdziałach wydarzeń, ale są również pastiszami uznanych ilustratorów, tworząc wła-
sny, odrębny poziom interpretacji. Rysownik mieszka w Stanach, ale jego polskie korzenie są w tych 
rysunkach świetnie widoczne, a jako miłośnik polskiej literatury dla młodzieży z lat 60., bez trudu 
odnalazłem w nich aluzje również do tych pozycji.

Książkę polecam przede wszystkim jako świetną rozrywkę zarówno dla zmęczonych trudami dnia 
codziennego mainstreamowych czytelników, jak i miłośników fantastyki – im ta powieść pozwoli, jak 
sądzę, nabrać dystansu do klasycznej science fiction, ukazując w krzywym zwierciadle powtarzalność 
rządzących nią schematów.

Pierwotnie chciałem zatytułować tę recenzję „Pratchett SF”, lecz Adams, mimo że również Brytyj-
czyk, jest na to zbyt niepoważny. O wiele bardziej pasowałoby do niego porównania z niezrównanym 
Melem Brooksem, którego „Kosmiczne jaja” na pewno autorowi Autostopem przez Galaktykę bardzo 
się podobały, a podejrzewam, że w jakimś stopniu film mógł tą powieścią być inspirowany.

Tytuł: Autostopem przez Galaktykę 
Tytuł oryginału: The Hitchhiker’s Guide to Galaxy 
Autor: Douglas Adams 
Przekład: Paweł Wieczorek 
Wydawnictwo: Zysk i S-ka 
Rok Wydania: 2016 
Liczba stron: 322 
ISBN: 978-83-65521-28-9
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CZY W TYM SZALEŃSTWIE JEST 
METODA?

Maciej Rybicki

Wcześniejsze tomy pisanej przez Granta Morrisona JLA: Amerykańskiej 
Ligi Sprawiedliwości stanowiły popis absolutnie bezkompromisowego po-
dejścia do konwencji superbohaterskiej „drużynówki”.  To głównie dzięki 
swojemu rozmachowi wspomniany run zyskał opinię absolutnego klasyka 
amerykańskiego komiksu. Twórca Azylu Arkham nie tylko rozbudowywał 
drużynę o mniej znane (niż klasyczna siódemka) postacie, ale także fun-
dował czytelnikom bombastyczne, przekraczające wszelkie granice fabuły 
udowadniające jak pojemnym medium jest komiks.

Pisząc o JLA w ujęciu Morrisona nie sposób nie zauważyć jak wielką wagę przykładał ten autor 
do wyjaskrawienia konwencji… zresztą też dosłownej. Jaskrawa kolorystyka (leżąca w przeważającej 
części zeszytów w gestii Pata Garrahy’ego) to jedno, mam raczej na myśli, że nie ma tu miejsca na 
półśrodki: potężni bohaterowie, wymyślni przeciwnicy, mnóstwo akcji i przekraczanie granicy czasu 
i przestrzeni. W trzecim tomie serii wspomniane tendencje są jak najbardziej utrzymane. Morrison 
funduje członkom Ligi wyzwania, które zapierają dech w piersiach. Trudno bowiem nie docenić pomy-
słów takich jak zmierzenie się z gwiezdną inwazją w dziecięcych snach, spotkanie z przedstawicielami 
Ligi z roku 85271 , toczące się na kosmiczną skalę pojedynki dżinnów, czy też sprowadzeni do dwóch 
wymiarów herosi negocjujący z trybunałem z piątego wymiaru. W takim towarzystwie stanowiąca ok. 
1/3 tomu historia o kolejnej grupie metażołnierzy stworzonych w celu powstrzymania Ligi wydaje się 
być zupełnie przyziemna i przeciętna. Trzecia odsłona serii jest spójna z jej wcześniejszymi tomami 
także pod względem sposobu, w jaki przedstawiane są poszczególne postacie. Szkot praktycznie nie 
wprowadza tu wątków mających eksponować poszczególnych herosów w sposób inny, niż bezpo-
średnio związany z akcja komiksu. Brak tu także pokazania jakichś bardziej rozbudowanych relacji 
między bohaterami, dostajemy co najwyżej jakieś strzępki rozmów pozwalających zorientować się jak 
członkowie Ligi zapatrują się na siebie nawzajem. 

Sedno konwencji to jednak superbohaterska jazda bez trzymanki. Wszystko wydaje się zatem być 
jak najbardziej na miejscu. Morrison robi tu jeszcze jedną istotną rzecz (zresztą zdarzał mu się to czę-
ściej – wykorzystywał podobne rozwiązania np. pisząc Batmana) – bardzo mocno osadza swoje opo-
wieści z historii grupy. Mamy więc jej przeszłych członków, mamy nawiązania do klasycznych historii 
(także z szeroko rozumianego uniwersum DC), mamy wreszcie znakomity przykład łączenia drużyn 
i zestawienia Amerykańskiej Ligi Sprawiedliwosći – JLA z Amerykańskim Stowarzyszeniem Spra-
wiedliwości – JSA. Wypada ono znakomicie, tym bardziej, że Alan Scott, Jay Garrick i s-ka 
wprowadzają do scenariusza nieco więcej indywidualnych relacji między bohaterami.  Rezultat 
jest wręcz znakomity. Można wręcz odnieść wrażenie, że weterani mają w sobie więcej życia, 
niż ich młodsi stażem spadkobiercy skupieni w znacznym stopniu na rozwiązywaniu 
bieżących problemów. Z drugiej strony dość ciekawie prezentują się relacje człon-
ków JLA ze innymi herosami. O ile bowiem ich odpowiednicy z przyszłości 
potraktowani są partnersko, o tyle herosi Złotej Ery cieszą się autentycznym 
szacunkiem. Ot, kolejny sympatyczny smaczek. Kończąc wątek postaci warto 
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zaznaczyć, że choć Morrison nieco wycofał postać Batmana, to jest to jedno z naj-
lepszych przedstawień tej postaci na łamach komiksów z Ligą. Mroczny Rycerz 

gdzieś tam jest, coś tam robi i wszyscy wiedzą, że choć nie ma żadnych supermocy jest 
prawdopodobnie największym kozakiem z całej kolorowej czeredki. 

Pewną rezerwę budzą, jak zwykle, rysunki Howarda Portera. Autor ten ma niewątpliwie swój cha-
rakterystyczny styl, problem w tym, że nijak nie mogę się do niego przekonać. Jego prace są po prostu 
dość nierówne. W przeważającej części utrzymane w rozbuchanej konwencji z efektownymi kadra-
mi, sporą ilością detalu, wyrazistym tuszowaniem Della… czasem tylko człowiek patrzy na planszę 
i zastanawia się co się stało z proporcjami. Także twarze, szczególnie damskie, nie są mocną stroną 
warsztatu Portera. Na tym tle interesująco przedstawia się epizod naszkicowany przez Marka Pajaril-
lo. Krótki rzut oka na jego prace pozwala bezbłędnie określić datę ich powstania na drugą połowę lat 
90., ale wydaje mi się, że taka stylistyka znakomicie współgra z Morrisonowskimi historiami (aż się 
człowiek zaczyna zastanawiać jak wyglądałoby JLA rysowane przez Roba Liefelda)

Z JLA Morrisona i Portera jest tak, że albo się ten komiks uwielbia, albo się go serdecznie nienawi-
dzi. Szkot nie bawi się w snucie intryg, przybliżanie bohaterów, czy choćby pokazywanie jakiejś relacji 
między nimi. Wszystko jest tu ekstremalne – tempo akcji, sposób jej prezentacji, przeciwnicy, rozwią-
zania fabularne i graficzne. Łatwo się w tym pogubić. Scenarzysta niejednokrotnie rzuca czytelnika 
na głęboką wodę stosując liczne cięcia, skróty fabularne, czy po prostu wskakując w środek akcji, bez 
zbędnych wstępów. Wydaje się jednak, że w jakimś stopniu udało się twórcom sięgnąć do samej istoty 
konwencji i pokazać ją w przejaskrawionym świetle. Jeśli bowiem w trykociarskiej drużynie nie cho-
dzi o efektowne mordobicie z „wielkimi złymi”, ratowanie świata i powiewanie pelerynami to ja już 
nie wiem o co innego chodzić by mogło. Warto się z tą serią zmierzyć, choćby jako próbą tego, na ile 
jest nam po drodze z superherosami na sterydach.

Seria: JLA: Amerykańska Liga Sprawiedliwości 
Tom: 3 
Scenariusz: Grant Morrison 
Rysunki: Howard Porter, Mark Pajarillo 
Tłumaczenie: Krzysztof Uliszewski 
Tytuł oryginału: JLA (JLA #22-26, #28-31, #1 000 000) 
Wydawnictwo: Egmont 
Wydawca oryginału: DC Comics 
Data wydania: wrzesień 2016 
Liczba stron: 256 
Oprawa: twarda 
Papier: kredowy 
Wydanie: I 
ISBN: 978-83-281-1810-2
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KRYZYSU CIĄG DALSZY

Aleksander Kusz

Od razu we wstępie dodam, że chodzi o mój kryzys, a nie kryzys Fla-
nagana. Nie znam autora, więc nie mogę wypowiadać się na temat jego 
kryzysów. Od tego przecież są odpowiednie osoby, odpowiednie służby, 
a najlepiej on sam. I dodam też, że chodzi o mój kryzys czytelniczy, książ-
kowy. Wiadomo, że mogłoby też chodzić o inny. Mój kryzys trwa już od 
kilku miesięcy. Nic mi się nie podoba, nie umiem czytać, bo wszystko 
wydaje mi się głupie i infantylne. Albo wręcz przeciwnie – tak skompli-
kowane i zagmatwane, że nie mam siły, żeby próbować to zrozumieć. Po 
prostu wszystko, za co się brałem, było nie do przeczytania. Próbowałem 
nawet przeczytać polecaną powieść sensacyjną, żeby zasmakować czegoś 
innego. I nawet mnie wciągnęło. Jednak następnego dnia nieszczególnie mnie ciągnęło do lektu-
ry, czytałem jeszcze dwa wieczory i koniec. Doczytałem do połowy i tyle. Wydawać by się mogło, 
że wciągająca pozycja, ale zdałem sobie sprawę, że mnie to w ogóle nie interesuje. Odłożyłem 
więc książkę, bo po co się męczyć? Ustaliłem nawet z Istvanem, że powinienem coś napisać, coś 
twórczego, czy coś, bo w takiej sytuacji powinien mi wyjść nawet jakiś znośny szort, czy nawet 
bermudy. Ale pisać też mi się nie chciało. Za to wziąłem się za Księgę ryb Williama Goulda Ri-
charda Flanagana. 

 
I co? – pewnie zapytacie. Bo takie pytanie aż się samo nasuwa. I nie odpowiem Wam od razu, bo 

przecież nie powinienem. Tak, wiem, że zwykle tak robię, ale teraz będę walczył ze sobą, będę się bił 
w piersi i po głowie, żeby za wcześnie niczego nie zdradzić.

I nic. Książka taka sobie. 

Nie jest zła, naprawdę, nie jest źle napisana. Nawet wciąga, czasami przeraża, czasami ma się dość, 
ale nie czytania, tylko opisywanych fragmentów życia, za dużo, za mocno. Ale nie porusza. Tak, to jest 
chyba właśnie główny problem tej książki, że jest tak napisana, że nie gra na emocjach, opisuje strona 
po stronie życie i zdarzenia, ale czuję, jakbym nie umiał wejść do tej książki, jakbym był na widowni, 
a przede mną rozgrywane są sceny z jakieś sztuki. Chodzi o to, że książka niby porusza, ale nie po-
rusza. Opisuje, ale nie opisuje, bo czuję gdzieś w głębi fałsz. Mam wrażenie, że została napisana pod 
publiczkę i że nie jest to „Zdumiewające arcydzieło” jak napisał na okładce wydawca cytując artykuł 
zamieszczony w  „Star Tribune”. 

Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest zła książka, ale ewidentnie rozminęła się z moimi ocze-
kiwaniami. Miałem nadzieję, że Flanagan to będzie mój drugi tegoroczny Christensen, czyli 
biorę się za trzecią książkę autora wydawanego obecnie przez WL i mówię Wam: Bingo! To 
jest to! Rewelacja! Świetna książka, świetnie się czyta, porusza bliskie nam tematy 
w nieziemski sposób. A dostałem próbę rozliczenia się z przeszłością – z przeszło-
ścią Australii i narodu australijskiego. Bo przecież każdy kraj, każde państwo 
ma swoje traumy, nierozliczone czyny, które rzutują na następne pokolenia. 
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Australijczycy musieli się zmierzyć z problemem wykorzystywania Aboryge-
nów oraz z problemem wykorzystywania więźniów, którzy tak naprawdę mocno 

przyłożyli się do zbudowania Australii jako państwa. Państwa, gdzie podstawowym 
zwrotem jest: no worries (Ach, dlaczegóż nie u nas?... – chciałoby się powiedzieć). 

W książce mamy do czynienia z wykorzystywaniem więźniów, ale pojawiają się również wątki do-
tykające problemu Aborygenów. Główny bohater, a zarazem narrator, który próbuje zarabiać na życie 
popełniając drobne przestępstwa, znajduje w sklepie ze starociami zardzewiałą chłodziarkę na mięso, 
a w niej przedziwną książkę, a właściwie notatnik. Kupuje ją, a  to powoduje, że jego życie zaczyna 
kręcić się wokół tej książki i wokół jej narratora, czyli tytułowego Williama Goulda. To więzień żyjący 
w pierwszej połowie XIX wieku na Tasmanii, który dostał zlecenie na stworzenie księgi ryb żyjących 
w wodach wokół tej wyspy. Podejmuje się tego zadania, a przy okazji opisuje toczące się dokoła życie. 

Tyle treści, ale nie ona jest tutaj najważniejsza. Najważniejszy jest właśnie opis życia w tamtym 
okresie, a przede wszystkim próba przystosowania się do warunków narzuconych przez przedziwnego 
Komendanta, który usiłuje wcielić w życie czystą utopię. Są tu opisy ludzi i opisy przyrody. Czasami 
czujemy, że realizm miesza się tutaj z surrealizmem. Mamy zagadki, mamy nierozwiązane sprawy, 
autor prowadzi nas różnymi ścieżkami i dopiero po jakimś czasie orientujemy się, że tutaj nic nie jest 
tak oczywiste, jakby się mogło wydawać na początku. 

Widzicie więc, że to nie jest zła książka, to może być nawet dobra książka. Dlatego też napisałem 
trochę przydługi wstęp o moim kryzysie, bo może to być jeden z powodów, dla których nie umiałem 
tej książki docenić. A może po prostu nie była dla mnie? Może lubię prostsze historie, typu zabili go 
i uciekł? 

Podsumowując – książka nie trafiła w mój gust, Uważam, że autor chciał napisać powieść rozlicze-
niową, ale wybrał drogę pod górkę, po której ja już nie umiałem za nim nadążyć.

PS: Czytam teraz następną książkę wydaną przez Wydawnictwo Literackie, a mianowicie Osacze-
nie Tillera i chciałem Was poinformować, że jest dobrze! Jestem już za połową i chce mi się czytać!

Autor: Richard Flanagan 
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Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie 
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OSACZENIE

Aleksander Kusz

Właśnie przeczytałem następną pozycję wydaną przez Wydawnictwo Lite-
rackie, którego książki w ostatnim czasie często trafiają w moje ręce. Sam 
nie wiem, czy to ja się zmieniam, czy Wydawnictwo Literackie. A może 
zrobiliśmy po prostu krok, każdy w swoją stronę? Cóż, nawet w swoim 
wielkim egocentryzmie uważam, że to jednak ja się zmieniłem i częściej 
podążam ścieżką WL i Noir sur Blanc. Na swoją obronę mam tylko to, że 
oni też poszli trochę w stronę „środka”.

Tyle tłumaczeń, teraz już książka. Osaczenie Carla Frode Tillera to pierwsza 
część trylogii. Jednak nie ma to znaczenia, bo w książce nie ma akcji jako takiej, 
z początkiem i końcem. Książka nie wciąga czytelnika trzymając go w napięciu. Czytelnik nie czeka, 
żeby się dowiedzieć, co się stanie za chwilę, kto zabił, albo czy ekspedycja zakończy się podbiciem 
nowej planety. To książka, która wciąga poprzez osaczenie. Ale ładnie wyraziłem myśl. I zdanie zlało 
się naturalnie z tytułem. Ale tak właśnie jest. Czytając czułem, że książka i tematy, które porusza, oraz 
problemy bohaterów osaczają mnie. Żyłem nimi, próbowałem dociec prawdy, chciałem dowiedzieć się 
czegoś więcej. I nie chodziło o fabułę ani akcję. Tak po prostu, po ludzku, czułem, że jestem ciekawy. 

To już kolejna książka skandynawskiego autora, którą ostatnio przeczytałem. Jeśli będzie ich jesz-
cze kilka, to niechybnie wpadnę w depresję, albo przynajmniej melancholię, nie mówiąc już o tym, że 
alkoholizm to będzie moje drugie imię (właściwie to czwarte, bo trzy już mam). Kiedy czytam książki 
skandynawskich autorów albo oglądam filmy wyprodukowane i zrealizowane w Skandynawii, mam 
wrażenie, że oni tam wszyscy żyją za karę. Naprawdę! Niby taki dobrobyt, cudne życie, socjal na 
każdym kroku, a kończy się to plagą samobójstw i alkoholizmu. Po prostu okazało się, że nasi socjali-
styczni ojcowie głoszący nam przez cały czas hasła o zgniłym kapitalizmie mieli rację. Kiedy czytam 
książki skandynawskich autorów mam wrażenie, że dla ludzi stamtąd życie to ciągła walka, codzienny 
znój, który nigdy się nie kończy. Bo kładąc się dzisiaj do łóżka, po fatalnym dniu, mogą się spodziewać 
jutro tylko następnego fatalnego dnia. Aż dziw bierze, że to do nich przyjeżdżają emigranci, a to nie 
Skandynawowie uciekają z własnych domów i od swojego, ciężkiego losu. 

Osaczenie określono jako thriller psychologiczny. Nie wiem dokładnie, jaka jest definicja tego 
gatunku, ale wydaje mi się, że jest to nietrafiona etykieta. Książka jest psychologiczna, z tym się 
zgadzam. Ale dlaczego thriller? Być może w następnych częściach się okaże, ale pierwszy tom nic 
z thrillera według mnie nie ma. Fabuła jest dosyć prosta. Pewnego dnia, w lipcu 2006 roku w prasie 
ukazuje się ogłoszenie ze zdjęciem człowieka, który utracił pamięć. Bliscy i znajomi są proszeni 
o kontakt i pomoc, która umożliwi choremu odzyskanie pamięci. Trzy osoby odpowiadają na 
ogłoszenie, Jak się okazuje, to znajomi i bliscy Davida, którego zdjęcie zostało opublikowane: 
Jon, jego kolega ze szkoły i nie tylko; Arvid, ojczym,  a zarazem pastor, który po śmier-
ci żony stracił wiarę; Silje, koleżanka, która pomagała Dawidowi w trudnych dla 
nich chwilach. Wszyscy troje utracili z nim kontakt jakiś czas temu, wcześniej 
albo później. Za namową lekarzy piszą do Davida listy, w których opowiadają 
wspólne przygody i wspólne życie. Każdy z nich opowiada swoją historię, ale 
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wiadomo, że fakty, które miały miejsce w tym samym czasie, muszą się zazębiać. 
Więc zazębiają się, ale, oczywiście, nie tak prosto. Okazuje się bowiem, że ta sama 

historia widziana oczyma różnych ludzi, ma inny przebieg. Okazuje się, że każdy widzi 
ją inaczej, z innej strony. Są też historie opowiedziane przez wszystkich tak samo, ale tych nie jest 

za dużo. Niektóre z nich różnią się szczegółami, albo małymi szczególikami, jednak niektóre różnice 
są ogromne. Okazuję się więc, że David wiódł przedziwne życie. Splecione ze sobą opowieści pokazu-
ją, jak  skomplikowane było to życie, a jednocześnie proste.

Cała historia opowiedziana w książce jest złożona z emocji i przemyśleń, jakby wypływała z wnę-
trza tworzących ją narratorów. Słowo po słowie Tiller opisuje nam losy kilkorga ludzi, których kie-
dyś połączył los. Osaczenie to kameralna powieść, która potrafi poruszyć. I najwidoczniej zamiarem 
autora nie było napisanie bestsellera albo podbicie świata czytelniczego. Powieść nie jest tak trudna, 
a może tak niedostępna jak inne książki skandynawskich autorów, ale oczywiście porusza te same, 
trudne i ciężkie tematy.

Podobała mi się. Spodobał mi się sposób pisania i prowadzenie narracji. Osaczenie to nie jest jakieś 
wielkie arcydzieło, o czym starają się nas przekonać hasła reklamowe. To po prostu dobra, wciągająca, 
poruszająca trudniejsze sprawy książka.

Autor: Carl Frode Tiller 
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GALAKTYCZNA ANTOLOGIA

Marek Adamkiewicz

Komiksowe „Gwiezdne Wojny” to obok rozbudowanych opowieści, tak-
że krótkie, zamknięte historie. W czasach, gdy za wydawanie marki od-
powiedzialne było Dark Horse Comics, ukazywały się one w magazynie 
„Star Wars Tales”. Kolejne składowe, poza uniwersum, w którym się roz-
grywały, nie miały wielu punktów stycznych. Czytelnik mógł natknąć się 
na historię lekką, lub taką zupełnie na serio; rysowaną realistycznie, lub 
kreskówkowo. Nie było żadnej reguły, a wszystko zależało od kolejnych 
twórców. Najnowszy tom wydawanej u nas przez Egmont linii „Legendy”, 
zbiera najciekawsze z tych komiksów w jeden tom.

W skład „Najlepszych Opowieści” wchodzi dziewięć krótkich historii, których rozpiętość tema-
tyczna jest całkiem spora. Kilka z nich umiejscowionych jest w okresie klasycznej Trylogii – czytelnik 
ma okazję spotkać dwóch rozbitków po bitwie o Endor, poznać losy szturmowca, który jako pierwszy 
wchodzi na pokład statku przewożącego księżniczkę Leię, czy też dowiedzieć się więcej o okoliczno-
ściach, jakie doprowadziły do budowy Gwiazdy Śmierci. Autorzy potrafią także przenieść się o wiele 
lat wstecz. W jednej z historii poznamy trójkę młodych Jedi, którzy zostają wysłani z misją na mrocz-
ny Korriban, gdzie koncentracja Ciemnej Strony Mocy może mieć zgubny wpływ na młode umysły. 
Do wyboru, do koloru. 

Pokaźna część omawianego zbioru to komiksy luźniejsze, czasami przewrotne i pokazujące znaną 
tematykę z nietypowej perspektywy, innym razem zaś bardziej humorystyczne. Bardzo dobrze pre-
zentuje się np. „Żołnierz”, autorstwa Gartha Ennisa (tak, tego od kultowego „Kaznodziei”). Historia 
traktuje o pewnym szturmowcu i mówi o tym, w jaki sposób trafił on do sił imperialnych, żołnier-
skim szkoleniu i w końcu o codziennym życiu pod komendą Dartha Vadera. Autor w ciekawy sposób 
zaprezentował klasyczny motyw wyrwanego z zadupia i wplątanego w większe sprawy młodzieńca, 
tym razem jednak zamiast archetypicznego bohatera mamy takiego, który służy po „złej” stronie. To 
interesujące odwrócenie schematu, dodatkowo podkreślone świetnym mrugnięciem oka w wykonaniu 
scenarzysty na sam koniec tej opowieści. 

Na łamach „Najlepszych Opowieści” znalazło się także miejsce dla historii o poważniejszym wy-
dźwięku. Jedną z nich jest „Cienie i Światło”, autorstwa Joshui Ortegi. Amerykanin porusza tematykę 
odpowiedzialności, pokazuje, że nawet posiadając wrodzone predyspozycje i mając wsparcie innych, 
czasami niezwykle łatwo jest zboczyć ze ścieżki, którą powinno się za wszelką cenę podążać. Do-
bre wrażenie pozostawiają za sobą także „Nienazwani, niesłyszani” Chrisa Avollone’a. Tutaj 
głównym bohaterem jest jeden z bardziej enigmatycznych Sithów, Darth Nihilus. W tej krót-
kiej, czarno-białej historii, jesteśmy świadkami zniszczenia planety Katarr, a całości przy-
świeca swoisty fatalizm i pokazana jest przygnębiająca potęga, dla której życie nie ma 
najmniejszego znaczenia. 

Pewnym mankamentem tego tomu „Legend” jest z pewnością fakt, że 
wszystkie historie, które wchodzą w jego skład, były już wcześniej publiko-
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wane w Polsce na łamach magazynu „Star Wars Komiks”. Wierni fani marki mogą 
więc dobrze je znać i nie być zbyt skorymi do tego, by zaopatrywać się ponownie 

w produkt, który posiadają już w swoich kolekcjach. Magnesem będzie na pewno forma 
wydania, mimo miękkiej oprawy, tom jest schludny i wizualnie bardzo ładny, ponadto gdy ktoś 

kolekcjonuje „Legendy”, to będzie chciał mieć na półce całą serię. No i tym razem historie nie są 
rozrzucone po iluś zeszytach, ale zebrane w całość. Co przeważy, zależy oczywiście od konkretnego 
czytelnika. 

Jak przystało na tom wydany w formie antologii, znajdziemy tu spore zróżnicowanie stylistyczne 
warstwy graficznej. Na pierwszy plan wysuwają się prace Dustina Weavera. Artysta dostał za zadanie 
zilustrować dosyć mroczny scenariusz, traktujący w znacznej mierze o Ciemnej Stronie Mocy i próbie 
walki z nią. Obrany przez artystę kierunek, by strona wizualna tej historii była utrzymana w konwencji 
realistycznej, to strzał w dziesiątkę. Rysunki są dynamiczne, dobrze skadrowane i świetnie uzupełniają 
tematykę „Cieni i Światła”. Na zupełnie przeciwnym biegunie stoją „Narodziny Gwiazdy Śmierci” – 
Lucas Marangon wybrał inny sposób, jego prace są bardzo kreskówkowe i często prawie karykatural-
ne, jednak w dobrym tego słowa znaczeniu. Ta opowieść sama w sobie zawiera dużą dawkę humoru, 
więc taki wybór wydaje się być naturalny. Rysunki do tych dwóch historii to najbardziej widoczne na 
przestrzeni całego tomu przykłady, jak różnie można podejść do tej tematyki. 

„Najlepsze Opowieści” to tytuł, który wygrywa różnorodnością. Poszczególne składowe nie są co 
prawda utworami wiekopomnymi, ale w znacznej większości zapewniają zajmującą rozrywkę, zwłasz-
cza fanom „Gwiezdnych Wojen”. W serii „Legendy” dominują tytuły rozbudowane, zamieszczenie raz 
na jakiś czas krótszej formy jawi się jako ciekawa odskocznia od tego trendu. 

7/10 
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NA GLINIANYCH NOGACH

Marek Adamkiewicz

W ramach „The New 52” światło dzienne ujrzało kilka komiksowych se-
rii z głównym bohaterem DC Comics, Batmanem, w roli głównej. Obok 
tych najbardziej rozpoznawalnych, czyli „Batmana” i „Detective Comics”, 
jedną z podstawowych sił odrodzonego uniwersum, miał być „Mroczny 
Rycerz”. Szybko okazało się, że scenarzysta, któremu powierzono począt-
kowe numery, David Finch, nie podołał zadaniu, a seria, w założeniu przy-
bliżająca najciekawszych wrogów Nietoperza i oszałamiająca mrocznym 
klimatem, zmierza w stronę efektownej, ale zarazem bezmyślnej nawalan-
ki. Miejsce u sterów przejął więc Gregg Hurwitz i to spod jego pióra wy-
szły kolejne historie, które ostatecznie znalazły swoje miejsce w drugim, 
trzecim, a teraz także czwartym tomie zbiorczym „Mrocznego Rycerza”. Po postaciach Bane-
’a (jeszcze od Fincha), Stracha na Wróble i Szalonego Kapelusznika, przyszedł czas na przybli-
żenie czytelnikom Clayface’a. 

Główna część tomu to oczywiście zmagania Batmana ze zmiennokształtnym przeciwnikiem. Clay-
face chce w końcu wyjść z cienia innych i stać się pierwszoplanową postacią w Gotham City. Uję-
cie złoczyńcy nie będzie sprawą prostą, bo jak zatrzymać kogoś, kto może wykorzystać najmniejszą 
szczelinę, by uniknąć zaciskającej się pętli? Batman musi jednak znaleźć odpowiedni sposób, inaczej 
konflikt będzie stale eskalował, pogrążając miasto w chaosie. Kolejne dwie zamieszczone tu historie są 
krótsze, pierwsza zahacza o problem nielegalnych imigrantów i ich wykorzystywaniu przez ludzi bez 
sumienia, druga zamyka (?) z kolei wątek Man-Bata.

Kolejnym przedstawionym na łamach „Mrocznego Rycerza” złoczyńcą jest, jak wspomniałem wy-
żej, Clayface. Gregg Hurwitz także tym razem zdecydował się na pokazanie jego originu. Jak prezen-
tuje się więc historia metamorfozy młodego aktora w zmiennokształtną bestię? Przeciętnie. Pobudki 
antybohatera są w najlepszym razie mocno naciągane. Chęć bycia zauważanym przez otoczenie praw-
dopodobnie może stanowić silną motywację, ale pomysł by w jej imię testować na sobie specyfiki 
nieznanego pochodzenia, jest delikatnie to ujmując, absurdalny. 

Opowieści z Clayface’m brakuje także dramatyzmu. Przedstawione wydarzenia nie wzbudzają 
szybszego bicia serca, czytelnik niestety nie uświadczy podczas lektury większych emocji. Wszystko 
toczy się w standardowy sposób, zawierając elementy, które były już używane setki razy przez komik-
sowych scenarzystów. Porwanie, zmiana tożsamości, ucieczka z więzienia, zagrożenie większym 
aktem terroru – ileż można mielić w kółko to samo? Być może taki stan rzeczy nie będzie prze-
szkadzał czytelnikom początkującym w świecie Batmana, wszak Hurwitz to dobry rzemieśl-
nik, ale bardziej doświadczeni w uniwersum odbiorcy, tę wtórność z pewnością odbiorą jako 
istotny mankament.  

Drugą połowę „Gliny” zajmują cztery zeszyty, które łącznie przynoszą dwie 
osobne opowieści. Pierwsza zaskakuje formą – jest niema. Zabieg jest dosyć 
nietypowy jak na nowoczesny komiks superbohaterski, ale przynosi dobre 
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rezultaty. Historia jest z gatunku tych sensacyjno-obyczajowych i mimo że w wi-
doczny sposób gra na emocjach czytelnika, poruszając taką tematykę jak poszu-

kiwanie lepszego jutra dla swojego dziecka czy czerpanie profitów z nielegalnej pracy 
nieletnich, to potrafi zainteresować. Druga to kontynuacja wątku Man-Bata. Tym razem złym nie-

toperzem jest ktoś inny niż profesor Kirk Langstrom, ale nawet ta próba odświeżenia tej postaci jest 
daremna. Pomysł był oryginalny i intrygujący na samym początku, jednak dalsze drenowanie wątku 
przynosi coraz więcej absurdów i zarazem dostarcza coraz mniejszych emocji. 

Warstwa graficzna Gliny prezentuje się dosyć ciekawie. Zwłaszcza w przypadku zeszytów z Clay-
face’m, uwagę zwraca swoisty brud, który wręcz wylewa się z kolejnych kadrów. Ilustracje Alexa 
Maaleva na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie niechlujnych, jednak to odczucie szybko mija. 
Jego rysunki są czasami jakby zamazane i rozmyte, artysta utrzymał je w dodatku w dosyć monoton-
nej i ciemnej tonacji, nadając całości tajemniczego wydźwięku. Kolejny rysownik, Alberto Ponticelli, 
także pozostawia po sobie dobre wrażenie, on również operuje raczej w ciemniejszych barwach, co 
podkreśla mrok scenariusza. Najbardziej typowo prezentują się prace Ethana van Scivera – w jego 
przypadku jest efektownie i komiksowo, co niektórym odbiorcom na pewno podejdzie, jednak ja je-
stem zdania, że jest nowocześnie aż do przesady.  

Wraz z numerem 29. decydenci podjęli decyzję o anulowaniu „Mrocznego Rycerza”. Wyniki fi-
nansowe tytułu były co prawda całkiem przyzwoite, ale patrząc na poziom całości (w najlepszych 
momentach ledwie dosyć dobry), decyzja wydaje się być jak najbardziej uzasadniona. Tego obrazu nie 
zmienia niestety i „Glina”. Czwarty zbiorczy tom utrzymał poziom poprzednich, tak tych spod pióra 
Hurwitza, jak i jedynego, którego autorem był Finch. Jedyne co może zaoferować „Mroczny Rycerz” 
to odrobina szybkiej i łatwo przyswajalnej rozrywki. Przeczytać go jak najbardziej można, ale nie 
sądzę, by pozostał w pamięci fanów na dłużej. 

5/10 
 
Autorzy: Gregg Hurwitz (scenariusz), Alex Maalev, Alberto Ponticelli, Ethan van Sciver (rysunki) 
Tytuł: Batman Mroczny Rycerz Tom 4 – Glina 
Tytuł oryginału: Batman The Dark Knight Volume 4 – Clay 
Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz 
Wydawca: Egmont 
Data wydania: wrzesień 2016 
Liczba stron: 176 
ISBN: 978-83-281-1809-6
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SPIDER VS SPIDER

Maciej Rybicki

Pisana przez Dana Slotta seria The Superior spider-Man już od samego 
początku wzbudzała spore kontrowersje, wyrazistym głównym wątkiem. 
Oplecenie zasadniczych zrębów fabuły wokół motywu przejęcia ciała (i ży-
cia) Petera Parkera przez jego nemezis – Otto Octaviusa musiała wzbudzić 
zainteresowanie fanów (a samym scenarzystom dać spore pole do popisu). 
I faktycznie, Slott wraz z kilkoma innymi autorami zbudowali na tej ba-
zie znakomity, wciągający tytuł. Możliwość oparcia scenariusza serii na 
mocnym kręgosłupie fabularnym zadziałała jednak także w druga stronę. 
Czytając kolejne wydania zbiorcze można było odnieść wrażenie, ze sce-
narzyści zaczynają gonić w piętkę, nie wprowadzając do fabuły niczego 
nowego poza rozrywaniem podobieństw i różnic między Octaviusem a Parkerem (które wywo-
łuje „zapalenie się kontrolnej lampki” u coraz większego grona osób związanych z Pajęczakiem). 
Wyraźnie czuć było potrzebę wpuszczenia na łamy The Superior Spider-Man nieco świeżego 
powiewu.

Tom 5 polskiego wydania – Zło konieczne – zdaje się te oczekiwania spełniać. Składają się na nie-
go dwie historie, z czego na szczególną uwagę zasługuje pierwsza (3-zeszytowa). Pojawia się w niej 
Spider-Man 2099 przeniesiony do głównej linii czasowej uniwersum Marvela. Co prawda fabularne 
zabawy z kontinuum czasoprzestrzennym wydają się być raczej domeną Star Treka albo komiksowego 
Flasha ze stajni DC, jednak w przypadku Spider-Mana również wypadają całkiem ciekawie. Raz, że 
stanowią znakomite urozmaicenie i odskocznię do głównych tematów podejmowanych w serii, dwa, 
że to po prostu dobra, trzymająca w napięciu historia. I pal sześć pojawiające się w pewnym momencie 
rozwiązanie typu deus ex machina – komiks czyta się na tyle dobrze, że można przymknąć oko na to 
niedociągnięcie. Co więcej, historia ta ma realny wpływ zarówno na fabułę The Superior Spider-Man, 
jak i na uniwersum Marvela jako takie, choćby przez to, że przywołuje nieco już zapomnianą linię 
komiksów z lat 90. 

Druga z historii składających się na Zło konieczne to już powrót do głównych wątków serii, czyli 
eksplorowania tego, jak Octavius radzi sobie w roli Spider-Mana/Petera Parkera. Coraz silniej widocz-
na jest obsesja Ocka na punkcie bycia „lepszym” od Parkera, a jednym z obszarów, w jakich ma się 
to potwierdzić jest uzyskanie tytułu doktora. Oprócz perypetii uczelnianych dostajemy też gościny 
występ Black Cat, czy też epizod z jedną z byłych przyjaciółek Octaviusa. Historyjka w ogólnym roz-
rachunku sympatyczna i ważna, bo pchająca fabułę serii do przodu i pozwalająca poszerzyć czytel-
nikowi punkt widzenia na Parkera/Octaviusa (choćby eksplorując sposób, w jaki przeszłość Ocka 
rzutuje na jego obecne życie w nowym ciele). Ogólnie tom jest całkiem nieźle zbalansowany, 
prezentując zarówno zamkniętą, wyrazistą historię, jak i pchając do przodu zasadnicze wątki 
fabularne serii. 

Nieźle prezentuje się także strona graficzna albumu, choć to akurat standard 
w tej serii. Odpowiedzialny za zeszyty 20 i 21 Giuseppe Camuncoli jest zupeł-
nie przyzwoity (choć sposób w jaki oddaje mimikę… stwarza sporo możliwo-
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ści rozwoju), ale obcowanie z pracami Ryana Stegmana to już sama przyjemność. 
Nie tylko dlatego, że kreskówkowy (całkiem bliski Humberto Ramosowi) styl się 

w Spider-Manie sprawdza najlepiej (a tak przecież jest!),  chodzi po prostu o to, że to 
jego szkice naprawdę znakomite rysunki – wykonane z dużą dbałością o detale, dokładne, precy-

zyjne i znakomicie zaaranżowane. A przy okazji pokolorowane w sposób, który nie powoduje auto-
matycznego zaszufladkowania pracy artysty jako amerykańskiego, pstrokatego standardu.

Podtrzymuję swoje wysokie mniemanie o serii – historia podmiany Octaviusa z Parkerem nadal 
rozwija się znakomicie. Co więcej, scenarzyści udowodnili, że nawet mimo bardzo rozbudowanego 
głównego wątku potrafią jeszcze weń wplatać autonomiczne, efektowne historie. Obok tytułów pisa-
nych przez Jasona Aarona (Thor i Wolverine i X-men) The superior spider-Man Dana Slotta to chyba 
najlepszy tytuł z polskiej linii Marvel Now.  Cieszy więc tempo, z jakim Egmont wypuszcza na rynek 
kolejne albumy – ja autentycznie nie mogę się już doczekać kolejnego.

Tytuł: Zło Konieczne 
Seria: The Superior Spider-Man 
Tom: 5 
Scenariusz: Dan Slott 
Rysunki: Ryan Stegman, Giuseppe Camuncoli 
Kolory: Edgar Delgado, Antoio Fabela 
Tłumaczenie: Piotr W. Cholewa 
Tytuł oryginału: The Superior Spider-Man: Necessary Evil (The Superior Spider-Man #17-21) 
Wydawnictwo: Egmont 
Wydawca oryginału: Marvel  
Data wydania: wrzesień 2016 
Liczba stron: 108 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Papier: kredowy 
Wydanie: I 
ISBN: 978-83-281-1676-4
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ZORGANIZOWANY KONIEC ŚWIATA

Anna Szumacher

Istnieje wiele różnych pomysłów na to, jak może skończyć się znana nam 
cywilizacja. Przeludnienie planety doprowadzi do głodu i olbrzymiej 
śmiertelności. Skończą się surowce naturalne. Załamią się światowe rynki 
i nastąpi wielki kryzys, który cofnie nas do epoki plemiennej. Pojawi się 
nieuleczalna choroba, która w formie epidemii wymiecie 1/3 ludzkości. 
Może także nastąpić rozwój technologii tak prężny, że maszyny przejmą 
władzę nad światem. Wojna atomowa zniszczy całe życie na ziemi. Ewen-
tualnie spadnie na naszą planetę wielki meteor, chmura pyłu przesłoni 
słońce, cała planeta zamarznie i będziemy mieli powtórkę z dinozaurów 
z całkowitym restartem planety i wszystkiego co na niej żyje.

Dylan Evans – autor książki „Eksperyment Utopia”, jest głównym bohaterem swojej książki, no-
szącej znamiona autobiograficznego reportażu z końca świata. Tak, ci co wyglądają za okno, pewnie 
teraz kręcą z niedowierzaniem głową. Gdzie ten koniec świata? Cóż, Dylan Evans przeżył go w 2007 
roku i wrócił, by o tym opowiedzieć. Jednak od początku.

Dr Evans, psycholog i ekspert od sztucznej inteligencji zaczął sobie pewnego dnia zadawać pytanie: 
jak skończy się znana nam cywilizacja? Jak wspominałam na początku, opcji jest wiele. On postawił 
na kryzys ekonomiczny i brak środków naturalnych. Te rozmyślania wkrótce przerodziły się w manię. 
Manię, która doprowadziła do tego, że Dylan Evans postanowił stworzyć eksperyment o nazwie Uto-
pia. Wierzył, że w przypadku końca świata, najlepiej poradzą sobie ci, którzy odpowiednio wcześniej 
opuszczą wielkie miasta – źródło pewnego chaosu – przeniosą się w niedostępne miejsce i zaczną żyć 
w sposób najprostszy z możliwych. W zgodzie z naturą, samowystarczalni, hodujący zwierzęta, pielę-
gnujący warzywa, a z czasem także robiący własne ubrania. 

Można uznać, że to pomysł genialny w swej prostocie. Kto z nas, zmęczony wyścigiem szczurów, 
nie chciałby czasem uciec do jakiejś chatki w górach i zająć się podlewaniem pomidorków. Tyle, że dr 
Evans, kiedy już się rozpędził, nie potrafił się zatrzymać. Zaczął rekrutację przez internet ludzi, którzy 
mieliby uczestniczyć w jego – przynajmniej w planach – kilkumiesięcznym, całkowicie kontrolowa-
nym i czysto teoretycznym projekcie. Sprzedał dom. Rzucił pracę. I przeprowadził się gdzieś na pole 
na północ Szkocji, by założyć samowystarczalną społeczność. Wkrótce jednak okazało się, że Utopia 
wcale taka wspaniała i idealna nie jest. Głód, chłód i brud, przeciekające jurty, problemy z przywódz-
twem, brak środków finansowych na dokupywanie niezbędnych przedmiotów, a przede wszystkim 
z dnia na dzień powiększająca się paranoja, będąca mieszanką fatalizmu, depresji i schizofrenii 
spowodowała, że – przynajmniej dla Evansa – eksperyment Utopia zakończył się w szpitalu 
psychiatrycznym. I nie zdradzam w tym momencie wiele, bo książka zaczyna się od rozra-
chunku z samym sobą właśnie w szpitalu, a książka ma nam przybliżyć cały proces 
powstawania eksperymentu Utopii oraz życia w odosobnionym miejscu, z grupą 
ciekawych choć czasami dosyć kontrowersyjnych indywiduów. 

„Eksperyment Utopia” Dylana Evansa to świetna książka o urojonej apo-
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kalipsie, o tym, jak poradziliby sobie współcześni ludzie w przypadku ewentu-
alnego końca świata, ale też o psychice i psychologii ludzkiej. Evans pokazuje jak 

niewiele jest między rzeczywistością, a fikcją, w którą jesteśmy w stanie aż za łatwo 
uwierzyć. I potwierdza to nie tylko przypadek samego Evansa, ale wielu społeczności, podobnych 

do jego eksperymentu Utopia, które istnieją i mają się dobrze, a ludzie w nich mieszkający wierzą, 
że ich wizja rzeczywistości jest jedyna i słuszna, a ich mikroświat jest właśnie Nowym Wspaniałym 
Światem. 

Autor: Dylan Evans 
Tytuł: Eksperyment Utopia 
Wydawnictwo: Relacja 
Tłumacz: Grażyna Chamielec  
Data wydania: 13 kwietnia 2016 
Liczba stron: 238 
ISBN: 978-83-65-08737-9
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KOSMICZNA, MELANCHOLIJNA 
MINIATURA

Aleksander Kusz

Gdy przeglądałem zapowiedzi Wydawnictwa Komiksowego na wrze-
sień, już wiedziałem, że koniecznie muszę mieć dwa komiksy - Mo-
oncop i Codzienną walkę. Ta druga pozycja została przesunięta na 
koniec listopada, więc mam jeszcze dłuższą chwilę, żeby przeczytać 
i Wam omówić. A dzisiaj z chęcią omówię Mooncop Toma Gaulda.

Rewelacja! Jeżeli miałbym podsumować ten komiks jednym słowem, to pasuje tutaj tylko: rewela-
cja! Świetny komiks. A co otrzymujemy konkretnie? Niewiele. Treści jest tyle, co kot napłakał. Oprócz 
tego granatowo bure rysunki jak ze szkolnego zeszytu, statyczne, proste, jakby ktoś testował, czy jest 
w stanie cokolwiek narysować. Są proste postaci, które niewiele robią i niewiele mówią. Ale jakie to 
jest rewelacyjne! Dawno nie czytałem tak dobrego komiksu, odjechanego komiksu, prostego, melan-
cholijnego, nostalgicznego.

Pewnie już zauważyliście, że komiks bardzo mi się spodobał. Oznajmiłem Wam to jeszcze przed 
jego opisaniem. Czasami tak mam, że muszę się z Wami podzielić dobrym słowem, dobrą książką, 
dobrym komiksem. To jest właśnie taki komiks.

Oczywiście, jest to komiks specyficzny, tutaj też już się pewnie tego domyśliliście. To jest tak na-
prawdę komiks o niczym. A może jednak o czymś jest? 

Opowiada historię Księżyca, ale nie takie traperskiego, z astronautami zdobywcami w tle (chociaż 
Neila Armstronga też mamy). Mamy księżyc dekadencki, opuszczany, zrobotyzowany, porzucony.

Mooncop to opowieść o policjancie na Księżycu. Ale nietypowym policjancie, bowiem ludzie żyją-
cy na Księżycu właśnie pakują się i szykują do powrotu na Ziemię. Powoli wszystko się zmienia, ludzie 
odchodzą, a policjant zostaje na służbie. Prosi nawet o przeniesienie, ale zamiast przeniesienia dostaje 
robota terapeutę, bowiem dowództwo myśli, że wpadł w depresję. Policjant wykonuje wciąż swoje 
obowiązki, ale wie, że jakby ich nie wykonywał, to nic by się nie stało. Po prostu, codziennie podąża 
od czynności do czynności. Tak sobie ustawił życie, że sam prawie zamienił się w robota. Każdego 
dnia robi praktycznie to samo, co poprzedniego. A wokół niego następują powolne zmiany. Wy-
jeżdżają kolejne rodziny, aż w końcu na księżycu zostaje naprawdę niewielu ludzi.

Wracając do szaty graficznej - kreska, jak już wcześniej wspomniałem, jest prosta, ro-
dem z historyjek obrazkowych z czasopism. Tło prawie nijakie, a wszystko proste 
aż do bólu. Jednak to idealnie pasuje do całości, do przewijającej się melancholii, 
lekkiej depresji i tęsknoty za czasami świetności. 
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Pomimo tego, że chodzi o  Księżyc, to jednak mamy tutaj scenerię jak z małego mia-
steczka - wszyscy się znają, wszystko jest poukładane, każdy drobiazg, który jest nie-
zgodny z tym, co być powinno, jest natychmiast dostrzegany i sprawdzany. To nie Księżyc 
zdobywców, to Księżyc zwykłych ludzi, którzy próbują żyć tak, jak potrafią, jak najlepiej.

W tym komiksie dostajemy przede wszystkim klimat. Nie feerie obrazków, nie świetny po-
mysł fabularny, czy serię twistów. Dostajemy klimat i jest świetnie. Klimatycznie powiedziałbym.

Bardzo polecam. Komiks mnie oczarował. Cieszę się, że Wydawnictwo Komiksowe wydaje tego 
typu pozycje. 

Autor: Tom Gauld 
Rysunki: Tom Gauld 
Tytuł: Mooncop 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Komiksowe (Prószyński i S-ka) 
Tłumacz: Wojciech Szot 
Data wydania:  wrzesień 2016 
Liczba stron: 96 
ISBN: 978-83-8069-438-5
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NIE MA DOBRA I ZŁA, 
SĄ TYLKO INTERESY

Magdalena Makówka

Zimna wojna trwa w najlepsze, właśnie umarł Józef Stalin, a na Kremlu roz-
poczęła się walka o władzę. Spokoju brakuje także w Waszyngtonie, gdzie 
punkt kulminacyjny osiąga czerwona gorączka i polowanie na czarownice, 
w których rolę przejęli komuniści. W tym gorącym okresie pewien agent 
CIA marzy o odejściu na emeryturę i rozpoczęciu nowego życia. Zanim bę-
dzie mu to dane musi zmierzyć się z ostatnim zadaniem - znalezieniem szpie-
ga w szeregach Centralnej Agencji Wywiadowczej. Sceneria godna powieści 
szpiegowskiej, wystarczy wykreować ciekawego bohatera i nie najgorszą fa-
bułę. Czy autorowi udało się sprostać temu zadaniu?

George Mueller ma dość. Nudzi go praca szpiega i toczenie podjazdowych wojenek z FBI. Stracił 
wiarę w system, nie działa na niego propaganda operująca pojęciami dobra i zła. Napisał już dymisję, 
czeka tylko na odpowiedni moment, by wręczyć ją szefowi. Zgadza się podjąć ostatniego zadania, 
zwerbowania radzieckiego dyplomaty, którego poznał podczas misji w Wiedniu. Ów Rosjanin ma po-
móc w poszukiwaniach podwójnego agenta - tajemniczego Protokoła, przez którego życie straciło już 
kilka osób pracujących dla CIA. W czasie wypełniania misji Mueller poznaje młodą aktorkę, siostrę 
starego przyjaciela z czasów studenckich, a obecnie kolegi z pracy.  Znajomość z kobietą skomplikuje 
życia agenta. Stanie on przed wyborem: czy wciąż służyć ojczyźnie za wszelką cenę, czy też pójść 
drogą własnego szczęścia.

Człowiek honoru to bez wątpienia powieść szpiegowska. Niby ma wszystko, czego potrzeba, aby 
stworzyć udaną książkę z gatunku. Są podwójni agenci, piękne kobiety, spotkania w publicznych to-
aletach, wielka polityka w tle. Brakuje tylko jednej rzeczy - tempa. Akcja powieści, jak na powieść 
sensacyjną, jest stanowczo zbyt wolna. Jednocześnie spokojny rozwój fabuły nie buduje napięcia, a je-
dynie nuży. Dopiero w połowie wydarzenia nabierają tempa. Do tego,  pewne rozwiązania fabularne 
są mało wiarygodne, podczas lektury zdarzało mi się zastanawiać, czy pracownicy CIA naprawdę byli 
aż tak naiwni? 

Mueller nie odpowiada stereotypowemu wizerunkowi tajnego agenta. To bardziej uczony niż szpieg. 
Czytelnik poznaje go w momencie swoistego kryzysu wiary. Wiary w to, że Stany Zjednoczone to im-
perium dobra, zaś ZSRR jest ucieleśnieniem zła. Dzięki temu w powieści amerykańskiego pisarza nie 
znajdziemy niepotrzebnego patosu. Zamiast kryształowego wizerunku USA, przedstawiony został kraj 
pełen wad, w którym władzę sprawują ludzie, dbający tylko o swoje dobro lub też będący zwy-
kłymi oszołomami. Bohaterowie Człowieka Honoru nie zostali odmalowani w czerni lub bieli, 
w ich kreacjach dominują różne odcienie szarości. Autor zdaje się wręcz kpić z amerykańskiego 
poczucia honoru i przekonania w to, że to właśnie Amerykanie, grają rolę tych dobrych na 
kartach historii. Przez to, sam tytuł powieści nabiera ironicznego wydźwięku. 

Wracając jednak do głównego bohatera. Vidich starał się przedstawić mo-
tywacje, które nim kierują, ukazać go, jako postać niejednoznaczną. Niestety 
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Mueller nie zaciekawia. Najlepszym określeniem, jakie do niego pasuje to nijaki. Podczas 
lektury ani mnie nie irytował, ani mu nie kibicowałam. Niestety nie jest to postać zapada-
jąca w pamięć. 

Realia historyczne, w jakich rozgrywa się akcja, zostały wiernie odwzorowane. Czyta-
jąc powieść możemy obserwować rywalizację pomiędzy CIA a FBI, senacką komisję tropiącą 
komunistów, atmosferę nagonki na komunistów, która mogła dotknąć zupełnie przypadkowe osoby. 
W mojej opinii właśnie tło wydarzeń jest najmocniejszym punktem prozy Vidicha. 

Mam pewien problem, żeby podsumować Człowieka Honoru. Z jednej strony książkę czytało mi 
się przyjemnie, z drugiej jednak nie ma w niej nic, co zapadłoby w pamięć. Bez wątpienia ci, którzy 
szukają sensacyjnej powieści, w której błędy logiczne nie biją po oczach na każdej stronie, będą usa-
tysfakcjonowani lekturą. Jednak tym, którzy do tej pory nie mieli zbyt dużo do czynienia z tego typu 
literaturą, radzę poszukać czegoś bardziej wyrazistego. 

Tytuł: Człowiek honoru 
Autor: Paul Vidich 
Tłumaczenie: Piotr Kaliński  
Wydawnictwo: Czarna Owca  
Data wydania: 2016 
Liczba stron: 255 
ISBN: 978-83-8015-321-9
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PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

Maciej Rybicki 

Przy okazji recenzowania Łowcy dusz – drugiego tomu Deadpoola w linii 
Marvel Now! – zwróciłem uwagę, że w porównaniu z albumem otwierają-
cym serię pisaną przez Briana Posehna i Gerry’ego Duggana widać wy-
raźną tendencję zwyżkową. Dobry, zły i brzydki wpisuje się w ten trend, 
nawet jeśli momentami prezentuje nieco zaskakujące podejście do postaci 
Deadpoola (a może właśnie dzięki temu?).

Album składa się z dwóch odrębnych historii, wyraźnie się od siebie różniących. Pierwsza z nich 
jest bardzo zbliżona do tej, która otwierała tom drugi – jako punkt wyjścia przyjmując stylizowaną 
retrospekcję. Tym razem scenarzyści zabierają Deadpoola w lata 70., gdzie ten wplątuje się w aferę 
z udziałem duetu Power Man i Iron Fist, a także tajemniczego Białego Człowieka. Znów świetną 
robotę wykonuje odpowiedzialny za warstwę graficzną Scott Koblish wspomagany przez kolory-
stę Vala Staplesa. Powraca więc stylizacja na komiks z epoki, na co składają się zredukowane, 
czasem się „rozjeżdżające” kolory, specyficzna kreska, „ubrudzone”, pożółkłe strony, traktowana 
z przymrużeniem oka odredakcyjna narracja  i ewidentny klimat retro – wszystko to wpisuje się 
w szalony klimat serii. I podobnie jak poprzednio, także i ta historia ma swoją konkluzję w czasach 
współczesnych. Czuć tu mnóstwo twórczego luzu, bez trudu dostrzec można przerysowanie epoki. 
Dobrze wypadają też relacje między postaciami i oczywiście (jak na Deadpoola przystało) mamy 
mnóstwo swobodnego humoru. W skrócie zgrabna, może niewymagająca, ale z pewnością zabawna 
historyjka.

I tu przychodzi zaskoczenie, bo zasadnicza część albumu (pięć z siedmiu składających się nań ze-
szytów) to opowieść prezentująca dość nietypowe podejście do postaci Najemnika z Nawijką i opowie-
ści obsadzających go w roli głównej. Wyraźnie poważniejsza, kilkuzeszytowa opowieść eksplorująca 
przeszłość Deadpoola. Jak się okazuje, ktoś bezustannie bohatera śledzi, a krótkie śledztwo pozwala 
znaleźć powiązania z programem superżołnierza. Nietrudno się domyśleć, że sprawa łączy się też 
poniekąd z Wolverinem i Kapitanem Ameryką, którzy szybko zostają w intrygę wplątani. Nieco za-
skakuje fakt, że historia uderza w nieco poważniejszy ton i stanowi dowód na to, że Deadpool  (jako 
tytuł)  nie musi być sprowadzony do roli co najwyżej zbioru one-linerów i obscenicznych gagów okra-
szonych sporą ilością przemocy, gościnnych występów, czy łamania „czwartej ściany”. Oczywiście 
typowe poczucie humoru wciąż tu jest. Nie ma czego się obawiać – Deadpool jest jak zazwyczaj 
wyszczekany i obsceniczny, zabawny. Scenarzyści puszczają oko do czytelnika umiejscawiając 
akcję w dość zaskakującym punkcie na Ziemi, czy też wprowadzając jeszcze jedną supergru-
pę… choć niekoniecznie w sposób jakiego ktokolwiek by się mógł spodziewać. W za-
sadzie jedyne, co można zarzucić scenariuszowi, to średnio wiarygodnie przedsta-
wiony antagonista, choć jest to element, który niknie w zestawieniu z innymi, 
jak najbardziej pozytywnymi fragmentami tej historii.
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Na plus zasadniczej części Dobrego, złego i brzydkiego można zapisać też rysunki… 
z drobnym zastrzeżeniem. Zasadniczo styl Declana Shaveleya jest bardzo prosty, wręcz 
szkicowy. Prawie wszystko wygląda jednak świetnie. No właśnie… prawie. Cap okazuje 
się bowiem być jakimś pechowym wyjątkiem. Na większości rysunków wygląda po prostu 
źle, koślawo.  Jak jednak wspomniałem, na szczęście to wyjątek. Dominują klimatyczne kadry 
i całkiem niezłe kolorowanie, tym razem dzieło Jordiego Bellarie’a, unikające zbędnej pstrokaci-
zny (co jak na Deadpoola także jest raczej nietypowe).

Dobry, zły i brzydki to zaskakująco dobry komiks, pokazujący jak zróżnicowaną, nieoczywistą  po-
stacią może być Deadpool w rękach scenarzystów. W pewnym sensie mamy tu dwie wyprawy w prze-
szłość: pierwszą, szaloną retrospekcję z przymrużeniem oka i drugą, nieco poważniejszą i mrocz-
niejszą. Gdy połączymy to z klasycznym dla tego tytułu humorem, niezłymi rysunkami i licznymi 
gościnnymi występami, można oczekiwać, że trzeci album serii okaże się rynkowym hitem. Tym 
bardziej, że po sukcesie filmu czytelnicy zdają się wykazywać głód Deadpoola i są gotowi przygar-
nąć wszystko z udziałem tej postaci. No to (trochę dla odmiany po np. Thunderbolts Waya) dostaną 
naprawdę niezłą rzecz – prawdopodobnie najlepszy komiks z udziałem Najemnika z Nawijką wydany 
w Polsce do tej pory.

Tytuł: Dobry, zły i brzydki 
Seria: Deadpool 
Tom: 3 
Scenariusz: Brian Posehn, Gerry Duggan 
Rysunki: Scott Koblish, Declan Shaveley 
Tłumaczenie: Oskar Rogowski 
Tytuł oryginału: Deadpool: The Good, the Bad and the Ugly (Deadpool #13-19) 
Wydawnictwo: Egmont 
Wydawca oryginału: Marvel Comics 
Data wydania: wrzesień 2016 
Liczba stron: 156 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Papier: kredowy 
Wydanie: I 
ISBN: 978-83-281-1671-9
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HERMANN HESSE KONTRA PLATON

Marcin Knyszyński

Hermann Hesse był pisarzem-filozofem. W każdej swojej powieści, od „Pe-
tera Camenzinda” począwszy, poprzez „Demiana”, „Siddharthę”, „Wilka 
Stepowego” na „Narcyzie i Złotoustym” skończywszy, porusza on w zasadzie 
bardzo podobne zagadnienia. Pisze on o poszukiwaniu remedium na lęki eg-
zystencjalne ludzkości, o drodze do osiągnięcia duchowego spokoju i rów-
nowagi w świecie traum pierwszej połowy XX wieku, o sposobach godzenia 
dwoistości ludzkiej natury opartej na racjonalnym umyśle i irracjonalnych 
popędach. „Gra szklanych paciorków” to jego ostatnia powieść, wydana 
w 1943 roku. Trzy lata później Hesse otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za 
„szlachetnie podniosłą i różnorodną poezję, która zawsze wyróżniała się świe-
żością natchnienia i rzadko spotykaną czystością ducha”.

Świat „Gry Szklanych Paciorków” to utopia odległa o kilkaset lat w przyszłość od czasów współ-
czesnych autorowi (nazywanych pogardliwie „epoką felietonów”), czasów wojen, upadku wysokich, 
humanistycznych i intelektualnych ideałów. Przyszłość według autora to świat w którym podejście do 
nauki zostało idealistycznie oderwane od jej atrybutów użytkowych i merkantylnych na rzecz walo-
rów czysto umysłowych. Powstają specjalne świeckie zakony, gdzie uprawia się wszystkie duchowe 
i naukowe dziedziny cywilizacyjnej spuścizny ludzkości, metodą wyizolowaną z wpływów zewnętrz-
nego świata i odciętą od wszelkich metodologii używanych dotychczas. Jest to właśnie tytułowa gra 
szklanych paciorków, czyli przede wszystkim próba syntezy całego dorobku intelektualnego ludzkości 
za pomocą specyficznego języka uniwersalnego, który stanowią reguły owej gry. Ale jest to również 
próba rozwoju tegoż dorobku nie na zasadzie pracy w laboratorium z empirycznymi doświadczenia-
mi lecz na zasadzie szukania uniwersalnych wzorców występujących w muzyce, matematyce, sztuce 
czy literaturze i prognozowania na ich podstawie tendencji rozwojowych we wszystkich dziedzinach 
ludzkiej wiedzy.

Powieść jest biografią Józefa Knechta, wybitnie uzdolnionego młodzieńca, który kształci się w dzie-
dzinie tytułowej gry, jako członek jednego z zakonów położonego w fikcyjnej, środkowoeuropejskiej 
Kastalii. Wrażliwy na muzykę oraz widzący przede wszystkim piękno w otaczającej go rzeczywisto-
ści wydaje się idealnym kandydatem na specjalistę w tej materii. Czym w zasadzie jest ta enigmatycz-
na „gra szklanych paciorków”?

Wyobraźmy sobie liczydło. Takie zwykłe, najnormalniejsze, ze sznurkami. Nanizajmy na te 
sznurki paciorki, które mogą symbolizować np. nuty na pięciolinii. Rozbudujmy następnie to 
liczydło o niezliczoną ilość sznurków, wydłużmy te sznurki, dodajmy kolejne liczydła, miriady 
liczydeł, ułóżmy je następnie w różnych płaszczyznach względem siebie a może i nawet w róż-
nych wymiarach. Zróżnicujmy szklane paciorki, wprowadźmy definicje ich znaczeń, 
definicje znaczeń odległości między nimi i definicje wzajemnych układów. Twórz-
my nowe układy, nowe konfiguracje, wnioskujmy na podstawie tych transpo-
zycji o kolejnych przekształceniach, budujmy cały czas nowe pojęcia naszego 
uniwersalnego języka, przekładajmy zasady matematyki, muzyki, sztuki, lo-
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giki, literatury, fizyki a nawet filozofii na ów uniwersalny język i rozwijajmy te dyscypli-
ny. Dokonujmy nowych odkryć, znajdujmy ostatecznie korelacje pomiędzy z pozoru nie 
powiązanymi dziedzinami. Siłą rzeczy, wytwory ludzkiego umysłu, które są oznaczone 
metką „empiria szkiełka i oka”, syntetyzują się z wytworami ludzkiej intuicji, subiektyw-
nych wrażeń, czyli po prostu ludzkiego ducha. A połączenie takie nie przyjmuje już znamion 
nauki lecz sztuki.

Świat przyszłości zafascynowany jest grą szklanych paciorków. Mistrzowie gry, czyli wyszkoleni 
„magistrzy” przewodniczą rozgrywkom publicznym, gdzie dziesiątki pasjonatów uczestniczą w wie-
lodniowych a nawet wielotygodniowych sesjach. Za pomocą heurystycznej metody, z subiektywnych 
cegiełek produkowanych przez ludzkie jednostki, wyłania się nowa, synergiczna wartość, która rede-
finiuje układy prowadzonej gry, wpływa na inne gry toczone później, zmienia interpretację gier już 
odbytych i dokłada wartość dodaną do czegoś co możemy nazwać meta-grą. Nieograniczoną siłą ludz-
kiego umysłu, źródłem prawiedzy, której kompletny zestaw elementów istnieje od zawsze w świecie 
powszechników, trzeba je tylko wydobyć na światło dzienne.

Pomysł oszałamiający choć oczywiście realny tylko w abstrakcyjnym świecie papierowych uniwer-
sów Hermanna Hesse. Nieodparcie przypomina się „Peanatema” Neala Stephensona, gdzie w odosob-
nionych koncentach, deklaranci za pomocą dialogu, siły czystego umysłu rozwijają naukę i filozofię. 
Stephenson pisze jednak lżej, nawet pomimo mocnego filozoficznego ciężaru swej powieści. Hesse 
jest trudny, intelektualnie przeogromny, erudycyjnie i filozoficznie mistrzowski. Ale jednocześnie też 
jest czasem trochę napuszony, piszący w sposób zbyt egzaltowany o wizji przesadnie wyidealizowanej 
i oderwanej od zwyczajnego życia. I często na proste do przekazania prawdy nakłada skomplikowane 
konstrukcje słowne, pompatyczne monologi, bizantyjskie formy trudne do przebrnięcia. Kastalia jawi 
się jako miejsce oczywiście piękne i doskonałe, ale równocześnie mało realne i niewiarygodne.

Okazuje się jednak, że te perfekcyjnie urządzone enklawy czystej myśli, zostały przedstawione 
w taki właśnie sposób z rozmysłem. Hermann Hesse stworzył w swej ostatniej powieści podsumo-
wanie własnej myśli filozoficznej, takie definicyjne opus magnum, na którego kreację miały wpływ 
doświadczenia pisarza z lat trzydziestych i obserwacja rozrastającego się raka hitleryzmu. Czytanie 
książki przez pryzmat wydarzeń współczesnych pisarzowi jest kluczem do jej interpretacji. Bo prze-
cież w powieści nie chodzi tylko o prezentację naprawdę niesamowitego pomysłu na grę szklanych 
paciorków. To też odpowiedzi na pytania: czy taki platoński ideał człowieczego intelektu, istnieją-
cy sam dla siebie jest w ogóle czymś, czym powinniśmy się fascynować? Czy takie oderwanie się 
od spraw przyziemnych i poddanie ścisłemu duchowemu rygorowi jest właściwe? Czy traktowanie 
rzeczywistości jak matematyki, gdzie istnieją tylko prawa i wzory nie powoduje jednocześnie, że 
jesteśmy ślepi na dobro i zło, że negujemy dzień wczorajszy i jutrzejszy, kreując wiekuistą, płaską, 
matematyczną teraźniejszość? Czy rozwój kultury i społeczeństwa może przebiegać w izolacji od 
humanistycznych wzorców? Czy to ludzie powinni służyć nauce czy nauka ludziom? Czy to w po-
rządku aby ludzie-geniusze odcinali się w tak drastyczny sposób od zewnętrznego świata, nękanego 
wieloma problemami? Czy taka droga poszukiwań syntezy wszystkich przymiotów ludzkiego umysłu 
i duszy nie jest przypadkiem tylko mechaniczną kombinatoryką, estetyczną zabawą i rozwiązywaniem 
fascynującej, kolorowej lecz jednak bezużytecznej łamigłówki? Nową religią, która więzi ludzi świa-
tłych i pogłębia cywilizacyjne dysproporcje, zamiast dawać nadzieję na świat wyraźnie lepszy niż ten 

koszmarny, współczesny pisarzowi? Ideałami, które prawdopodobnie nigdy nie 
sięgną bruku ale nigdy w rzeczywistości pozaksiążkowej nie będą osiągal-

ne? Odpowiedzią na powyższe pytania są dzieje Józefa Knechta. Co za 
ich pomocą ma do powiedzenia Hesse pozostawiam do samodzielnego 
sprawdzenia.
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„Gra Szklanych Paciorków” jest napisana w bardzo podniosłym, majestatycznym stylu. 
Coś pomiędzy przypowieścią biblijną, hagiografią i esejem filozoficznym. Jest to najbar-
dziej uboga w akcję książka Hermana Hesse i jednocześnie najpełniejsza jeśli chodzi o fi-
lozoficzne idee. Jest też niestety bardzo hermetyczna, tak jakby Hesse chciał za jej pomocą 
prowadzić idealny dyskurs z idealnym odbiorcą w idealnie patetyczny sposób. Lecz pomimo 
tego, iż fraza pochodzi raczej z tej niewidocznej części platońskiej jaskini to Hesse raczej daje 
Platonowi prztyczka w nos, niż zaprasza go na piwo. Czytanie „Gry Szklanych Paciorków” to olbrzy-
mie intelektualne wyzwanie, jednak warte każdej poświęconej minuty. Nawet jeśli książka izoluje się 
od świata większości czytelników tak samo jak zakonnicy w Kastalii od słabiej rozwiniętego intelek-
tualnie plebsu.

Tytuł: Gra Szklanych Paciorków 
Tytuł Oryginalny: Das Glasperlenspiel 
Autor: Hermann Hesse 
Tłumaczenie: Maria Kurecka 
Wydawca: TMM Polska 
Data Wydania: 2007 
Liczba Stron: 590 
ISBN: 978-83-60717-67-7
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NA TROPIE ZBRODNI

Marek Adamkiewicz

Pierwszy zbiorczy tom „Gotham Central” zostawił po sobie bardzo do-
bre wrażenie. Wizja miasta Batmana, ale bez (większej) obecności super-
bohatera, okazała się zaskakująco odświeżająca. Tytuł skupił się na pe-
rypetiach pracujących w metropolii policjantów z Wydziału Poważnych 
Przestępstw. Ed Brubaker spojrzał bliżej na ludzi, którzy muszą łapać 
przestępców zgodnie z literą prawa i zawsze trzymając się regulaminu. 
Członkowie oddziału, nie mając takich możliwości jak Batman, musząc 
także liczyć się z opinią publiczną i naciskami ze strony władz miasta, są 
często na świeczniku, z czym jednak nie zawsze sobie radzą. A w takim 
mieście jak Gotham, praca nigdy się nie kończy…

„Klauni i Szaleńcy” zawierają cztery opowieści. „Marzenia i Wiara” przybliżają postać recepcjo-
nistki Stacy, jedynej osoby na posterunku, mającej prawo obsługiwać Batsygnał. „Łatwe Cele” trak-
tują o walce funkcjonariuszy z największym szaleńcem Gotham, Jokerem. Tuż przed świętami Boże-
go Narodzenia psychopata terroryzuje miasto, zabijając dwóch funkcjonariuszy publicznych i grożąc 
zdetonowaniem bomby. Czasu na pozbycie się zagrożenia jest wyjątkowo mało. „Życie jest pełne roz-
czarowań” skupia się na śledztwie dotyczącym śmierci dwóch kobiet pracujących w jednej kompa-
nii farmaceutycznej. Z kolei w „Nierozwiązanym” bohaterowie wracają do starej sprawy masakry 
drużyny futbolowej. Kiedyś śledztwem zajmował się Harvey Bullock, który teraz, kiedy nie jest już 
policjantem, wciąż ma na jej punkcie obsesję. Znalezienie sprawcy po tylu latach od zdarzenia, będzie 
jednak wyjątkowo trudne. 

Jak dobrze wiadomo, założenia „Gotham Cenral” są takie, że na pierwszym planie, zamiast Bat-
mana, mamy pracujących w mieście policjantów. Nie znaczy to, ze w ogóle nie uświadczymy tu 
Nietoperza. Bohater pojawia się, jednak albo jest go mało i występuje w tle, albo jest tematem 
marzeń niektórych bohaterów. Tak właśnie jest w przypadku recepcjonistki Stacy. Młoda kobieta, 
po rozstaniu z chłopakiem, zagłębia się w świat fantazji, a tam Batman zwraca na nią uwagę. „Ma-
rzenia i Wiara” to jednak, mimo mikrej objętości, coś więcej niż błaha opowiastka o pragnieniu 
niemożliwym do zrealizowania. Oczami Stacy mamy okazję podejrzeć pracujących na posterunku 
detektywów, a spojrzenie z boku bywa czasami bardzo przenikliwe. Ta, dosyć lekka w sumie opo-
wieść, chwyta jednak za serce.

W „Łatwych Celach” następuje znaczne dociążenie klimatu. Na scenę wkracza jeden z najbar-
dziej nieprzewidywalnych złoczyńców w Gotham, Joker. Tym razem poradzić sobie z nim musi 
policja, udział Batmana w pojedynku z psychopatą jest minimalny. Ed Brubaker i Greg Rucka 
świetnie kreują atmosferę zagrożenia, a w opowiadanej przez autorów historii dominuje nie-
zwykle  duszny klimat – nigdy nie wiadomo kiedy szaleniec uderzy i kto będzie jego 
kolejną ofiarą. Joker cały czas gra, nawet kiedy wpada w ręce policji, dzieje się 
tak z wyboru przestępcy, co tylko potęguje panującą wśród stróżów prawa nie-
pewność. Starcie policji z przestępcą jest niezwykle emocjonujące, a czytelnik 
cały czas czuje wyścig z czasem, w jakim uczestniczą funkcjonariusze. Na 
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pierwszym planie jest tu sensacja, ale scenarzyści znajdują także miejsce na pogłębienie 
rysów psychologicznych swoich bohaterów. 

„Życie jest pełne rozczarowań” wraca do klasycznego, kryminalnego schematu. Mamy 
tu morderstwa i poszukiwanie motywu. Detektywi prowadzą żmudne śledztwo, w którym 
ważny będzie każdy detal. Brubaker i Rucka nadają tym razem całości bardziej kameralnego wy-
dźwięku. W całej historii nie ma ani Batmana, ani jego szalonych adwersarzy. To przypomnienie czy-
telnikowi, że przestępczość w Gotham to nie tylko zamaskowani psychopaci, ale i zwyczajne sprawy, 
które wymagają rzetelnego, policyjnego dochodzenia. Tak samo jak w innych składowych „Gotham 
Central”, także tutaj dużą rolę odgrywa warstwa obyczajowa – bohaterowie to wszak normalni ludzie, 
którzy muszą się borykać także z problemami życia codziennego. Ich życie prywatne jest istotną czę-
ścią tej i kolejnych historii, co bezsprzecznie dodaje im realizmu. 

„Nierozwiązane”, mimo udziału Szalonego Kapelusznika, to także dosyć przyziemna historia. Na-
wiasem mówiąc, umiejętność wplecenia do opowieści jednego z szalonych przeciwników Batmana 
i utrzymanie dużej wiarygodności całości, to rzecz, którą warto docenić. Tym razem na scenę wraca 
Harvey Bullock, postać raczej niejednoznaczna. Niby jest to były stróż prawa, ale ostatnie co można 
o nim powiedzieć, to że działa zgodnie z literą prawa. Ten bohater zawsze był jednak kontrowersyjny, 
i tak też przedstawił go Brubaker. Scenarzysta dobrze pokazuje również w jaki sposób nierozwiązane 
sprawy mogą wpływać na funkcjonariuszy i warunkować ich wybory. Całościowo zaś mamy tu do 
czynienia ze znanym schematem, w którym dzięki rzetelnej policyjnej pracy, zagadka zostaje rozwią-
zana. I trzeba przyznać, że intryga wyjaśniona zostaje w interesujący sposób. To zresztą jest kolejną 
siłą scenariuszy Brubakera i Rucki w tej serii – bez wydziwiania, czerpiąc z najlepszych tradycji 
gatunku, tworzą opowieści, które zwyczajnie intrygują, przy okazji często zaskakując i wytwarzając 
silną relację na linii czytelnik-protagoniści. To nie są anonimowe postaci. Kibicujemy im z całych sił, 
przeżywamy ich porażki i życzymy jak najlepiej, nawet mimo wad, które często wychodzą na wierzch. 
Bo to ludzie z krwi i kości. 

Warstwa graficzna albumu prezentuje się równie dobrze, jak w przypadku „Na Służbie”. Arty-
stów jest tym razem więcej, do Michaela Larka dołączyło kilku innych rysowników, nie zmienił się 
jednak obraz całości – wciąż dużo tu brudu i swoistej surowości. Rysownicy stawiają na realizm, nie 
uświadczymy ani wielkiej efektowności, ani gotyckiego sznytu, ani nadmiaru mroku. Gotham jest tu 
zwyczajnym, szarym miastem i właśnie tak zostało przedstawione. Ponownie – swoje robią stonowane 
kolory, które idealnie pasują do przyziemnych scenariuszy. Pewne różnice w rysowaniu twarzy przez 
kolejnych artystów są do przełknięcia w kontekście faktu, że wszystkie części utrzymane są w podob-
nym graficznym klimacie, co zdecydowanie sprzyja lekturze. 

„Klauni i Szaleńcy” prezentują się przynajmniej równie dobrze, a może nawet nieco lepiej, jak 
pierwszy tom „Gotham Central”. Czytelnik zdążył już dobrze poznać bohaterów i się z nimi zidenty-
fikować. W niczym nie przeszkadza przy tym nawet fakt, że nie ma tu jednej, głównej postaci – rów-
nie ważni są wszyscy detektywi pracujący w Wydziale Poważnych Przestępstw i to faktycznie idzie 
wyczuć. „Gotham Central” to jeden z najlepszych tytułów „okołobatmanowych” wydawanych obecnie 
przez Egmont. Z jednej strony szkoda, że akurat ten nie ukazuje się w twardej oprawie, z drugiej jed-
nak jest to, mimo wszystko, mały istotny szczegół. Najważniejsze jest, że polski czytelnik ma wreszcie 

dostęp do tego cyklu w rodzimym języku. Brubaker i Rucka wraz z rysownika-
mi odwalili tu bowiem kawał niezwykle rzetelnej roboty. 

9/10
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NAKRĘCANI LUDZIE 
I PARADOKS WOLNEJ WOLI 

Magdalena Ishtar Szczepocka

Stworzony przez Tregillisa świat na poziomie estetyki zaliczyć można do 
nurtu steampunk, choć są i znaczące różnice. Po pierwsze, niepokonane 
imperium kolonialne, w tej alternatywnej historii, zbudowała nie Wielka 
Brytania lecz Holandia, bazując na przełomowym wynalazku, jednego 
z największych umysłów XVII wieku, Christiaana Huygensa – mechanicz-
nym człowieku. Po drugie, siłą napędową tej alternatywnej rewolucji prze-
mysłowej okazał się nie kocioł parowy lecz alchemia pożeniona z precyzyj-
nymi mechanizmami zegarowymi. Po trzecie, obyczajowość, moda, nawet 
architektura, choć nadal pełna nostalgii, miast wiktoriańskiej Anglii, od-
syła nas raczej do płócien Rembrandta i Vermeera.

Odważnie wyciągając konsekwencje ze swoich założeń, zarysował autor zupełnie odmienioną mapę 
polityczną świata dwa i pół wieku po owym epokowym wynalazku. Oto ostatnim szańcem opierają-
cym się morzu niestrudzonych mechanicznych wojsk Mosiężnego Tronu jest twierdza francuskiego 
króla na wygnaniu, w głębi Nowego Świata. Izolowani Francuzi, w wielu kwestiach trzymają się kur-
czowo archaicznych obyczajów z czasów świetności króla Słońce, a zarazem bronią się tylko dzięki 
zaawansowanej chemii, zwłaszcza żywicom epoksydowym. Wraz z francuskim dworem za ocean 
uciekł Papież, broniący doktryny Wolnej Woli i prawa do niej także mechanicznych ludzi. Holendrzy 
podążając za kalwińskim determinizmem odrzucają Wolną Wolę jako herezję, a klakierów, jak okre-
ślają mechanicznych, traktują na równi z nieożywionymi przedmiotami.

Tu warto zatrzymać się na chwilę nad głównym problemem powieści. W tym nieco egzotycznym, 
steampunkowo-anachronicznym sztafażu, autor porusza jedno z kluczowych pytań fantastyki nauko-
wej: Gdzie przebiega granica człowieczeństwa? Zaznaczmy od razu, pytanie nie brzmi: czy robot/
android/mechaniczny golem może być samoświadomy, bo powieść otwiera narracja z perspektywy 
takiej ewidentnie świadomej, odczuwającej cierpienie i posiadającej marzenia, maszyny. Byłoby to 
zbyt sztampowe i proste. Znacznie ciekawsze jest ukazanie celowej ślepoty na ten fakt, na której 
zbudowano imperialną potęgę, niby mimochodem ukazując brutalną skuteczność uprzedmiotawiają-
cych mechanizmów niewolnictwa. Swoją drogą, koncepcja geas, zadających cierpienie alchemicznych 
przymusów, zapewniających bezwzględne posłuszeństwo mechanicznych, zdaje się trafnym posthu-
manistycznym komentarzem pod adresem klasycznych praw robotyki Asimova. A to nie koniec, bo 
w sercu Mechanicznego tkwi filozoficzna dysputa o naturę człowieczeństwa, duszy i Wolnej Woli. 
Kiedy Zegarmistrzyni i kat tajnej policji zapytuje swojego więźnia, cytując Spinozę i Kartezju-
sza, o dowody na to, że wszyscy nie jesteśmy jedynie bezwolnymi maszynami z mięsa zamiast 
trybików, odpowiedź nie jest wcale łatwa ani oczywista.

Niewątpliwym plusem książki Tregillisa są barwne i zróżnicowane postacie. Na 
kartach powieści śledzimy losy marzącego o wolności holenderskiego mecha-
nicznego służącego Jaxa, krewkiej francuskiej arystokratki i szpiegmistrzyni 
Berenice i ojca Vissera, katolickiego szpiega w sercu holenderskiego impe-
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rium. Najłatwiej nam, o dziwo, sympatyzować z postacią klakiera, boleśnie zniewolonego 
alchemicznym geas, a później wolnego i rozpaczliwie walczącego o przetrwanie wśród nie 
znanych mu, ścierających się sił. Ucieszyła mnie przyznam prominentna i niesztampowa 
postać kobieca. Berenice nie jest damsel in distress, ani pustą lalką bawiącą się w dworskie 
intrygi, lecz aktywną, choć czasem lekkomyślną, siłą kształtującą dzieje wojny. To żywioło-
wa, inteligentna, pyskata i odważna kobieta z krwi i kości. Niewątpliwie dodaje powieści ognia, 
nawet jeśli czasem irytuje arogancją i kreatywnymi wulgaryzmami. Historia ojca Vissera tymczasem 
nadaje powieści filozoficznej głębi i psychologicznego rysu. Przeżywamy z nim kryzysy wiary i mo-
ralne rozterki, poznawszy zaś najtajniejsze zakamarki jego idealistycznej duszy, tym większą grozę 
odczuwamy wobec jego dalszych losów i czynów.

Po krótkiej ekspozycji, koniecznej dla zrozumienia zasad rządzących światem, akcja powieści na-
biera zawrotnego tempa. Losy trójki bohaterów splatają się i przecinają w nieoczekiwanych konfi-
guracjach. Wobec dynamicznie zmieniających się okoliczności i nie znanych bohaterom zmiennych 
(dodających światu głębi i realizmu) większość planów pali na panewce, wywołując przy tym lawinę 
nieprzewidzianych konsekwencji. Co w sumie daje fabułę wciągającą i nieprzewidywalną, a bohate-
rów zmusza do wykazania się sprytem i siłą charakteru.

Jak na tak wartką i spektakularną akcję, pełną krwawych walk, karkołomnych pościgów i efektow-
nych wybuchów, powieść Tregillisa ma zaskakująco solidne zaplecze naukowe. Poczynając od wspo-
mnianych systemów filozoficznych Kartezjusza, Spinozy, czy katolickich i protestanckich wykładni 
teologicznych; poprzez faktyczne badania naukowe Christiaana Huygensa, pasujące jak ulał do jego 
fikcyjnego odkrycia (konstrukcja precyzyjnego mechanicznego zegara, badania nad falową naturą 
światła i fizyką ruchu, wreszcie zainteresowania astronomiczne); aż po kluczową rolę szyszynki, jako 
siedziby duszy, zarówno w tradycjach ezoterycznych (teozofia Błavatskiej), jak i dualistycznym mo-
delu antropologicznym Kartezjusza; wszystko się zgadza, nawet lokacja grobu Spinozy przy Neuwe 
Kerk w Hadze.

Krótko mówiąc trafia w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, książka przemyślana, oparta na solidnej 
znajomości historii nauki i filozofii, niebanalna, a zarazem pełna akcji i trzymająca w napięciu. Czegóż 
chcieć więcej? Chyba tylko rychłego tłumaczenia kolejnego tomu.

Tytuł: Mechaniczny. Wojny alchemiczne tom I 
Autor: Ian Tregillis 
Tłumacz: Bartosz Czartoryski 
Wydawca: Sine Qua Non 
Data wydania: 2016 
Liczba stron: 455 
ISBN: 978-83-7924-686-1
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ZASKOCZENIE

Hubert Przybylski

Bo czasami jest tak, że autor* zaskoczy** czytelnika. „Nie może być!”, wy-
krzyknie część Was, „Ale jaja...”, wyszepta druga. A jednak, tak jest. Mało 
tego. Taki autor potrafi zaskoczyć nie tylko negatywnie, ale i pozytywnie. 
A to napisze więcej równie dobrego tekstu, jak poprzedni. Albo nowy tekst 
wyjdzie lepszy, niż poprzedni. Albo zrobi jakiś myk z fabułą, który spra-
wi, że czytelnik odwiesi na kołek te funkcje życiowe, które normalnie może 
i funkcjonują, ale są niezwiązane bezpośrednio z czytaniem***. I gdyby to 
pisał Alek, to już byście wiedzieli, że zaraz padnie pochwała książki i jej 
autora. Ale że to piszę ja, złośliwy Nieświeć o duszy karlej, a co za tym 
idzie plugawej i nikczemnej, więc potrzymam Was w niepewności w kwe-
stii, czy „Utracona Bretania”, druga część Kronik Rozdartego Świata Aleksandry Janusz, na-
prawdę zaskakuje tak pozytywnie.

Teraz, tradycyjnie już, będzie akapit poświęcony wprowadzeniu do fabuły powieści, ale że to drugi 
tom cyklu, więc będą spoilery dotyczące pierwszej części. Więc jakby co – czujcie się achtungowani.

No więc, jak zapewne część z Was pamięta, „Asystent Czarodziejki” kończył się ucieczką z pola 
walki i śmiertelną chorobą głównego bohatera. Tom drugi nie zaczyna się wcale optymistyczniej. 
Dziewczyny trafiają do niewoli, a oddzielony od nich Vincent zostaje pozostawiony na pewną śmierć. 
W tym czasie Szalona Meg i Belinde biorą udział w zwycięskim zdobyciu przełęczy, które to jednak 
zwycięstwo ma swoją, całkiem wysoką cenę. Czy wszystkim uda się przeżyć? Czy uda im się po-
wstrzymać Rozdarcie i zagładę obu krain? A tego, to już się ode mnie nie dowiecie. Będę milczał jak 
grób. Będę całkowicie nieprzekupny**** i w ogóle.

No to teraz, gdy już spełniłem swój obywatelski obowiązek, mogę powoli przystąpić do wyjaśnia-
nia tajemnicy zaskoczenia, którego doznałem, lub nie, w trakcie lektury.

Po pierwsze primo – szybkość wydania. Tu jak najbardziej jestem pozytywnie zaskoczony. Total-
nie. Minęły ledwie trzy miesiące od wydania „Asystenta...”, a już możemy przeczytać ciąg dalszy Kro-
nik. Do tej pory, takie coś było możliwe tylko u Pilipiuka. A przecież sam Wielki Grafoman zawsze 
powtarza, że jak zaczął wydawać swoje utwory, to miał tysiące, setki tysięcy stron tekstów gotowych 
do wydania*****. 

Po drugie primo – objętość tomu. „Utracona Bretania” ma ponad 60% stron więcej, niż pierwszy 
tom cyklu. Po odjęciu stron tytułowych i takich tam, pewnie byłoby jeszcze więcej tych procen-
tów******. W połączeniu z szybkością wydania tego tomu sprawia to, że moje zaskoczenie 
staje się bardzo pozytywne*******.

Po trzecie primo – jakość. W 95%******** kontynuacje, zwłaszcza kontynu-
acje świetnych książek, są gorsze. Aleksandra Janusz sprawiła jednak, że jestem 
absolutnie mega pozytywnie zaskoczony, bo w dalszym ciągu jest to wspa-
niała, dojrzała, inteligentna i dżentelmeńska literatura awanturniczo-przygo-
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dowa. Choć trzeba przyznać, że ździebko mroczniejsza od „Asystenta...”. Nie na 
miarę Malazańskiej Księgi Poległych, ale jednak mroczniejsza.

Po czwarte primo – moje zaskoczenie potęguje jeszcze fakt, że „Asystent Czarodziejki” i „Utra-
cona Bretania” to zamknięta całość. Cały czas myślałem, że będzie to kolejna wielotomowa saga, 

w której każdy tom będzie się kończył mniejszym lub większym cliffhangerem, wątki poboczne będą 
się pojawiały i znikały jak grzyby po deszczu, gdzieś hen, za górami, za lasami, albo i na podlaskiej 
wsi. Tymczasem mój pozytywizm zaskoczeniowy rośnie, albowiem jest spora nadzieja na to, że i na-
stępne części Kronik będą właśnie takimi, powiązanymi, ale zamkniętymi opowieściami. 

Czy jest coś, co mnie w tym tomie zaskoczyło niepozytywnie? Nie. Nie ma nic takiego. No to może 
jest coś, co mi się w „Utraconej Bretanii” nie spodobało? Absolutnie. To świetna książka, jak już wspo-
mniałem, równie dobra, jak poprzednia, i tu zwyczajnie nie ma się co nie podobać. Choć przyznam, że 
miałem lekkie wątpliwości takiego a nie innego poprowadzenia wątku miłości Vincenta i Amandine 
[UWAGA – MOŻLIWY NISKO LATAJĄCY SPOILER*********], ale doszedłem do wniosku, że to 
po prostu kolejny przejaw dojrzałości Autorki. I dlatego nie ma tu melodramatycznego rzucania się 
kochanków w tę i we w tę i galopad na oślep, choć z zadartym łbem, jest za to cierpliwość wynikająca 
z rozumienia bezsensu walenia głową w mur i nie pozwalający się poddawać upór płynący z nadziei 
w to, że wszystko w końcu będzie dobrze. I choć takie podejście w prozie Aleksandry Janusz nie po-
winno zaskakiwać (zwłaszcza po lekturze „Domu Wschodzącego Słońca”), to, mimo wszystko, i tak 
byłem jeszcze bardziej pozytywnie książką zaskoczony.

Moja ocena? 9.2/10. Zapytacie pewnie, dlaczego dałem więcej niż ostatnim razem. Dajcie spokój, 
to nieprzyzwoite pytanie. A na serio, to dałem więcej dlatego, że jestem pozytywnie książką zasko-
czony. I od razu wyjaśniam, dlaczego dałem tylko 0.2 punktu więcej - muszę sobie zostawić coś na 
przyszłość. Przecież nie mogę co chwila reorganizować skali ocen. 

Czy polecam tę książkę? No ba! I przyszłe książki Aleksandry Janusz też polecam. W ciemno. Ktoś, 
kto napisał trzy świetne, rozrywkowe, ale jednocześnie mądre powieści, raczej nagle nie zacznie pisać 
byle czego.         

Zapytacie też pewnie, dlaczego w tej recenzji tyle pytań i odpowiedzi. Hmmm... A dlaczego żona 
pod wpływem księżyca gotuje zupę w sześciu garnkach**********? 

A jeszcze muszę dodać, że czekam na ogłoszenie listy nominacji do Żuławskiego. Ciekawi mnie, 
czy żury nominuje tylko jeden, czy oba tomy Kronik. Bo że przynajmniej jedna nominacja będzie, to 
pewnik.

Tytuł: Kroniki rozdartego świata. Tom II. Utracona Bretania 
Autor: Aleksandra Janusz 
wydawca: Nasza Księgarnia 
Data wydania: 21.09.2016 
Liczba stron: 576 (w tym zajawka tomu pierwszego, zdjęcie Autorki*********** i całkowite 
zero reklam) 
ISBN: 978-83-10-13079-2 
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*  Pozwalam sobie na użycie formy męskiej „autora” wtedy, gdy uogólniam. Dla kontrastu dla chwil, kiedy 
będę uszczegóławiał. Czy jakoś tak.  

**  Jak pewnie zauważyliście, temat zaskakiwania czytelnika pojawia się w moich tekstach regularnie.
***  Pamiętając o tym, że każda płeć nieco inaczej do tego podchodzi. Na ten przykład, dziewczyny są fi-

zjologicznie niezdolne do odbycia półtoragodzinnej sesji czytelniczej w toalecie, co facetom przychodzi 
bez trudu. Zwłaszcza, gdy już po pierwszych czterdziestu minutach straci się czucie w dolnych kończynach...

****  Ale jakby ktoś się mocno uparł, to po cichu rzeknę, że uwielbiam czarną (min. 70% kakała) czekoladę z orzechami 
i śliwki w czekoladzie. Ale prawdziwe śliwki w czekoladzie, a nie tę taką śliwkopodobną paciaję w czekoladopodob-
nej, cukrowej brei. I jeszcze lubię toffi i karmel. Najlepiej połączone. I ciasteczka owsiane.

*****  No, może część wymagała lekkiej poprawki, ale to w sumie mało istotne.
******  Choć ostatnimi czasy już prawie z procentów nie korzystam, to wciąż uznaję wynik z zakresu między 60 a 70 

procent za jedynie słuszny. 
*******  I rodzi maleńkie podejrzenie, czy oba tomy przypadkiem nie były napisane już wcześniej...
********  A tego procentu, to akurat strasznie nie cierpię. Nazywam go „śmierdzącym procentem”. W dodatku jest to 

procent, który wymaga bardzo wiele wysiłku i czasu, żeby przestał śmierdzieć nawet po rozcieńczeniu. 
*********  Takie są najgorsze, widać wszystkie szczegóły. A nawet jeśli nie, to można za dużo się domyślić po wypukło-

ściach.
**********  Metafora taka. Nie jestem niczyją żoną, nie bywam pod wpływem księżyca, a do ugotowania zupy nie uży-

wam więcej niż dwóch garnków. I rondla. 
***********  Mam już dwa! Choć to drugie jest tak samo trochę małe do powieszenia na ścianie, jak pierwsze, ale co tam. 
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RODZINA, ACH RODZINA

Marek Adamkiewicz

Dawid Kain to autor kojarzony przede wszystkim z horrorem i opowie-
ściami, nazwijmy je – niesamowitymi. Jego teksty ukazywały się zarówno 
na papierze, jak i w internetowych periodykach, a doświadczenie zebrane 
w krótkiej formie, pozwoliło mu spróbować swoich sił także w dłuższej. 
Szósta już powieść Kaina, „Fobia”, nie epatuje jednak grozą, choć nie bra-
kuje w niej swoistego niepokoju. To książka, która na dobrą sprawę wymy-
ka się szufladkowaniu, jest zarazem łatwa oraz trudna, przyswajalna, ale 
i „ciężka jak neuroleptyk”*. 

Magdalena Kordowa musiała zrezygnować ze studiów, by zaopiekować się chorym ojcem, niegdyś 
poczytnym pisarzem. Dawid Kordowa wydaje się niedomagać psychicznie, a powodem jego stanu jest 
chęć napisania powieści idealnej, jednak poszukiwania, zamiast do wymarzonego literackiego Gra-
ala, prowadzą go raczej w stronę szaleństwa. Sama Magdalena również nie jest najlepszym okazem 
zdrowia psychicznego. Młoda kobieta cierpi na ciężką odmianę fobii, która dzień po dniu dewastuje 
jej życie. Pewnego dnia ojciec znika, a kobieta, chcąc go odnaleźć, musi opuścić bezpieczne gniazdo 
mieszkania, próbując przy okazji przezwyciężyć swoje lęki. 

Na kartach „Fobii” Dawid Kain kreuje intrygujący obraz niedalekiej przyszłości. Technologia bie-
rze górę nad człowiekiem, a wszelkiej maści aplikacje i nakładki coraz bardziej panują nad życiem 
jednostki, stając się niezbędnym elementem egzystencji. Nikt nie szuka alternatywy, wszak owczy pęd 
ma to do siebie, że się go nie neguje. Autor stara się zdiagnozować społeczeństwo, a to, które opisuje, 
nie jest wcale tak różne od dzisiejszego. Ludzie uciekają od problemów. Nikt nie chce zaakceptować 
tego, że życie nie składa się wyłącznie z chwil łatwych i radosnych, ale niesie również problemy 
i smutki. Jednak zaprzeczanie rzeczywistości też nie jest rozwiązaniem. W pewnym momencie pada 
zdanie „Fikcja zaraża i może zabić”. Ta myśl towarzyszy lekturze całości, bezustannie przewijając się 
gdzieś w tle. 

Bohaterowie „Fobii” próbują radzić sobie z codziennością. Z uwagi na swoje dolegliwości, zarówno 
Dawid Kordowa, jak i jego córka, mają małą styczność ze światem zewnętrznym, jednak okoliczności 
zmuszają ich w końcu do wyjścia na zewnątrz. Bohaterka kieruje się troską o ojca, który, mimo że nie 
poświęca jej tyle czasu co kiedyś, a czasami nawet w ogóle jej nie zauważa, wciąż jest dla niej osobą 
ważną na tyle, by ratować ją przed chorobą. Relacje między tą dwójką, nawet jeśli powykrzywiane 
i nietypowe, przynoszą poczucie pokrzepienia i przypomnienie, że nawet w bezdusznym, stech-
nicyzowanym świecie, nawet przy niesprzyjających okolicznościach, wciąż można znaleźć 
przestrzeń dla normalnych, ludzkich uczuć, które potrafią być niezwykle silną motywacją. 

„Fobia” jest powieścią, która intryguje czytelnika na kilku płaszczyznach. 
Pierwsza to wspomniany wcześniej, wykreowany świat technologii zabijającej 
człowieczeństwo. Chęć ułatwienia życia i pęd ku doskonałości doprowadziły 
całe społeczeństwa do momentu, gdy nie dostrzegają one rzeczywistości zza 
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zasłon wszechobecnych i najczęściej ogłupiających aplikacji. Druga, to uczuciowa w grun-
cie rzeczy i bardzo altruistyczna w wymowie opowieść o chęci uratowania życia drugiego 
człowieka, także w obliczu niebezpiecznej choroby. Jest tu również warstwa stricte fan-
tastyczna – motywy przenikania się rzeczywistości, wpływania na wydarzenia w innych 
liniach czasowych i podróżowania po alternatywnych światach. To wszystko może oczywiście 
nie być do końca realne, ale tutaj ostateczny werdykt należy jednak do czytelnika. 

Kain konstruuje całość na zasadzie przypominającej nieco powieść szkatułkową, przywodząc tym 
samym na myśl niezapomniane „Gniazdo Światów” . Tutaj komplikacja wewnętrznych opowieści nie 
jest jednak tak duża jak w przypadku dzieła Huberatha, tym niemniej czerpanie z tak doskonałych 
wzorców, w dodatku w bardzo kreatywny sposób, zasługuje na pochwałę. Pod względem technicznym 
„Fobia” stoi na naprawdę wysokim poziomie, czemu sprzyja nie tylko taka a nie inna konstrukcja ca-
łości, ale i bardzo plastyczny język, jakim posługuje się autor. Przez całość nie trzeba się przedzierać, 
a kolejne rozdziały, przedstawiające na zmianę sytuację Magdaleny i wydarzenia w świecie opisywa-
nym przez jej ojca, przykuwają uwagę zarówno samą fabułą, jak i płynnym stylem Kaina. 

Dla wszystkich tych czytelników, którzy kojarzą Dawida Kaina przede wszystkim z horrorem, 
„Fobia” będzie sporym zaskoczeniem. Powieść niesie ze sobą wiele pozytywnych wrażeń, ujmuje 
niebanalną tematyką i profesjonalnym wykonaniem. Nie wiem czy będzie miała tyle marketingowej 
siły przebicia, by walczyć o najważniejsze branżowe nagrody, ale jak dla mnie, stanowi doskonały 
przykład na to, że fantastyka socjologiczna żyje i ma się dobrze. 

8/10 
 
Autor: Dawid Kain 
Tytuł: Fobia 
Wydawca: Genius Creations 
Data wydania: wrzesień 2016 
Liczba stron: 270 
ISBN: 978-83-7995-069-0 
 
*Notka na okładce
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PIEKŁO CZY RAJ? 3

Aleksander Kusz

Mam przed sobą trzeci tom z pięciu. Jesteśmy już w nowych odcinkach, co 
oznacza, że nie były one wcześniej wydawane w Polsce. Trzeba przyznać, 
że kiedy już Egmont się za coś zabierze, z góry wiadomo, że będzie dobrze, 
solidnie, no i oczywiście za odpowiednią cenę. I nie jest to przytyk z mojej 
strony. W końcu żyjemy w świecie, w którym zazwyczaj za bardzo dobrze 
zrobioną rzecz należy zapłacić bardzo dobrze. Tak, wiem. Ceny tych ko-
miksów bolą, ale przecież wiemy, że coś za coś. I tak jest dobrze.

Przeczytanie tego komiksu potraktowałem jako swoisty test. Wiedziałem, że zamawiając tom trze-
ci, chcę po prostu sprawdzić, jak w pokerze, czy autor ma jakieś dobre karty na ręku. Tom pierwszy 
był sprawnym wstępem do dobrej opowieści. Tom drugi mnie rozczarował. Niestety, całość wyglądała 
na korzystanie na każdym kroku z wzorców i szablonów. Był sprawnie napisany, ale nic więcej. Kalka 
kalki. Zastanawiałem się nad trzecim tomem, czy warto zaglądać do niego, bo przecież nie zostało 
mi już tyle życia do końca, żeby marnować go na złe książki i złe komiksy. Zamiast czytać kiepską 
literaturę, lepiej usiąść sobie na tarasie i pić kawę obserwując przyrodę.

Ale ku mojemu zaskoczeniu, tom trzeci okazał się być ożywczy. Pojawiły się w nim nowe wątki. 
Muszę przyznać, że scenarzysta wreszcie poszedł po rozum do głowy, wreszcie poszerzył horyzonty 
i rozwinął akcję komiksu. I wyszło mu to na zdrowie (komiksowi oczywiście, a nie scenarzyście). Nie, 
żeby zaraz było super i hiper, ale naprawdę zaciekawił mnie ten tom i wiem już, że będę chciał prze-
czytać ten cykl do końca. W końcu zostały mi już tylko dwa tomy, a ile akcji się zapowiada.

Wracając do omawianego komiksu – zestaw autorów się nie zmienił, w dalszym ciągu za scenariusz 
odpowiedzialny jest Brian K. Vaughan, a od strony plastycznej – Pia Guerra. Wiadomo, że zmieniają 
się członkowie zespołów, ale nie ma to zbyt dużego znaczenia dla komiksu jako takiego i zawartego 
w nim konceptu. Tak więc od strony graficznej mamy constans - po prostu bardzo dobra, rzemieślnicza 
robota. Nie ma tu szaleństw, grafika jest podporządkowana scenariuszowi. I to się sprawdza. Po prostu 
dobra robota, bez szaleństw i udziwnień. Gdyby tak było we wszystkich komiksach, które czytam, 
albo próbuję czytać, byłoby fajnie.

Stronę graficzną pokrótce omówiłem, więc teraz napiszę krótko o stronie edytorskiej. I tutaj jest 
„jak zwykle”. Jeśli chodzi o komiksy wydawnictwa Egmont, nie ma się do czego przyczepić. Jest 
dobrze, solidnie - dobry papier i dobra oprawa. Po prostu dobra jakość wydania. 

Pozostaje mi trzecia, dla mnie najważniejsza rzecz do omówienia, czyli strona fabu-
larna. Na szczęście, w trzecim tomie Vaughan zrezygnował z nici fabularnej, którą 
ciągnął nieprzerwanie przez dwa tomy. A mianowicie: samotny, jedyny na świe-
cie mężczyzna odwiedza wszystkie miejsca w USA, żeby napatoczyć się na 
każdą możliwą przygodę, bo przecież jedyny mężczyzna na świecie tak musi. 
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Okazało się, że USA to dla niego za mało. I rozciągnięcie akcji na inne kontynenty, oraz 
morza i oceany przyniosło świeży powiew do serii. Akcja mnie wciągnęła, przeżywałem 
przygody z wraz z Yorickiem oraz jego przyjaciółkami. Cóż mogę napisać, żeby nie spoile-
rować? Niewiele. Yorick powoli staje się mężczyzną, a nie totalnie wielką ciapą  nawet pomi-
mo tego, że dowiedział się, dlaczego przetrwał WKM (Wielki Kataklizm Mężczyzn). Natomiast 
Hero, jego siostra, wreszcie okazuje się być prawdziwą osobą, a nie wyciętą z kartonika rysunkową po-
stacią. Towarzyszki Yoricka - pani doktor i pani agent przeżywają swoje osobiste przygody. Po prostu 
akcja i zarys postaci są o wiele ciekawsze niż w poprzednich tomach, co bardzo pochwalam. Ciekaw-
skich chciałem tylko poinformować, że wreszcie pojawia się sławna dziewczyna Yoricka. A przecież 
założenia komiksu wskazywały na to, że nie będzie łatwo, aby po tak szalonym pomyśle początkowym 
pokazać ją w ogóle. 

Podsumowując – strona graficzna bez zmian, dobra i bardzo dobra. Natomiast odczułem bardzo 
mocną zmianę od strony fabularnej. Oczywiście na plus! Jest o wiele lepiej niż w tomie drugim, a po-
równując do tomu pierwszego, jest podobnie, albo nawet lepiej. 

Zaczynając tom trzeci nie wiedziałem, czy w ogóle go skończę, bo miałem duży niesmak po tomie 
drugim. Kończąc tom trzeci wiem, że na pewno w marcu 2017 sięgnę po tom czwarty. 

Tytuł: Y. Ostatni z mężczyzn. Tom 3 
Autorzy: Brian K. Vaughan (scenariusz), Pia Guerra (rysunki) i inni 
Tłumacz Krzysztof Uliszewski 
Wydawnictwo: Egmont 
Data wydania:  wrzesień 2016 
Liczba stron: 312 
ISBN: 978-83-281-1812-6
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W MATNI STRACHU 

Magdalena Golec

Lubicie horrory? Krwiożercze rośliny i demony, psychopata zakradający 
się do snów, zabójcze nagrania, latające wnętrzności, przerażający klaun... 
Ja dosyć szybko doszłam do wniosku, że nie jest to mój ulubiony gatu-
nek, ani filmowy, ani literacki. Z tego też względu, niespecjalnie ciągnęło 
mnie do powieści Dawida Kaina, który właśnie z horrorami mi się koja-
rzył. Człowiek się jednak zmienia i czasem sam siebie zaskakuje. Dla przy-
kładu, sięgając po najnowszą książkę autora, którego twórczości wcześniej 
nie miało ochoty się czytać. Stąd też wzięła się moja dzisiejsza opowieść 
o „Fobii”. 

W swojej najnowszej powieści, Dawid Kain zabiera nas w bliską przyszłość, w której ludzie żyją, 
będąc nieustannie zanurzeni w nowej sieci - Immersjonecie. Mieszkają w kompleksach mieszkalnych, 
na które składają się bloki, sklepy, szkoły, restauracje, komisariaty, baseny i wszelkie inne atrakcje. 
Jeśli nie chcą, mogą przez całe życie nie wytknąć nosa poza jego granice. Ba! Mogą nawet w ogóle nie 
ruszać się z mieszkania, bo wszelkie potrzebne artykuły i leki dostarczą im drony. W jednym z takich 
kompleksów mieszka Magdalena Kordowa. Bohaterka porzuciła studia, zrezygnowała ze starego stylu 
życia i znajomych. Wszystko po to, by zaopiekować się chorym ojcem - pisarzem, który próbując stwo-
rzyć powieść idealną, zaczął osuwać się w odmęty szaleństwa. Niestety forma psychiczna Magdy też 
nie jest najlepsza. Cierpi na ciężką odmianę fobii, która coraz bardziej odsuwa ją od życia. Oboje już 
od dłuższego czasu nie opuszczają mieszkania, a ich dni nie różnią się jeden od drugiego. Do czasu. 
Pewnego ranka Magda odkrywa, że jej ojciec zaginął. A właściwie, w tajemniczy sposób rozpłynął 
się. Jedyne, co po nim zostało, to ostatnia powieść „Kres komunikacji”, w której kryją się wskazówki 
do rozwiązania zagadki jego zniknięcia. 

„Fobia” nie jest powieścią, którą można łatwo zaszufladkować, przypisując jej jedną, określoną 
łatkę gatunkową. Stanowi raczej ich harmonijną mieszankę, łącząc ze sobą elementy fantastyczne, 
socjologiczne, czy chociażby psychologiczne. Każdy z tych aspektów może mniej lub bardziej zain-
teresować, w zależności od preferencji czytającego. Moją uwagę zwróciły przede wszystkim wątki 
psychologiczne. W głównej mierze myśli, kotłujące się w mojej głowie podczas lektury, krążyły wokół 
fobii i bliskości. Z pewnością zdarzyło Wam się kiedyś poczuć strach, ale czy potraficie sobie wyobra-
zić, jak wyglądałoby życie, gdyby ten lęk był bardzo spotęgowany, przeraźliwy i ciągły? Czy da się 
tak w ogóle żyć? Kain przedstawił tę kwestię z niezwykłą plastycznością. Muszę przyznać, że wizja 
przeogromnego strachu, niszczącego stopniowo każdą sferę życia, odcinającego człowieka od real-
ności, wzbudziła we mnie spory niepokój i grozę. Tylko jak walczyć z takim problemem? I tutaj 
pojawia się właśnie kwestia bliskości, ponieważ samemu nie da się rady. Dopiero z pomocą tej 
drugiej, bliskiej nam osoby można mieć jakąś szansę na zmianę i poprawę jakości życia.

Myślę, że w tej książce umiejętność tworzenia bliskich relacji jest ważna też 
z innych powodów, nie tylko pomaga stawić czoło fobiom. Druga osoba jest 
taką jakby kotwicą, która zakotwicza nas w rzeczywistości, pozwala czerpać 
radość z życia, z bycia tu i teraz. Nie wpadamy w sidła technologii i nieustan-
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nego podążania za aktualnymi trendami w modzie, tak jak społeczeństwo ukazane w „Fo-
bii”. Ludzie w powieści żyją w wirtualnym świecie, chodzą po ulicach nie zauważając, co 
dzieje się wokół nich. Istotna jest jedynie lekka rozrywka, zabawa, przynależność do jakieś 
grupy i ślizganie się po powierzchni tematów. Brak głębszej analizy, myślenia o czymś po-
ważniejszym, bardziej skomplikowanym. Czyżby oni wszyscy cierpieli na jakiś rodzaj fobii? 
A może tak właśnie zaczyna się proces prowadzący do kresu komunikacji?

W czasie czytania wyczuwałam niekiedy (choć może to tylko moje wrażenie) pewne zmęczenie 
współczesnym światem, powierzchownością kontaktów międzyludzkich, brakiem refleksji, głębszych 
treści, politycznym jazgotem. Tak, jak gdyby autor chciał zwrócić uwagę, że ta droga daleko nas nie 
zaprowadzi. To z kolei przywodzi mi na myśl jeszcze jeden, mały wątek, dotyczący pisarstwa. Postać 
pisarza, próbującego stworzyć utwór ważny, a nie tylko komercyjny. Pisarz, który słowami pragnie 
wpłynąć w jakiś sposób na odbiorcę, poruszyć go, skłonić do działania. Jeśli spojrzeć w takich kate-
goriach na „Fobię”, to wydaje mi się, iż Kainowi ta sztuka się udała. Nie jest to lekka lektura, chociaż 
napisana sprawnym, sugestywnym językiem. Powieść jest ciężka od treści i emocji, może miejscami 
nieco przejaskrawiona, ale z pewnością nie pozostawia czytelnika obojętnym. Dla mnie, dodatkowo 
miała również pewien wydźwięk osobisty. Podeszłam do niej z pewną rezerwą oraz nieufnością, ale 
nie żałuję, że po nią sięgnęłam. „Fobia” okazała się interesującym, budzącym emocje utworem.

Tytuł: Fobia 
Autor: Dawid Kain 
Wydawca: Genius Creations  
Data wydania: wrzesień 2016 
Liczba stron: 268 (łącznie z reklamami) 
ISBN: 978-83-7995-069-0
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CZY DA SIĘ ZNISZCZYĆ NIETOPERZA?

Marek Adamkiewicz

Opowieść zakrojona na tak wielką skalę jak „Wieczny Batman”, musi 
mieć zarówno wzloty, jak i upadki. Na przestrzeni pięćdziesięciu dwóch 
zeszytów nie sposób zachować wysokiego poziomu, a niektóre odcinki nie 
mogą być niczym więcej, jak fabularnymi wypełniaczami. Było to dosko-
nale widoczne w dwóch pierwszych tomach zbierających tę historię w ca-
łość – scenarzyści otwierali kolejne wątki, inne przedłużali, a o następnych 
na długo zapominali, ale musiał nadejść czas, kiedy wszystko zacznie się 
łączyć w całość, a czytelnik pozna odpowiedź na pytanie, kto tym razem 
chce zniszczyć życie Batmana. Projekt, który powstał na 75-lecie bohatera, 
został w końcu zakończony. A w jakim stylu? O tym poniżej.

Historia zostaje podjęta tam, gdzie zostawiło ją zakończenie drugiego tomu. Łotr, z którym musiał 
zmierzyć się Batman, okazuje się być kolejnym z pionków, zaproszonych przez głównego złoczyńcę 
do zniszczenia Gotham i jego obrońcy. Odkrycie kto stoi za całym chaosem będzie jednak zadaniem 
o wiele trudniejszym niż się początkowo wydawało, zwłaszcza w obliczu kolejnego etapu złowiesz-
czego planu, polegającego na odcięciu Batmana od funduszy Wayne Enterprise. Jakby problemów było 
mało, uwolnieni z Arkham złoczyńcy panoszą się po mieście, a żeby ich zneutralizować na wyżyny 
umiejętności będzie się musiał wznieść nie tylko sam Batman, ale każdy z jego pomocników. A to 
dopiero rozgrzewka przed ostateczną konfrontacją ze sprawcą całego zamieszania.

„Wieczny Batman” stara się być swoistym „best ofem” Nietoperzowych motywów. Nie jestem jed-
nak pewien, czy taka droga jest odpowiednia. Poszczególne wątki mogą się oczywiście podobać, ale 
drugą stroną medalu jest brak odpowiedniego określenia w jaką stronę chce ta historia podążać. O ga-
tunkowym rozstrzeleniu wspominałem w recenzjach poprzednich tomów, tym razem również jest to 
cecha widoczna, choć na szczęście nieco mniej. Dobitnie widać jednak, że twórcom chodzi w zasadzie 
tylko o akcję. W tym wielkim projekcie brakuje miejsca na Batmana-detektywa, który zmierza do 
celu dzięki sile swojego intelektu i umiejętności dedukcji, nie zawdzięczającego większości swoich 
sukcesów technologii. Ta oczywiście również jest częścią specyfiki tej postaci, ale nie powinna stać na 
pierwszym planie, tylko być dodatkiem. 

Początkowe zeszyty tego tomu, jeszcze bardziej niż poprzednio, przywodzą na myśl „Knightfall”. 
W przypadku „Wiecznego Batmana” jest to jednak zaledwie część fabuły. W klasycznej serii uwol-
nienie złoczyńców i próba opanowania sytuacji przez Batmana, stanowiła główną atrakcję tytułu. 
To wyzwanie naprawdę zniszczyło Wayne’a, czytelnik czuł zmęczenie herosa i rozumiał jego 
brak nadziei i sił do dalszej walki. Tutaj ów motyw jest przedstawiony zdecydowanie mniej 
przekonująco, chociaż jeśli zapożyczać, to tylko od najlepszych. To ponadto jednak zaledwie 
jeden z kilku zawartych w tym tomie wątków, a bliskość zakończenia serii zmusiła 
twórców do powolnego rozwiązywania kolejnych fabularnych odnóg. Przeszłość 
Barda, nanoboty, walcząca o życie Spoiler, paranormalna aktywność w Gotham 
– wszystko znajdzie tu finał, choć niestety często można odnieść wrażenie, że 
twórcy porwali się z motyką na słońce, bo przedstawiane czytelnikowi wy-
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jaśnienia bywają wyjątkowo banalne. W ogólnym rozrachunku w „Wiecznym Batmanie” 
bardziej intrygują rozpoczęcia kolejnych wątków niż ich zamknięcia. 

Trzeci tom „Wiecznego Batmana” to nieustająca akcja, co stanowi zresztą cechę charak-
terystyczną nowoczesnego komiksu superbohaterskiego. To nie czas na przełomowe fabuły, 
na wiekopomne historie, które zapadną w pamięć czytelników na długi czas. Można na taki 
stan rzeczy złorzeczyć, można się jednak z nim pogodzić i przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. 
„Wieczny Batman” jest bowiem akcyjniakiem z całkiem wysokiej półki. Scenarzyści co chwilę stosują 
zawieszenia akcji (oryginalna forma zeszytowa niejako taki ruch wymusza), co skutkuje tym, że nie 
ma tu miejsca na bezruch. By koło się toczyło, trzeba co chwilę podrzucać kolejne fałszywe tropy, co 
daje taki efekt, że bohaterowie nie zatrzymują się nawet na moment.

Po raz kolejny nie sposób jednoznacznie ocenić warstwy graficznej albumu, gdyż za ten aspekt ty-
tułu ponownie było odpowiedzialnych wielu artystów. Sporo więc będzie zależało od indywidualnych 
preferencji odbiorcy. Na przestrzeni zawartych tu osiemnastu zeszytów uświadczymy nieco mroku, 
dostaniemy trochę rysunków uproszczonych, trochę pstrokacizny, jest tu także miejsce na styl bardziej 
kreskówkowy, a kilku artystów wolało postarać się o większy realizm. Krótko mówiąc – dla każdego 
coś miłego. Patrząc całościowo, ilustracje w „Wiecznym Batmanie” stoją na dosyć wysokim poziomie. 
Kolejne numery ukazywały się oryginalnie co tydzień, co jest dosyć istotne w kontekście pracy ilustra-
torów – mimo małej ilości czasu, nikt nie odwalił tu pańszczyzny. 

Trzeci tom „Wiecznego Batmana” nie przyczynia się znacząco do podwyższenia oceny całości. 
Dwie pierwsze części oferowały przede wszystkim akcję, rozkładając całą opowieść na wiele pobocz-
nych wątków, które nie zawsze znajdowały przekonujące rozwiązanie. Bywały momenty, kiedy wyda-
wało się, że historia rozłazi się w szwach, bywały również takie, kiedy można było odnieść wrażenie, 
że twórcy odnaleźli właściwą drogę, by pokazać coś nietuzinkowego. W ostatecznym rozrachunku 
chodziło jednak tylko o rozrywkę. I pod tym względem jest przynajmniej przyzwoicie. Nie sądzę, 
by ktokolwiek spodziewał się po tym projekcie, że będzie to drugi „Powrót Mrocznego Rycerza”. Jak 
mówiłem, to produkt skrojony ma miarę dzisiejszych czasów (szybko, głośno, bezrefleksyjnie), i w tej 
kategorii się broni. Szkoda jednak, że nie wyszło z tego wszystkiego coś ciut bardziej ambitnego. 
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ROMANTYCZNY RECYKLING

Mirosław Gołuński

Książka Krzysztofa Piskorskiego przetacza się niczym fala tsunami 
przez polskie księgarnie zarówno internetowe, jak i stacjonarne. Trudno 
się więc dziwić, że interesując się zarówno powieścią historyczną, jak 
i steampunkiem, sięgnąłem po kolejny w dorobku pisarza utwór. Zda-
jąc sobie sprawę z entuzjazmu, jaki wokół książki zapanował, w swych 
refleksjach nad nim chciałbym zastanowić się również nad jego popu-
larnością. Stąd w tytule recenzji słowo „recykling”, do którego jeszcze 
powrócę.

Świat, w którym toczy się akcja powieści, to dobrze znana miłośnikom fantastyki alternatywna rze-
czywistość lat 40. XIX (dokładnie, zgodnie z tytułem powieści, roku 1844). Alternatywna, ponieważ od 
początku tegoż wieku wszystko poszło inaczej niż w naszym świecie. Oto dzięki wynalazkom udało się 
stworzyć etherowe wrota, dzięki którym ludzkość uzyskała dostęp do równoległych światów – właściwie 
nie wiadomo, ile ich jest, gdyż poszczególne „etherowe” mocarstwa pilnie strzegą tajemnic swych bram, 
starając się czerpać z odkrytych przez siebie światów zasoby naturalne wykorzystywane do umacnia-
nia władzy w naszym świecie. Siłą rzeczy, inaczej również przebiegła historia Europy, Napoleon nie 
przegrał pod Lipskiem, co zaowocowało utrzymaniem się na poły zależnego Państwa Polskiego mniej 
więcej w granicach znanego z historii Księstwa Warszawskiego. Polacy, chcąc odzyskać utracone zie-
mie (przede wszystkim litewskie) doprowadzili w 1830 roku do wybuchu powstania, które zakończyło 
się klęską, gdyż Rosjanie użyli tajemniczej broni, dzięki której w jednej chwili zniknęło całe Wilno, 
a wszyscy jego mieszkańcy zginęli. W jednym z ostatnich oddziałów powstańczych, u boku Emilii Plater, 
walczyła Emilia Żmijewska, ostatnia z linii kapłanek Żmija, starosłowiańskiego bóstwa chtonicznego 
(stąd nazwisko).

W 1844 Emilia wyrusza w niebezpieczną podróż do Londynu, by wykonać wyrok śmierci na swym 
dawnym przyjacielu, Konradzie, który z wyroku tajnego sądu pod przewodnictwem Juliusza Słowac-
kiego, został skazany za zdradę ojczyzny w roku 1830. Konrad to polski biznesman, który wyjechał 
w latach 20. do Londynu, gdzie rozwinął etherowy interes wuja tak bardzo, że z drobnego przedsię-
biorcy stał się potentatem, z którym muszą się liczyć możni tego świata. Bezpośrednią podróż do 
Anglii uznano za zbyt niebezpieczną, więc Eliza podróżuje w świecie, by poprzez niego dotrzeć do 
Londynu z naszego świata i w ten sposób niezauważona przez angielskie tajne służby znaleźć się 
w pobliżu człowieka, na którym ma wykonać wyrok. Światy równoległe nie rozwijały się tak, 
jak nasz, w związku z czym na podróżniczkę czyhają liczne niebezpieczeństwa z tego bezpo-
średnio wypływające, a i pewien uparty oficer Secret Service stale depcze jej po piętach i nie 
tylko.

Gdy wreszcie uda jej się dotrzeć do Londynu, sprawy skomplikują się jeszcze 
bardziej. Eliza spotka Lorda Byrona, u którego powoła się na znajomość z Ada-
mem Mickiewiczem, spotka starych przyjaciół (wśród których będzie również 
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dwumetrowy… pasikonik z Europy), stanie w obronie poniewieranej londyńskiej 
ulicznicy, a gdy wreszcie dotrze do Konrada, okaże się, że zabicie go nie jest wcale takie 

proste.

Jak widać, mamy więc w powieści mariaż historii i steampunku, przy pomocy których Piskorski 
stara się nam opowiedzieć swoją historię. I do tego momentu niewiele można pisarzowi zarzucić – na 
ogół wartka akcja, niezła znajomość obu konwencji, świetna scena rozszyfrowywania zakodowanych 
rozmaitymi kodami w gazecie wiadomości, w której wraz z bohaterką pisarz pokazuje, jak dużą pracę 
wykonał, przygotowując się do pisania powieści, urocze w swej ironii pastisze znanych dzieł roman-
tycznych („Reduty Ordona” czy „Śmierci Pułkownika” dostosowane do steampunkowych realiów). 

Tylko czy otrzymujemy nową historię? I tutaj mam intelektualną zagwozdkę, którą spróbuję ostroż-
nie wypowiedzieć, absolutnie nie chcąc odebrać ewentualnym czytelnikom przyjemności lektury. 
I będzie mi potrzebne właśnie ów tytułowy „recykling”. Najprościej rzecz ujmując, w myśleniu i lite-
raturze nazywa się w ten sposób wykorzystywanie starych tekstów, obrazów, symboli kulturowych, by 
przy ich pomocy niejako na nowo opowiedzieć stare historie, poddać krytycznej obróbce wcześniejsze 
sposoby myślenia i widzenia świata. Najsłynniejszym w ostatnich latach jest oczywiście „Wiedźmin” 
Andrzeja Sapkowskiego, w który pisarz zrecyklingował mity, baśnie, zastane wzorce kulturowe – ge-
neralnie wszystko, co się dało. 

A jak do tego problemu podszedł w „Czterdzieści i cztery” Krzysztof Piskorski? No właśnie… Przy-
woływanie znanych postaci (Byron, Napoleon, Słowacki, Mickiewicz, Plater), romantycznych wierszy 
znanych ze szkolnych lektur (a nawet obrzędu dziadów – w końcu Eliza nie po to jest kapłanką, by nie 
móc być Guślarzem) czy wreszcie sam tytuł to oczywiście puszczenie oka do czytelnika, szukanie z nim 
wspólnoty, ułatwienie mu orientacji w powieściowym świecie. Ale ten świat opowiada tę samą historię, 
nawet jeżeli Napoleon nie przegrał pod Lipskiem, a Polska nie straciła całkowitej niepodległości po klęsce 
powstania. Jak w niedawnym liście skierowanym do Kongresu Kultury zwróciła uwagę Maria Janion, 
wciąż jako naród żyjemy w romantycznych fantazmatach. I pisarz, począwszy od jakże znamiennego 
dla naszej narodowej wyobraźni tytułu, nie potrafi się od niej uwolnić. Ta powieść niczego nie próbuje 
podważyć, nie opowiada nam nowej historii (jak próbuje to zrobić choćby Witold Jabłoński w „Słowie 
i mieczu” czy „Ślepym demonie”), ale powtarza wszystkie martyrologiczne i heroiczne przekonania, 
jakie mamy na swój temat. Ta powieść nie dyskutuje, lecz wiernie naśladuje wszystko to, co i tak o sobie 
wiemy. I nie ukrywam, że czuję się tym rozczarowany – nie dlatego, że nie czuję się związany z naszym 
romantycznym dziedzictwem (ba, być może czuję je nawet bardziej od ćwierćwiecza parając się lite-
raturą), ale dlatego że spodziewałem się czegoś innego. Wydawało mi się, że intertekstualne gry, które 
prowadzi z czytelnikiem Piskorski, doprowadzą do nowego odczytania epoki. Bo przecież steampunk to 
umożliwia, jak pokazał choćby Ian MacLeod w „Wiekach światła” i „Domu burz”.

Czy to znaczy, że jest to zła powieść? Nie, wiele w niej naprawdę interesujących pomysłów twórczo 
podchodzących do nie przez wszystkich lubianych konwencji. Widzę wysiłek włożony w przygotowa-
nie powieści. Może dlatego poczułem zawód? Może chciałem zobaczyć, że historia mogła potoczyć 
się naprawdę inaczej? Może…
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DOBRY, ZŁY I BRZYDKI

Marek Adamkiewicz

Jonah Hex to bohater (a właściwie antybohater) obecny w Uniwersum DC 
od lat 70. XX wieku. Potwornie okaleczony mężczyzna przemierza drogi 
na Dzikim Zachodzie i podejmuje się różnych zleceń. Mimo że jest łowcą 
nagród, ma również swoisty kodeks honorowy. Łotr o złotym sercu? Nie do 
końca – Hex jest cyniczny, potrafi działać pod wpływem impulsu, a gdy już 
zdecyduje się świadczyć swoje usługi, wówczas na szlaku zostaje zazwyczaj 
sporo szybko stygnących i sztywniejących ciał. Wydawana obecnie przez 
Egmont seria to druga wersja przygód byłego żołnierza Konfederacji. Do 
tej pory ukazały się jej dwa zbiorcze tomy, a w trzecim czytelnik będzie 
miał okazję poznać nieco więcej faktów z przeszłości bohatera. 

Palmiotti i Grey serwują trzy opowieści. Tytuł pierwszej z nich dobitnie świadczy o zawartości. 
„Zemsta” traktuje o odpłacie za dawne krzywdy, tutaj też scenarzyści mówią najwięcej o dawnym 
życiu Hexa i okolicznościach jakie ukształtowały go w zimnokrwistego drania. „Ballada o Tallulah 
Black” nie odchodzi zbyt daleko tematycznie, tyle że tym razem mści się kto inny. Z kolei w „Sa-
motnym Wędrowcu” główny bohater pozna nieoczekiwane konsekwencje mieszania się w nie swoje 
sprawy. 

Najdłuższa składowa tomu, „Zemsta”, jest zarazem najbardziej standardową z zamieszczonych 
w „Początkach” opowieści. Głównego bohatera zastajemy, gdy rozprawia się z bandą wiozącą broń dla 
pułkownika Ackermana, który za jej pomocą chce przejąć nowe tereny. Kolejne etapy przygody Hexa 
są zarazem pretekstem do ukazania poszczególnych momentów z przeszłości łowcy nagród. Otrzy-
mujemy więc historię o tym, jak bohater trafił do niewoli unionistów, dowiadujemy się w jaki sposób 
znalazł się wśród Apaczów oraz poznajemy genezę powstania obrażeń na jego twarzy. Scenarzyści nie 
silą się na specjalną oryginalność – twardy charakter bohatera to efekt trudnego dzieciństwa, ciężkie-
go traktowania w niewoli i zdrady. To wszystko można pokazać w sposób pasjonujący, ale Palmiotti 
i Grey mieli chyba na to za mało miejsca. Poszczególne sceny z przeszłości są dosyć krótkie i rozpisane 
bardzo powierzchownie, a mógł to być materiał na coś dłuższego i o wiele bardziej dramatycznego. 

Motyw zemsty nie zostaje na szczęście zaprzepaszczony. Druga opowieść zamieszczona w albumie, 
„Ballada o Tallulah Black” wykorzystuje go o wiele lepiej. Scenarzystom tym razem udaje się zaanga-
żować czytelnika emocjonalnie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na wyraźnie wyczuwalny 
ciężar gatunkowy. Okrucieństwo i deprawacja są głównymi powodami krwawej wendetty tytułowej 
bohaterki. To co prawda wciąż mainstream, więc nie ma tu dużej dosłowności w pokazaniu tor-
tur i okaleczania, jednak czasami większą siłę rażenia mają niedopowiedzenia. Tak jest właśnie 
w tym przypadku. „Ballada” nie pozostawia obojętnym i sprawia, że kibicujemy wspieranej 
przez Hexa Tallulah Black.

„Samotny Wędrowiec” stanowi z kolei ciekawą interpretację klasycznego 
motywu „kobiety w opałach”. Tym, który musi zdecydować czy pospieszyć 
z pomocą, jest oczywiście Jonah Hex. Jak przystało na tego bohatera, jest 
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on niechętny interwencji, jednak okoliczności zmuszają go do zmiany stanowiska. Świat 
przedstawiony jest miejscem wyjątkowo nieprzyjemnym i, jak to w takich przypadkach 
bywa, dobre intencje mogą okazać się niewystarczające, by w odpowiedni sposób zażegnać 
problem. Scenarzystom trzeba przyznać, że ich zabawa konwencją przyniosła tu bardzo 
ciekawe rezultaty. 

Główną atrakcją tomu jest oczywiście Jonah Hex. Mimo nieciekawego fizys i ciężkiego charakteru, 
jest to postać, którą da się polubić. Bohater, poza chęcią zysku, motywuje swoje działania swoistym 
postrzeganiem sprawiedliwości (której w żadnym przypadku nie należy łączyć z prawem). Najlepiej, 
gdy ktoś za jej wymierzenie zapłaci, ale Hex czasami nagina reguły i pomaga potrzebującym. Czyni 
to niechętnie, ale pewnym jest, że gdy sprawa jest (lub wydaje się być) słuszna, łowca nagród, epatując 
cynizmem, zajmie się tym, co musi zostać zrobione. W „Początkach”, paradoksalnie, najlepiej wypada 
wtedy, gdy jest tłem oraz wówczas, gdy jest enigmatyczny i stanowczy. Wtedy intryguje. Kiedy zaś 
Palmiotti i Grey zagłębiają się w jego przeszłość, do głosu dochodzi banał. Chęć powiedzenia więcej 
nie zawsze przynosi pożądane rezultaty, czasami lepiej pozostawić bohatera z niejasnymi pobudka-
mi i niedopowiedzianą przeszłością. Mniej czasami znaczy więcej – widać to dobitnie w zawartych 
w „Początkach” opowieściach.

Każda składowa tomu zilustrowana jest przez innego artystę. Jordi Bernet nie do końca dba o szcze-
gół, jego prace są dynamiczne, dosyć umowne, jednocześnie jednak idealnie pasują do konwencji 
westernowej. Phil Noto stawia na ostre kontury i duży realizm w rysowaniu twarzy. Jego rysunki 
sprawiają wrażenie tworzonych na komputerze, są bardzo wyraziste, ale zarazem także dosyć specy-
ficzne. Według mnie pasują do opowiadanej historii, ale zapewne nie wszystkim odbiorcom taki styl 
podejdzie. Najbardziej typowy komiksowy styl prezentuje Val Semeiks. Jego rysunki przywodzą na 
myśl prace Andy’ego Kuberta, są wyraziste i dynamiczne, dużo w nich treści i elementów, co może 
powodować lekki przesyt. Są interesujące, ale dobrze, że towarzyszą najkrótszej historii w zbiorze.

„Jonah Hex” stanowi ciekawą odskocznię od typowej dla DC Comics tematyki superbohaterskiej. 
Tytułowy bohater jest na tyle wyrazistą postacią, że z miejsca potrafi wzbudzić zainteresowanie. 
Oczywiście, gdy scenariusz jest słaby, nie pomoże nawet najbardziej intrygująca postać, na szczęście 
tym razem taka sytuacja nie ma miejsca. Co prawda pierwsza składowa tomu lekko zawodzi, ale dwie 
pozostałe (mimo że mniejsze objętościowo) są na tyle dobre, że zostają w pamięci i warunkują osta-
teczną ocenę całości. 

7/10 
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GROZA FOLKLORU

Marek Adamkiewicz

Natura nie znosi próżni. Ledwo na naszym rynku zakończone zostało wy-
dawanie „Fatale”, już pojawia się nowy horrorowy tytuł, który ma spory 
potencjał, by przykuć uwagę czytelników. Tym razem Mucha Comics ude-
rza jednak w nieco inne rejony grozy. Na tapetę zostaje wzięty amerykański 
folklor. Małe miasteczko i wiedźmy – połączenie, któremu trudno zarzucić 
oryginalność, jednak, jak udowadniają autorzy „Hrabstwa Harrow”, nawet 
temat wydawałoby się dosyć ograny, można przedstawić w sposób interesu-
jący, gdy spojrzy się na niego z innej niż zazwyczaj strony. W „Niezliczonych 
Duchach” otrzymujemy pierwsze cztery zeszyty tej, rozpoczętej oryginalnie 
w 2015 roku, serii. 

Historia rozpoczyna się od spalenia przez mieszkańców hrabstwa Harrow czarownicy. Ta jednak, 
wraz ze swoim odejściem z tego świata, zapowiada, że jeszcze powróci, by wywrzeć na swoich opraw-
cach pomstę. Osiemnaście lat później wydaje się, że klątwa zaczyna się spełniać. Młoda Emmy, żyjąca 
wraz ojcem nieopodal lasu, może być kolejnym wcieleniem wiedźmy. Dziewczyna ratuje od śmierci 
zdeformowanego cielaka, dowodząc tym samym posiadania niepokojących umiejętności. Emmy nic 
jednak nie wie o swoim przeznaczeniu – ani ojciec, ani nikt inny, nie uświadomił jej, że może być kimś 
innym, niż jej się wydaje. Zamiast wyjaśnienia sytuacji, młodą kobietę czeka trudne wyzwanie – gdy 
mieszkańcy hrabstwa postanawiają pozbyć się jej z powierzchni świata, musi uciekać w głąb lasu, 
a tam czekają na nią istne dziwy.

Hrabstwo Harrow to lokacja na pozór zwyczajna, a jednak ma w sobie dużą dozę niesamowitości. 
Rzeczy nadprzyrodzone nie są tu niczym dziwnym. Nie towarzyszą być może życiu codziennemu 
mieszkańców, jednak nikt nie neguje ich występowania zaraz obok, w cieniu. Stwory, duchy, magia, 
czarownice – to wszystko jest dla scenarzysty, który wychował się na amerykańskiej prowincji, tema-
tyką dobrze znaną, i jest to wyraźnie wyczuwalne w toku fabuły. Czytelnik przyjmuje istnienie rze-
czy nadprzyrodzonych jako oczywistość, coś co nie jest nieokreśloną, występującą daleko fantastyką. 
A właśnie o to tu chodziło. Bunn jest dodatkowo bardzo sugestywny, wykreowany przez niego klimat 
niesamowitości urzeka – to nie jest ten typ grozy, który ma przerażać, ale raczej wywoływać niepokój. 

Gotycki klimat to jedno, drugie to akcja. Mimo stosunkowo niewielkiej objętości, dzieje się tu cał-
kiem dużo. Scenariusz wrzuca do jednego wora wiedźmę, duchy, a nawet demoniczną istotę, wszystko 
zaś towarzyszy poszukiwaniom Emmy, która stara się odkryć prawdę o sobie samej. Elementy 
zostają wymieszane w interesujący sposób, tworząc całość przekonującą, nienachalną i niesamo-
witą. Ponadto Bunn odkrywa kolejne karty w sposób przemyślany, dzięki czemu obraz całości 
jest sensowny i przykuwa uwagę czytelnika. 

Główna bohaterka „Hrabstwa Harrow” pokazana jest jako dziewczyna niewin-
na, która dużo czasu poświęca na marzenia, a jej rozbudowana wyobraźnia po-
maga dostrzec egzystujące w niedalekim lesie osobliwości. Emmy nie zdaje 
sobie sprawy z własnej niezwykłości, nie słyszała też nic o wydarzeniach 
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sprzed prawie osiemnastu lat, kiedy okoliczni mieszkańcy, w tym jej ojciec, spalili wiedź-
mę i usłyszeli mroczną przepowiednię. Kontrast pomiędzy takim charakterem, a rozbu-
dzającą się powoli ukrytą osobowością, jest pokazany w interesujący sposób – Emmy wraz 
z rozwojem akcji zdaje sobie coraz bardziej sprawę jakimi mocami może dysponować. Bun-
nowi udaje się nie popaść tu w banał, ponieważ podchodzi do tematu z nieco innej strony. 
U niego nie będzie to prawdopodobnie walka osobowości, ale ich koegzystencja, co wydaje się 
być wyborem trafionym. 

Istotnym elementem „Hrabstwa Harrow” są ilustracje i trzeba przyznać, że Tyler Cook wykonał 
przy nich kawał niezwykle rzetelnej roboty. Kolejne kadry sprawiają wrażenie bardzo szczegółowych, 
widać, że artysta przyłożył się do oddania detali i uznał, iż mogą mieć one duży wpływ na wiary-
godność tej opowieści. Rysownik doskonale oddaje zarówno życie na prowincji, jak i mroczne obrazy 
z głębin lasu. Każdą sytuację potrafi pokazać odpowiednio plastycznie, idealnie dobierając barwy, 
dzięki czemu bezbłędnie kreowany jest odpowiedni nastrój. Warto zwrócić uwagę na sposób koloro-
wania plansz – artysta używa akwareli, co potrafi nadać konkretnym rysunkom ciekawy efekt rozmy-
cia, idealnie pasujący do nieco sennej atmosfery całości. 

„Hrabstwo Harrow” to udana próba eksploracji terenów grozy prowincjonalnej, głęboko zakorze-
nionej w amerykańskim folklorze i ludowych opowieściach. Zawarte w pierwszym tomie zbiorczym 
zeszyty intrygują i jeśli kolejne utrzymają podobny poziom, będzie można mówić o serii wyjątkowo 
interesującej. To dowód na to, że produkt operujący w tematyce na pierwszy rzut oka ogranej, wciąż 
może zaoferować odbiorcy coś ciekawego i twórczego.

8/10 
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KOMIKSOWE WIDOWISKO

Maciej Rybicki

Kiedy przeszło 20 lat temu na klubowych stronach komiksów wydawanych przez TM-Semic 
Arek Wróblewski pisał o cross-overach – rozbudowanych fabularnie historiach rozgrywających 
się na łamach kilku odrębnych serii – polski czytelnik mógł jedynie marzyć o tym, że wreszcie 
kiedyś ktoś odważy się wydać jedno z takich wydarzeń na naszym rynku. Na szczęście, wkrót-
ce potem na łamach Mega Marvel mogliśmy przeczytać „Infinity War” z Thanosem w jednej 
z głównych ról. Tak wtedy, jak i potem było to jednak zawsze zaprezentowanie historii w sposób 
nieco okrojony, często skupiające się jedynie na kilku wątkach, lub poddane wyraźnym redak-
cyjnym cięciom. Czasy się jednak zmieniły – podobnie zresztą jak same cross-overy, obecnie 
częściej zwane eventami. We współczesnym komiksowym świecie są one centralnym punktem 
budowania dynamiki uniwersum. Co jednak ważne, praktycznie nie da się już ich sprowadzić 
jedynie do zasadniczej (tytułowej) miniserii, gdyż ilość wątków poruszanych na łamach regu-
larnych tytułów jest ogromna. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, iż zwykle tego typu 
wydarzenia wciągają w swój wir niemal wszystkie istotne postacie danego uniwersum. Rozpo-
częcie wydawania na polskim rynku składającej się z wielu tytułów linii Marvel Now! otworzyło 
furtkę dla pełniejszej prezentacji komiksowych eventów także czytelnikom znad Wisły i Odry. 
Jonathan Hickman w zasadzie już od objęcia steru nad Avengers i New Avengers splatał wątki 
kumulujące się w Nieskończoności. Wspomniane zaś wcześniej regularne tytuły stanowią w pełni 
integralną część całej historii i wydarzeń na ich łamach przedstawionych nie da się w żadnym 
razie rozpatrywać w oderwaniu od wydarzeń przedstawionych w tytułowej miniserii. Stąd też 
taka, a nie inna, wyjątkowa forma tej recenzji. Aby mieć o Nieskończoności  jako-takie po-
jęcie, niezbędne jest bowiem przeczytanie co najmniej trzech albumów, których dotyczy 
ta recenzja (choć warto by znać także poprzedni tom Hickmanowskich Avengers Prelu-
dium Nieskończoności; W kolejnym miesiącu mają też ukazać się dwa tie-iny, czyli 
związane z zasadniczym eventem tomy Guardians of the Galaxy i Thunderbots).

Tym, co już od samego początku uderza w sadze Hickmana, jest jej roz-
mach. Wydarzenia rozciągają się bowiem na cały marvelowski Wszechświat, 
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często wykraczając wręcz poza jego granice. Można wyróżnić tu kilka zasadni-
czych wątków, sugerowanych już w poprzednich odcinkach regularnych serii. Po 

pierwsze, dochodzi do inwazji naszego Wszechświata ze strony Budowniczych – naj-
starszej istniejącej rasy – i heroicznej próby odparcia zagrożenia, przy udziale połączonych sił 

gwiezdnych imperiów (Kree, Skrulli, Shi’Ar, Spartaksu, Strefy Negatywnej, Brood itd.) i obowiązko-
wej delegacji ziemskich bohaterów. Po drugie, w tym samym czasie Thanos postanawia podjąć szturm 
na naszą planetę pozbawioną ochrony Avengers. Po trzecie, niebagatelną rolę odgrywają w całej histo-
rii Inhumans z Black Boltem i Maximusem na czele. Wreszcie mamy całą masę wątków pobocznych – 
od wewnętrznych konfliktów między Iluminatami, przez pewne szczegóły dotyczące historii Thanosa, 
nieco kosmologii uniwersum Marvela itd. Wydarzenia toczą się tu na wielu płaszczyznach, które się 
nawzajem przenikają. Jednocześnie dzieje się naprawdę dużo. Bez wątpienia wiele dla siebie znajdą 
w Nieskończoności miłośnicy epickich kosmicznych starć – Hickman bardzo chętnie sięga po per-
spektywę „galaktyczną” tworząc sceny, w których rysownicy mają szansę zapełnić plansze armadami 
pojazdów kosmicznych. Nawet gdy przyjęta jest perspektywa Ziemska (by nie rzec „przyziemna”), 
rozmach jest zachowany. I to wcale niekoniecznie w starciach broniących Ziemi herosów z armadą 
Thanosa – raczej w scenach konfliktów wewnętrznych (m.in. Namora z Czarną Panterą), czy też gdy 
akcja wiąże się bezpośrednio z Inhumans. Jak na tego typu event przystało nie brak więc bitew i poje-
dynków. To jednak swoisty element obowiązkowy – dość stwierdzić, że nie rozczarowują. Ważne jest 
przede wszystkim to, jak dobry pomysł na fabułę miał amerykański scenarzysta. Na szczęście jednak 
tu także jest nieźle. Widać, że zręby tej historii były gotowe znacznie wcześniej, podobnie jak pewne 
jej kluczowe momenty (nawet jeśli zdawać się mogą niepozorne). Szczęśliwie, udaje się także dość 
sprawnie żonglować rozrzuconymi na kilka serii wątkami. W wielkim skrócie można by stwierdzić, 
że zasadnicze wydarzenia Nieksończoności pokazane są w głównym albumie, starcia w gwiezdnej 
przestrzeni trafiły na łamy Avengers, zaś zmagania na naszym globie na strony New Avengers. Na-
wigację między wątkami znacznie ułatwia dołączona do każdego z albumów rozpiska. Wydarzenia 
przedstawione na łamach poszczególnych zeszytów składających się na trzy omawiane albumy toczą 
się bowiem równolegle i czytane odrębnie (na zasadzie każdy album w całości i po kolei) nie miałyby 
specjalnego sensu. Może się to wydawać pewnym utrudnieniem dla czytelnika, ale jest to po prostu 
konsekwencja takiego, a nie innego formatu, w jakim eventy tej skali wydawane są w oryginale, a tak-
że faktu, iż Egmont postanowił przybliżyć to wydarzenie w całości – tak jak Hickman je napisał.  

Świetnie prezentuje się także strona graficzna eventu. Choć na stronach wszystkich trzech albu-
mów goszczą rysownicy o bardzo różnym stylu, wszyscy wypadają naprawdę bardzo dobrze. Z pięciu 
rysowników chyba najbardziej klasyczną, „amerykańską” kreskę posiadają Dustin Weaver i Mike De-
odato, całkiem niedaleko jest też Jim Cheung (choć mam osobiste wrażenie, że jego prace są niezwykle 
charakterystyczne dzięki nieco „romitowskiemu” sposobowi w jaki rysuje twarze). Nieco więcej cech 
osobistego stylu mają szkice Leinila Francisa Yu i Jerome’a Opena – obaj artyści tworzą prace nieco 
odważniejsze, chętnie operując delikatnym konturem, szczegółami, czy też grając cieniem. Z drugiej 
strony nie boją się zostawiać w szkicach, nieco „brudu”, przez co plansze są żywsze, nie tak sterylne. 
Ważne jest, że event jako całość prezentuje się naprawdę nieźle, a wiele z kadrów czy plansz prezentuje 
się wręcz znakomicie i ma szanse zapaść w pamięć na długo (np. potężne floty, czy negocjacje prowa-
dzone przez Thora na Hali). Widać, że Marvel przykłada wielką wagę do tego, by sztandarowe eventy 
wychodziły spod ręki topowych twórców i wyglądały znakomicie – tak jest również w przypadku 
Nieskończoności. 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wydanie napisanego przez Jonathana Hickmana 
eventu w tak rozbudowanej formie to znakomity pomysł. Przede wszystkim pozwa-
la dostrzec z jak wielkim rozmachem jest ona napisana. Spora objętość (w sumie 
grubo ponad 500 stron!) nie jest tu bynajmniej problemem. Nieskończoność 
dzięki złożonej konstrukcji i wielu przeplatającym się wątkom jest bardzo 
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dynamiczna, żywa, czasem zaskakująca czytelnika pewnymi rozwiązaniami. 
Co więcej, wydarzenia przedstawione na kartach trzech omawianych albumów 

mają (a w zasadzie z polskiej perspektywy będą mieć) realny, znaczny wpływ na całe 
uniwersum Domu Pomysłów. Nie można mieć jednocześnie wątpliwości, że dzieło Hickmana 

w pełni wpisuje się w superbohaterską konwencję – zarówno z jej zaletami, jak i wadami. Wydaje 
mi się jednak, że zaznajomiony z nią czytelnik będzie bez problemu w stanie przymknąć oko na 
pewne oczywiste śmieszności (jak np. kolejną inwazję obcych na Nowy Jork, zmarginalizowanie 
X-Men i herosów niewchodzących w skład Avengers itd.) i cieszyć się Nieskończonością taką, jaka 
jest. Trzeba bowiem przyznać, że na tle wielkich eventów Marvela z ostatnich kilku lat jest to bez 
wątpienia jeden z lepszych. Historia zatoczyła w pewnym sensie koło: tak jak polską przygodę 
z crossoverami otworzyła historia z Thanosem w roli głównej, tak i teraz, opowieść z Thanosem 
otwiera kolejny rozdział w sposobie publikowania eventów na naszym rynku. Warto jednak pamię-
tać, że Nieskonczoność stanowi tylko mały etap na drodze do jeszcze większego wydarzenia, także 
napisanego przez Hickmana. Mam nadzieję, że sposób wydania Secret Wars będzie stanowić kolej-
ny krok naprzód dla Egmontu i dostaniemy event w jeszcze bardziej rozbudowanej formie (z odpo-
wiednio wcześnie przypomnianymi kilkoma z klasycznych historii/światów, stanowiących potem 
poszczególne domeny „Batlleworldu”). 
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ŚLEDZTWO NA PROWINCJI

Maciej Rybicki

Pierwszy tom napisanej przez Briana Michaela Bendisa serii Jessica Jones: 
Alias wywarł na mnie znakomite wrażenie. Przywoływał tę mniej koloro-
wą, przyziemną stronę uniwersum Marvela. Jest to z jednej strony komiks 
utrzymany w duchu najlepszych pozycji z „mrocznej ery komiksu”, z dru-
giej zaś ze wszech miar współczesny, bardzo luźny a jednocześnie znakomi-
ty formalnie. Amerykański scenarzysta dokonuje na jego stronach swoistej 
dekonstrukcji kolorowego wizerunku uniwersum prowadzonej od we-
wnątrz… ale nie do końca. W tym sensie Alias stanowi znakomity przykład 
możliwości, jakie stworzyło twórcom powstanie imprintu Marvel MAX. 
Możliwość złamania utartych schematów, zakwestionowania konwencji czy 
odrzucenia oczekiwanej w regularnych seriach poprawności, zaskutkowała powstaniem tak uda-
nych tytułów jak ten. 

Historia zajmująca przeszło połowę drugiego tomu komiksowej Jessici Jones oparta jest na jednym 
z pierwszych pomysłów, jakie przyszły Bendisowi do głowy, gdy rozpoczynał pracę nad tą serią. 

Zasadniczy koncept jest banalnie prosty: poszukiwania zaginionej nastoletniej dziewczyny gdzieś 
na amerykańskiej prowincji. Ważną rolę odgrywa tu nieco sztampowy i (wydawałoby się przewidy-
walny) obraz tła: patologiczna rodzina, ksenofobiczna, antymutancko nastawiona społeczność lokalna, 
klasyczny obraz małego miasteczka z lokalnym szeryfem, prasą, lokalnym liceum itp. Sama detek-
tyw Jones wnosi tu swoją obecnością sporo zamieszania, tym bardziej, że już przed jej przybyciem 
w lokalnej prasie pojawia się informacja, iż przybędzie ona do (anonimowego) miasteczka. Śledztwo 
toczy się powoli – może bez karkołomnych twistów, ale niewątpliwie połączenie klimatu „zadupia” 
i konfrontacja Jessici z tym otoczeniem wypada bardzo ciekawie. Znakomite wrażenie robi sposób, 
w jaki autorzy wpletli w warstwę graficzną fenomenalne, niezwykle nastrojowe kolaże Davida Macka 
– stanowią one integralną cześć całej opowieści i bliskie są w duchu pracom, które można było zoba-
czyć w poprzednim wydaniu zbiorczym. I mimo, że nie jest to najlepszy z dotychczas opublikowanych 
epizodów z życia agencji Alias, niewątpliwie jest to niezła historia.

Taka ocena może jednak wynikać z faktu, że dwa fragmenty zamykające drugi tom prezentują się 
wręcz fenomenalnie. Pierwszy, to pozornie błaha opowieść o pozornie zwykłej randce pozornie zwy-
kłych ludzi – Jessici Jones i Scotta Langa (tak, tego Scotta Langa, który znany jest tez jako Ant-Man). 
Świetny fragment o tym jak trudno zbudować zaufanie i nić porozumienia między wyjątkowymi 
postaciami i ile wysiłku czasem wymaga, by w ogóle wejść w relację z drugim człowiekiem. 
Jednocześnie Bendis pokazuje, że w uniwersum Marvela niezwykłość powszednieje. Niby nie 
ma w tym epizodzie (zeszyt #15) niczego zwalającego z nóg oryginalnością, a jednak robi 
kapitalne wrażenie budując klimat Aliasa.

Równie wysoki poziom prezentuje epizod (oparty na zeszycie #10) zamy-
kający drugi tom zbiorczy. Wykorzystując zupełnie inną niż reszta serii kon-
cepcję graficzną jest w zasadzie niczym innym, jak zapisem dwóch rozmów 
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toczonych w redakcji Daily Bulge przez Jonaha J. Jamesona, a dotyczących intrygującego 
zlecenia dla prowadzonej przez bohaterkę agencji. Po raz kolejny widać fenomenalny ta-
lent Bendisa do opowiadania historii – w tym przypadku niemal wyłącznie za pomocą 
dialogu, bez żadnych komentarzy, didaskaliów itd. Kolejny znakomity, wysmakowany frag-
ment - co cieszy, biorąc pod uwagę, iż zapoczątkowany tu wątek znajdzie swoje rozwiniecie 
w kolejnych zeszytach serii.

Jak zwykle godna uznania jest też strona graficzna. Wspomniałem, że nieco wyróżniają się rysun-
ki z zeszytu #10 – faktycznie, są to przykłady raczej obrazów, niż klasycznych komiksowych plansz 
przygotowanych przez rysownika, inkera i kolorystę. Świetne wrażenie, jakie robią, w niczym nie 
powinno umniejszać regularnej pracy Michaela Gaydosa. Jest to bowiem kolejny z elementów stano-
wiących wyróżnik Aliasa na tle komiksowego mainstreamu. Amerykański rysownik ma specyficzny 
styl: uproszczony (niesłusznie mogący uchodzić na niechlujny), oszczędnie korzystający z kreski, za to 
chętnie z plamy czerni, z dużym naciskiem kładzionym na kontur i bardzo charakterystycznym kadro-
waniem, często kilkakrotnie powtarzającym na planszy to samo ujęcie. Wiele dobrego daje też praca 
kolorysty Matta Hollingswortha – w Jessice Jones nie uświadczymy pstrokacizny (no, poza dwiema 
planszami autorstwa Marka Bagleya… ale to zabieg celowy), co nie znaczy, że brak tu wyrazistego 
koloru. Jest za to świetny klimat, podkreślający charakter poszczególnych scen.

Nie wypada napisać nic innego, jak tylko po raz kolejny pochwalić i polecać napisaną przez Bendisa 
serię. Ex-Avenger, a obecnie właścicielka tytułowej agencji mimo swoich niekoniecznie sympatycz-
nych przypadłości potrafi wzbudzić sympatię czytelnika – choćby przez to, że łamie superbohaterską 
konwencję, świadomie i dobrowolnie  przechodząc na stronę zwykłych ludzi. Gdy dodamy do tego 
dobry, pomysłowy scenariusz, znakomite dialogi  i wyjątkową, wielowymiarową oprawę graficzną, 
otrzymujemy komiks, którego po prostu nie wypada nie znać.
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PRZYZIEMNOŚĆ 
W NIEZWYKŁYM ŚWIECIE

Marek Adamkiewicz

Do czasu premiery serialu telewizyjnego, Jessica Jones nie była najbardziej 
rozpoznawalną bohaterką Marvela. Nie jest nią nadal, ale zekranizowanie 
jej perypetii na pewno przysporzyło tej postaci popularności. Na jej fali 
wydawnictwo Mucha Comics zdecydowało się zaprezentować polskiemu 
czytelnikowi serię „Alias”, w ramach której mamy okazję poznać kolejne 
śledztwa prowadzone przez byłą superbohaterkę, a obecnie prywatną de-
tektyw. Pierwszy tom spotkał się z bardzo przychylnymi opiniami czytelni-
ków i krytyków, także drugi to kawał bardzo porządnego komiksu. 

W jednym z małych miasteczek niedaleko Nowego Jorku trwają poszukiwania szesnastolatki. Jes-
sica Jones zostaje wynajęta przez matkę zaginionej. Ma odnaleźć jakikolwiek trop dziewczyny. Śledz-
two nie przebiega jednak tak, jak powinno. Mieszkańcy miejscowości mają swoje małe sekrety, które 
mogą być jedną z bezpośrednich przyczyn zniknięcia. Pozostała część albumu to już krótsze historie. 
Poznamy w nich szczegóły pracy ochroniarzy adwokata Matta Murdocha, będziemy świadkami rand-
ki dwójki osób posiadających nadludzkie moce, a także dowiemy się w jaki sposób Jessica Jones zosta-
ła wolontariuszką, która może sobie pozwolić na żywienie potrzebujących ekskluzywnymi potrawami. 

Najdłuższa z zawartych w tomie historii intryguje ciekawym ujęciem małego miasteczka. Tutaj jest 
to sceneria, która okazuje się nie być tak sielankową, na jaką pozuje. Niby wszystko jest ładne, czyste 
i zgodne z prawem, lecz mieszkańcy miasteczka mają swoje grzeszki, które czasami nie są wcale takie 
małe. Portret zamkniętej społeczności jest dla Briana Michaela Bendisa pretekstem do ukazania kse-
nofobii, jaka często występuje na prowincji. Ludzie kiszą się tu we własnym sosie i są zamknięci na 
cokolwiek, co odstaje od normy. Autor ma spore wyczucie, nie popada bowiem w przesadę gloryfiku-
jąc dziwactwa i motywując to tolerancją, a wpadnięcie w tę pułapkę było całkiem realne. Szczęśliwie, 
udało się jej uniknąć, a obraz małomiasteczkowej społeczności daje do myślenia, będąc przy tym 
bardzo wiarygodnym.

„Alias” ukazuje się w ramach imprintu MAX. Jego założenia to pokazanie historii, które można 
określić jako „dozwolone od lat 18”, pisanych bardziej na poważnie i często także zawierających moc-
ne brutalne sceny. Tej ostatniej cechy tutaj co prawda brakuje, ale w przypadku perypetii Jessiki Jones 
chodzi przede wszystkim o poważny wydźwięk całości. Brakuje tu naiwności, częstej towarzyszki 
komiksów trykociarskich. Przez karty „Alias” przewijają się superbohaterowie, ale czytelnik nie 
uświadczy tu ani grama infantylizmu. Seria Bendisa wnosi do uniwersum Marvela tak potrzebny 
powiew realności i pod tym względem przywodzi na myśl świetne „Gotham Central” – w obu 
tytułach chodzi mniej więcej o to samo, uczłowieczenie poszczególnych uniwersów, co osta-
tecznie udało się doskonale.

Drugi tom „Alias” to także doskonałe dialogi. Między innymi dzięki nim 
całość czyta się tak wybornie. Czasami jest tu wulgarnie, ale taki manewr 
jest potrzebny, bo prawdziwi ludzie przeklinają. To jednak nie jedyna cecha 
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warta odnotowania, rozmowy bohaterów są bowiem naturalne i dotykają istoty omawianej 
w kolejnych segmentach tematyki. Ta zaś często kręci się tu wokół superbohaterów, ale 
w nietypowym ujęciu. Widzimy ich jako normalnych ludzi, którzy robią to samo, co każdy 
inny – przekomarzają się, niezdarnie randkują, borykają z nałogami, mają zaszłości z pra-
wem, pomagają potrzebującym (ale w inny sposób, bez spektakularnego zacięcia, anonimo-
wo). Sama Jessica nie jest wolna od wad – pije, przeklina i bywa złośliwa, ale traktuje swoją pracę 
poważnie, jest także zwyczajnie dobrą osobą, co sprawia, że jej kibicujemy i życzymy jak najlepiej. To 
postać z krwi i kości i jest to doskonale widoczne wraz z rozwojem akcji. 

Ilustracje Michaela Gaydosa są dosyć surowe, co idealnie pasuje do przyziemnego charakteru sce-
nariusza. Nie ma tu większych wizualnych fajerwerków, warto też zwrócić uwagę na różnorodne ka-
drowanie. Brak w nim określonego schematu, wszystko zależy od konkretnej sceny, więc znajdziemy 
tu np. powtarzające się kilkukrotnie twarze z inną zawartością dymków, kadry asymetryczne, czy też 
twórczo użytą pustą przestrzeń. Wszystko utrzymane jest w dosyć stonowanej kolorystyce. Odpowie-
dzialny za nią Matt Hollingsworth dobrze wyczuł charakter całości, nadając jej odpowiedniej barwy. 
Warto też zwrócić uwagę na kolaże przewijające się na okładkach i stronach pierwszej z historii, obra-
zujące pamiętnik poszukiwanej przez Jones dziewczyny. Ich konstrukcja to wizualna uczta. 

„Alias” to na tę chwilę jedna z najciekawszych serii wydawanych na polskim rynku. Perypetie Jes-
siki Jones przykuwają uwagę zwłaszcza dzięki intrygującym fabułom, poważnej tematyce i bohaterce, 
z którą ciężko nie sympatyzować. To tytuł, który potrafi zmusić do zastanowienia się nad pewnymi 
kwestiami, a to cecha nie zawsze obecna w komiksie około-superbohaterskim. Bezsprzecznie warto 
tę serię poznać. 
 
9/10 
 
Autorzy: Brian Michael Bendis (scenariusz), Michael Gaydos (rysunki) 
Tytuł: Jessica Jones: Alias Tom 2 
Tytuł oryginału: Jessica Jones: Alias #10-15 
Tłumaczenie: Marek Starosta 
Wydawca:  Mucha Comics 
Data wydania: październik 2016 
Liczba stron: 152 
ISBN: 978-83-61319-77-1



127

NA ROZGRZEWKĘ PRZED FILMEM

Maciej Rybicki

Nie mogę wyjść z podziwu nad dynamiką polskiego rynku komiksowego 
w ostatnich miesiącach. Wydawnictwa wciąż zwiększają ilość publikowa-
nych pozycji, dużą popularnością cieszy się wielka Kolekcja Komiksów Ma-
rvela, równolegle do niej startuje analogiczna kolekcja z DC, największy 
polski wydawca nie tylko rozwija istniejące linie zwiększając ilość wyda-
wanych tytułów, ale wręcz otwiera nowe linie wydawnicze, jak na przykład 
ta, z klasycznymi komiksami Marvela wydawanymi w twardych oprawach 
przez Egmont. Wydaje się, że na taki stan rzeczy (którym z jednej strony 
należy się cieszyć… z drugiej jednak płacząc z powodu ordynarnego, choć 
w sumie przyjemnego, drenażu naszych kieszeni) ma wpływ co najmniej 
kilka czynników. Wśród nich niebagatelną rolę odgrywają dwa: Po pierwsze, wejście wychowa-
nego na Thorgalach i TM-Semicach pokolenia w wiek, w którym status zawodowy pozwala na 
regularne wydawanie całkiem pokaźnych sum na hobby z młodości; po drugie, fakt ogromnej 
popularności w mainstreamie superbohaterskich filmów, który przyciąga do komiksowego me-
dium nowych odbiorców. Gdy dodamy dwa do dwóch, nietrudno się domyślić dlaczego Egmont 
otwierając nową linię z komiksami Marvela (nienależącymi do Marvel Now!) sięgnął po komiks 
przedstawiający historię początków Doktora Strange’a… wszak film z Benedictem Cumberbat-
chem swą kinowa premierę będzie mieć ledwie kilka tygodni po tym jak na sklepowe półki trafią 
Początki i zakończenia.

Choć zaliczenie tego komiksu do klasyki Marvela jest nieco na wyrost, niewątpliwie jest tu kilka 
elementów pozwalających wyróżnić go na tle większości produkcji Domu Pomysłów. Przede wszyst-
kim uwagę zwraca fakt napisania scenariusza przez duet J. Michaela Straczynskiego i Samm (a wła-
ściwie Sary) Barnes. Szczególnie ten pierwszy twórca, znany nie tylko z popularnej telewizyjnej space 
opery Babylon 5 , ale choćby z tak znakomitych komiksów jak Rising Stars  czy już marvelowskie 
runy w  The Amazing Spider-Man i Thor. Również nazwisko rysownika – Brandona Petersona – by-
najmniej nie jest anonimowe i może kojarzyć się czytelnikom z tytułami takimi jak Ultimate X-Men, 
Uncanny X-Men (rysował np. fragmenty wydanego jeszcze w latach 90. Crossoveru „X-Cutioner’s 
Song”) lub tez z piastowaniem funkcji Dyrektora Artystycznego w Cross-Gen Comics. Zresztą, sama 
sześcioczęściowa mini seria składająca się na ten tom wydana została w ramach imprintu Marvel Kni-
ghts, co już samo w sobie jest znakiem jakości (przynajmniej dla niektórych czytelników).

W najogólniejszym zarysie treść Początków i zakończeń stanowi opowiedzenie na nowo historii 
o początkach Doktora Strange. Zasadnicze punkty originu nie zmieniły się od lat 60. – wciąż jest 
to opowieść o pewnym siebie chirurgu, który wskutek wypadku traci częściowo władzę w rę-
kach wyrusza na wędrówkę w poszukiwaniu samego siebie. Straczynski i Barnes w zasadzie 
wnoszą tu niewiele poza odpowiednim rozbudowaniem historii (na 6 zeszytów) i nada-
niem jej nieco bardziej współczesnego wymiaru. Tak na dobrą sprawę dostajemy 
jednak nieco odgrzewany kotlet, nawet jeśli w kontekście zbliżającego się filmu 
wydaje się on być jak najbardziej do rzeczy. Widać, że skupili się oni raczej na 
stworzeniu pełnego, wiarygodnego profilu psychologicznego Strange’a i zbu-
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dowaniu na tej podstawie podwalin pod jego wiarygodnie się przedstawiającą przemianę. 
Strony fabularna i scenograficzna wydają się więc tak naprawdę drugorzędne względem 
kreacji głównego bohatera. Problem w tym, że ta wypada zaledwie poprawnie. Niestety 
momenty kluczowych przewartościowań wypadają blado – zmiana perspektywy, czy nawet 
wprost wyrażone motywacje protagonisty wydają się nieco sztuczne, lub słabo umocowane 
w jego wcześniej nakreślonym portrecie. Przez to przemiana, choć gwałtowna, wydaje się być 
mało wiarygodna. Czytelnik ma wrażenie, że wynika ona raczej z nieuchronnej logiki tego typu opo-
wieści, niż z faktu rzeczywistych wyborów bohatera (umocowanych tak w fabule, jak i w sposobie 
kreacji tej postaci). Wszystkie pozostałe elementy, jak bohaterowie drugoplanowi, scenografia, dialogi 
itd. Są raczej podporządkowane ekspozycji tytułowego bohatera.

Strona graficzna Początków i zakończeń jest absolutnie bez zarzutu. Peterson prezentuje styl typo-
wo amerykański, dbający o szczegóły, a jednocześnie mocno zakorzeniony w latach 90. XX w. (widać 
to choćby w sposobie cieniowania za pomocą gęstych kresek). Spory plus i urozmaicenie stanowi wy-
korzystane tu i ówdzie wplecenie w rysowaną warstwę graficzną odpowiednio oprawionych fotografii, 
stanowiących tło w niektórych szerokich planach. Choć nie ma tu za dużo kadrów czy plansz, które 
zapadną w pamięć na dłużej (może dwie? trzy?) to i tak efekt finalny jest jak najbardziej w porządku.

Doktor Strange. Początki i zakończenia to komiks całkiem przyzwoity… choć nieco rozczarowują-
cy. Przede wszystkim widać, że duet scenarzystów chciał pokazać drogę, ewolucję głównego bohatera 
w sposób systematyczny i szczegółowy, co musiało się do jakiegoś stopnia odbić na dynamice. Jedno-
cześnie fatalistyczny wydźwięk historii naczelnego mistyka Marvela wzmacniany jest przez kiepsko 
zarysowane motywacje postaci w jego otoczeniu. Wiadomo, że toczy się jakaś walka, ale co jest jej 
stawką, dlaczego konkretne postacie działają w taki a nie inny sposób itd. – to pozostaje już zagadką. 
I to chyba ten brak jakiejś głębszej myśli przewodniej, która nadałaby losowi Stephena Strange’a sensu 
jest największym problemem. Poza tym, wszystko gra, jak przystało na rozrywkowy komiks z topowej 
linii wydawniczej. Akcja, rysunki, wszystko jest na miejscu. Niestety Początkom i zakończeniom sporo 
brakuje do bycia pozycją, którą wypada postawić na półce.
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Kolory: Justin Ponsor 
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NA PEŁNYCH OBROTACH

Marek Adamkiewicz

„Miejska Gorączka” dobitnie pokazała, że postać Harley Quinn trafiła 
w dobre ręce. Amanda Conner i Jimmy Palmiotti ewidentnie czują tę 
porywczą osóbkę – pierwsze osiem zeszytów z linii The New 52 przy-
niosło niesamowicie wciągającą, radosną rozrywkę, której towarzyszyło 
całe morze upchanej na efektownych kadrach przemocy. Jak jednak wia-
domo, prawdziwym wyzwaniem jest utrzymać wysoką twórczą formę 
przez dłuższy czas, toteż twórcy dopiero teraz mają okazję udowodnić, 
że wiedzą dokąd zmierzają i mocno trzymają stery prowadzonej przez 
siebie serii. Jak więc wypadł „tom próby”? Cóż, nie ma co przedłużać 
i sztucznie kreować napięcia – wciąż jest bardzo dobrze. 

W życiu Harley Quinn nie ma miejsca na nawet krztynę rutyny. Nieobliczalna antybohaterka cały 
czas jest właścicielką kamienicy w Nowym Jorku, jednak fakt posiadania nieruchomości nie wnosi do 
jej codzienności żadnej stabilizacji, a kłopoty jak pukały do drzwi, tak wciąż to czynią. Na pierwszy 
ogień była psycholog w Azylu Arkham zostaje uprowadzona przez szalonego fana. Po uporaniu się 
z absztyfikantem, nadchodzi czas na kolejne rozgrywki „Wrotkarskiego Kręgu”, a te ponownie nie po-
zostawią startujących zawodniczek bez obrażeń. Jakby nietypowych sytuacji było mało, Harley odnaj-
duje na plaży nieprzytomną Power Girl. Bohaterka zdaje się cierpieć na amnezję, a z takiego prezentu 
grzech nie skorzystać – wkrótce świat pozna nowy duet superbohaterek. 

Główna historia zawarta w „Zamotanej” traktuje o wspólnych perypetiach Harley Quinn i Power 
Girl. Tym razem nie uświadczymy niestety obecnej w poprzedniej części Poison Ivy, nowy duet stara 
się jednak zrekompensować tę stratę, a wyniki tych prób są więcej niż zadowalające. Wspólne pery-
petie obu pań zawarte są na łamach trzech zeszytów i stanowią niezwykle uroczą pulpę, mieszającą 
co tylko się da w jeden wielki popkulturowy koktajl. Poszczególne elementy na pierwszy rzut oka 
sprawiają wrażenie kompletnie do siebie niepasujących. Bo mamy tu totalnie teenagerskie motywy 
wspólnych dziewczęcych wypadów na zakupy, są występy cyrkowe Power Girl jako „małpiej siłaczki”, 
jest konfrontacja z duetem złoczyńców, jest w końcu także teleportacja do innego wymiaru i spotkanie 
z władającym planetą olbrzymim mopsem, a także forteca-pizza złego władcy wszechświata. Zdaję 
sobie sprawę, że brzmi to wyjątkowo absurdalnie, ale paradoksalnie, wszystko doskonale ze sobą 
współgra, tworząc mieszankę iście wybuchową.

„Zamotana” przynosi też dwie wariacje na temat interakcji Harley z fanami. Motywy przenika-
nia się fikcji z prawdziwym światem nie są niczym nowym, ale też nie o innowacje tu chodzi, 
a o dobrą zabawę. Tej zaś jest w bród. Pierwszy zawarty w tomie zeszyt traktuje o porwaniu 
bohaterki przez fana. Już na starcie otrzymujemy wszystko, co charakterystyczne w tej od-
słonie „Harley Quinn”, a więc przemoc, humor i przewrotność. Druga z historii łączą-
cych fikcję z rzeczywistością to opowieść o wizycie nieobliczalnej pani doktor na 
Comic Conie w San Diego. Już sam pomysł jest przewrotny, a im dalej w las, 
tym więcej szaleństwa. Mamy tu nabijanie się z klasycznych bohaterów ko-
miksowych, mamy konwent pokazany w krzywym zwierciadle, jest miejsce 
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dla skarykaturowania twórców komiksów, są także zwyczajowe szalone przygody Harley 
Quinn na mieście, otoczone wszechobecnym chaosem, bynajmniej nie fabularnym. W ser-
wowanym przez Conner i Palmiottiego szaleństwie jest metoda. 

Sama doktor Quinzel jest w „Zamotanej” taka, jaką pamiętamy ją z „Miejskiej Gorączki”, 
czyli nieobliczalna, niebezpieczna, ale i pełna osobliwego uroku, a także specyficznie pojmo-
wanego honoru. Mimo szaleństwa, jest to postać w pewnej mierze poprawna, nie pozwoli bowiem 
ani krzywdzić zwierząt, ani nie da sobą pomiatać Jokerowi, prezentując postawę „silnej kobiety”. 
Pozostali bohaterowie pozostają raczej na drugim planie, przytłoczeni osobowością głównej postaci 
tego tytułu. Z tego schematu nieco wyłamuje się Power Girl. Jej duet z Harley jest bezustanną wojną 
charakterów, jedna z kobiet pragnie chaosu, druga zaś, pod wpływem wrodzonej przyzwoitości i mo-
ralnego kompasu, skutecznie te nastroje tonuje. Walka moralności z postawą charakteryzującą się 
brakiem zahamowań jest jednym z najciekawszych motywów przygód obu pań.

Ilustracje ponownie są niezwykle mocną stroną perypetii Harley Quinn. Jest dynamicznie i efek-
townie, a przecież o to tu właśnie chodzi. Kolejną cechą rysunków zawartych w „Zamotanej” jest ich 
wyrazistość i przejrzystość. Głównym artystą ponownie jest tu Chad Hardin, co jest w tym przypadku 
wyborem ze wszech miar trafionym, bo wyjątkowo dobrze czuje on postać Harley. Historia o bohater-
ce odwiedzającej Comic Con jest zaś pod względem graficznym skonstruowana podobnie co numer 
zerowy serii – w projekt zaangażowanych było kilku rysowników, a każdy miał do narysowania kilka 
plansz. Ta różnorodność ponownie wyszła historii na dobre. 

„Zamotana” stanowi potwierdzenie tego, że run Conner i Palmiottiego przy „Harley Quinn” jest 
wyjątkowo udanym przedsięwzięciem. Pod przewodnictwem tego duetu postać ulubionej „krejzolki” 
Gotham City (a tutaj Nowego Jorku) nabiera wielu barw i nieustannie przykuwa uwagę, nie pozosta-
wiając miejsca na chwilę nudy. „Harley Quinn” stawia właściwie tylko na rozrywkę, ale taka właśnie 
jest specyfika tej serii. To trzeba zaakceptować z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli jest się czytelni-
kiem, do którego taka estetyka przemawia, wówczas lektura przyniesie naprawdę dużo czystej rado-
chy. 
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BATMAN KONTRA 
PAŃSTWO POLICYJNE

Marek Adamkiewicz

Od czasu do czasu na komiksowym rynku pojawia się dzieło, które przed-
stawia daną postać w zupełnie innym niż dotychczas świetle, a czasami 
wręcz definiuje ją na nowo. W przypadku Batmana za takie tytuły moż-
na śmiało uznać „Rok pierwszy”, „Powrót Mrocznego Rycerza” czy też 
„Azyl Arkham”. Wydaje mi się, że podobne ambicje miał Paul Pope. Au-
tor rzucił Nietoperza w realia przyszłości, w których Ameryka staje się 
państwem policyjnym, a w poszczególnych miastach, w tym w Gotham, 
kontrola nad życiem zwykłych obywateli jest niemal całkowita. Sam autor 
zresztą określił efekty swojej pracy jako odpowiedź na „V jak Vendetta”, 
co daje dosyć jasne pojęcie, w jakim kierunku będzie zmierzać „Rok setny”.

Jest rok 2039. Przyszłość niby niezbyt odległa, ale jednak świat przedstawiony jest inny niż ten, 
który znamy obecnie. Ulepszeniu uległy metody inwigilacji obywateli – proces, którego objawy widać 
już teraz, zdecydowanie przybrał na sile i znaczeniu. Już nikt nie jest anonimowy, a władze są w sta-
nie zrobić wszystko. Metody kontroli życia zwykłych obywateli są coraz ściślejsze. W tym świecie 
pojawia się zamaskowany mężczyzna, który chce rzucić władzy wyzwanie. Batmana widzimy, gdy 
ściera się z policją na dachu jednego z wieżowców. Bohater jest ranny i podejrzany o zabicie jednego 
z funkcjonariuszy. Na razie musi uciekać i przyczaić się w cieniu, ale już niebawem nadejdzie dzień, 
gdy wraz z sojusznikami rzuci wyzwanie zdemoralizowanym elitom.

Wizja Gotham A.D. 2039 imponuje. Miasto bywało już wcześniej przedstawiane jako dystopia, tym 
razem jednak jest to obraz totalny. U Pope’a jest to metropolia brudna, ciemna i bardzo mroczna. Ulice 
i budynki widzimy właściwie tylko podczas konfrontacji Batmana z przedstawicielami władz i wów-
czas sprawiają one przygnębiające wrażenie. Mieszkańcy starają się nie wychylać, najczęściej siedzą 
w domach i są tu na dobrą sprawę jedynie tłem polowania na Nietoperza. To zresztą jeden z objawów 
ostrych represji grożących za nieposłuszeństwo – ulice są patrolowane, a siły policyjne korzystają 
z pomocy telepatów, będących w stanie wyłapać i zdusić w zarodku wszystkie wywrotowe postawy. 
W takim świecie aż nie chce się żyć, co Pope pokazał wręcz perfekcyjnie, z dużą dbałością o detale 
i realizm.

Na łamach „Roku setnego” udało się w bardzo interesujący sposób zaprezentować samego Batma-
na. Bohater nie jest tym razem tą samą postacią, jaką widzimy zazwyczaj – tutaj nie posiada wielo-
milionowego zaplecza finansowego, co niesie ze sobą poważne ograniczenia, zwłaszcza na płasz-
czyźnie zaopatrzenia. Drogie bat-zabawki zostały zastąpione sprzętem zdecydowanie bardziej 
przyziemnym, w obliczu czego Nietoperz musi radzić sobie w nieco inny sposób. Sprawność 
fizyczna to jedno, kolejna rzecz to odpowiednia teatralność, która ma go czynić w oczach 
przeciwników postacią odczłowieczoną, czy wręcz mityczną (świetny pomysł z zę-
bami). Mroczny Rycerz w interpretacji Pope’a jest więc bardziej partyzantem 
niż wymuskanym strażnikiem sprawiedliwości, jakim widzimy go w wersji 
z „The New 52”. Na tym polu trudno było o coś lepszego.



132

W wydaniu, które przygotował Egmont w ramach serii DC Deluxe, czytelnik otrzymu-
je jeszcze trzy krótsze historie. Uwagę zwraca zwłaszcza „Nastoletni pomocnik”, w którym 
zgłębiona zostaje relacja na linii Batman–Robin, a autor snuje rozważania, kim mógłby stać 
się Nietoperz, gdyby nie jego młodociany pomagier. Podobnie jak główna część tomu, także 
ta krótka nowelka została uhonorowana nagrodą Eisnera, co może stanowić pewną rekomendację 
dla niezdecydowanych. Pozostała zawartość tego wydania to „Berliński Batman” i „Złamany nos”. 
O czym mówi pierwsza, łatwo się domyślić, jest to zresztą wariacja całkiem udana, druga zaś to na 
dobrą sprawę ledwie krótki żart, którego równie dobrze mogłoby tu nie być.

Ilustracje zdobiące „Rok setny” są… specyficzne. Taki zresztą bywa styl Paula Pope’a jako rysow-
nika, któremu daleko do wpasowywania się w konkretne ramy stylistyczne. Jego kreska jest tu nie-
zwykle wyrazista, a momentami ociera się wręcz o karykaturę. Zaskoczenie występuje jednak jedynie 
na początku – to swoiste rzucenie na głęboką wodę dla tych czytelników, którzy spodziewają się nieco 
bardziej standardowych prac. Jednak gdy pierwszy szok mija, okazuje się, że styl idealnie pasuje do 
tej mrocznej historii. Dobre wrażenie sprawia zwłaszcza mocno ekspresjonistyczna maniera, z jaką 
rysowany jest Batman – bohater często przypomina potwora z legend, a jego wygląd budzi skojarzenia 
zwłaszcza z Drakulą. Taka teatralność jest tu niezwykle wskazana, dobrze koreluje z obrazem Nieto-
perza jako postaci działającej w cieniu i nie tylko łapiącej kryminalistów, ale przede wszystkim ich 
przerażającej. Pewnym mankamentem prac Pope’a jest jedynie fakt, że rysunki często stają się nieco 
nieczytelne gdy akcja zdecydowania przyspiesza. Zdarza się wówczas, że szczegóły zlewają się ze 
sobą, co utrudnia odbiór konkretnych scen.

„Rok setny” jest albumem, który traktuje Batmana w nietypowy sposób. Rzucenie bohatera w dys-
topijne realia przyniosło bardzo dobre rezultaty – czytelnik otrzymał historię mroczną i wciągającą, 
prezentującą niepokojącą, ale wcale nie nierealną wizję przyszłości, w której każdy obywatel jest pod 
stałą obserwacją i permanentną kontrolą. Zbyt mocne skupienie się na akcji w drugiej części albumu 
nieco rozwiało niezwykle duszny, totalitarny klimat, jaki udało się wygenerować Pope’owi w pierw-
szej części, jednak mimo to „Rok Setny” jest kawałem porządnej opowieści. Jeśli temu tytułowi czegoś 
brakuje do miana żelaznej klasyki, to tylko detali. Na pewno jest to jednak komiks do wielokrotnej 
lektury. Ja nie mam wątpliwości, że jeszcze do niego powrócę.

8/10 
 
Tytuł: Batman - Rok setny i inne opowieści 
Tytuł oryginału: Batman – Year 100 and Other Tales Deluxe Edition 
Scenariusz i rysunki: Paul Pope  
Kolory: Jose Villarrubia, Ted McKeever, James Jean 
Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz 
Wydawca: Egmont 
Data wydania: październik 2016 
Liczba stron: 272 
ISBN: 978-83-281-1818-8



133

NIEOBECNOŚĆ

Marcin Knyszyński

Toruńskie wydawnictwo C&T wydało właśnie kolejny tom Biblioteki 
Grozy, swej sztandarowej kolekcji. Pozycja jest wyjątkowa z kilku powo-
dów. Nie jest to książka należąca do klasyki sprzed kilkudziesięciu lat, 
co do tej pory było cechą charakterystyczną serii. Nie jest to, w żadnym 
wypadku horror, gatunek na który wskazują niektóre internetowe opinie 
i recenzje. Nie jest to też typowe weird fiction, choć do tej odmiany lite-
ratury ta mini-powieść ma najbliżej. Czym jest zatem Nie ma wędrowca 
i dlaczego bardzo żałuję, że nie mogę nigdzie znaleźć Powrotu, czyli de-
biutanckiego zbioru opowiadań Wojciecha Guni?

Bezimienny narrator, wieczny nomada bez życiowej kotwicy, w nieuzasadnionej z pozoru ucieczce 
od cywilizacji, odwiedza odludne, zapomniane przez czas miejsca. Jest to jego sposób na odcięcie się 
od natłoku zdarzeń, nadmiaru słów, tętniącej magmy obrazów i dźwięków, od wszystkich tych czyn-
ników, z którymi on – jako człowiek – musi, chcąc nie chcąc, wejść w interakcję. Trafia w końcu do 
wsi na końcu świata, witającej go pomnikiem upamiętniającym masową egzekucję z bliżej nieokreślo-
nej wojny, budynkiem starego tartaku z ogłoszeniem o pracę w roli nocnego stróża i nadchodzącym 
mrokiem srogiej zimy. Naznaczona nocną samotnością praca na odludziu, którą nie bez podejrzliwego 
niedowierzania ze strony pracodawcy, narrator w końcu otrzymuje, rozbudza w nim początkowo nie-
wytłumaczalną fascynację jednym ze swoich poprzedników. Zmarłym przed dwoma laty Roszczu-
kiem, o którym pracownicy tartaku wiedzieli tylko tyle, że skrywa jakąś niewypowiedzianą i straszną 
tajemnicę, sygnalizowaną ciągle łzami i milczeniem.

Mamy w książce zimową scenerię niedaleko lasu z samotnym człowiekiem w opuszczonym tar-
taku. Niby horrorowa klisza. Efemeryczne postaci dzieci, bawiących się nieopodal tartaku, o mało 
wiarygodnej pozycji ontycznej, które już na pierwszy rzut oka przypominają znany motyw z horrorów 
o sierocińcach. Znowu niby klisza. Tajemnicze dźwięki i szepty, które nocami nawiedzają narratora. 
Klisza. Demony przeszłości kładące się cieniem na teraźniejszość. Także klisza. Jednak te wszystkie 
elementy, które wymieniłem, nie zostały umieszczone w książce w celu straszenia czytelnika. Nie są 
kliszami, bo nie z horrorem mamy do czynienia. Horror to gatunek, gdzie w zwykły i w pełni akcepto-
walny poznawczo świat, wnikają niewytłumaczalne, nadnaturalne zjawiska, budzące grozę, z którymi 
bohaterowie walczą o powrót do normalności. Bo to sam świat wykreowany przez Wojciecha Gunię 
jest już wypaczony, nienormalny, skrywający swą aberrację przed ludźmi. Dochodzenie do objawie-
nia, łyknięcie czerwonej matrixowej pigułki i następujący po tym szok spowodowany ujrzeniem 
prawdy o świecie, jest charakterystyczny dla gatunku weird fiction, dla koszmarów Lovecrafta, 
Schulza, Bierce’a czy Chambersa. Jednak zaszeregowanie Nie ma wędrowca do tego gatunku 
i zamknięcie tematu, byłoby zbyt wielkim uproszczeniem.

Inność świata Guni nie polega na inności bytu. Nie ukrywają się nigdzie Wielcy 
Przedwieczni, nie ma Króla w Żółci ani ludzkich karakonów. Wojciech Gunia 
jest raczej jak Thomas Ligotti i jego filozofia totalnego pesymizmu, absurdu 
ludzkiego „ja” i samoświadomości. Nie ma wędrowca to znakomity, prze-
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szywający siłą wyrazu traktat filozoficzny. Elementy weird są tu subtelne, wynaturzające 
podstawy założeń konstytuujących wnętrze człowieka a nie jego zewnętrzny świat. „Kim 
jestem?” – okazuje się najbardziej tragicznym pytaniem, jakie można sobie zadać. Kim jest 
człowiek, fizyczny konglomerat tkanek, oddziaływujący cały czas z otoczeniem, które ozna-
cza go etykietką „człowieka”? Ten byt, rozpaczliwie dążący do nadawania sensu własnej egzy-
stencji, uzasadniający tę nadaną etykietkę, walczący cały czas o wypełnianie otaczającego świata 
swą obecnością w obawie, że brak obecności sprowadzi na niego cierpienie i zgryzotę. A przecież, 
według Guni, świat istniał długo przed nami, nieustanne trwanie planet, gwiazd, konstelacji i kosmo-
su są rząd rzędów ponad ludzkimi tragediami, masowymi mordami i złem, którego doświadczamy. 
Ludzie są tylko sumą wrażeń i wyobrażeń, rzeźbą ulepioną z pamięci o przeszłych zdarzeniach, kom-
binacją reakcji na bodźce napływające z zewnętrznego świata. Powinniśmy wziąć pod uwagę to, że 
może nas tak naprawdę nie być. Że akceptacja tego faktu i nasza izolacja od wspomnień, nieobecność, 
wyparcie, odrzucenie własnego „ja” poprzez odosobnienie w jakimś metaforycznym tartaku to jedyna 
droga do pogodzenia się z naturą świata. Że może warto pójść drogą Ascrobiusa z opowiadania Cień 
jego wzniesie się do wyższego domu Thomasa Ligottiego. Że może są bodźce i ich rejestracja, ale nie 
ma rejestratora. Że istnieje ścieżka, że jest wędrówka, ale nie ma wędrowca. To jest dopiero weird…

I nie jest to tylko sfabularyzowana wersja Spisku przeciwko ludzkiej rasie, którego elementów 
trudno nie odnaleźć w książce. Autor patrzy jeszcze szerzej, wręcz dyskutuje z Ligottim, konfrontu-
jąc nieskończony pesymizm Amerykanina z poglądami, które wykłada narratorowi ksiądz Woźniak, 
spotkany przez niego podczas prowadzonych poszukiwań prawdy o dozorcy Roszczuku. Postać du-
chownego, jakże innego od stereotypowego księdza, ślepo trzymającego się kościelnej doktryny. Jego 
wykład-rozmowa z narratorem o teodycei, jawnie wyzywająca pesymistów-nihilistów na pojedynek, 
to najmocniejszy rozdział w książce. Jest to filozofia mocno osadzona w rzeczywistości, lokująca zło 
w człowieku a nie poza nim, tłumacząca chrystusowe przesłanie o nadstawianiu drugiego policzka 
jako pierwszy krok do zrozumienia fenomenu wiary. Po prostu majstersztyk. I to właśnie ten filozo-
ficzny dyskurs wynosi powieść Wojciecha Guni ponad przeciętność, to ona stanowi jej największą 
wartość.

Autor pisze bardzo plastycznie, sugestywnie, w sposób niezwykle mocno działający na wyobraźnię. 
Ostatni rozdział czyta się po prostu jednym tchem, mając przed oczami mrok lodowatej nocy, czując 
zapach palonych trocin, odczuwając potworny mróz i żar buchający z pieca podtrzymującego ciepło 
w tartaku. Książka aż się prosi o ekranizację. Jednocześnie sam układ powieści jest bardzo prosty, 
bez formalnych eksperymentów i fajerwerków, konkret za konkretem, w pełni domknięta szkatułka. 
Wojciechu, pisz więcej, pomimo tlącej się gdzieś tam trzewiach obawy, że jest treść, jest czytanie, ale 
nie ma czytającego…

Tytuł: Nie ma wędrowca 
Autor: Wojciech Gunia 
Wydawca: C&T 
Data wydania: Wrzesień 2016 
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MONODRAMAT KRÓLA SŁOŃCE

Magdalena Makówka

O Ludwiku XIV napisano wiele. Książek poświęconych jego czasom nie 
brakuje także na polskich rynku wydawniczym. Zaryzykuję nawet stwier-
dzenie, że żaden władca Francji nie doczekał się tylu biografii. Dlatego też 
kolejne publikacje poświęcone temu monarsze powinny trzymać pewien 
poziom. Czy czytając dzieło Maxa Gallo poznamy nowe fakty z życia nie-
zwykłego króla, czy też spotka nas rozczarowanie?

Ludwika XIV, Króla Słońce, nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Na lekcjach historii poznał go 
każdy. Syn Ludwika XIII na tron wstąpił w wieku zaledwie pięciu lat, po tym, jak jego ojciec zginął 
w zamachu. Początkowo władzę w imieniu małoletniego władcy sprawowała matka wespół z kardyna-
łem Mazzarinem. Ich rządy spowodowały niezadowolenie społeczne i wybuch Frondy, która sprawiła, 
że monarcha do końca życia nie wyzbył się nieufności wobec własnych poddanych. Jego samodzielne 
panowanie upłynęło pod znakiem niekończących się wojen, ze wszelkimi możliwymi krajami Europy.

Życie Ludwika XIV to także pasmo romansów, zdrad, niekończąca się rywalizacja o monarsze 
uczucie ze strony niewiast, które znajdowały się wokół niego. Przez cały okres rządów otaczały go 
kobiety, pragnące ogrzać się w cieniu jego potęgi. Niektóre z nich pozostały w pamięci króla przez 
wiele lat. Miał z nimi dzieci, o których los troszczył się w niespotykany u władców Francji sposób. 
Życie osobiste Burbona było pretekstem do wielu plotek, wszak Król Słońce każdy dzień spędzał na 
oczach publiczności. Nawet wstawanie monarchy z łoża, stało się okazją do publicznego ceremoniału, 
przy którym uczestniczyli chcący się przypodobać królowi dworzanie.

Ludwik XIV Maxa Gallo przedstawia głównie prywatne życie słynnego króla. Większa część pu-
blikacji poświęcona jest jego osobistym problemom, romansom, potomstwu i konfliktowi z bratem. 
Polityka i sam opis panowania władcy schodzą na dalszy plan, zostały potraktowane w sposób wręcz 
epizodyczny. Autor nie uraczył czytelnika nawet pobieżną analizą problemów, z jakimi musiała zmie-
rzyć się Francja w XVII wieku. Wojny, które pojawiają się na kartach książki, są tłem dla sercowych 
perypetii monarchy. Osoba, która nie do końca orientuje się w niuansach polityki Ludwika XIV, może 
czuć się zagubiona podczas lektury.

Jak już wspomniałam to miłosnym problemom króla, Gallo poświęcił najwięcej uwagi. Zary-
zykuję stwierdzenie, że dwie trzecie książki to opis rozterek władcy odnoszących się do jego 
związków z kolejnymi metresami. Co gorsza, autor wielokrotnie porusza pokilka razy tę samą 
kwestię. W pewnym momencie przedstawianie rozważań króla na temat jego miłostek, 
zaczęło mnie irytować.

Forma samej książki jest dość specyficzna. Jest to bowiem beletryzowana 
biografia, przypominająca nieco publikacje George’a Bidwella. Znajdziemy tu 
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partie dialogowe i rozmyślania króla. Całkowity brak jakichkolwiek przypisów sprawia, że 
na podstawie lektury dzieła Gallo nie sposób, stwierdzić, które słowa padły w rzeczywi-
stości, a które są wymysłem autora. Brakuje także bibliografii, chociaż na końcu publikacji 
znalazło się miejsce na spis wydanych przez pisarza książek.

Narracja Ludwika XIV jest prowadzona w czasie teraźniejszym, przez co zdaje się być bar-
dziej dynamiczną. Rozdziały są krótkie, czasem zaledwie dwustronicowe. Bez wątpienia książkę Gal-
lo czyta się szybko, pióro autora jest lekkie, a opisy są plastyczne. W biografii znajdziemy drzewo 
genealogiczne, do którego mam kilka zastrzeżeń, jak na przykład umieszczanie kochanek władcy, 
z którymi miał dzieci w miejscu właściwym dla potomstwa. Bez wątpienia ułatwia ono śledzenie 
koligacji występujących w rodzie Burbonów. Brakuje jednak ilustracji przedstawiających chociażby 
samego Króla Słońce. Wszak jego podobizny nie zobaczymy nawet na okładce.

Trudno mi jednoznacznie ocenić książkę Maxa Gallo. Z jednej strony przeczytałam ją dość szybko 
i lektura ta mnie nie zmęczyła. Z drugiej strony forma, jaką zastosował autor, zupełnie do mnie nie 
przemawia. Widząc ponad sześciuset stronnicową książkę chcę dowiedzieć się o Ludwiku XIV czegoś 
więcej, niż tego z kim sypiał i jakie upominki otrzymywały jego wybranki. Liczę na to, że poszerzę 
swoją wiedzę na temat panowania tego władcy. Tymczasem nie dowiedziałam się niczego nowego. Być 
może biografia ta jest skierowana do innej grupy czytelników, niż ta do której się zaliczam. Pytanie 
tylko, czy osoba nie wiedząca o Ludwiku XIV zbyt wiele, sięgnie akurat po tak obszerną pozycję, 
podczas gdy na rynku dostępne jest wiele krótszych, a zarazem ukazujących tego niezwykłego władcę 
w znacznie szerszym kontekście?

Tytuł: Ludwik XIV. Życie wielkiego króla 
Autor: Max Gallo 
Tłumacz: Joanna Gorecka-Kalita 
Wydawca: Rebis 
Data Wydania: 2016 
Liczba stron: 655 
ISBN: 978-83-8032-008-7
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KAPITULARZ 2016

Magdalena Golec

Dzisiaj dla odmiany, zamiast o przeczytanej książce, opowiem Wam, oczywiście subiektywnie, 
o Łódzkim Festiwalu Fantastyki KAPITULARZ. Jest to stosunkowo młoda impreza. Po raz 
pierwszy została zorganizowana w roku 2012. Jak łatwo policzyć, w dniach 23-25.09.2016 miała 
miejsce jej piąta edycja. Przez te lata festiwal rozwijał się, przyciągał coraz większą liczbę uczest-
ników i Gości. Ten rok był wyjątkowy pod kilkoma względami. Kapitularz był równocześnie 
Zlotem Fanów Star Treka oraz Zlotem Fanów „Gry o Tron”. Ogłoszone zostały wyniki nagrody 
za wartości naukowe w literaturze KWAZAR. Ponadto, nastąpiła zmiana lokalizacji samego 
festiwalu, na dogodniejszą, bliżej centrum miasta. Ze szkolnych ścian, Kapitularz przeniósł się 
do ścian uniwersyteckich. Na Wydziale Geografii Uniwersytetu Łódzkiego były m.in. prelekcje, 
panele dyskusyjne, obydwa zloty fanów, czy mikroprzestrzenie VR. Natomiast na Wydziale Filo-
zoficzno-Historycznym, odbywał się Łódzki Port Gier i część artystyczna, jak chociażby Wielki 
Konkurs Strojów, albo pokazy dawnych europejskich sztuk walki. Tutaj też mieli swoją siedzibę 
wystawcy. Jakby nie patrzeć, rozdzielenie imprezy na dwa wydziały, oddzielone od siebie około 
dwudziestominutowym spacerem (w jedną stronę, ma się rozumieć), wytworzyło pewien dys-
komfort. Wydaje mi się również, że przez ten podział na korytarzach nie było tak barwnie i we-
soło, jak w zeszłym roku, gdy wszystko odbywało się w jednym budynku. Uczestnicy byli zbyt 
rozproszeni na wszystkie lokalizacje, w efekcie Kapitularz sprawiał niekiedy wrażenie imprezy 
nieco kameralnej.

Uczestnicy przybywają na Kapitularz



139

Tegoroczny program Kapitularza był niezwykle bogaty. Został on podzielony 
na bloki tematyczne: literacki, popularnonaukowy, popkulturowy, horroru, mangi 

i anime, dziecięcy, komputerowy. Odbywały się sesje RPG i larpy. Były turnieje gier 
planszowych i konsolowych oraz gry muzyczne. Można było zobaczyć, jakie możliwości daje druk 

3D, wysłuchać koncertu piosenek przy akompaniamencie harfy celtyckiej, czy też udać się na prze-
gląd filmów wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście specjalne, oddzielne bloki programowe zostały 
zorganizowane dla fanów „Gry o Tron” oraz Star Treka. Jak widzicie, atrakcji było sporo i bez proble-
mu każdy mógł znaleźć dla siebie coś w swoich klimatach. 

Mnie osobiście, najbardziej przyciągały prelekcje przypisane do bloku 
popularnonaukowego i literackiego. Kapitularz oficjalnie rozpoczęłam 
w piątek, na prelekcji Istvana Vizvary z Ekipy Szortalu, na której opo-
wiadał o mitochondriach, krowach i ryżu. W zajmujący oraz przejrzy-

sty sposób pokazał, jak bardzo skomplikowane są relacje występujące 
w naturze i że nie wszystko w biologii jest tak oczywiste, jakby 

wydawało się na pierwszy rzut oka. W sobotę Istvan wystąpił po 
raz drugi. Tym razem poruszył intrygujący temat spirytyzmu 
i modnego ostatnio transhumanizmu. Jeśli wydaje Wam się, że 
oba zagadnienia niewiele mają wspólnego, to prelegent z pew-
nością by Was zaskoczył. Jeszcze tak przy okazji wspomnę, 

że ptaszki ćwierkają, iż nasz szortalowy kompan swoją drugą 
prelekcję zaprezentuje również na tegorocznym Falkonie. Jeśli 
zatem nie wysłuchaliście jej na Kapitularzu, to zachęcam byście 
zrobili to właśnie tam, bo naprawdę warto. Istvan z pewnością 
da znać, co i jak na swoim blogu: http://lakeholmen.blogspot.
com/. 

Piątkowa prelekcja Istvana nie była jedyną z bloku popularnonau-
kowego, na którą się wybrałam. Posłuchałam również Manueli Wło-
darczyk, która w sposób przystępny opowiadała o najnowszych osią-
gnięciach medycyny, chociażby w dziedzinie przeszczepów twarzy, 
czy terapii przeciwnowotworowych. Nie samą jednak nauką człowiek 
żyje, więc tego dnia udałam się jeszcze na wystąpienie Krzysztofa Pi-
skorskiego. Pisarz przedstawił barwną historię tajnych stowarzyszeń. 
Pierwszy dzień festiwalowy zakończyłam u Witolda Jabłońskiego, któ-
ry z niezwykłą lekkością, elokwencją i nutką humoru przybliżył 
historię Słowian.

Istvan Vizvary z Ekipy Szortalu

Witold Jabłoński,
pisarz, publicysta i tłumacz
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W sobotę Kapitularz rozkręcił się na dobre. Cały dzień wypełniony był przeróżnymi 
atrakcjami. Oprócz wspomnianej prelekcji Istvana, zaskoczyła mnie Katarzyna Zieliń-
ska, dzięki której dowiedziałam się, jak wiele polichromii kryje się pod gipsem w starych, 
łódzkich kamienicach. Andrzej Pilipiuk w zajmującym, gawędziarskim stylu opowiedział 
o tajemnicach egipskich mumii. Odwiedziłam panel dyskusyjny pt. „Alternatywne wizje XI-
X-wiecznej historii”, z udziałem Kamila Śmiechowskiego, Prze-
mysława Piotra Damskiego oraz Krzysztofa Piskorskiego. Po-
czątkowo pewną konsternację Gości wywołał fakt, że panel nie 
miał prowadzącego. Niemniej jednak, Panowie szybko rozpoczę-
li improwizację, snując scenariusze na temat: „co by było, gdy-
by...”. Osoby prowadzącej nie było również na panelu pt. „Seks, 
gender i tabu w fantastyce”. Witold Jabłoński, Grzegorz Gajek 
i Marcin Przybyłek zupełnie nie odczuli jej braku i ze swobodą 
rozprawiali o kontrowersyjnych tematach. Ze względu na moje 
zainteresowania nauką i dalszą drogą rozwoju ludzkości, nie 
mogło zabraknąć mnie również na panelu „Człowiek 2.0”, gdzie 
Andrzej Zimniak, Paweł Grabarczyk, Marcin Przybyłek i Mar-
tyna Raduchowska tworzyli swoje wizje przyszłości. 

W niedzielę na Kapitularz nie dotarłam, ale mimo tego, mogę go zaliczyć do udanych. Jeśli jeszcze 
nigdy nie byliście na takiej imprezie, to myślę, że warto tę sytuację zmienić. Festiwale fantastyki dają 
okazję nie tylko do rozmowy z ulubionymi pisarzami, usłyszenia różnych ciekawostek, dowiedzenia się 
czegoś nowego, ale też do spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach, pogrania, zabawy i śmiechu. 
Po prostu, do spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze. To jak? Widzimy się za rok w Łodzi?

Andrzej Pilipiuk, pisarz i archeolog

Od lewej: Przemysław Piotr Damski (historyk),  Kamil Śmiechowski (historyk), Krzysztof Piskorski (pisarz)

Od lewej: Andrzej Zimniak, 
Martyna Raduchowska, 
Paweł Grabarczyk 
i Marcin Przybyłek
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