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ZBUDŹ SIĘ, CZYTELNIKU! 
Oto dotarliśmy do następnego numeru O!Fki… a było na co czekać! 
Radzę, żebyście zaopatrzyli się w coś zimnego do picia, ponie-
waż mam zaszczyt przedstawić Wam przesmaczną publicystykę 
i trzy rozgrzane latem opowiadania, a w tym jedno szczególne – 
Namiastkę przeszłości Szymona Drzymały, które zdobyło serca 
jury i pierwsze miejsce w konkursie „Literacki Fenix”. Była to jede-
nasta edycja tegoż konkursu i jakiż to był piękny, mimo że desz-
czowy, czas!

Dwunastego czerwca, w towarzystwie prelegentów, pisarzy i li-
teraturoznawców, celebrowaliśmy Opolskie Spotkania Fantastycz-
ne. Najpierw opolska awangarda: Johnny Walker i Agata Suchoc-
ka, która – odchodząc od wampirycznych początków – pochwaliła 
się peregrynacjami po światach również w konwencji science fic-
tion! Oczywiście nie wypada nie wspomnieć teraz o ogromnej roli 
Andrzeja Trybuły, który poświęcił czas młodym autorom, by szlifo-
wać talenty uczestników konkursu, a my – członkowie jury tego-
rocznej edycji konkursu – mieliśmy z czego wybierać!

W tym roku nadesłano do nas blisko czterdzieści prac z całego 
wachlarza fantastyki, na podium jednak stanęły opowiadania nie-
zwykle wyróżniające się settingiem spośród pozostałych. Trzecie 
miejsce otrzymała Maja Olender za Poruszonego drzewca – opo-
wiadanie w konwencji mitu, głęboko inspirowane baśniami braci 
Grimm, poruszające kwestie socjologiczne i ekologiczne. Drugie 
miejsce było również zaskakujące kod kątem formy – Oko Justyny 
Rak wyróżniało się nie tylko fascynującą fabułą, ale i arktycznym 
(!) settingiem, który został oddany z wręcz perfekcyjną dbałością 
o szczegóły!

Pierwsze miejsce, wraz z drukiem w niniejszym numerze, wy-
grało wcześniej już wspomniane opowiadanie Namiastka przeszło-
ści Szymona Drzymały. Jako jedna z niewielu prac wzięła sobie za 
cel ukazanie Opola w, wydawałoby się, szarych odcieniach posta-
pokalipsy. Jak się później okaże, zarówno miejsce, jak i postępo-
wanie głównego bohatera będą służyć pewnej refleksji, do której 
zachęcam również Was, drodzy Czytelnicy.

Opowiadanie Szymona to nie jedyna atrakcja tego numeru! 
Przed Wami porządna dawka publicystyki, a w niej bajkowe korzenie 
współczesnej fantasy od sąsiadów zza Odry w tekście Patryka To-
mali; nowy typ superbohatera, który bawi się z konwencją bycia tym 
„jedynym słusznym sprawiedliwym”, zostanie omówiony przez Toma-
sza „Tomihara” Jędrczaka, a esejem wprowadzającym w gry figur-
kowe na przykładzie Warhammera zaszczyci nas Robert Zachara.

Z ostatnich stron naszego kwartalnika powieje grozą – nie mo-
gło bowiem zabraknąć opowiadań Sekcji Literackiej, które w ni-
niejszym numerze będą inspirowane horrorami. I tak drastyczną 
historię, snującą się ulicami Opola, przesyconą mrokiem i wątpli-
wością dotyczącą tego co jest rzeczywistością, a co (jeszcze!) nie, 
przedstawi Wam Ala Marynowicz w opowiadaniu Najciemniej pod 
latarnią. Natomiast ja, w swoim skromnym współudziale, popełni-
łem brutalne opowiadanie inspirowane mrokami średniowiecza. 
Nie dajcie się zwieść poczuciu bezpieczeństwa w domowych pie-
leszach… dreszczyk grozy „idzie” już po Was!

Nie pozostaje mi już nic innego jak podziękować Wam za 
udział w tegorocznej edycji „Literackiego Fenixa”, na której mo-
gliśmy wysłuchać świetnych prelegentów – dr. Marcina Rusnaka, 
dr. Łukasza Sasułę, prof. Joannę Czaplińską czy naszego gościa 
specjalnego – pisarkę Annę Brzezińską – i zaprosić Was, drodzy 
Czytelnicy, na kolejną edycję naszego rodzimego Opolconu, na 
którym, obiecuję, będzie jeszcze więcej równie konstruktywnej 
rozkminy na temat fantasy. Słowo redaktora naczelnego!

Tymczasem, w oczekiwaniu na kolejne spotkanie w fanta-
stycznym gronie, zapraszam do lektury O!Fki.

Maciej Janocha
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OOstatnio fani superbohaterów nie mają 
na co narzekać – zaczęła się IV faza 
MCU, a z nią pojawiły się nowe seria-

le rozwijające wątki poszczególnych postaci po 
Avengers: Endgame. Dostaliśmy dwa dobrze 
wykonane seriale – WandaVision oraz The Fal-
con and the Winter Soldier; ten ostatni doczekał 
się nawet swoistego virala, jakim był Zemo Dan-
ce. Taniec terrorysty w klubie trafił na podatny 
grunt internetu, co poskutkowało masą przeró-
bek oraz oficjalną odpowiedzią Disneya, który 
wypuścił godzinną wersję tańczącego Zemo. 
Fani DC także mają powody do radości – Zack 
Snyder dopiął swego i wypuścił czterogodzinną 
wersję reżyserską Justice League; ta wersja 
filmu została bardzo entuzjastycznie przyjęta 
przez fanów, którzy postanowili iść za ciosem 
i teraz domagają się powrotu „SnyderVerse”, 
czyli de facto ponownego zatrudnienia Zacka 
Snydera przy tworzeniu tego filmowego uniwer-
sum. Natomiast poza głównym nurtem pojawi-
ło się też kilka naprawdę solidnych produkcji, 
które prezentują nową jakość w spojrzeniu na 
superbohaterów.

Słowo „superbohater” i nasze skojarzenia 
ze znaczeniem tego słowa zostały spopulary-
zowane przez pierwszy komiks z Supermanem 
z czerwca 1938 roku, chociaż protoplastów 
archetypu superbohatera możemy doszukać 
się już w mitach antycznych. Od pojawienia 
się zeszytu komiksowego z Supermanem po-
wstawało coraz więcej super-postaci, serii ko-
miksowych i wydawnictw. Rozpoczęło to Złotą 
Erę Komiksu, która trwała do 1956 roku, choć 
już w późnych latach czterdziestych zaintereso-
wanie historiami o zamaskowanych bohaterach 
gwałtownie spadło, czego główną przyczyną 
był koniec II wojny światowej. Obecnie mówi 
się o trwaniu Nowożytnej Ery Komiksu, przez 
niektórych nazywanej także Mroczną Erą Ko-
miksu, ponieważ od 1985 popularność zaczęły 
zdobywać brutalne, mroczne historie, takie jak 
Watchmen czy Powrót Mrocznego Rycerza.

Zmienił się sposób, w jaki przedstawia się 
superbohaterów – nie są już czarno-biali, posia-
dają różne problemy psychiczne, ich charaktery 

są bardziej skomplikowane i lepiej zarysowane. 
Z pozytywnych, cieszących się życiem hero-
sów stali się zgorzkniałymi, wycofanymi ludźmi, 
nawet jeżeli niekoniecznie pochodzą z planety 
Ziemi, ponieważ to właśnie ich charaktery stały 
się bardziej ludzkie. Pojawili się także antybo-
haterowie – mimo iż są obdarzeni mocami bądź 
specjalnymi zdolnościami, nierzadko czynią 
więcej złego niż dobrego, a ich metody nie za-
wsze są społecznie akceptowalne. Najbardziej 
znaną z takich postaci jest Deadpool – pomimo 
bycia postacią raczej pozytywną, nie stroni od 
okrucieństwa w dążeniu do swoich celów i naj-
częściej kieruje się egoistycznymi pobudkami.

Trendy komiksowe mają swoje odzwier-
ciedlenie także w filmach i serialach. Pierwsze 
krótkie filmy o superbohaterach powstawały 
już w latach czterdziestych, ale dopiero od lat 
osiemdziesiątych filmy tego gatunku zaczęły 
przynosić kasowe sukcesy. Tutaj też można 
zobaczyć zmieniającą się tendencję co do spo-
sobu opowiadania historii oraz przedstawiania 
postaci – chociaż nadal w kinach i na srebr-
nym ekranie króluje Marvel, a ciut za nim idzie 
DC, od kilku lat można spostrzec, że sukcesy 
zaczęły odnosić historie inne niż te z głównych 
nurtów, które nadal przedstawiają swoje światy 
w klasyczny oraz typowy dla siebie sposób.

Pierwszym filmem, który warto wziąć na 
tapet jest Watchmen z 2009 roku w reżyserii 
Zacka Snydera. Co prawda powstał on na pod-
stawie komiksu ze stajni DC Comics, ale historia, 
którą opowiada, jest zupełnie inna niż te z głów-
nego toru. Akcja dzieje się w alternatywnym 
świecie w 1985 roku, gdzie superbohaterowie 
zostali zdelegalizowani i tylko nieliczni jeszcze 
starają się działać. Gdy jeden z dawnych hero-
sów zostaje zamordowany, jego dawny kompan, 
Rorschach podejrzewa, że ktoś postanowił po-
zbyć się dawnych herosów, i rozpoczyna śledz-
two, podczas którego odkrywa, że sprawa jest 
znacznie bardziej skomplikowana.

Film jest ciężki, skupia się w głównej mie-
rze na psychice superbohaterów; pokazuje ich 
jako ludzi z krwi i kości, z wadami oraz proble-
mami psychicznymi. Jedną z najważniejszych 

postaci jest Dr Manhattan, który mimo posia-
dania niemal boskiej mocy, nie jest pozbawiony 
ludzkich uczuć, co czyni go bardzo niebezpiecz-
nym, a każdy jego ruch szeroko odbija się na 
całym świecie. Głównym przesłaniem filmu jest 
dywagacja związana z tym, do czego mogliby 
doprowadzić tacy obrońcy – będący ludźmi, 
a nie wyidealizowanymi ikonami – starając się 
zaprowadzić pokój na świecie.

Film, mimo iż odniósł sukces finansowy, zo-
stał pozytywnie odebrany przez krytyków oraz 
widzów i ma swoje grono fanów, nie jest filmem 
szeroko znanym. Ten typ historii nie przypadnie 
do gustu każdemu, podchodzi bowiem bardziej 
pod kino psychologiczne niż „superbohater-
skie”, a wydaje się, że dwanaście lat temu wi-
dzowie szukali w kinie tego typu filmów głównie 
dla czystej rozrywki, dobrych zakończeń i pro-
stej, nieskomplikowanej fabuły. Od tego czasu 
jednak trochę się zmieniło – kino powoli od-
czuwa przesyt głównym nurtem i coraz więcej 
jest widzów, którzy zaczynają szukać świeżego 
spojrzenia na ten gatunek.

Kolejną produkcją, która osiągnęła spory 
sukces, a wypacza ogólnie znany schemat, 
jest film Kick-Ass z 2010 roku oraz jego kon-
tynuacja, która pojawiła się w roku 2013. W tej 
historii nastolatek Dave, zafascynowany hi-
storiami o superbohaterach, sam postanawia 
takim zostać, mimo iż nie posiada żadnych 
nadzwyczajnych zdolności. Wszystko zmienia 
się, kiedy ulega wypadkowi, a część jego kości 
zostaje wzmocnionych metalem. Pomimo faktu, 
że nadal nie jest to żadna super umiejętność, 
zyskuje większą odporność na ból i ciosy, co 
postanawia wykorzystać. Komiks ten co praw-
da wydawany był w ramach Imprintu Icon wy-
dawnictwa Marvel Comics, aczkolwiek od 2018 
należy do Image Comics, którego najbardziej 
znana adaptacja – serial Żywe trupy – stała się 
bardzo popularna, a dołączają do niej powoli 
kolejne produkcje.

Kick-Ass to swoista groteska orbitująca wo-
kół superbohaterów. Nikt nie ma tam co prawda 
supermocy, ale pojawiają się osoby z nadzwy-
czajnymi umiejętnościami bądź... sporą pojem-
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nością portfela, a to przecież bardzo pomaga. 
Jest to czarna komedia nastawiona w dużej 
mierze na rozrywkę, a nie na psychikę postaci, 
ale mimo wszystko pokazuje świat zgoła inny 
od najbardziej znanych produkcji tego gatunku. 
Film jest brutalny, trup ściele się gęsto, a łuski 
z pocisków można zbierać wiadrami. I chociaż 
film nie niesie ze sobą jakiegoś szczególnego 
przesłania czy morału, pokazuje, że każdy przy 
odpowiedniej determinacji może zostać super-
bohaterem. Popularność filmu spowodowała, 
że rozwinął się ruch Real Life Superheroes, 
który działa na całym świecie. Wiele osób ta-
kich jak Dave z oryginalnej opowieści stworzyło 
swoje kostiumy i alter ego, by walczyć z nie-
sprawiedliwością na świecie. Chociaż więk-
szość działa głównie przez akcje charytatywne, 
kilkoro z nich zajmuje się prawdziwą walką 
z przestępczością.

Wiele uniwersów superbohaterskich „pod-
krada” postacie innym – wiele można prze-
czytać o tym, jak to Darkseid był inspiracją dla 
stworzenia Thanosa bądź co mają wspólnego 
ze sobą Batman i Iron Man. Dwie najnowsze 
produkcje serialowe, obie produkowane przez 
Amazon, luźno bazują na postaciach z DC, 
a konkretniej na Lidze Sprawiedliwości. W obu 
tych produkcjach mamy postacie, które aż za 
bardzo przypominają Supermana czy Flasha. 
Historie te, mimo wielu podobieństw, jednak się 
różnią.

The Boys to serial emitowany od 2019 roku 
na Amazon Prime Video, stworzony na podsta-
wie komiksu pod tym samym tytułem, który naj-
pierw był wydawany przez WildStorm (imprint 
DC Comics), by potem być kontynuowanym 
przez Dynamite Entertainment. Serial ten do-
konuje swoistej inwersji – zamiast walecznych, 
prawych herosów dostajemy zepsutych do 
szpiku kości, bez zasad moralnych i z choro-
bami psychicznymi antybohaterów. „Słupkami” 
zarządza firma Vought International – podpisuje 
kontrakty z lokalnymi rządami na „wynajem” bo-
hatera, zajmuje się promocją, produkcją filmów, 
gadżetów oraz komiksów z nimi związanych. 
Chociaż superbohaterów jest wielu, to najważ-
niejsza jest Siódemka – grupa luźno bazowana 
na Lidze Sprawiedliwości, która jest drużyną 
najsilniejszych, najbardziej zasłużonych hero-
sów. Władza i wielka potęga mogą jednak łatwo 
prowadzić do zepsucia i taka właśnie jest Sió-
demka – nie liczą się z ofiarami postronnymi, 
do celu idą po trupach i brakuje im jakikolwiek 
zasad moralnych. Ich grzeszki są skrzętnie 
ukrywane, a ci, którzy chcą je ujawnić – uci-
szani. Prowadzi to do powstania grupy zwanej 
jako tytułowi Chłopcy – zwykłych ludzi, którzy 
przez działania herosów stracili swoich bliskich, 
a którzy postanowili nie dać się uciszyć i zrobić 
wszystko, by doprowadzić winnych do odpowie-
dzialności. To kolejna brutalna produkcja – nie 
tylko w scenach walki, ale także w surowości 
przedstawionego świata. Szybko przekonujemy 
się, że cały projekt superbohaterski ma mocne 
korzenie polityczne, nikt nie jest czarno-biały 

oraz że postacie, które wydają się być główny-
mi antagonistami, są tak naprawdę tylko mario-
netkami w o wiele potężniejszych rękach. Jak 
korumpuje władza, jak działa propaganda i do 
czego może posunąć się skrzywdzony człowiek – 
to tylko niektóre pytania, które zadaje show 
i na które szuka odpowiedzi. Z pewnością jest 
to produkcja, którą warto zobaczyć, mimo iż 
w krzywym zwierciadle, pokazuje mechanizmy 
napędzające współczesny świat.

W marcu tego roku na Amazon Prime od-
była się premiera kolejnego serialu związanego 
z superbohaterami, tym razem animowanego. 
Invincible (Niezwyciężony) to historia nasto-
latka, którego ojciec jest najpotężniejszym su-
perbohaterem na ziemi oraz członkiem grupy 
Guardians of the Globe. I znowu nie sposób nie 
doszukać się w najpotężniejszej grupie bohate-
rów inspiracji Ligą Sprawiedliwości – tylko nie-
które z postaci są w miarę oryginalne, a serial 
nawet nie próbuje ukrywać, skąd czerpie inspi-
racje. Niezwyciężony to kolejne dzieło będące 
adaptacją komiksu od Image Comics, którego 
twórcą jest Robert Kirkman, autor Żywych tru-
pów. Pierwszy sezon ma ciekawą strukturę – 
plansze tytułowe pojawiają się w pierwszym 
momencie odcinka, gdzie pada słowo „niezwy-
ciężony”, a z odcinka na odcinek plansza ta ma 
na sobie coraz więcej krwi, co idzie w parze 
z tym, że każdy kolejny odcinek jest bardziej 
krwawy, a akcja zazębia się aż do wielkiego 
finału.

Pierwsza połowa sezonu pokazuje, jak 
Mark Grayson, tytułowy Niezwyciężony, uczy 
się korzystać ze swoich mocy oraz przekonu-
je się, że bycie herosem nie jest takie, jakim to 
sobie wyobrażał. Mark nie różni się na począt-
ku od przeciętnego nastolatka – czyta komiksy 
o superbohaterach, chodzi do szkoły, spotyka 
się z przyjaciółmi, pracuje jako dostawca. Wie 
jednak, że jest synem Viltrumity, co czyni go 
tylko w połowie człowiekiem. Kiedy wreszcie 
budzą się w nim moce, ma spory problem, by 
nauczyć się z nich korzystać. Zaczynając swoją 
karierę jako superheros, zauważa, jak duża od-
powiedzialność na nim ciąży. Jego nierozwinię-
te umiejętności doprowadzają do tego, że mimo 
iż udaje mu się uratować miasto przed atakiem 
wrogich sił z innego wymiaru, doprowadza 
to do sporej ilości ofiar. To jest najciekawszy 
aspekt tego serialu – jest w tej kwestii bardzo 
realistyczny; nie chowa ludzi postronnych pod 
dywan; pokazuje, jak umierają. Pomimo że bo-
haterowie robią wszystko, by uratować jak naj-
więcej osób, jest to po prostu niemożliwe. Inne 
filmy próbowały już poruszyć wątek zniszczeń 
i ofiar postronnych przy działaniu superboha-
terów – w Captain America: Civil War było to 
głównym powodem, przez który powstał pomysł 
utworzenia specjalnej jednostki ONZ kontrolu-
jącej oraz nadzorującej Avengersów i innych 
herosów, ale ostatecznie nie miało to żadnego 
znaczenia w filmie, gdyż główną osią fabuły stał 
się osobisty konflikt Iron Mana i Kapitana Ame-
ryki. Także w Iniemamocnych superbohatero-

wie zostali zdelegalizowani przez zniszczenia, 
które były powodowane ich działaniami, a za 
które nikt nie ponosił potem odpowiedzialności. 
Druga połowa pierwszego sezonu to rozwinię-
cie i zakończenie intrygi, która zawiązuje się 
już w pierwszym odcinku. Aby nie spoilerować 
osobom, które serialu jeszcze nie widziały, nie 
zdradzę za dużo, ale mogę powiedzieć tyle: 
druga część sezonu pokazuje, jak bezbronna 
byłaby ludzkość w starciu z superistotą bez 
żadnych moralnych zahamowań, aby zabić jak 
największą liczbę osób. Każdy fan historii su-
perbohaterskich powinien zobaczyć tę produk-
cję, ponieważ dawno nie było nic tak świeżego 
i prawdziwego w tym gatunku.

Tego typu historii w świecie filmu jest wię-
cej, lecz wymieniłem te, które moim zdaniem są 
najważniejsze i osiągnęły największy sukces. 
Z pewnością pojawią się kolejne, ponieważ 
trendy komiksowe powoli i co prawda z opóź-
nieniem, ale znajdują odzwierciedlenie na ekra-
nach kin i telewizorów. Pozostaje czekać nam 
na kolejne nietypowe produkcje o superboha-
terach.

Tomasz „Tomihar” Jędrczak
Student reżyserii filmowej 
w Lubuskiej Szkole Telewi-
zji i Filmu oraz webmaster. 
Twórca opolskiego fan clubu 
Gwiezdnych Wojen i pasjo-
nat szeroko pojętej fanta-
styki. W wolnych chwilach 
zajmuje się odtwórstwem 
historycznym albo tworze-
niem muzyki. Swoje pasje 
wykorzystuje przy organiza-
cji konwentów, prowadząc 
prelekcje bądź zajmując się 
zapleczem technicznym.
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W
edług powszechnego przekonania 
Niemcy nie uchodzą za wielkich ro-
mantyków. Wydaje nam się, że to na-

ród twardo stąpający po ziemi, bez ekspresji 
i emocji. A jednak! Przecież to im tak naprawdę 
zawdzięczamy rozkwit romantyzmu, a co za 
tym idzie – baśni jako gatunku literackiego. To 
dzieło Caspara Davida Friedricha – Wędrowiec 
nad morzem mgły – stało się znakiem rozpo-
znawczym epoki. W szkołach albo męczą nas 
Goethem, omawiając cierpienia tego słabeusza 
Wertera, albo zachwycają balladą o tym, jak oj-
ciec syna do domu wiózł, a on skonał mu już. 
W tym głuchym lesie wśród olch i brzóz. To 
Novalis, pochowany w Nysie von Eichendorf, 
E. T. A. Hoffmann czy bracia Grimm, czerpiąc 
z lokalnego folkloru, stworzyli tajemnicze, nie-
stroniące od okrucieństwa światy fantastyczne, 
udowadniając, że wyobraźnia to prawdziwa 
moc twórcza człowieka.

Obecna fantastyka niemiecka czerpie ze 
źródeł romantycznych pełnymi garściami, po-
dobnie jak z folkloru, który, niczym w Polsce, 
jest tak bujny, że jego całościowe opisanie jest 
właściwie niemożliwe. Baśnie braci Grimm, któ-
re (choć w wersjach wygładzonych) wszyscy 
znamy już od najmłodszych lat, pierwotnie były 
opowieściami nad wyraz okrutnymi. Kazirodz-
two, mordy rytualne, morderstwa czy kaniba-
lizm to wydarzenia powszechne w zebranych 

przez nich historiach. Podane przykłady nie słu-
żyły jednak temu, by szokować, co w obecnej 
literaturze jest stosowane nad wyraz. Tworzone 
przez Grimmów światy były ikonami, w których 
dobro zawsze pokonywało zło, wielkimi mora-
litetami – bo taka jest rola baśni. Taka jest też 
w większości obecna twórczość fantastyczna. 
To dalej ta sama walka między dobrem a złem, 
między Babą Jaga a dziećmi, między Królewną 
Śnieżką a złą macochą, między Neem a agen-
tem, Jedi a Sithami, Gandalfem a Sauronem. 
Świat w baśniach jest prosty: biały lub czarny, 
a że okrutny? Baśniowe historie nie udają, nie 
są poprawne polityczne, nie omijają trudnych 
zjawisk, i w tym tkwi ich siła.

Doskonale pamiętam słowa młodszego 
z dwójki moich kuzynów, które usłyszałem, 
gdy byliśmy dziećmi. Przyszedł wtedy do mnie 
i powiedział, że razem z bratem grali w grę, 
polegającą na pluciu z balkonu na przechod-
niów, po czym dodał, że jemu udało się trafić 
cztery razy a jego bratu tylko trzy. Następnie 
zapytał, jaki z tego płynie morał, a ja nie potra-
fiłem udzielić konkretnej odpowiedzi. W końcu 
stwierdził, że trafił więcej razy, bo dobro zawsze 
zwycięża, a on jest tym dobrym, w przeciwień-
stwie do jego starszego brata, który okładał go 
zawsze, gdy nikt nie patrzył. Taki obraz dobra 
i zła rysują baśnie – gatunek wydawałoby się, 
że wymarły, pochłonięty przez przepastne pola 

fantastyki. W Niemczech baśnie jednak nadal 
żyją, mają się nawet całkiem dobrze i, niczym 
historie słynnych braci, ociekają okrucień-
stwem, a przy okazji wychowują kolejne po-
kolenia, ucząc, że zło jest złem, mniejsze czy 
większe.

Zacznijmy od powieści z lat 70. XX wie-
ku, której autorem jest znany pisarz literatury 
dziecięcej Otfried Preussler. Młody przyszły 
autor wyrastał na opowieściach swojej babci, 
a po latach postanowił przekuć jedną z nich na 
uniwersalną, romantyczną baśń. Nadał jej tytuł 
Krabat. Główny bohater, a zarazem sierota, 
trafia do tajemniczego młyna w Koźlim Bro-
dzie i zostaje przyjęty na nauki przez młynarza. 
Wkrótce okazuje się jednak, że młyn nie jest 
tym, czym się wydaje, a mężczyzna to w rze-
czywistości czarnoksiężnik, który co roku wy-
biera jednego z dwunastu uczniów, aby pozba-
wić go życia, przy okazji zachowując własne. 
Czy nie przypomina to bezwzględności baśni 
braci Grimm? Co prawda opowieść Preusslera 
wywodzi się z tradycji łużyckiej, odmiennej od 
niemieckiej, jednak sam autor wyrastał właśnie 
w tej ostatniej.

Krabat to powieść mroczna, przesycona 
tajemnicą, bezwzględnie traktująca swoich 
nastoletnich bohaterów, jednocześnie dająca 
iskierki nadziei w tych momentach, w których 
wydawałoby się, że nie ma już dla niej miejsca. 

NIEMIECKA NIEMIECKA 
FANTASTYKAFANTASTYKA

BAŚNIOWOŚĆ PRZEZ DUŻEBAŚNIOWOŚĆ PRZEZ DUŻE  
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Chłopak ostatecznie pokonuje jednookiego 
czarnoksiężnika dzięki największej z sił, jaka 
ponoć istnieje w naszej galaktyce – bezintere-
sownej miłości. To kolejne odwołanie do baśnio-
wości romantycznej – dobro zawsze zwycięża.

Baśniami są także dwie najsłynniejsze po-
wieści nieodżałowanego Michaela Ende. Mowa 
tu o Momo, czyli osobliwej historii o złodziejach 
czasu i dziecku, które zwróciło ludziom skra-
dziony im czas oraz Niekończącej się historii. 
Tą ostatnią wszyscy znamy lub choćby kojarzy-
my. Pamiętny film w reżyserii Wolfganga Peter-
sena, a następnie kolejne części, które choć 
spłyciły książkowe przesłanie, do dzisiaj pozo-
stają świetnym przykładem, jak zrobić porządny 
film przygodowy dla dzieci i młodzieży. Jeszcze 
lepiej znana jest piosenka do filmu, śpiewana 
pierwotnie przez Limahla, a ostatnio przypo-
mniana w najzabawniejszej scenie wszystkich 
trzech sezonów netfliksowego Stranger Thin-
gs. Powieść Endego oprócz barwnej, wartkiej 
fabuły, przekazuje ważkie prawdy, oplecione 
bogatą symboliką. To historia o prawdziwych 
marzeniach i o trudach związanych z podą-
żaniem ku ich realizacji. Człowiek może być 
przeświadczony o tym, że czegoś pragnie – 
nawet latami – dopóki wie, że to marzenie jest 
niemożliwe do spełnienia. Ale jeśli staje nagle 
przed możliwością jego realizacji, to chce tyl-
ko jednego: żeby nigdy wcześniej tego nie 
zapragnął. Świat, który wykreował autor Kuby 
Guzika, początkowo wydaje się bajeczny, jest 
jednak skazany na zagładę, przed którą nie ma 
ucieczki, a uratować go może jedynie chłopiec, 

który w powieści, w odróżnieniu od filmu, był 
otyłym nieudacznikiem, z którego koledzy szy-
dzili już z powodu samego wyglądu.

Momo to z kolei wielka krytyka konsump-
cjonizmu i tempa życia współczesnego świata. 
Dziewczyna, która sama nadała sobie tytułowe 
imię, przybywa do niewielkiego miasteczka, 
a że dysponuje czymś niesłychanym – potrafi 
po prostu słuchać – szybko zdobywa przyjaciół. 
Pewnego dnia pojawiają się smutni panowie 
z teczkami, którzy kradną czas. Wyglądało na 
to, że nikt nie zauważał, iż oszczędzając czas, 
oszczędza w rzeczywistości co innego. Nikt nie 
chciał się przyznać, że jego życie staje się co-
raz uboższe, coraz bardziej jednostajne i coraz 
zimniejsze – tak Michael Ende podsumowuje 
dzisiejszy, coraz bardziej widoczny trend ro-
snącego tempa życia. Chcemy więcej, szybciej 
i bardziej. Ale gdzie jest granica?

Na koniec zostawiłem sobie człowieka 
orkiestrę. Walter Moers, bo o nim mowa, to 
prawdziwa gwiazda za naszą zachodnią grani-
cą – malarz, autor komiksów, a przede wszyst-
kim pisarz dzieł, które sam ilustruje. Pewnego 
dnia w jego umyśle narodził się pomysł powo-
łania do życia baśniowego kontynentu Camo-
nia (w oryginale Zamonien), gdzie rozgrywać 
się będzie akcja jego książek. Pomysł przekuł 
w czyn i w ten sposób powstała seria książek 
o Hilderguńscie Rzeźbiarzu Mitów, kotku Echo 
czy Rumo. Budując swój niezwykły świat Moers 
nie kryje inspiracji baśniami, czego najlepszym 
przykładem pozostaje jego reinterpretacja kla-
sycznej baśni Grimmów Jaś i Małgosia (u Mo-

ersa Jasioł i Mgłosia). Tak jak w klasycznych 
baśniach, autor nie szczędzi swoim bohaterom 
trudów i znojów po tym jak, nie słuchając rad 
starszych, gubią się w Wielkim Lesie Koloro-
wych Misiów, w którym żyją przerażające stwo-
ry. Na szczęście wszystko kończy się szczęśli-
wie, ale taka już rola baśni.

Baśń w Niemczech nadal ma się dobrze, 
wciąż jest czytana i publikowana. Choć puryści 
zaliczają ją do fantastyki, ona rządzi się swoimi 
prawami. I oby tak pozostało…

Patryk Tomala
Historyk walczący z dokto-
ratem i miłośnik europejskiej 
kultury. Mieszka w Niem-
czech. Rocznik 1990. Dziec-
ko indygo.
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Moja przygoda ze światem Warhamme-
ra rozpoczęła się od serii 40K Dawn 
Of War. Pamiętam, jak z przyjacielem 

przechodziliśmy kampanię, grając po jednej mi-
sji na zmianę. Potem czasy Dark Crusade i noc-
ne granie online, choć tak naprawdę Warham-
mer pochłonął mnie dopiero dwa lata później. 

Gdy mając czternaście lat, zamierzałem 
z tatą kupić garnitur, pierwszy raz zobaczyłem 
w witrynie sklepowej niesamowite modele, 
przedstawiające postaci z już wtedy bliskiego 
mi uniwersum. Stanąłem jak zaczarowany, 
przyglądając się każdemu drobnemu elemen-
towi, nie zdając sobie nawet sprawy, że najlep-
sze dopiero miało się zacząć. Poprosiłem tatę, 
żebyśmy weszli chociaż na chwilę, ale nieste-
ty było już późno. Zakup garnituru załatwiłem 
ekspresowo, aby na złamanie karku polecieć 
do miejsca, które zajmowało moje myśli.

Po wejściu do sklepu zobaczyłem dwóch 
mężczyzn stojących przy dużym stole wyło-
żonym sztuczną trawą oraz elementami przy-
rody. Poza imitującymi środowisko modelami 
w określonym porządku rozłożone były tam 
też bardzo dobrze mi znane jednostki armii 
Necronów oraz Space Marines. Jak zahipnoty-
zowany obserwowałem ruchy skrupulatnie od-
mierzane za pomocą metrówki i rzuty kośćmi, 
które w tamtej chwili nic dla mnie nie znaczyły, 
a mimo to nie mogłem się oderwać. Moi przy-
szli koledzy byli ode mnie lekko ponad dziesięć 
lat starsi, a przyjęli mnie bardzo miło. Wytłuma-
czyli pokrótce zasady na podstawie kończącej 
się gry i pomogli zrobić małą „rozpiskę” armii, 
żebym wiedział, jakie elementy kupować, od 
czego zacząć. Do teraz zastanawiam się, czy 
po prostu byli mili i zobaczyli we mnie poten-
cjał na znajomego do grania, czy może zrobili 
to ze względu na obecność mojego taty, który 
jest ogromnym, groźnie wyglądającym facetem. 
Wychodząc, już liczyłem, ile figurek sobie kupię. 

Wróciłem do domu, zebrałem oszczęd-
ności i już następnego dnia, zaraz po szkole, 
zawitałem ponownie do sklepu. Jak się oka-
zało, realizacja mojego marzenia o stworzeniu 
własnej armii nie była możliwa tak szybko jak 
bym chciał. Za większość moich oszczędności 
kupiłem zaledwie jedną czwartą przedmiotów 
z listy… Nigdy nie byłem zbyt oszczędnym 
człowiekiem, ale teraz miałem rzeczywisty 
cel, więc w parę miesięcy uzbierałem dość 
pieniędzy, żeby skompletować zestaw, i tak 

rozpoczęła się moja przygoda. Złożyłem tak-
że drugą armię z systemu Fantasy Battle. 
Przez następne dwa lata, kiedy moi znajomi 
grali w piłkę z rówieśnikami, ja spędzałem 
całe dnie, rzucając kośćmi i odmierzając cale 
ze zdecydowanie starszymi kolegami. Kiedy 
rozpocząłem naukę w liceum priorytety nieste-
ty szybko zaczęły się zmieniać i ostatecznie 
sprzedałem swoje armie z powodu braku cza-
su na rozgrywki…

Po dziesięciu latach wewnętrznej batalii, 
ogromnej niczym jedna z tych na pięć tysięcy 
punktów, które toczyłem na stole, odezwałem 
się na forum klubu w moim mieście. Poinfor-
mowałem, że chciałbym wrócić do gry i po-
trzebowałbym kompana do odkurzenia zasad 
w mojej głowie. Oczywiście, jak to bywa w tak 
małych, hobbystycznych gronach, dostałem 
kilka szybkich odpowiedzi z zaproszeniem na 
spotkanie w sklepie-klubie w naszym mieście, 
lecz lockdown częściowo pokrzyżował moje 
plany. Stwierdziłem, że nie mogę dłużej cze-
kać, bo pewnie zapadnę w kolejny długoletni, 
pozbawiony strategicznych starć, sen pod ty-
tułem „coś ważniejszego”, więc zaoferowałem 
grę w swoim mieszkaniu.

Nie musiałem długo czekać na odpowiedź – 
już chwilę później otrzymałem wiadomość od 
równie głodnego potyczki gracza (pozdra-
wiam Piotra), który zaproponował, że użyczy 
mi swojej drugiej armii do celów pokazowych. 
Było to konieczne, gdyż za czasów mojej nie-
obecności system Fantasy Battle został wy-
party przez (jak dla mnie nowy) Age of Sigmar. 
Kolega przyjechał z taką ilością rzeczy, jakby 
wybierał się na tygodniowy wyjazd w góry 
i między innymi góry ze sobą przywiózł. Wy-
słał mi wcześniej skróconą księgę zasad, a ja 
dla własnego spokoju obejrzałem trzy porad-
niki. W porównaniu do fantastycznego syste-
mu, który pamiętałem sprzed lat, AOS okazał 
się zdecydowanie prostszy do przyswojenia, 
choć oczywiście zdarzały się sytuacje sporne, 
wymagające od nas przeglądania zasad lub 
Reddita, jeśli odpowiedź okazywała się niejed-
noznaczna. 

W trakcie potyczki zauważyłem, jak dużą 
ekscytację czuję przed każdym zadaniem 
lub otrzymaniem obrażeń. Każdemu rzutowi 
kośćmi towarzyszyła delikatna niepewność, 
a śmierci bohatera myśl, że coś przegapiłem. 
Jest to spirala emocji, której po latach brako-

wało mi w grach komputerowych albo raczej 
grze, gdyż jestem typem uważającym, że le-
piej się wyspecjalizować w jednym tytule, niż 
skakać po premierach. W moim przypadku od 
trzech lat był to Heartstone od Blizzarda. Pa-
miętałem dobrze emocje towarzyszące graniu 
za dzieciaka, ale teraz zauważyłem element, 
którego dziesięć lat temu mi brakowało. Było to 
planowanie i kalkulowanie strat (może dlatego, 
grając za młodu, wybrałem dla siebie armię or-
ków – ich głównym mottem było „Do przodu!”). 
Po zakończonej potyczce obejrzałem poradnik 
doboru armii, albo raczej krótki opis poszcze-
gólnych frakcji, gdyż Age Of Sigmar składa się 
z  dwudziestu pięciu podzielonych na cztery so-
jusze, a Warhammer 40k z dwudziestu sześciu 
bez dalszego podziału, więc jest z czego wy-
bierać. W chwili gdy oznajmiłem nowemu zna-
jomemu, o jakiej frakcji myślę, ten podesłał mi 
link do startera w okazyjnej cenie. Oczywiście 
bez chwili namysłu go zamówiłem i już tydzień 
później spotkaliśmy się na bitwie, toczonej – już 
dumnie to mogę powiedzieć – moją armią.

Wbrew pozorom Warhammer to nie tylko 
kupowanie i sklejanie drogich kawałków plasti-
ku… To modelowanie terenów, tworzenie roz-
pisek dostosowanych do zmiennych scenariu-
szy i armii swojego przeciwnika, analizowanie 
błędów popełnionych w trakcie bitwy. 

Spacer po lesie czy zakupy w sklepie prze-
stały być tylko prostymi czynnościami, a stały 
się ciągłym rozglądaniem za materiałami do 
budowy terenów. Kartony oraz styropian nie 
były dłużej śmieciami zalegającymi w piwnicy, 
a materiałami na góry, budynki czy drzewa. 
W codzienność zaczęły się wkradać zarówno 
nawiązania do gry, jak i liczne przemyślenia na 
jej temat, co stało się dostrzegalne nawet dla 
mojej partnerki. Aktualnie potrafimy przerwać 
oglądanie serialu, bym mógł zliczyć punkty 
nowego ustawienia lub chaotycznie podejrzeć 
Codex (czyli książkę opisującą poszczególną 
armię) na laptopie, chcąc potwierdzić pomysł, 
który wpadł mi do głowy.

Do gry potrzeba statystyk jednostek oraz 
uzbrojenia, wielu kości sześciennych (D6), 
miarki calowej (może być metrowa, ale będzie 
wtedy trzeba mnożyć odległość przez dwa 
i pół, gdyż rozgrywka ułożona jest w oparciu 
o cale), trochę modeli terenu (na początku 
mogą to być talerze lub cokolwiek, co odznaczy 
się na wyznaczonym terenie bazowym; waż-

TAKI DUŻY, A BAWI SIĘ TAKI DUŻY, A BAWI SIĘ 
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ne, żeby ze znajomym uściślić rodzaj terenu) 
oraz najważniejsze, czyli miejsce do grania – 
najlepiej na stole lub podłodze.

Warhammer składa się z systemów: Sci-
-Fi, czyli 40k oraz fantastycznego niegdyś 
Fantasy Battle, aktualnie Age Of Sigmar. Fi-
gurki dzielą się na jednostki niezależne, takie 
jak bohaterowie czy potwory oraz na te, które 
są częścią większego oddziału. Każda z nich 
ma swoją statystykę wypisaną na Warscrollu 
oraz w Codexie. Gra polega na strategicznym 
rozmieszczeniu i przemieszczaniu jednostek, 
a starcia rozgrywają się na podstawie rzutów 
kośćmi, czasem całymi ich garściami. Najbar-
dziej podstawowy tryb to bitwa pomiędzy dwo-
ma armiami do pokonania ostatniej jednostki 
którejś ze stron. Jednakże scenariuszy jest wie-
le. Najczęściej wybiera się grę polegającą na 
kontroli punktów strategicznych na polu bitwy 
lub obronie fortu przed atakiem przeciwnika.

Games Workshop, czyli twórcy uniwersum 
Warhammer, od jakiegoś czasu bardzo uła-
twili nowym graczom wejście w niesamowity 
świat figurkowego Warhammera, tworząc ofer-
ty Start Collecting, które w bardzo korzystnej 
cenie oferują zestaw pozwalający rozegrać 
sensowną, małą bitwę. W zestawie oprócz fi-
gurek znajdują się jeszcze wypisane statystyki 
jednostek z zestawu. Mimo to najlepsza zaba-
wa zaczyna się przy samodzielnym dobieraniu 
dodatkowych oddziałów tak, aby wzmocniły 
armię na konkretnej płaszczyźnie.

Po wstępnym wprowadzeniu można sku-
pić się na tym, jak wygląda rozgrywka, bo do 
Warhammera trzeba dwojga (najczęściej…). 
Para graczy staje naprzeciwko siebie. Wyższy 
wynik przy pierwszym rzucie kośćmi decyduje 
o tym, który z nich wyznaczy miejsce pierw-
szego terenu, ustawiane naprzemiennie. Drugi 
rzut decyduje o pierwszeństwie umieszczenia 

jednostki w wyznaczonym miejscu na polu 
bitwy. W przypadku Age of Sigmar o tym, kto 
rozpocznie potyczkę, decyduje gracz, który 
pierwszy ustawi się na stole lub, tak jak w przy-
padku WH40K, również gracz o wyższym 
wyniku przy rzucie kostką D6. Runda gracza 
dzieli się na:

 ►Hero Phase – w tej fazie rzuca się czary, 
modlitwy oraz część mocy przywódczych bo-
haterów

 ►Movement Phase – jest to moment, gdy wy-
konuje się ruch jednostek

 ►Shooting Phase – to czas deklarowania 
strzałów oraz rzutów za zadeklarowane ataki

 ►Charge Phase – w tej fazie deklaruje się 
szarże oraz rzuty za nie, kolejność działań jest 
zależna od systemu

 ►Combat phase – polega na rozstrzyganiu 
ataków wręcz oraz obron za pomocą, oczywi-
ście, RZUTÓW KOŚĆMI

 ►Morale Phase – po odliczeniu strat wyko-
nuje się test odwagi jednostki. Polega to na 
zsumowaniu wyniku rzutu kością oraz ilości 
straconych jednostek danego oddziału. Liczba, 
o którą przekroczony zostanie poziom odwagi 
stanowi ilość jednostek zmuszonych w tym 
momencie do ucieczki z pola bitwy.

Standardem wśród graczy jest rozgrywa-
nie 5 tur lub prowadzenie rozgrywki do wybicia 
całego składu przeciwnika. Grę można toczyć 
w trybie deathmatchu, wybrać jeden z forma-
tów dostępnych w systemie lub wymyślić wła-
sny, ale w tym przypadku należy uprzednio 
ustalić zasady ze swoim oponentem.

Pomimo dużego doświadczenia w grach 
komputerowych, mogę stwierdzić, że nic nie 
może się równać z ogromnymi emocjami to-
warzyszącymi rzutom całymi garściami kości 
i miną przeciwnika, kiedy jedną dobrą decyzją 
zostaje pozbawiony głównego elementu armii. 

Warhammer to nie tylko gra na stole, to godziny 
spędzone nad rozpiskami w poszukiwaniu sy-
nergii pomiędzy postaciami. To też palce z far-
by i kleju, zbieranie kawałków plastiku, karto-
nu, styropianu z perspektywą użycia za parę 
miesięcy. Pisząc to wszystko, mogę stwierdzić, 
że figurki to styl życia. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie, bo nawet jeśli gra sama w sobie 
nie sprawi Ci przyjemności, to odnajdziesz się 
w modelowaniu. Polecam poszukać w swoim 
mieście ludzi z klubu, którzy przybliżą świat 
Warhammera. Każdego zwolennika strategii, 
logicznego myślenia zachęcam do spróbowa-
nia. A może Ty też zostaniesz generałem?

Robert Zachara
Zapalony fan Warhamme-
ra. Dumny posiadacz armii 
Stormcast Eternals (AoS) 
oraz Craftworlds (WH40K), 
mający na celowniku tak-
że A Song of Ice and Fire. 
W grze skupia się głównie 
na rozgrywce i układaniu 
rozpisek. Takie szczegóły 
jak niepomalowane figurki 
schodzą na dalszy plan. 
W wolnych chwilach progra-
muje, uprawia sport, gotuje 
lub ogląda The Office ze 
swoją drugą połową.

fot. Robert Zachara
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Artur „Zwierz” Szadkowski: Agato – kiedy 
stwierdziłaś, że zaczniesz pisać?
Agata Suchocka: Gdy zaczęłam... mówić. 
Nie, no – taki żarcik. Ja nie pamiętam czasów, 
kiedy nie pisałam. Pierwsza moja powieść to 
było fantasy – nosiła tytuł Przygody Pluma. 
Miałam jakieś 6 lat i była to powieść ilustro-
wana, rozgrywająca się w Norwegii, o dwójce 
rodzeństwa, które znalazło na plaży stworka 
z niebieskimi włosami. I taka to była historia – 
pierwsza, którą napisałam od początku do koń-
ca. Gdzieś mam ten zeszyt, taki stary z nie-
bieską okładką, 16-kartkowy, z ilustracjami 
długopisem. Nie pamiętam, czym to było inspi-
rowane – pewnie Dziećmi z Bullerbyn, dlatego 
akcja działa się w Norwegii, którą wynalazłam 
na mapie politycznej Europy z drewnianymi 
klockami do układania. Niezbyt poważnie to 
brzmi jak na autorkę horrorów, prawda? Ale 
zacięcie do fantastycznych motywów miałam 
już od małego.

Początki są bardzo ważne!
Tak, tak. Ja przechowuję te wszystkie początki, 
rękopisy swoich powieści już wydanych sprzed 
25 lat... znaczy, to już 27, ojoj, jak dawno… 
i jak czasem zajrzę do tych notatek, to wysa-
dza mi żenadometr w kosmos. Tak bardzo się 
cieszę, że wtedy nie było Wattpada i że to nie 
wpadło gdzieś w czeluści internetu, których też 
wtedy nie było i nikt nie może tego przeczytać.

Cudowność dawnych czasów.
Ale wiesz co? Był w tym pewien urok, ponie-
waż my musieliśmy nauczyć się pisać, zanim 
cokolwiek wydaliśmy. Wydanie książki w la-
tach 90. to był jakiś kosmos – trzeba było mieć 
maszynę do pisania i na niej tę książkę napi-
sać, bo wydawnictwa, jeśli już złapało się z ja-
kimiś kontakt, nie chciały za bardzo przyjmo-
wać rękopisu... Więc ja miałam starą maszynę 
do pisania pożyczoną od ciotki i próbowałam 
coś tam wystukać. Skończyło się na 12 stro-
nach bodajże – była to ciężka fizyczna praca, 
takie walenie w starą, rozklekotaną maszynę. 
Trzeba było z tym rękopisem jeździć, osobi-
ście gdzieś go dostarczyć i, siłą rzeczy, to wy-
dawało się czymś tak nieosiągalnym, że moje 

pokolenie, że tak powiem, siedziało i pisało do 
szuflady przez długie lata, nie mając potem za 
bardzo co z tymi tekstami zrobić. 

Dopiero jakieś 20 lat temu pojawiły się 
pierwsze komputery w domach, takie wiel-
kie klocki, i zaczęliśmy przepisywać te nasze 
teksty. Podczas przepisywania zdaliśmy sobie 
sprawę z tego, jakie one są złe, więc pisaliśmy 
od nowa kolejne. I te teksty nigdzie nie trafiały, 
one lądowały w szufladach, a my szkoliliśmy 
sobie warsztat. Po latach, czasem dekadach 
takiego pisania do szuflady staliśmy się doj-
rzałymi pisarzami, którzy dysponowali właśnie 
tym narzędziem, jakim jest posługiwanie się oj-
czystym językiem na poziomie nie tyle popraw-
nym, ile wybijającym się ponad przeciętność. 
Dopiero z takim bagażem własnego doświad-
czenia i z wyrobionym stylem zasiedliśmy do 
pisania swoich powieści i dlatego tak wiele 
osób, które są w moim wieku – a zajmują się 
pisaniem od wielu lat – wypuściło bardzo do-
bre debiuty. Bo my byliśmy już autorami, którzy 
wyrobili sobie warsztat przez to, że tworzyli 
opowiadania, pisali jakieś tam pierwsze powie-
ści w rękopisach, a dopiero po wielu latach do-
staliśmy możliwość umieszczenia tego gdzieś 
w internecie lub wysłania za pośrednictwem 
internetu do wydawnictw. I to nas odróżnia od 
ludzi chcących zadebiutować pierwszym napi-
sanym przez siebie dłuższym tekstem, który 
tak naprawdę powinien trafić do kosza. Myślę, 
że jesteśmy takim właśnie oszlifowanym poko-
leniem pisarzy i autorów. Możemy śmiało na-
zwać się pisarzami, a nie tylko autorami.

‘‘
w dzisiejszych czasach 
jest tak, że każdy pisze 

i każdy wydaje, ale 
naprawdę nikły procent 

tych autorów wie, co robi

[śmiech] No, mocne!
Wiesz co, bo światek i rynek literacki boją się 
takiego rozróżnienia na autora i pisarza. Uwa-
żam, że pisarz to jest człowiek, który dyspo-
nuje pewnymi narzędziami, wie, jak operować 
językiem, jak z niego budować, i ma do prze-
kazania nie tylko historię jako taką, ale też 
piękne opakowanie do tej historii w postaci 
wyrobionego stylu literackiego. A autor to jest 
niejednokrotnie ktoś, kto przeczytał np. książ-
kę czy serię książek, stwierdza, że napisze coś 
podobnego… i po prostu to wydaje. Jest mul-
tum takich autorek czy autorów, którzy niedaw-
no zaczęli parać się w ogóle czytaniem świa-
domym powieści i książek i w ciągu krótkiego 
czasu zostali autorami, napisali swoją wersję 
chodliwych historyjek w trendzie i zarobili rap-
tem grube miliony. Jest w tym coś przerażają-
cego dla człowieka, który przez dwadzieścia 
lat szkolił swoje rzemiosło, dąży w nim do per-
fekcji, ale pozostaje w cieniu takich autorów.

To prawda, Grey przypadkiem… [śmiech] 
No dobra, tego nie będziemy mówić.
„Jęki, jęki i stęki”, tak. Ale no, rozumiemy się 
tutaj, prawda?

Tak, jak najbardziej. Okej, a którą pierwszą po-
wieść wydałaś? Z której jesteś zadowolona?
Jestem zadowolona z każdej swojej powieści, 
ja się nie wstydzę żadnej swojej publikacji i nie 
uważam, żeby którakolwiek z nich była mniej 
udana przez to, że miałam jakieś mniejsze 
umiejętności, bo to właśnie tak nie było! Usia-
dłam do pisania doskonale wiedząc, co chcę 
osiągnąć. To nie było błądzenie po omacku. 
Moim debiutem jest Woła Mnie Ciemność, 
które teraz ma już drugie wydanie, a najpraw-
dopodobniej niedługo będzie miało trzecie. I ja 
się wcale nie wstydzę tego pierwszego wyda-
nia, które było puszczone małym nakładem 
i być może w domu wydawniczym niecieszą-
cym się dobrą renomą, ale ten tekst od począt-
ku był dobry, bo on wynikał z mojego wielolet-
niego doświadczenia. 

Ta powieść powstawała 20 lat, jej zarysy 
sięgają końca moich podstawówkowych cza-
sów, początku liceum. Na szczęście z tych 

Tym razem rozmawiamy z Agatą Suchocką – pisarką, poetką, tłumaczką, malarką, piosenkarką 
i kompozytorką, a do tego mieszkanką Opola, która w poprzednich latach była jurorką konkur-
su „Literacki Fenix” oraz nieraz współpracowała z Opolskim Klubem Fantastyki „Fenix”.

Co może wyniknąć z przeszukiwania Co może wyniknąć z przeszukiwania 
słownika wyrazów obcychsłownika wyrazów obcych
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pierwszych pomysłów fabularnych już nic nie 
zostało, tylko zarys postaci i jakieś tam ogól-
ne intrygi. To był tekst, który bardzo długo we 
mnie dojrzewał, a jak po wielu latach wróciłam 
do wersji pierwszej, obrobiłam potem jesz-
cze wersję drugą i stwierdziłam, że to nie jest 
w ogóle to, o co mi w tym momencie i na tym 
etapie życia chodzi. Napisałam wersję trzecią, 
która już ukazała się drukiem i… sama się 
zdziwiłam, że mi tak fajnie wyszło, więc ja je-
stem z tego debiutu i tej powieści bardzo dum-
na – odważę się nawet powiedzieć, że to jest 
chyba moja najlepsza. Ciągle. Mimo tego, że 
była pierwsza. Jest przepełniona symboliką, są 
w niej nawiązania do różnych innych dzieł lite-
ratury, takie ukłony w stronę moich ulubionych 
pisarzy czy dzieł, bo to jest troszeczkę takie 
spotkanie Wywiadu z wampirem z Portretem 
Doriana Greya i z Przeminęło z wiatrem, więc 
wzorce są dosyć wysokiej próby. Starałam się 
po prostu nie opuszczać poprzeczki, no i cóż… 
fajnie się to rozwinęło, kolejne części ładnie 
z niej wynikają i się z nią zazębiają. Teraz są 
już trzy dostępne, w tym roku na Halloween 
będzie czwarta, w przyszłym roku kolejne dwie 
i cykl ma potencjał, żeby się rozwijać.

To jest saga.
Ja na to mówię „cykl fraktalowy” – wypuszczam 
jakąś gałązkę w drzewie swojego uniwersum, 
a ona sobie gdzieś tam na bok wyrasta i jest 
sugestia, że coś może się dalej wydarzyć. 
I faktycznie, jeśli uznam, że ten wątek ma po-
tencjał, to do niego wracam, aczkolwiek nie zo-
stawiam tego tak uciętego jak kikut, to nie jest 
tak, że te wątki się urywają.

A rozumiem, czyli nie tak, że robić je, że tak 
powiem, rozchodzące się na wszystkie stro-
ny, tylko jest jednak jedna linia fabularna?

Wiesz co, nie, właśnie nie. To są takie odga-
łęzienia boczne, a tym głównym trzonem są 
główne postaci. To, że one żyją wiecznie (bo 
jest to literatura wampiryczna i już nie wywinę 
się z tego, chociaż słowo wampir nie pojawia 
się ani razu i się nie pojawi), daje mi możliwość 
umieszczenia ich w różnych płaszczyznach 
czasowych i w różnych kontekstach kulturo-
wych. Znam je już na tyle, bo noszę je w so-
bie 30 lat, i wiem, jak zareagują na konkretne 
czasy, sytuacje – i to jest właśnie fajne, bo jeśli 
masz człowieka jako postać, to musisz pisać 
sagę. On musi mieć dzieci, synów, dalej wnuki 
i prawnuki, bo inaczej masz długość życia 70–
80 lat i mogiła, cudów nie ma, jeśli to nie jest 
fantastyka. A w przypadku wampira możesz 
sobie poszaleć, możesz dać mu genezę nawet 
średniowieczną i potem przesuwać go po linii 
czasowej i patrzeć, jak się adaptuje do kon-
kretnych realiów. Fajna zabawa, naprawdę.

Wierzę, okej, chyba przekonałaś.
Przekonałam Cię? Cieszę się bardzo. Wiesz 
co, jeszcze à propos tego nieużywania słowa 
„wampir” – ja się sama śmieję z własnych ksią-
żek i z własnego wysublimowanego komizmu – 
może to jest dosyć żałosne, ale naprawdę mnie 
to bawi. Jest taka scena w drugim tomie, że 
główna postać zaszywa się w pokoju hotelo-
wym na dzień, zasłania szczelnie okna, zakry-
wa się kołdrą i tam buduje sobie taki namiot – 
po prostu jest w łóżku, i… odnajduje go czło-
wiek. I się zastanawia, co on tak mocno śpi, co 
w ogóle się stało. Już nie odsłania tych okien, 
i go pyta: „Dlaczego zaszyłeś się po ciemku 
jak jakiś wam…” A on na to: „Nie kończ!” To 
jest jedyny moment, kiedy pojawia się jakaś 
sugestia słowa „wampir”. Mnie to bawi, mam 
nadzieję, że czytelników również. Szczególnie 
w interpretacji Filipa Kosiora, bo on przeczytał 

całą trylogię już dostępną i zrobił to cudnie, bo 
bardzo fajnie czuje moje teksty, więc polecam 
audiobooki.

Aaa, słyszałem, słyszałem. Głos...
Głos, ten głos… wiesz co, ja odkryłam go mniej 
więcej półtora roku temu, gdy szukałam wy-
dawcy dla mojej powieści sci-fi Dice.

Zaczęło się od tego, że chciałam zreali-
zować Woła mnie ciemność w formie audio 
i szukałam odpowiedniego głosu – musiał 
być młody, męski, ale taki zmęczony, mocno 
doświadczony. Tak odsłuchiwałam próbki ko-
lejnych lektorów, tutaj nie spodziewałam się 
nawet czegoś takiego, bo zobaczyłam zdjęcie 
Filipa Kosiora, no to taki czarniawy chłystek, 
dwadzieścia kilka lat, a jak się odezwał, to 
po prostu zarezonowało we mnie wszystko, 
wszystkie mięśnie, o których istnieniu nawet 
zapomniałam [śmiech].

Bardzo chciałam, żeby to on nagrał Woła 
mnie ciemność. Zgłosiłam się do Audioteki, 
ale oni nie byli zainteresowani tym tekstem, 
natomiast byli zainteresowani wyprodukowa-
niem Dice’a. To była powieść, która nie została 
nigdzie wydana napisałam ją na konkurs parę 
lat temu, ale okazało się, że szukali tam powie-
ści fantasy, a nie sci-fi, no i Audioteka właśnie 
zrealizowała tę powieść, przeczytał ją Filip Ko-
sior, o którego prosiłam w każdym mailu, gdy 
dopinaliśmy sprawę – tekst ma świetne recen-
zje. Jest dostępna tylko w Audiotece. No i jak 
już usłyszałam, co on zrobił z moim tekstem, 
jak on operuje głosem i jak fajnie czuje moją 
frazę, taką dosyć skomplikowaną, bo ja lubię 
zdania wielokrotnie złożone i dygresyjne me-
andry w narracji, to stwierdziłam, że muszę 
doprowadzić do tego, żeby przeczytał jednak 
tę moją książkę wampiryczną, która ma pierw-
szoosobową męską narrację. Tutaj w ogóle nie 
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Od lewej: Agata Suchocka, Artur „Zwierz” Szadkowsk
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było opcji, żeby jakikolwiek inny głos to zrobił. 
No i dzisiaj już mamy możliwość wysłucha-
nia wszystkich trzech tomów wampirycznych 
w jego wykonaniu.

Dużo ludzi słucha?
Nie wiem, to się okaże przy rozliczeniu. Mam 
nadzieję, że dużo, tzn. tutaj sytuacja jest o tyle 
trudna, że te powieści są już jakiś czas na rynku, 
więc sporo ludzi już je przeczytało i niekoniecznie 
chcą się powtarzać. Poza tym panuje takie prze-
konanie, że audiobooki są nudne, że można przy 
nich tylko zasnąć, że to jest takie czytanie jak na 
akademii w szkole. Ja zawsze mówię – dobra, 
posłuchajcie Kosiora, dajcie mu szansę, posłu-
chajcie go przez 5 minut, i potem powiedzcie, że 
to jest nudne i że się Wam nie podoba.

Założę się, że 99,9% tych wszystkich ludzi 
naprawdę się przekona, bo faktycznie, mnie 
też zdarzyło się trafić na bardzo kiepskie in-
terpretacje audio i wiem, że człowiek może się 
zrazić, ale to jest właśnie do momentu, kiedy 
znajdzie się fajnego lektora. Ja teraz nałogowo 
słucham wszystkiego, co on przeczytał, nawet 
Sztukę obsługi penisa, choć pozornie może nie 
dotyczy mnie ten temat [śmiech]. 

Naprawdę, facet jest teraz na topie – czyta 
największe, najfajniejsze nowości i bardzo się 
cieszę, że udało się go pozyskać do współpra-
cy i że to właśnie ten głos oddaje świetnie kli-
mat. Rozmarzyłam się, rozmarzyłam się.

Oprócz Woła mnie ciemność i dwóch kolej-
nych części, czyli…
Twarzą w twarz i Pieśń słowika.

Wydałaś Dice, czyli powieść, która jest do-
stępna wyłącznie w audio, i pamiętam że 
jeszcze jakiś zbiór opowiadań.
Są na rynku jeszcze dwie obyczajówki – Je-
sienny motyl i O jeden krok za daleko, takie 
jednostrzałowe powieści. W tym roku ukazały 
się jeszcze dwie, Underground – mocny dra-
mat obyczajowy, dziejący się w nocnych niszo-
wych, undergroundowych klubach i moja naj-
nowsza powieść, Pianissimo, ukazująca losy 
autystycznego pianisty udającego niemowę, 
który przygotowuje się do konkursu chopinow-
skiego, a na jego drodze staje piękna kobieta, 
i jak się można domyśleć, trochę miesza mu 
szyki.

Bardzo fajnie, że to się ukazało akurat 
w tym roku i że już jest dostępne, bo właśnie 
w tym roku odbyła się kolejna edycja konkursu 
chopinowskiego, i co ciekawe, pianista, który 
mnie zainspirował do napisania tej książki, bie-
rze po raz drugi udział w tym konkursie, więc ja 
to będę oglądać jak najlepsze mistrzostwa, po 
prostu nie mogę się doczekać.

Oprócz tego są jeszcze cztery antologie: 
dwie antologie opowiadań erotycznych, czyli 
Gorące lato i Grzeszne święta, antologia cy-
berpunkowa Cyberpunk girls, która ukazała się 
przy okazji premiery gry, aczkolwiek nie mia-
ła z nią nic wspólnego i antologia kobiecego 

horroru zabawki w ramach projektu Groza jest 
kobietą.

Czyli jest już sporo, a to wszystko wypącz-
kowało właśnie w tym roku pandemicznym, bo 
zaczęło się od Dice’a w marcu 2020, potem 
poleciało O jeden krok za daleko, Gorące lato, 
Cyberpunk girls, Grzeszne święta i w tym roku 
trzeci tom wampiryczny, a potem Pianissimo 
oraz Underground. Ja już jestem po trzech 
premierach w 2021. To jest przezabawne, bo 
jak ktoś mówi, że Mróz dużo wydaje, to proszę 
prześledzić moją autorską stronę internetową 
i zobaczyć, ile w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
ukazało się pozycji sygnowanych moim na-
zwiskiem. Wspominałam już o dwóch przekła-
dach? Nie?

‘‘
Po latach, czasem 

dekadach takiego pisania do 
szuflady staliśmy się doj-

rzałymi pisarzami

Teraz napisz scenariusz serialu i będziemy 
się cieszyć, że w Opolu go kręcą, jak teraz 
Mroza.
Wiesz co, ja czekam na propozycje, aż się dzi-
wię, że nikt się do mnie nie zgłosił po to, żeby 
napisać mu jakiś serial czy słuchowisko, bar-
dzo chętnie, ja lubię nowe wyzwania.

[śmiech] Okej, a co byś powiedziała mło-
dym pisarzom, którzy dopiero startują, 
czują taką potrzebę pisania i niekoniecznie 
w siebie wierzą, a być może, być może coś 
z tego będzie?
Przede wszystkim życzyłabym im pokory wo-
bec swojego narzędzia, wobec języka polskie-
go, bo w dzisiejszych czasach jest tak, że każ-
dy pisze i każdy wydaje, ale naprawdę nikły 
procent tych autorów wie, co robi. To są osoby 
bez kompetencji lingwistycznych i językowych. 
I żebyśmy się rozumieli – ja nie twierdzę, że 
pisać powinni tylko lingwiści, poloniści czy oso-
by zajmujące się językiem zawodowo, ale to 
jest tak jak ze wszystkim, jak nie umiesz – jak 
niemowlak – niemowlak nie będzie biegał, on 
musi się najpierw nauczyć pełzać, raczkować, 
przewracać z boku na bok, a teraz na wydaw-
niczym poletku to wygląda tak, że zaczynasz 
pełzać i wydajesz powieść.

I jest pełno takich pełzających powieści, 
które dla czytelnika, który językowo też szuka 
jakichś wyzwań, podejmuje je i oprócz fajnej 
historii liczy się dla niego forma, są niestrawne.

Więc młodym życzę przede wszystkim 
cierpliwości i tego, aby sięgali po powieści, 
które nie bez kozery weszły do kanonu literatu-
ry – one z jakichś powodów się tam znajdują. 
Nie twierdzę, że niech tam zaczynają od śre-
dniowiecza i od everymana, bo to faktycznie 
może być już niestrawne dla nich, ale przede 
wszystkim trzeba czytać dużo rzeczy fajnych 
literacko – nie tylko takich łatwych, lekkich, 
mainstreamowych, ale tak jak zaczęliśmy roz-
mawiać o Dostojewskim czy właśnie o takich 
nazwiskach, mówimy o Prouście, o takich na-
prawdę wielkich tuzach. To Wam nie zaszkodzi, 
więc czytajcie, czytajcie dużo, aż usłyszycie tę 
melodykę języka w głowie, bo to jest Wasze 
narzędzie, musicie je szanować, musicie o nie 
dbać, być staranni i poszerzać zasób trudnych 
słów [śmiech].

[śmiech] Tak, tak, jaki to był protektor?
Samozwańczy protektor, postkoitalnie i… nie 
pamiętam, trudno mi nawet sobie przypomnieć 
te trudne słowa, zwane przez innych trudnymi 
słowami, no bo to są słowa, których ja używam 
po prostu, więc to nie jest tak, że ja je specjal-
nie tam wrzucam – one wynikają z kontekstu.

W każdym razie team trudne słowa – za-
kładamy taki klub [śmiech] przy Fenixie, kupi-
my po prostu słowniki wyrazów obcych…

Sekcja turboliteracka! [śmiech]
Dokładnie, i na chybił trafił po prostu bum! Sło-
wo wybieramy i dzisiaj się uczymy znaczenia 
tego słowa.

[śmiech]
Wiesz co, Ty się śmiejesz, ale to była moja za-
bawa w czasach licealnych! Wertowanie słow-
nika wyrazów obcych!

Widzę, że mamy podobne wspomnienia z cza-
sów młodości. Dziękuję bardzo za rozmowę.

Agata Suchocka 
Zaangażowana w życie społeczne tłumaczka, wokalistka, 
multiinstrumentalistka, pedagog i animator kultury. Zawodowo 
związana z Filharmonią Opolską i szkołą muzyczną Prelu-
dium. Wielokrotna jurorka konkursu „Literacki Fenix”. A przede 
wszystkim autorka wielu powieści i opowiadań – m.in. serii 
wampirycznej Daję ci wieczność, książek Jesienny motyl, 
Pieśń słowika, Pianissimo czy też opowiadań w zbiorach Cy-

berpunk girls, Gorące lato.
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Anna Strokowska – dobry duch pierwszych Opolconów jako nauczyciel w Elektryczniaku (szko-
ła konwentowa).

Artur „Zwierz” Szadkowski: Jak rozpoczęła 
się Twoja przygoda z fantastyką?
Anna Strokowska: Tak naprawdę fantastyka 
była w moim domu zawsze. Były nawet takie 
przedwojenne książki, zbiory opowiadań fanta-
stycznych, chyba pod redakcją Tuwima. Potem 
czytało się oczywiście Borunia i Trepkę, czyta-
ło się Lema. To było na porządku dziennym. 
Wiesz, jak coś się ukazywało, to moja mama 
biegła do biblioteki i wszyscy w rodzinie to 
czytali. Potem przyszła era fantasy, bo tamto 
to było science fiction – Proxima itd. Czytało 
się też Zajdla, co tam było jeszcze… Takich 
ciekawych autorów było sporo, naprawdę. Po-
tem pewnego razu ktoś się wybrał do biblioteki 
i znalazł książkę pod tytułem Hobbit. Specjal-
nie sprawdziłam sobie wczoraj, że pierwsze 
wydanie było z 1960 r. I to było właśnie to, 
w tłumaczeniu Skibniewskiej, wydawnictwa 
Iskry. Ściągnęłam sobie skan katalogu Iskier – 
obejmuje lata 1955–1960. I tak przeglądałam 
ten katalog (pomijam to, że w oryginale było 
wyrwanych kilka stron i brakuje tych, gdzie 
jest Hobbit). Muszę przyznać – jak już dorwali 
jakiegoś autora, to potem wydawali wszystko, 
jak Zajdel, to po kolei leciało, itd. 

W jednym roku potrafili wydać trzy pozy-
cje jednego autora. Wydali też tego Hobbita. 
Przynieśliśmy to do domu, wszyscy przeczy-
tali, spodobało się. Szukaliśmy dalej po auto-
rze – „Tolkien”. Nie ma tutaj, na dziecinnym 
nie ma, tam nie ma. Gdzieś tam znaleźliśmy to 
w powieściach, pożyczyliśmy Dwie Wieże, te 
takie grube księgi. Wzięliśmy do domu, prze-
czytaliśmy. Dwa lata później idziemy do bi-
blioteki, myślimy, że przeczytamy jeszcze raz. 
I się okazało, że przez te dwa lata nikt tego ani 
razu nie wypożyczył, bo to stało wśród takich 
powieści, że nie było wypromowane. Hobbit, 
wyobraź sobie, jak wyszedł pierwszy raz, był 
bardzo rozpowszechniony i nawet w jakiejś 
gazetce ukazał się dwustronicowy artykuł na 
ten temat, więc jak na te czasy – 1960 r. – to 
bardzo go promowano, a średni nakład w tych 

czasach to było dziesięć do sześćdziesięciu 
tysięcy. Szukałam informacji o nakładzie Hob-
bita i nie doszłam do tego. Brakuje mi stron 
w katalogu, a tylko tam był nakład. Nie to co 
teraz, że idzie jakiś, powiedzmy, pan Pilipiuk 
i mu łaskawie wydrukują dwa tysiące.

Tak właśnie jest teraz. Co, nie wiedziałeś 
o tym?

Nie no, teraz wszystko jest po nazwisku. 
Jak ktoś ma dobre, wyrobione nazwisko, 
tworzy nie wiadomo ile…
Gdzie tam! Drukuje się małe nakłady w tej 
chwili, po prostu. Jest fotooffset, jak się sprze-
da, to dodrukują.

‘‘
Tak naprawdę fantastyka 

była w moim domu zawsze

Faktycznie.
A wtedy takie Iskry to była drukarnia państwo-
wa; papier był tani, to jechali na dwudziestu 
czy trzydziestu tysiącach, bo takie nakłady były 
i to się znalazło w każdej, nawet niespecjalnej 
bibliotece osiedlowej, tak jak u mnie – taka bi-
blioteka trzy na pięć. Dobra, już odchodzę od 
problemów drukarskich. Przeczytałam Hob-
bita i tak się wkręciłam w fantasy. Nie byłam 
jeszcze w żadnym fandomie w tych czasach, 
natomiast moja siostra Iśka się tym zaintere-
sowała. Jak otworzyli pierwszy klub fantasty-
ki w Katowicach, to była tam praktycznie od 
początku. Może dlatego, że Piotrek Cholewa, 
matematyk, tam był. Ona też była z mat-fizu 

i nie wiem, czy mieli jakichś wspólnych znajo-
mych. W każdym razie jeździła tam do Kato-
wic. Ja w tym czasie interesowałam się czym 
innym, ale pewnego pięknego dnia Iśka jecha-
ła do Białegostoku na Kontur i namówiła mnie. 
Pojechałam tam i poznałam całą paczkę, tzn. 
Harcerza, tatę Harcerza, był tam oczywiście 
Szaman i ci wszyscy, których dobrze znasz. 
Kwintesencja białostockiej ekipy, oni wszyscy 
tam byli. „Czempioni”, wiesz o kim mówię, nie?

Tak, starsza ekipa Białegostoku.
Byli wtedy bardzo aktywni, mieli świetnie dzia-
łający klub fantastyki i naprawdę mi się to 
spodobało, bo zrobili to na zasadzie podcho-
dów w lesie – taki LARP. Coś, co robi się na 
niektórych konwentach – trzeba się czołgać 
pod tunelem albo pod linami. To było w lesie; 
podzielili wszystkich konwentowiczów na ileś 
grup i pod opieką, oczywiście, prowadzącego 
chodziliśmy różnymi ścieżkami. Trafialiśmy do 
punktów, w których trzeba było wykonywać 
różne zadania. Ta forma bardzo mi odpowia-
dała, oczywiście popijawa była świetna. Był 
też jakiś konkurs. Tak w ogóle to w książecz-
ce konwentowej był specjalny język i trzeba 
było posługiwać się nim w miarę możliwości. 
Szaman wystąpił w stroju szamana – stąd 
jego przezwisko. Ja też chciałam brać udział 
w tym konkursie. Poszłam do sklepu, kupiłam 
surową wątrobę, poszłam do szmateksu, ku-
piłam jakieś rzeczy. Pani miała na wystawce 
taką maczugę nabijaną kolcami i pożyczyłam 
ją od niej. Zrobiłyśmy z Iśką taką scenkę, że 
ja ją gonię, łapię za włosy, walę tą maczugą po 
głowie, ona się kładzie, ja wyciągam tę krwi-
stą wątrobę i w języku konwentowym zanoszę 
błagania do Słońca. W tym momencie słońce 
zaświeciło. Wyobraź sobie, gdyby to było na-
prawdę gdzieś w dzikim lesie krajowców, co 
oni by pomyśleli. Ale faktycznie, wtedy tak się 
stało. Tam też poznałam Darka Podciawskie-
go. Szybko się zakumplowaliśmy i założyliśmy 
Klub Fantastyki Conan. I to w zasadzie moje 

Krynica wiedzy o rozwoju Krynica wiedzy o rozwoju 
fantastyki w Polscefantastyki w Polsce
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początki. Klub Fantastyki Conan to był klub 
prywatny. Członkami byliśmy ja, mój partner 
Jasio, Isia, Darek z żoną Mariolą i to chyba 
byli wszyscy [śmiech]. Robiliśmy takie mini 
konwenty. Zapraszaliśmy różne osoby jako 
uczestników. Każdy konwent Klubu Fantastyki 
Conan składał się z polowania, mieliśmy też 
własny hymn, który śpiewaliśmy przy ogni-
sku. Obowiązkowym punktem programu była 
uczta conanistyczna. Polowanie było oczywi-
ście symboliczne, ale wiązało się z tym, że się 
wychodziło w teren. Raz poszliśmy pływać, 
zwiedzaliśmy jakieś jaskinie na Jurze, potem 
polowaliśmy na strusie, tzn. poszliśmy do ho-
dowli strusi, robiliśmy zdjęcia, karmiliśmy te 
strusie i nawet kupiliśmy sobie jajo. A uczta, 
ponieważ pogoda była kiepska, była robiona 
u mnie w kuchni, w Dobrzeniu. Z tego jedne-
go jaja wydmuchaliśmy kilogram jajka. Każdy 
z ekipy dostał po dwa omlety – tyle tego wy-
szło. A skorupę, którą żeśmy podpisali, wrę-
czyliśmy dwa lub trzy lata później na Polconie 
Szamanowi jako prezent z powinszowaniem, 
kiedy wybrali go na szefa Fandomu. Myśmy 
robili ten Klub Conan tak niezależnie. Oprócz 
tego działał oczywiście klub fantastyki w Kato-
wicach (ŚKF), w którym Iśka była nawet w za-

rządzie przez wiele lat. Ale z tym klubem to ja 
współpracowałam sporadycznie. Pamiętam, 
jak zaprosili na Polcon Orsona Carda. Wtedy 
jego powieści były na topie. Myśmy z Jasiem 
tutaj, u mnie na podwórku, wystrugali takiego 
ufoludka z pianki, który był nawet dekoracją 
w trakcie spotkania z nim w domu kultury. Mie-
liśmy klub własny, który tak w sumie to organi-
zował tylko jedną imprezę rocznie – Conanalia, 
ale oprócz tego, jak coś się działo w Katowi-
cach, Śląskim Klubie, to oczywiście byliśmy do 
dyspozycji i tam pomagaliśmy. Jak jeździłam 
jeszcze na Nordcony (jeden z najstarszych 
konwentów odbywający się w Jastrzębiej Gó-
rze), to Papier nam zaproponował, żebyśmy 
się przyłączyli do jego klubu. On robił taką fe-
derację klubów fantastyki. O tyle dobrze, że jak 
było dwadzieścia klubów o liczebności od sze-
ściu do dwudziestu osób, to uzbierało się kilka-
set ludzi, którzy wpłacali składki Papierowi jako 
podklub GKF-u (Gdańskiego Klubu Fantastyki). 
Nie wiedziałeś, że tak było?

Nie, nie słyszałem o jakiejkolwiek federacji, 
myślałem, że był Fandom i kluby.
A gdzie tam! Fandomu nie było wtedy wcale. 
Była Federacja Klubów Fantastyki pod GKF-

-em i oni ściągnęli z całej Polski nie wiem ile 
klubów, natomiast my dostaliśmy pocztą książ-
kę składek i musieliśmy co roku pozbierać od 
siebie składki, wpłacić do nich, a w zamian 
za to dostawaliśmy GKF-owskie gazetki. Po-
wiedz, że nie wiesz!

Zupełnie! Dlatego robimy takie wywiady, 
żeby szersza grupa ludzi dowiedziała się, 
jak wyglądał Fandom kiedyś, kiedy jeszcze 
nie był Fandomem.
Fandom kiedyś… Oczywiście była walka mię-
dzy klubami, ale GKF pod kierunkiem Papiera, 
czyli Papierkowskiego naprawdę był po woj-
skowemu prowadzony. Miał ludzi, którzy robili 
to, co trzeba. Żadnej dyskusji nie było. Nord-
cony mi się bardzo podobały, bo to była taka 
formuła, że przyjechało się na imprezę i od 
pierwszego wejścia już leciał LARP. To nie było 
tak, że przyjechało się na konwent i oglądało 
się jakieś stragany – nie było czegoś takiego. 
Przyjechałeś na konwent już przebrany, bo 
z góry było wiadomo, jaka tematyka LARP-a – 
byłeś w więzieniu, na stacji kosmicznej albo 
gdzieś tam jeszcze. Dostawałeś rolę na dzień 
dobry i heja! I cały konwent – cały Nordcon – 
to był jeden wielki LARP i wszyscy w tym brali 
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udział. Bardzo mi się podobała ta formuła, któ-
ra angażowała wszystkich, ale wtedy imprezy 
były w porywach do trzystu osób i to się dało 
ogarnąć. Jak teraz do Poznania czy Warszawy 
przyjedzie dwanaście tysięcy, to już jest zu-
pełnie inna bajka i po prostu takie coś już nie 
wyjdzie.

Ostatnio Poznań (Pyrkon) to ponad czter-
dzieści.
Nie śledziłam tego.

‘‘
Dostawałeś rolę na dzień 

dobry i heja!

Czyli jeździłaś na Polcony, Nordcony…
Ja w tym czasie byłam aktywnym członkiem 
chóru Politechniki. To się wiązało z tym, że 
dwa razy w tygodniu miałam ponad trzy go-
dziny zajęte, bardzo często weekendy, a dwa 
razy w roku zimowe i letnie wakacje, bo wy-
jeżdżałam na obozy kondycyjne śpiewaków. 

W tym czasie nie mogłam sobie wyjechać 
na weekend. Jakoś udało mi się pojechać na 
Nordcon, ale wiele razy się zdarzyło, że w tym 
czasie były Barbórki czy jakieś inne święta 
i ja, jako śpiewak, musiałam być gdzie in-
dziej. Udzielałam się w tych czasach również 
w PTTK-u i byłam też organizatorem rajdów 
pieszych. Nie byłam w stanie aktywnie się 
udzielać w fantastyce – tylko sporadycznie.

Jednakże to, co możesz przypomnieć, jest 
fascynujące dla młodych fantastów. Czy 
coś jeszcze możesz powiedzieć o tamtych 
czasach?
Wtedy praktycznie każdy klub wydawał swoją 
gazetkę. Myśmy, jako sześcioosobowy klub, 
wydawali naszą gazetkę raz do roku, no może 
dwa razy. Natomiast GKF, już jako stałe wy-
dawnictwo, wydawał nawet miesięcznik. Przy-
syłali go nam, ponieważ opłacaliśmy składki. 
Dostawaliśmy tyle egzemplarzy, ile opłaciliśmy 
składek. Tam ludzie z klubu się produkowali – 
rysunki robili, artykuły pisali, wymyślali opowia-
dania, czasami zamieszczali recenzje filmów. 
Takich gazetek było bardzo dużo, ale ta GKF-
-owska była jedną z najlepszych. Tam była eki-
pa redakcyjna, która trzymała to twardą ręką 
i wydawała od 1987 r. 

Powiedz proszę na koniec, co chciałabyś 
przekazać młodym ludziom, którzy chcieli-
by kontynuować tę pasję?

Chciałabym przekazać, że jak tylko kwarantan-
na się skończy, to zapraszam na Działkon do 
mnie do Dobrzenia i wtedy będzie możliwość 
podyskutowania osobiście o tych sprawach – 
to po pierwsze. A po drugie – w przyszłym roku 
obchodzę siedemdziesiątkę i moja współpraca 
z waszym klubem też jakoś się tam pojawi. Po-
możecie mi zrobić grę RPG, którą zamierzam 
sobie zafundować na właśnie tę okazję.

Myślę, że z miłą chęcią pomożemy [śmiech]. 
Dziękuję za wywiad.

Anna Strokowska 
Dobry duch Fandomu Polskiego, który był w nim od samego 

początku. Oddana uczestniczka pierwszych Opolconów. Ak-

tualnie zapalona członkini Koła Gospodyń Wiejskich Dobrze-

nianki.

Artur „Zwierz” Szadkowski
Prezes Opolskiego Klubu Fantastyki Fenix – de facto jego 

administrator. Od niedawna Smok Fandomu Polskiego. Spo-

łecznik; człowiek, który nie potrafi stać bezczynnie i z całych 

sił pragnie robić coś dobrego, a zwłaszcza dla swojego klu-

bu. Niech żyje nam prezes sto lat! To mówiłem ja, Jarząbek 

Wacław.

Emilia Piątek Ryba
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Dziwny stwór przybył od południa ulicą 
Barlicką, po czym przystanął tuż przed 
niewielkim pasażem, który dwadzieścia 
lat wcześniej robił za płatny parking dla 

turystów oraz klienteli zaintrygowanej lodowiskiem 
w budynku Toropolu. Stary, zardzewiały parkomat 
już dawno wybebeszono z elektroniki, a wraki sa-
mochodów świeciły oczodołami pozbawionymi re-
flektorów, przez co ich karoserie przypominały że-
lazne straszydła odpychające wszystko i wszystkich. 

Niebo szczelnie pokryte było szarymi, rozłoży-
stymi obłokami, które nader skutecznie udaremnia-
ły przedarcie się świetlistych kosmyków słońca. To 
dobrze – przerwana powłoka ozonowa oraz zinten-
syfikowane przez grad bomb atomowych promie-
niowanie UV zabiłyby stwora, który zatrzymał się 
przed szkieletem budynku Muzeum Polskiej Mu-
zyki. Prostopadłościenna bryła budowli bez swoich 
słynnych, przeszklonych ścian przypominała bez-
zębnego menela. Betonowe filary porośnięte dziw-
ną, śmierdzącą pleśnią tylko umacniały u potwora 
to skojarzenie.

Dwumetrowy goliat o gumiastej skórze i dwóch 
wyrostkach na twarzy – filtrach maski przeciwga-
zowej – przeszedł powoli przez Pasaż Grygolunasa 
i Święcickiego, omijając zgrabnie porzucone wraki 
pojazdów. Wojskowy bucior o wzmocnionym czubie 
zmiażdżył ostre resztki stłuczonego okna osadzone 
we framudze, gdy Gumiasty bez problemów dostał 
się do holu muzeum. Wyszedł naprzeciw niewiel-
kiego sklepu z pamiątkami, który ucierpiał w ataku 
atomowym oraz późniejszej szarży zdesperowanych 
ludzi pragnących zdobyć jedyne, co przypominało 
im o starym życiu – przegniłe, podmokłe widokówki 
z wizerunkiem Opola. W kiosku zostały wyłącznie 
zbędne przypinki, smycze na klucze oraz magnesy 
po sześć złotych. 

Stwór sięgnął łapą do boku swojego plecaka, skąd 
odczepił złożony karabinek szturmowy Beryl z arse-
nału Wojska Polskiego. Metalowe ząbki szczerbinki 
złączyły się z muszką i raz za razem oko, ukryte za 
pleksiglasem maski, łypało na korytarz prowadzą-

cy do niewielkiej szatni z szafkami na bilon. Mon-
strum chrząknęło prześmiewczo na myśl o mone-
tach, banknotach oraz innych formach dewiz, jakie 
obowiązywały jeszcze dwie dekady wcześniej. Teraz 
jedyną znaczącą walutą były puszki z tuszonką, 
ciepłe ubrania, amunicja. Ludzie wyściubiali swoje 
nosy z bezpiecznych kryjówek, żeby przeprowadzić 
rajd na powierzchnię stolicy województwa opolskie-
go w poszukiwaniu drogocennych surowców. 

Potwór z Berylem był jednak trochę innym ty-
pem poszukiwacza-awanturnika; zależało mu na 
zdobywaniu namacalnych dowodów przeszłości, 
które stanowiły prawdziwe jaja Fabergé kultury ma-
sowej, nauki czy szeroko pojętej sztuki. Czemu to 
robił? Zależało mu na ocaleniu fundamentów ludz-
kości w świecie opanowanym przez radiację, krwio-
żercze bestie oraz prymitywne maniery garstki spo-
łeczeństwa? A może robił to wyłącznie dla siebie, 
pragnąc zatracić się we wspomnieniach związanych 
z dawnym, lepszym życiem? 

Chyba sam do końca nie wiedział. 
Stalker znalazł się we właściwej części muzeum, 

do której prowadził półtunel zbudowany z abstrak-
cyjnie pofalowanych, alabastrowych ścian. Niegdyś 
puszczano na nich archiwalne materiały z koncer-
tów polskich muzyków czy ekspozycję z twarzami 
śpiewających klientów galerii, ale po apokalipsie 
ktoś podwędził drogocenny projektor. Skradziono 
również ekrany dotykowe z plastikowych totemów, 
a cały budynek rozpruto z żył i tętnic – kabli, dru-
tów oraz złączy różnego typu. Ściany były zrujnowa-
ne; wypływały z nich trzewia pod postacią izolacji, 
prętów zbrojeniowych, wiórów spękanych sklejek. 
Muzeum przedstawiało jeden wielki obraz nędzy 
i rozpaczy oraz stanowiło świadectwo rozpadu sta-
rego świata. Stało się tym, czym niegdyś dla konkwi-
stadorów były świątynie Majów; czym piramidy dla 
archeologów. 

Potwór skierował lufę automatu w sufit, pod któ-
rym wisiało sześć okrągłych komór. Dawniej ludzie na 
piętrze galerii mogli w nich oglądać fragmenty repor-
taży i dokumentów przedstawiających kulisy produk-

Namiastka przeszłości
Szymon Drzymała

zwycięzkie opowiadanie XI edycji konkursu „Literacki Fenix"
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cji klasyków polskiej muzyki. Niektórzy chodzili tam 
tylko po to, żeby zyskać chwilę prywatności ze swoim 
partnerem albo odpocząć od zgiełku turystycznej na-
wałnicy. Teraz siedziały tam wyłącznie cykady.

Dziesiątki cykad. Dziesiątki ponad metrowych cykad. 
Cyk, cyk, cyk. 
Chitynowe pancerze otulały zaokrąglone ścianki 

komór, tworząc żywe kokony, a dźwięczna tyraliera 
niosła się po całym holu muzeum. 

Cyk, cyk, cyk. Stalker znów prychnął. Owady ko-
jarzące się z pieśnią i melodią zasiedliły Muzeum 
Muzyki w Opolu. Robactwo, które symbolizowało 
zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność, śpiewało 
beztrosko w niemalże wyludnionym mieście, stra-
wionym przez pożogę wywołaną niszczycielskimi 
falami radiacji. Ironia losu. 

Nie bał się cykad. Te reagowały wyłącznie na 
częstotliwości pitagorejskie, wydawane głównie 
przez instrumenty. Postanowił jednak zachować 
szczególną ostrożność, stąpając powoli, na palcach, 
w głąb muzeum. Ominął stary fortepian wystawo-
wy, parę podniszczonych wieszaków z plakatami 
Maryli Rodowicz i młodego Zbigniewa Wodeckiego. 
Na ruchomych stojakach ustawiono stare opakowa-
nia po płytach winylowych z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. To wciąż nie to, czego szukał. 

Donośny trzask. 
Po jego prawicy, ze strony skromnej sali kinowej, 

otworzyły się z hukiem drzwi wahadłowe. Stalker 
gwałtownie padł na kolano, a jego rzepkę przeszył 
ból. Poczuł, jak szczęka się zakleszcza, trąc szkli-
wem o szkliwo zęba. Nie stracił jednak rezonu  
i, przyczajony za czarnym fortepianem, celował 
w otchłań nowo otwartego pomieszczenia. 

Widział, jak z ciemności wyłania się postać 
w bordowym, rozkloszowanym odzieniu przypomi-
nającym szatę szamana. Widział, jak starcze, wychu-
dzone palce wysuwają się spod szerokich rękawów, 
jakby mężczyzna przygotowywał się do wypowie-
dzenia śmiertelnej inkantacji. Widział, jak wokół 
szyi, bladej i cienkiej niczym bibułka, owijała się 
ogromna, owłosiona żmija lub bliżej niezidentyfi-
kowany robal. Widział twarz porośniętą przydługą, 
siwą brodą, która sięgała aż do splotu słoneczne-
go. Człowiek bez odzienia specjalistycznego, maski 
ochronnej i broni. To z pewnością musiał być jakiś 
czarodziej, wytwór postapokaliptycznego świata, 
nadnaturalna istota. 

Stalker przytulił palec do spustu karabinka, szy-
kując się do strzału, kiedy usłyszał: 

 – Co się tam kitrasz za fortepianem? Kupa przy-
cisnęła? – odezwał się zatroskanym głosem dzia-
dzio, przyklaskując wesoło dłońmi tak, że aż cykady 

z przerażenia zagrały głośniej chitynowymi skrzydłami. 
Mężczyzna w gumowym kombinezonie oglądał 

się nerwowo to na żywe kokony ponad głową cza-
rodzieja, to na samego starca, który podchodził do 
niego z obłąkańczym uśmieszkiem. 

 – Stój, gdzie stałeś – wycedził przez zaciśnięte 
zęby, czując, jak mimowolnie napina się od narasta-
jącego strachu. – Nie podchodź, pomyleńcu! Jeszcze 
krok, a cały magazynek w ciebie właduję. 

– Według ekspertów dopuściłeś się włamania do 
mojego domu, więc zbytnio nie możesz mi rozkazy-
wać – odpowiedział zachrypniętym głosem starzec, 
który głaskał, jak się okazało, nie węża, a puszysty 
szal boa. 

– Jakich, kurna, ekspertów?! Mam karabin, ja tu 
rządzę. A to nie jest wcale twój dom. 

– Mówisz tak, bo nie jesteś ekspertem. 
Stalkerowi zakręciło się w głowie od tej groteski. 

Nie wiedział, o co chodziło starcowi ani – co gorsza 
– jak dał się wciągnąć w ten pajacowaty, nonsen-
sowny dialog. Szczęknął przełącznikiem, zmienia-
jąc tryb pojedynczego strzału na serię. Dźwięk ten 
poruszył nie tylko cykadami, ale i starcem. 

Cyk, cyk, cyk.
– Mów, kim jesteś – szepnął Gumiasty znad kolby 

karabinu, mierząc w korpus nieznajomego. 
– Nazwałeś mnie już Pomyleńcem, więc niech tak 

zostanie. Choć mam pewne wątpliwości co do tego, 
kto nim faktycznie jest – zaśmiał się serdecznie sza-
man, eksponując łyse, blade dziąsła. – Wyglądasz na 
całkiem obytego stalkera. Pewnie wiesz, że nic tutaj 
nie znajdziesz, jeżeli chodzi o sprzęt czy jedzenie. 
Obstawiam więc, że szukasz czegoś konkretnego. 

Gumiasty przełknął ciężko ślinę pod szarą ma-
ską i skinął delikatnie głową, zdejmując muszkę 
z rozmówcy. 

– Płyta Republiki, Siódma pieczęć z dziewięćdzie-
siątego trzeciego. Sądzę, że znajduje się w tutej-
szych archiwach.

Pomyleniec zagwizdał zdumiony, co zintensy-
fikowało cykanie pod sufitem. Mimo to mężczyźni 
zachowali pełen spokój. No prawie pełen, ponieważ 
Stalker wciąż czaił się za instrumentem, w każdej 
chwili gotów odskoczyć od nieznajomego lub piku-
jących owadów. 

– A Cykady na cykladach od Maanam byś nie 
chciał? Te na pewno się znajdą. 

Cyk, cyk, cyk.
– Marny żart, Pomyleńcu. 
– Możliwe, że znajdziemy twoją Republikę. Jest 

tylko jedno „ale”: zabierzesz mnie ze sobą. 
Stalker łypnął na niego spod przeszklonych 

otworów w masce i prychnął arogancko, powoli 
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podnosząc się z klęczek. Wsparł się lewą ręką o for-
tepian, po czym stanął zgrabnie na równe nogi, mimo 
obitego stawu. Takiego żądania się nie spodziewał.

– Gdzie niby mam cię zabrać? Na naleśniki do 
Grabówki? – wyśmiał propozycję starca i miał na-
wet splunąć, ale szybko pojął, że w masce byłoby to 
co najmniej idiotyczne. 

– Nic bardziej mylnego. Nie ukrywajmy, że żyjemy 
w świecie pozbawionym dawnych wygód. Nigdzie 
nie znajdziemy funkcjonującego samochodu, a co 
dopiero radia. Tak, podejrzewam, że masz sprawny 
odtwarzacz płyt, bo nikt nie jest takim półmózgiem, 
żeby ruszyć do centrum Opola po byle płytkę do po-
stawienia na półce. 

– Może ja jestem?
– A jesteś?
Stalker przesunął językiem po wewnętrznej stro-

nie policzków, starając się przetrawić ofertę starca. 
Równie dobrze mógłby go zabić i samemu poszukać 
albumu Republiki. I tak nie wiedział, czym jest mo-
ralność w obecnych czasach. Wiedział jednak, czym 
jest cholerne sumienie, a je ciężko było doprać na-
wet gorzałą. Spróbować ogłuszyć szamana? A może 
spełnić jego prośbę? 

Gumiasty doskonale go rozumiał – sam od dwóch 
dekad nie słyszał prawdziwej muzyki, rocka z krwi 
i kości. Tylko prymitywne harce na puszkach po 
konserwach, dyszkant dzieciaków. I to wszystko na 
tle starej fotografii, na której rysował się opolski ra-
tusz z posągiem księcia Kazimierza Pierwszego na 
koniu. Jednocześnie Stalker był pewien, że zaakcep-
towanie żądań Pomyleńca zabije chwilę intymności, 
jakiej chciał dla siebie i piosenek Republiki. 

– No dobra. Pakuj mandżur, starcze, idziemy na 
koncert.

***

Dwóch amatorów polskiego rocka udało się ulicą 
Barlicką do ogrodu Zespołu Państwowych Placówek 
Kształcenia Plastycznego, gdzie przez krótką chwi-
lę podziwiali skromne posążki oraz rzeźby pokryte 
śniedzią od długotrwałego stania na wilgotnym po-
wietrzu. Następnie ruszyli na Bulwar Karola Musio-
ła tworzący niegdyś swoistą ścieżkę zdrowia wzdłuż 
Odry, z której teraz wyrastał fragment burty podto-
pionej barki. Widok ten nie zdziwił żadnego z nich; 
skutki wojny atomowej były wszędobylskie, natręt-
ne dla oczu. Zatopiony statek stanowił ledwie czu-
bek ogromnej góry lodowej, którą było unicestwie-
nie tysięcy istnień i przedśmiertne konwulsje Matki 
Natury. Zdecydowanie większym zainteresowaniem 
mężczyźni obdarzyli mural z ogromnym, różowym 

napisem „Kocham Cię”. Tuż obok namalowano bru-
natnego miśka, którego bezpalcowa łapka trzymała 
dłoń pięknej syreny o długich blond włosach. Ko-
smyki wiły się niczym macki wzdłuż łuskowatego, 
szmaragdowego ogona, gładko przechodzącego 
w inne graffiti. 

Stalker stał jak zauroczony, namiętnie wpatrując 
się w wielkie czarne oczy syreny, jej uwydatnione, 
koralowe usta oraz nienaturalnie wydłużone rzęsy. 
Zaparowane szkła maski przeciwgazowej nie po-
zwalały mu w pełni dostrzec piękna przerysowa-
nej dziewczyny, więc zsunął z głowy kaptur i zdjął 
z twarzy gumową woalkę. 

Pomyleniec drgnął. 
Już nie było tego strasznego potwora, anonimo-

wego zabijaki i doświadczonego Stalkera. Stał przy 
nim dorosły, czterdziestoletni mężczyzna, na które-
go pełnej bruzd twarzy wciąż tliła się dziecięca na-
iwność... naiwna miłość do przeszłości. 

Niebieskie, starcze ślepia obserwowały, jak Stal-
ker, zafascynowany ostatnim świadectwem palety 
barw innej niż odcienie szarości, zbliża się do mura-
lu z syreną; jak przytyka rękawicę do dziewczęcych 
warg, przykleja zatłuszczone, czarne włosy do skro-
ni malowidła. Po spoconych policzkach karabinie-
ra spłynęły słono-gorzkie łzy rozpaczy. Pomyleniec 
w taniej kopii estradowej szaty stał na wypalonym 
odłamku parkowej murawy, nie wiedząc, co ze sobą 
zrobić. Wyłamywał swoje palce pod obszernymi 
rękawami, przerzucał ciężar ciała z jednej nogi na 
drugą. Po chwili usłyszał:

– Dwie dekady się staram, starcze. Czuję, że daw-
no temu wyszedłem z siebie i się zgubiłem – rzekł 
donośnie mężczyzna, odsuwając twarz od cemen-
towego płótna. Spod oka syrenki odpadł kawałek 
zaschniętej farby, ukazując prawdziwe, szare lico 
muru. Kolejny spazm targnął ciemnowłosym. 

– Wiesz, synu... 
– Iwo. Nazywam się Iwo i nie jestem twoim sy-

nem. Mój ojciec nie żyje – przerwał starcowi przyga-
szonym głosem.

– Ech, wiesz, Iwo… ludzki umysł jest trywialny. To 
cud, że udało nam się stworzyć cywilizację...

– ... która finalnie i tak upadła. Nie chodzi mi jed-
nak o wojnę, o zniszczenia. Chodzi mi o nią. 

– Mówisz o syrenie? – zapytał zmieszany Pomyle-
niec, zerkając raz na Stalkera, raz na blond Arielkę. 

Iwo pokręcił przecząco głową i odbił się dłonią 
od muru, niechętnie kierując się w stronę leżaka 
przypominającego pajęczą sieć. Przysiadł na krawę-
dzi okrągłego stelaża, a następnie zdjął z szerokich 
ramion plecak, z którego wysunął bezprzewodo-
wy odtwarzacz Panasonica. Starzec rozdziawił usta 
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z podziwem, nie wierząc, że taki gadżet mógł prze-
trwać tyle lat i nie zniszczyło go działanie impulsu 
elektromagnetycznego czy nieodpowiednie podej-
ście człowieka. Sam Iwo nie zachwycił się archa-
icznym radiem, tylko otworzył plastikową klapkę, 
po czym wsadził płytę Republiki do napędu. Towa-
rzyszył temu krótki świst, komunikujący, że nośnik 
został odczytany przez maszynę. Po chwili roz-
brzmiała perkusja Leszka Biolika, zagrały klawisze 
i zaśpiewał głos Ciechowskiego. 

Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym 
Możesz być pewna – poznam cię 
Nawet gdy wszystkie twe pieprzyki
Zmienią na mapie miejsca swe

– Byliśmy już rok po maturach – zaczął posępnie 
Iwo – i oglądaliśmy się akurat za jakąś kawalerką, 
żeby wyjść na swoje. Nie było to zbyt ambitne, praw-
da, ale nie zależało nam na majętnym i wystawnym 
życiu. Ono już było wystarczająco ozłocone naszą 
szczerą miłością. Tyle że nagle doszło do tego… 
wszystkiego. Tamara, moja przecudowna ptaszyna, 
zmarła na chorobę popromienną krótko po zej-
ściu do schronów pod budynkiem Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego na ulicy Kościuszki. A ja dalej, 
od dwudziestu lat, chodzę po tym padole łez. Złotą 
miłość przekułem w platynową wątrobę, ale zapa-
sy wódki dawno mi się wyczerpały. A wraz z nimi 
resztki jakichkolwiek chęci. 

Jeśli cię spotkam w innym świecie
Starczy, że przejdziesz obok mnie
Z tobą to samo będzie przecież
Staniesz i powiesz imię me

– Nie chciałem, żebyś szedł ze mną, starcze. Re-
publika miała odegrać mój marsz żałobny. – Iwo 
spojrzał na Pomyleńca, który zajął na pajęczynce 
miejsce tuż obok niego. Wydawał się zblazowany, 
niezaaferowany słowami Stalkera. Tępo gapił się na 
stary most kolejowy nad Odrą, po którym niegdyś 
kursowały pociągi do Wrocławia. 

– Chciałeś odejść w bardzo pięknym miejscu, 
drogi Iwo – mruknął wreszcie starzec, naciąga-
jąc rękawy na przydługie palce. – Wierzysz, że po 
wszystkim odnajdziesz swoją ukochaną? 

– Mam taką nadzieję. 
– A wierzysz w Boga? 
– A ty jesteś w stanie wierzyć po tym wszystkim, 

co się stało? – zapytał z wyraźną nutą oburzenia. 
Starca to nie poruszyło. Ruszała się natomiast 

jego głowa; falowała leniwie do dźwięków gitary basowej. 

– Więc jeżeli nie masz pewności co do istnienia 
Boga, to nie możesz mieć pewności co do istnienia raju. 

– Chyba nie zamierzasz przeprowadzać rekolekcji 
minuty przed moim odejściem? – prychnął Iwo, prze-
cierając gumowym rękawem policzki mokre od łez. 

– Ależ skąd, młodzieńcze. Bóg, tak samo jak 
moralność, jest kwestią relatywną. Każdy ma swo-
ją prawdę i każdy wierzy w swoje El Dorado, Eden 
albo łono Abrahama. Sęk w tym, że nie jesteś świa-
dom istnienia jednego, pewnego raju.

Brodacz wyściubił krzywy palec spod rękawa 
bordowego płaszczyka i pchnął nim w pierś Stalke-
ra, co wywołało kolejną emocjonalną lawinę w sercu 
mężczyzny. W jego oczach zalśniło łzawe wzruszenie. 

– Właśnie tutaj, w tym sercu, jest raj twojej uko-
chanej – kontynuował starzec. – Masz pewność, że 
będzie żyła w tobie, a ty razem z nią. Masz pewność, 
że przetrwa jedyny prawdziwy obraz przepięk-
nej absolwentki liceum, która marzyła wyłącznie 
o mieszkaniu z chłopakiem w skromnej kawalerce. 
Jeżeli cię zabraknie, Iwo, zabraknie też Tamary…

– Ale jej przecież nie ma…
– Gdyby tak było, to byś jej nie słyszał codziennie 

w swoich myślach, nie miałbyś wiecznych przebły-
sków wspólnych wspomnień. Nie dobrałbyś tej pio-
senki na ostatnią prostą swojego życia. 

– To tylko tęsknota. 
– Miłość niejedno ma imię, a szczególnie ta 

prawdziwa. 
Stalker spuścił głowę, patrząc na odtwarzacz, 

który grał na jego kolanach. Teraz przemawiał do 
niego nie tylko Pomyleniec, ale również Grzegorz 
Ciechowski. 

Po znamieniu na mej duszy
Które znakiem twoim jest

– Dwadzieścia lat temu byłbyś świetnym tera-
peutą, starcze – zaśmiał się cicho Stalker, obejmując 
ramieniem Pomyleńca. – Albo bałamutnikiem. Jak 
naprawdę się nazywasz? 

– To również kwestia relatywna. Sam wkrótce 
stwierdzisz, czym lub kim dla ciebie byłem. 

Iwo milczał przez chwilę, chcąc jakoś sensownie 
zareagować, skomentować wypowiedź starca, ale 
przerwał mu dziwaczny chrobot. Donośne, znajome 
tarcie chitynowych skrzydeł. 

Cyk, cyk, cyk. 
Dziesiątki cykad stały na zamalowanym murze, 

zalewając całą długość graffiti oślizgłym, wstrętnym 
pancerzem. Blond Ariel wyglądała niczym owrzo-
dzona skostniałymi, zaropiałymi płatami skóry. 
Muzyka z odtwarzacza musiała wybudzić stwory 
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z letargu, przez co wyruszyły na żer w stronę naj-
większej aktywności dźwięku. Stalker momental-
nie rzucił Panasonica na pajęczynę leżaka, chwycił 
odbezpieczony automat Beryl i wycelował w stronę 
obleganego muralu. 

Cyk, cyk, cyk.
– Uciekaj, starcze! Nie zamierzam nosić drugiego 

w swoim sercu, aż tak miłosierny nie jestem!
– A kto powiedział, że ja w ogóle tutaj byłem? – 

rozbrzmiał śmiech dziadka, który klasnął dziarsko 
w dłonie. 

Stalker spojrzał przez ramię w miejsce, gdzie 
stał Pomyleniec... a przynajmniej gdzie powinien 
stać. Na wypalonej trawie leżał tylko fioletowy szal 
boa, którego błyszczące włoski odbijały fikuśne re-
fleksy światła. 

Zniknął. Został tylko Iwo i zespół Republika. 
Znów spojrzał w stronę cykad, które coraz żwa-

wiej człapały w stronę huśtawki. Stalker już przygo-
tował ramię na bolesne szarpnięcie karabinu, kiedy 
to raz wtóry odmówił sobie oddania strzału. Cyka-
dy wcale nie czaiły się na niego. Wylazły ze swoich 
sztucznych kokonów wyłącznie po to, żeby posłu-
chać wokalu Ciechowskiego. 

Cyk, cyk, cyk.
Tak jak Iwo czy Pomyleniec, tak te obślizgłe mon-

stra miały pełne prawo posłuchać dobrej muzyki. 
Mężczyzna sięgnął do plecaka po malinowy śro-

dek przeciwpromienny – cysteaminę – i przełknął 
tabletkę, po czym naciągnął silikonową maskę na 
łeb. Postąpił jeden krok, potem drugi, trzeci, aż 
w końcu potruchtał śmielej wzdłuż Odry, słysząc 
cykające poczwary robiące Republice za chórki.

Każdy zasługiwał na namiastkę przeszłości. 

Szymon Drzymała
Nastolatek z Górnego Śląska – memiarz, 
gracz, śmieszek, który od niemalże de-
kady zamieszkuje Opolszczyznę. Dziel-
nie podąża za trendami ogólnopojętej 
popkultury, by być na bieżąco z otacza-
jącym go światem. Ogromny fan posta-
po, a w szczególności uniwersum Metro 
2033. Zafascynowany twórczością Dmi-
trija Głuchowskiego i Roberta J. Szmidta, 
postanowił spróbować swoich sił w pisaniu 
opowiadań. Od roku 2015 jest ściśle zwią-
zany z polskim Roleplay'em na serwerach 
facebookowych oraz discordowych.

SZYMON DRZYMAŁA

Karolina Maćków
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Zza krawędzi łóżka wyłoniła się smolista, 
szponiasta dłoń i zaczęła sunąć w jego kie-
runku. W pokoju panował półmrok, lecz 
zarys materializującej się postaci zdawał 

się najgłębszą czernią, pochłaniającą najdrobniej-
sze wiązki światła. Był coraz większy, mrok zaczął 
zalewać pokój, sprawiając wrażenie, jakby miało się 
w nim zaraz utonąć.

Jego oczy rozszerzyły się z przerażenia. Oddech 
przyspieszył, serce waliło, usiłując wyskoczyć mu 
z piersi, jakby nawet ono chciało uciekać. Zerwał się 
z łóżka i popędził ku znajdującej się naprzeciwko 
pokoju łazience. Wpadł do środka i zatrzasnął z hu-
kiem drzwi. Pobiegł na drugi koniec pomieszczenia, 
by skryć się za wanną stojącą w najdalszym rogu. 
Podkurczył nogi, kuląc się jak najbardziej w sobie. 
Zacisnął pięść i przyłożył ją do ust, aby stłumić krzy-
czący w nim strach. Cały drżał, każda część jego cia-
ła była napięta do bólu. Po policzkach spływały mu 
gorące łzy, czuł, jak mokry od potu materiał koszulki 
przylega do jego skóry. Czekał.

Słyszał, że coś zbliża się do drzwi. Ten szelest, 
szmery, które wdzierały się do jego głowy, rozsadza-
jąc ją od środka. Zamknął oczy. Dobiegło go skrzy-
pienie otwieranych powoli drzwi. Szepty nasiliły się. 
Złapał się za głowę. Już nie próbował zachować ci-
szy, wiedział, że i tak go znajdzie. Płakał, kiwając się 
w przód i w tył. Nagle jakaś wewnętrzna siła kazała 
mu podnieść wzrok.

„Nie, proszę, nie…”
Nie był w stanie się oprzeć, obca moc brutalnie 

zmuszała go do uniesienia głowy. Ostatkami sił za-
cisnął powieki najmocniej jak tylko potrafił. Okazał 
się jednak zbyt słaby.

***

Patryk Zarębski opierał się o maskę radiowozu sto-
jącego wzdłuż dojazdowej uliczki, kończąc papie-
rosa. Nie lubił tu przyjeżdżać. Niezwykle wąskie, 
z zaparkowanymi w każdym możliwym miejscu 

samochodami uliczki ZWM-u to zmora praktycz-
nie wszystkich, którzy byli zmuszeni do odwiedze-
nia tych rejonów. Było wcześnie, a on już przybył na 
miejsce, z którego otrzymał zgłoszenie. Lodowaty 
wiatr przenikał do szpiku kości, a pochmurne nie-
bo rzucało na wszystko ponurą aurę. Deszcz, choć 
lekki, po chwili nie pozostawiał suchej nitki. Krople 
stukały o materiał czarnego parasola. Szum liści 
z parku tym razem zamiast uspokajać, wywoływał 
nieuzasadniony niepokój. Pogoda zdawała się ideal-
nie oddawać nastrój tego dnia. 

Upuścił niedopałek i zmiażdżył go butem, po 
czym odetchnął głęboko. Nienawidził tej chwili. 
Specjalnie zaparkował uliczkę obok, aby móc w spo-
koju przygotować się psychicznie na widok śmierci. 
I to jeszcze tak młodej. Ludzie mogą mówić, co chcą, 
ale on chyba nigdy do tego nie przywyknie. Ruszył 
w kierunku bloku, wokół którego już kręciło się kil-
ku policjantów i techników. Z daleka dostrzegł żół-
to-czarne taśmy łopoczące na wietrze. 

– O! Patryk! Jak dobrze, że już jesteś. Musisz to 
zobaczyć – usłyszał, kiedy zbliżył się do dwóch roz-
mawiających policjantów. Jeden z nich, Marcin Tre-
wowski, wyciągnął ku niemu rękę na powitanie.

Zarębski przeszedł pod taśmą i uścisnął dłoń 
przyjaciela, który poprowadził go na tył bloku. Pa-
tryk dostrzegł plecy lekarza kucającego przy ciele. 
Alan Kowalewicz pracował z nim od samego począt-
ku. Nie miał sobie równych.

Patryk podszedł bliżej i znieruchomiał. Od jego 
przyjazdu do miasta nigdy nie miał do czynienia 
z czymś takim. Przeprowadził się tutaj z nadzieją, 
że znajdzie choć odrobinę spokoju. I faktycznie tak 
było. Do teraz.

– Co jest… – wyszeptał, pochylając się nad ciałem 
chłopaka. Jego twarz wykrzywiona była w grymasie 
strachu i niewyobrażalnego bólu. Jednak o dresz-
cze przyprawiło go to, czego nie było. W miejscu 
oczu zionęły karmazynowe otwory. Zastygła krew 
tworzyła wraz z ziemią brudną warstwę na twarzy 
ofiary, zwłaszcza na jej policzkach.

Najciemniej pod latarnią
Alicja Marynowicz

OPOWIADANIA
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– Nazywał się Artur Kobielak, lat dziewiętnaście, 
mieszkał w tym bloku z rodzicami, którzy są aktual-
nie nad morzem – wyrecytował Marcin, zaglądając 
do notatek. – Poinformowaliśmy ich już o całym zaj-
ściu. Będą się starali wrócić jak najszybciej.

– Kto go znalazł?
– Sąsiadka. Wychodziła rano z psem. Wpadła 

w niezłą panikę, ale udało się jej po nas zadzwonić.
Zarębski przykucnął, przyglądając się uważnie 

chłopakowi. Coś mu nie pasowało. Zerknął do góry, 
a potem z powrotem na zmartwiałą twarz.

– On tak leżał? – zapytał po chwili. 
– Nie – odparł lekko zakłopotany Marcin. – Leżał 

twarzą do ziemi, ale postanowiliśmy go obrócić, aby 
mu się przyjrzeć.

Patryk popatrzył na Trewowskiego spode łba 
z westchnieniem dezaprobaty. Miał nadzieję, że nie 
utrudni im to rozwiązania sprawy.

– Co stwierdziłeś? – zapytał klęczącego lekarza.
– Złamany kark. Jak się można domyślić, wysko-

czył z tamtego okna – odpowiedział Alan, wskazując 
na górne piętro bloku. 

Patryk podniósł głowę w kierunku wysokiej ścia-
ny budynku, mrużąc oczy. Popielato-białe niebo 
oślepiało. Otwarte okno kołysało się pod wpływem 
wiatru, odbijając od ościeżnicy. 

– Ma także rany cięte na rękach, kolanach oraz sto-
pach. I to dosyć głębokie. Stracił dużo krwi. No i te oczy…

Zarębski westchnął i podniósł się z kolan. Mach-
nął ręką na Marcina i ruszył w kierunku otwartej 
klatki schodowej.

Drzwi musieli wyważyć. Były zamknięte od środ-
ka. Przekroczywszy próg mieszkania, Patryk wyczuł 
coś niepokojącego. Instynkt podpowiadał mu, że to 
nie będzie zwykła sprawa. Jeszcze nie był pewny co, 
ale odnosił nieodparte wrażenie, że w tym domu 
stało się coś niezwykłego.

Zaczął rozglądać się po kolejnych pomieszcze-
niach, ostrożnie stawiając kroki. Było to małe miesz-
kanie, jak większość na tym osiedlu. Z okien rozcią-
gał się widok na labirynt bloków, tworzących ZWM. 
Na koniec skierował się do łazienki, która stanowiła 
cel jego oględzin. Wszedł do niej powoli, trzymając 
ręce w kieszeni. Denerwował się, czuł, jak z nie-
wiadomych przyczyn drżą mu dłonie. Próbował się 
uspokoić, tak aby jego partner niczego nie zauważył.

Na zimnej posadzce widniały smugi krwi, a na 
ścianie – szkarłatne ślady dłoni, prowadzące do 
otwartego okna. Na podłodze rozrzucone były przed-
mioty, które zapewne stały na drodze chłopaka. Gli-
niane fragmenty doniczki z rozsypaną ziemią i zie-
lonymi liśćmi pokrywały znaczną część kafelków.

– Co tu się stało…? – wyszeptał do siebie Patryk, 

rozglądając się z niedowierzaniem. – Kto tu był, sko-
ro drzwi były zamknięte? 

Nagle dostrzegł, że jedna ze smug, zdecydowanie 
węższa, prowadziła pod wannę. Schylił się, prawie 
dotykając policzkiem ziemi i poświecił wbudowaną 
w telefon latarką. Niezbyt głęboko leżała szczotecz-
ka do zębów. Była do połowy oblepiona krwistą ma-
zią. Zarębski założył rękawiczkę i wyciągnął prze-
zroczystą torebkę na dowody. Sięgnął pod wannę, 
wkładając rękę po łokieć. Chwycił delikatnie za wło-
ski szczoteczki i wydobył przedmiot. Włożył go do 
torebki i zasunął zamek.

– Myślisz, że to… – zaczął Marcin.
– …to tym pozbawiono go oczu – dokończył Pa-

tryk, przyglądając się ponuro szczoteczce.
Kiedy znaleźli się z powrotem na trawniku przed 

blokiem, zza zakrętu wybiegła spanikowana dziew-
czyna. Jej splątane od deszczu w miedziane strąki 
włosy mocno kontrastowały z bielą sukienki. Mżaw-
ka ustała, lecz najwyraźniej rudowłosa znajdowała 
się na dworze już od jakiegoś czasu, nie przejmując 
się pogodą. Nie zważając na policyjną taśmę, stara-
ła się przedostać do chłopaka. Patryk zatrzymał ją 
w półkroku, obejmując od przodu ramieniem.

– Zostawcie mnie! Ja muszę do niego iść! – krzy-
czała, wyrywając się.

Zarębski trzymał mocno, chcąc uspokoić dziew-
czynę. Nie mógł pozwolić, aby dotarła do ofiary. Dla 
jej własnego dobra. Patryk poczuł, jak po chwili jej 
ciało wiotczeje i opiera się już tylko o jego ramię. 
Przytrzymał ją, aby nie upadła, po czym poprowadził 
w stronę stojącej najbliżej ławki.

– Ja muszę… – powiedziała już ciszej, krztusząc 
się łzami.

Patryk poczuł nieprzyjemny ucisk w gardle. Tak 
naprawdę to nie ofiara była najbardziej dołującym 
elementem śledztwa. To reakcja. Cierpienie i roz-
pacz najbliższych zmarłego. Te strumienie łez wyla-
ne przez każdego z nich.

– Czy coś was łączyło? – zapytał Patryk. Nienawi-
dził się za to, że musiał wyciągać z ludzi informacje 
w takich momentach.

– Chodziliśmy ze sobą od trzech lat – powiedzia-
ła po chwili rudowłosa. – Mieliśmy właśnie znaleźć 
mieszkanie i zamieszkać razem. – Ponownie zanio-
sła się płaczem, pochylając się do przodu i ukrywa-
jąc twarz w dłoniach.

– Gdzie byłaś dziś w nocy?
Dziewczyna wyprostowała się. Widać było obu-

rzenie w zaszklonych oczach. Wymieszany ze łzami 
tusz spływał po jej policzkach, tworząc czarne smugi.

– Sugeruje mi pan coś?! – Była to bezsilna złość. 
Zarówno na Patryka, jak i na okrutny los. Emocje 

ALICJA MARYNOWICZ



kotłowały się w jej głowie, mieszając ból z konster-
nacją. – Byłam w domu, z mamą. Rozmawiałam 
z przyjaciółką przez telefon do późna, możecie to 
sprawdzić, jeśli mnie o coś oskarżacie.

Wstała i spojrzała w kierunku trawnika przed 
blokiem z chęcią udania się w to miejsce. 

– Nie radzę tam podchodzić – wyprzedził jej py-
tanie Patryk. – Po pierwsze ci nie wolno. A po drugie 
uważam, że tak będzie dla ciebie lepiej .

Po chwili oderwała wzrok i, nie odwracając się za 
siebie, ruszyła samotnie parkową ścieżką, oddalając 
się od miejsca zbrodni. Zarębski widział, jak ociera 
rękawem łzy.

***

Szedł parkową uliczką. Po jego lewej stronie wyła-
niała się Górka Śmierci. Cóż za ironia, że tuż obok 
faktycznie zebrała ona swoje żniwo. Wiedział dokąd 
zmierza, jednak nie miał pojęcia, dlaczego. Myślami 
wciąż wracał do tego miejsca, odczuwając strach. 
Coś z nim było nie tak. Czuł, że z każdym krokiem 
zbliża się do czegoś, co chce nim zawładnąć. Przy-
spieszył. Z każdej strony wpatrywały się w niego 
setki par oczu. Ślepia gotowe rzucić się na niego 
w każdym momencie.

„Detektywieee…”
Rozejrzał się, myśląc, że ktoś go woła, ale głosy 

niosły się echem, otaczając go i oblepiając niczym 
kolejne warstwy błota.

Stanął przed blokiem. Teraz zdawał się on zde-
cydowanie wyższy i Patryk miał wrażenie, jakby 
budynek zaraz miał zwalić mu się na głowę. Czar-
ne chmury pokrywały niebo, pogrążając wszystko 
w ciemności. Zarębski podniósł wzrok. Ktoś obser-

wował go z kołyszącego się okna. Czerwone oczy, 
które wyróżniały się spośród pozostałych. Te miały 
w sobie głębię, do której wpadając, ranił się o ostre 
jak brzytwa krawędzie. Smoliste macki wypłynę-
ły z okna i zaczęły sunąć wzdłuż ściany prosto ku 
Patrykowi. Detektyw zaczął się cofać, lecz nagle się 
potknął. Poczuł, jak pochłania go mrok, rozrywając 
jego ciało od środka. 

„Będziesz następny…”
Zarębski zerwał się zlany potem. Oddychał szyb-

ko. Złapał się za głowę, próbując uspokoić.
„To tylko sen.”

***

– A więc dziewczyna ma alibi – powiedział Marcin, 
stukając długopisem o blat biurka i wpatrując się 
w ekran monitora. – Sąsiedzi uważają, że denat nie 
miał wrogów, rodzina bardzo normalna, nie spra-
wiali problemów – odetchnął ciężko, rzucając dłu-
gopis. – Jak zwykle. Zawsze mówią coś w stylu „wszy-
scy go kochali”. A jakimś cudem nie żyje i wygląda 
na to, że ktoś mu w tym pomógł.

– Musimy porozmawiać z tą dziewczyną. Jak ona 
się nazywa? – zapytał Zarębski.

– Marcelina Mernet. Mieszka w centrum, zaraz 
podam ci adres – odpowiedział Marcin. – Skądś ko-
jarzę to nazwisko… 

– No to na co jeszcze czekasz? Jedziemy tam. Zo-
baczymy na miejscu.

***

– Podobał się dziewczynom – powiedziała, odgarnia-
jąc miedziany kosmyk. – Niektórzy mieli mu to
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za złe, ale nigdy do tego stopnia, aby coś się stało. – 
Zamyśliła się, wpatrując w okno. – No może za wy-
jątkiem Daniela. Nie mógł przeboleć, że wybrałam 
Artura – westchnęła.

– Groził mu? – zapytał Zarębski, przyglądając się 
Marcelinie. Zdawała się być myślami niezwykle daleko.

– Przez pewien czas. Jednak po tym cyrku, który 
odstawił przed szkołą, już nie dawał o sobie znać.

– O jakim cyrku mówisz?
– Pobili się. Co prawda nikomu nic się nie stało, 

ale Danielowi chyba wystarczył sam fakt, że się po-
kazał. – Przewróciła oczami.

***

Patryk szczerze wątpił, aby to ten cały Daniel za tym 
stał. Łazienka nie wyglądała jak po zwykłej bójce 
dwóch nastolatków. Czuł, że to ślepa uliczka, Marcin 
jednak uparł się, aby go sprawdzić. Tak jak przypusz-
czał, rozmowa z Danielem nic nie dała. Jak zwykle 
musieli tracić czas na podejrzanych Marcina.

Zarębski stał przed samochodem, paląc papiero-
sa. Próbował wyobrazić sobie, co mogło się stać owe-
go koszmarnego wieczoru. Nic jednak nie przychodziło 
mu do głowy. Zamknięte od środka drzwi komplikowały 
wszystko jeszcze bardziej. Artur mieszkał na czwartym 
piętrze, niemożliwe, aby ktoś wszedł przez okno.

Poirytowany Patryk zaciągnął się ostatni raz 
i wsiadł do samochodu, w którym czekał na niego 
Marcin. Musiał jeszcze raz przyjrzeć się mieszkaniu.

***

Łazienki nikt nie posprzątał. Zastali ją dokładnie 
w takim samym stanie jak poprzedniego dnia. Pa-
tryk przykucnął, zastanawiając się intensywnie. Co 
mu umykało? Do tej pory udało mu się rozwiązać 
każdą powierzoną mu sprawę. I nie zamierzał ła-
mać tej zasady.

Smugi krwi na podłodze były poprzecinane śla-
dami stóp. Tylko jedną parą. Patryk zmarszczył brwi. 
Niemożliwe. Przecież odciski napastnika też powin-
ny odbić się w krwawej mazi. A wszystko wskazy-
wało na to, że była tutaj wyłącznie jedna osoba. Po-
trząsnął głową. Musiało istnieć jakieś wyjaśnienie. 
Nastolatek nie mógł urządzić takiej jatki sam.

Zarębski sięgnął po kawałek stłuczonej donicz-
ki. Na białej rękawiczce zostały słabe bordowe ślady 
od zaschniętej krwi. Kilka próbek zostało już wysła-
nych do laboratorium. Lekarz podejrzewał, że to od 
ostrych glinianych fragmentów powstały rany cięte. 
Patryk miał nadzieję, że chociaż ten element go nie 
zawiedzie i wskaże na obecność napastnika.

Jak na zawołanie poczuł wibracje w kieszeni 
kurtki. Wyciągnął telefon wolną ręką i odebrał.

– Jak to jest DNA tylko jednej osoby?! – rozwście-
czył się Zarębski. – Jak to jest, do cholery, możliwe?! – 
Rozłączył się i gwałtownym ruchem schował ko-
mórkę.

– Szefie, wszystko w po… – rozległo się z przed-
pokoju.

Patryk, ignorując partnera, podniósł się i wypadł 
z mieszkania, zostawiając zdezorientowanego Mar-
cina samego na środku ciemnego holu.

***

Na szczoteczce również były wyłącznie ślady Artu-
ra. Wszystko wskazywało na to, że chłopak sam się 
okaleczył. Jednak dlaczego to zrobił? Tego Patryk 
nie potrafił zrozumieć. Z tego, czego dowiedział się 
od znajomych i rodziny chłopaka, nie wykazywał on 
żadnych zaburzeń psychicznych. A może jednak? 
Może krył się na tyle dobrze, że nikt nie zauważył 
u niego jakichkolwiek oznak choroby.

Rozmowa z rodzicami zmarłego nie należała do 
najprzyjemniejszych. Matka chłopaka zanosiła się 
rzewnym płaczem, a ojciec obejmował ją ramie-
niem, próbując uspokoić. Nie zapowiadało się jed-
nak, aby szybko to nastąpiło.

Po chwili niezręcznego milczenia przerywanego 
jedynie szlochem kobiety, Zarębski pochylił się na 
krześle i oparł łokcie na stole.

– Syn zostawał już sam w domu?
– Naturalnie. Był już przecież dorosły – odpowie-

dział ojciec.
– I nic wcześniej się nie wydarzyło? Żadnych nie-

pokojących zachowań?
– Nie… – głos uwiązł mężczyźnie w gardle. – Nic 

takiego nie miało miejsca.
Nagle kobieta podniosła głowę. Jej oczy były 

opuchnięte i czerwone od płaczu.
– Artur był chory? – wykrztusiła. – Nasz syn był 

chory, a my tego nie zauważyliśmy – zwróciła się do 
męża, wylewając z siebie kolejne strumienie łez.

– Tego jeszcze nie ustaliliśmy – powiedział spo-
kojnie Patryk. – Trzeba jednak rozważyć taką moż-
liwość.

Nie wierzył w to. Według Marceliny nic złego mu 
się ostatnio nie przytrafiało. Jedynie wspominał, że 
od jakiegoś czasu dosyć źle sypiał. Męczyły go kosz-
mary, ale to jak przecież każdego.

Rozmowa z rodzicami nic nie wniosła do sprawy, 
a jedynie rozstroiła Patryka jeszcze bardziej. Prze-
chadzał się po parku, nie mając konkretnego celu. 
Myślał, próbując znaleźć wyjście z tej całej sytuacji. 

ALICJA MARYNOWICZ
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Wszystkie dowody uparcie kierowały ku teorii, że 
było to samobójstwo. Że nikogo innego tam nie było.

Nagle Patryk zorientował się, że znów stoi przed 
tym blokiem. Spojrzał w górę, w stronę okna. Mógł-
by przysiąc, że dostrzegł w nim ruch miedzianych 
włosów. Skarcił się jednak za idące w kierunku Mar-
celiny podejrzenia. Była dziewczyną ofiary, na pew-
no przyszła złożyć wizytę rodzicom Artura.

Raptem poczuł, jak temperatura spada. Zerwał 
się kąśliwy wiatr pobudzający liście na parkowych 
drzewach. W tle słychać było wietrzny dzwonek 
zawieszony na którymś z balkonów. Nieprzyjemny 
dreszcz przebiegł Patrykowi po plecach. Odwrócił 
się. Koło drzewa stała przygarbiona postać. Mia-
ła nisko osadzony kaptur i sięgający ziemi, czarny 
płaszcz. Trwała w bezruchu, przyglądając się Za-
rębskiemu z oddali. Sparaliżowany detektyw czuł, 
jakby coś przejęło kontrolę nad jego ciałem. Chciał 
się ruszyć w stronę postaci, jednak utracił władzę 
w kończynach. Stał tak, mogąc się jedynie przyglą-
dać, jak postać znika wśród drzew.

***

– Nie rozumiesz, że nie mamy nic?! Kompletnie NIC! – 
zdenerwowany Marcin siedział za stołem, patrząc 
jak Patryk chodzi w tę i z powrotem po policyjnym 
biurze. Właśnie dostali wiadomość od komendanta, 
że uważa sprawę za zamkniętą. Zarębski nie zgadzał 
się z tym. Intuicja podpowiadała mu, że nie jest tak, 
jak wszyscy myślą. I nie wie dlaczego, ale wiedział, 
że to on musi udowodnić im, że się mylą.

– To nie jest prawda – warknął Patryk. – Musi być 
inne wyjaśnienie.

– Ale nie ma. Zrozum. Czasami takie rzeczy się 
zdarzają. To było samobójstwo. Nie doszliśmy do 
przyczyny, ale nie ma innej opcji.

– Czyli mi nie pomożesz?
– Nie wolno nam przecież. Sprawa została za-

mknięta.
– A więc sam się tym zajmę. Jego bliscy zasługują 

na prawdę – powiedział, wychodząc i zatrzaskując 
za sobą drzwi.

***

Stał w pogrążonym w żałobie tłumie, przyglądając 
się zmizerniałym twarzom. Próbował znaleźć choć 
cień fałszu na którejkolwiek z nich. Miał nadzieję, 
że morderca przyszedł na pogrzeb Artura, aby od-
sunąć od siebie podejrzenia. Poza tym, biorąc pod 
uwagę, że z domu nie zniknęły żadne wartościowe 
przedmioty, można było wykluczyć przestępstwo na 

tle rabunkowym. Patryk przypuszczał, że morderca 
miał jakiś związek emocjonalny z ofiarą. Nawet jeśli 
były to uczucia negatywne.

Do tego jeszcze ta zakapturzona postać. Widział 
ją tylko raz. Musiał ustalić, kim była. Czuł, że jest ona 
kluczem do całej sprawy.

Nikt jednak nie przykuł jego uwagi. Marcelina 
stała u boku rodziców Artura w pierwszym rzędzie. 
Wpatrywała się w otwartą trumnę, stojącą przed 
nimi. Można by pomyśleć, że ubrany w garnitur Ar-
tur po prostu spał. Gdyby nie czarna opaska prze-
wiązana na oczach. Dobitnie przypominała, jaki 
okrutny los spotkał chłopaka.

Nagle Patryk poczuł nieprzyjemny powiew wia-
tru, kierujący się w stronę trumny. Jego wzrok za-
trzymał się na zastygniętej twarzy Artura. Zobaczył 
cień pełznący po jego buzi. Temperatura spadła, jed-
nak nikt nie zdawał się zwracać na to uwagi. Słońce 
zakryły gęste, czarne chmury. Zaległa absolutna ci-
sza. Patryk słyszał jedynie swój własny oddech, czuł, 
jak serce przyspiesza.

Raptem tułów Artura poderwał się do pozycji 
siedzącej, a ręka zerwała opaskę z twarzy. Głowa 
skierowała się w stronę Zarębskiego. Z oczodołów 
wyzierała mroczna pustka. Odnosiło się wrażenie, 
jakby w tej otchłani kryło się coś złowrogiego, czy-
hającego na następną ofiarę.

– Detektywieee… – rozległ się upiorny szept, który 
zdawał się nadciągać ze wszystkich stron. – Czassss 
się kończyyyy.

Rzeczywistość zaczęła się kurczyć, Patrykowi 
brakowało tlenu. Strach zawładnął jego ciałem, nie 
pozwalając ruszyć się z miejsca. Żałobnicy znik-
nęli. Byli tutaj jedynie on i upiorne oblicze Artura. 
Zerwał się wiatr bijący prosto w twarz Zarębskie-
go, który próbował osłonić się rękawem. Zerknął 
w stronę trumny. Zza pleców chłopaka wyłaniała się 
mroczna postać. Czarne macki wiły się, jakby chcia-
ły sięgnąć i zdusić ostatnie cząstki światła, ledwo 
tlące się płomyki nadziei. Patryk czuł, jak ten smoli-
sty cień wysysa z niego jakąkolwiek energię. Jednak 
przede wszystkim zawładnął nim strach, zalewał go, 
paraliżując ciało, które zdawało się niezwykle wątłe 
w porównaniu z przytłaczającym widmem. Rozle-
gły się szepty i syki, które z każdą chwilą stawały się 
coraz donośniejsze, wypełniały jego głowę, chcąc 
ją rozsadzić. Patryk złapał się za skronie, próbując 
jakoś powstrzymać ból, który mimo to nie dawał za 
wygraną.

„Ile jeszcze…?”
– Wszystko w porządku?
Wszystko zniknęło jak za pstryknięciem palca-

mi. Ciepłe promienie oświetlały tłum, który zaczął 
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powoli się rozchodzić. Trumna leżała już zamknięta 
w przygotowanym dole.

Patryk rozejrzał się panicznie na boki. Nic jed-
nak nie zakłócało spokoju panującego na cmenta-
rzu. Czuł, jak kropelki potu spływają mu po plecach.

– T-tak… – wykrztusił po chwili. – Wszystko… 
w porządku. – Spojrzał na rozmówczynię. Jej ogni-
ste, spięte w ciasny kok włosy lśniły, w zielonych 
oczach nadal skrywały się łzy. Patryk widział w nich 
jednak szczere zaniepokojenie.

– To straszne, co go spotkało – powiedziała ci-
cho Marcelina, spoglądając w głąb dołu. – Powin-
nam była zauważyć, że dzieje się coś złego. Zawsze 
wszystko mi mówił. Dlaczego teraz tak nie było? – 
Popatrzyła smutno w ziemię.

– Nie sądzę, aby było to samobójstwo. – Nie kon-
trolował tych słów. Zastanawiał się, czemu w ogóle 
je wypowiedział.

Oczy Marceliny rozszerzyły się, a twarz zamarła 
w oczekiwaniu. Na jej obliczu wymalowało się nie-
zrozumienie.

– Nie? Ale wszystkie dowody…
– Wierzysz w to? – przerwał jej Patryk. – Wie-

rzysz, że mógłby to zrobić?
Marcelina zawahała się, patrząc niepewnie na 

trumnę.
– Nie…
Patryk zacisnął dłonie na jej ramionach.
– Tam się wydarzyło coś strasznego. Coś, co wy-

kracza poza normalne zrozumienie. – W jego oczach 
pojawił się szaleńczy błysk. – I tylko ty jesteś w sta-
nie mi pomóc. Byłaś najbliżej Artura… – Zarębski 
opanował się, widząc strach w oczach dziewczyny. 
Puścił ją i spojrzał na nią przepraszająco. – Proszę.

Marcelina biła się z myślami. Chciała wierzyć, 
że Artur sobie tego nie zrobił, jednak czy warto było 
żywić płonne nadzieje? Może powinna pozwolić mu 
odejść?

Nie. Nie była w stanie.
– Zgoda – powiedziała po chwili. Jej spojrzenie 

stało się twarde. – Pomogę ci.

***

Wciąż w myślach prześladowała go zakapturzona 
postać. Nie miał pojęcia, jak ją odnaleźć. Mógł liczyć 
jedynie na to, że pojawi się w tym samym miejscu, 
co poprzednio.

Siedział na parkowej ławce od paru godzin. Wziął 
urlop, aby móc na własną rękę prowadzić śledztwo, 
nie musząc się nikomu tłumaczyć. Czekał na Marceli-
nę, która obiecała dołączyć do niego po zajęciach. Mie-
li wspólnie spróbować coś ustalić w sprawie Artura.

Lidia Borońska Macki
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Widział blok, który stał się obiektem jego co-
dziennych myśli. Przyjął sobie za cel, że nie spo-
cznie, zanim nie dowiedzie, jak było naprawdę. 
A mógłby dać sobie rękę uciąć, że nie było tak, jak 
wszyscy myśleli. Tylko dlaczego wyłącznie on tak 
uważał? Czuł, jakby był jedynym, który wybudził się 
z pochłaniającego wszystkich transu.

Kątem oka dostrzegł poruszający się między 
drzewami cień. Odwrócił się gwałtownie w tamtym 
kierunku. Nic jednak nie zauważył. Panował kojący 
spokój.

Patryk przetarł zmęczone oczy. Coraz częściej 
zdarzało mu się ulegać urojeniom. Nie pamiętał też, 
kiedy ostatnio się wyspał. Każdego dnia nawiedzały 
go koszmary.

Nagle poczuł zimny powiew. Podniósł wzrok 
i omal nie krzyknął ze strachu. Dokładnie naprze-
ciwko niego stała zakapturzona, przypatrująca mu 
się postać. Pojawiła się znikąd, nie wydając żadnego 
odgłosu. Patryk wstał. Postać, chyba kobieta, sądząc 
po budowie, odwróciła się powoli i ruszyła ścieżką. 
Zarębski podążył jej śladem. Tym razem nie zniknę-
ła, prowadząc go parkowymi alejkami.

W Patryku zaiskrzyła nadzieja, że w końcu uda 
mu się zrobić krok naprzód.

Kluczyli między drzewami w milczeniu. Patryk 
bał się, że kiedy wypowie choć jedno słowo, niezna-
joma zniknie, okazując się kolejną iluzją. Po drodze 
nie minęli żywej duszy, liście tańczyły na niewyczu-
walnym dla Patryka wietrze, kiedy poły jej płaszcza 
zbliżały się do kolejnych drzew. Zarębski poczuł 
ukłucie niepokoju, jednak uparcie szedł przed siebie.

W końcu doszli do końca alejki i skręcili w bocz-
ną dróżkę. W pewnym momencie postać zrobiła 
gwałtowny zwrot i przeszli na teren małej działki 
przez starą, skrzypiącą furtkę. Podobnie jak bra-
ma, posesja była porośnięta gęstym pnączem. Całe 
podwórko znajdowało się w mocno zapuszczonym 
stanie. Rośliny przejęły tu kontrolę, a kobieta najwi-
doczniej nie miała zamiaru tego zmieniać.

Wkroczył za nią do ciemnego przedsionka ma-
łego domu. Pachniało w nim mieszanką ziół, które 
parzyła w garnuszku koło naszykowanych kubków. 
Pomimo duchoty nieznajoma nie zdjęła kaptura. 
Usiadła w fotelu i wskazała drugi Patrykowi. Zaręb-
ski po chwili namysłu zajął wyznaczone mu miejsce, 
pilnie przyglądając się tajemniczej kobiecie.

– Wplątałeś się w coś, w co nie powinieneś – po-
wiedziała ochrypłym głosem. – W tej sferze nie po-
winien znaleźć się żaden człowiek.

Patryk nie przerywał jej, słuchając uważnie.
– Widzę koło ciebie ciemną aurę. – Sięgnęła po 

dzbanek i nalała napar do dwóch kubków. Jeden 

podała Patrykowi. – Unosi się za tobą jak mroczna 
peleryna. I zacieśnia się coraz bardziej wokół two-
jego gardła.

Zarębski pomasował się odruchowo po szyi, jak-
by chciał sprawdzić, czy na pewno nie ma na niej 
pętli. Nie wiedział, z jakiego powodu, ale ufał tej ko-
biecie. Wziął od niej kubek i pytającym wzrokiem 
spojrzał do środka.

– Przepędzi koszmary. Na jakiś czas.
Zarębski po chwili rozterki wziął głęboki łyk. 

Poczuł uderzenie gorąca, które dotarło do głowy. 
Wzdrygnął się.

– Najlepiej by było dla ciebie, gdybyś zostawił tę 
sprawę na samym początku – ciągnęła. – Jednak już 
zagnieździła się w twoim umyśle konieczność dąże-
nia do prawdy. Już nie odpuścisz, choć bardzo byś 
chciał. Więc niestety… jest za późno.

– Za późno na co?
Popatrzyła na niego znad parującego kubka. 

Pod kapturem dojrzał błysk odbijającego się w jej 
oczach płomienia kominka, który znajdował się za 
jego plecami.

– Na przeżycie. 
Zarębski znieruchomiał. Nie tego się spodziewał. 

Miał zamiar rozwikłać zagadkę morderstwa, a nie 
stać się ofiarą następnego. Czuł, jak ze stresu sztyw-
nieje mu ciało.

– Jak to… na przeżycie? – wyjąkał.
– Jak już mówiłam, zetknąłeś się z czymś, czego 

lepiej nigdy nie spotkać – powiedziała niezwykle 
spokojnie kobieta. Jakby właśnie wcale nie przeka-
zała komuś informacji, że jego życie dobiega końca. – 
I to z czymś, czego nie da się pozbyć. Jest jak rzep, 
który się wplącze we włosy. Nie da się go wyciągnąć. 
Musisz odciąć pasmo.

– Nie rozumiem. – Patryk zmarszczył brwi. Mę-
czyły go już te dziwne metafory.

Kobieta westchnęła.
– Niektórzy mają swoją mroczną stronę. I to taką, 

która żeruje na innych. Posiłkuje się energią, życiem 
tych, którzy wywołują w nich silne emocje, zarów-
no pozytywne, jak i negatywne. Daje im to siłę. Nie 
są oni jednak świadomi jej istnienia, dlatego nie są 
w stanie z nią walczyć.

Patryk milczał, niewiele rozumiejąc.
– Jeżeli z tobą rozmawiam, to oznacza, że moja 

podświadomość próbuje jakoś cię ratować.
– Skoro wiesz, co mi grozi… to mi to powiedz – po-

wiedział błagającym tonem Patryk.
Nieznajoma uśmiechnęła się smutno.
– Nie mogę donieść na samą siebie.
Poczuł, jak ogarnia go powracająca fala ciepła. 

Zdał sobie sprawę, że serce zaczyna mu zwalniać.
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– Najciemniej jest pod latarnią – usłyszał jeszcze.
Rzeczywistość zaczęła się rozjeżdżać, obraz 

rozmazywać, a dźwięk stawał się przytłumiony. Po 
chwili poczuł, jak świadomość rozpływa się, a on 
sam traci przytomność.

***

Powoli podniósł ołowiane powieki. Przetarł szczy-
piące niemiłosiernie oczy. Otępiały umysł nie potra-
fił w pierwszej chwili skojarzyć, gdzie się znajdował. 
Było już późno, w oknach bloku paliły się światła.

No tak. Był w parku. Na ławce.
Podniósł się do pozycji siedzącej. Bolały go plecy, 

a w głowie miał niepokojącą pustkę. Co on tu robił? 
I która jest godzina?

Poczuł, że coś wbija mu się w nogę. Sięgnął po 
znajdujący się w kieszeni telefon. Jedenaście nieode-
branych połączeń. „Marcelina”. Kim była Mar…?

Otrząsnął się nagle. Pamięć zaczęła mu wracać, 
powoli wszystko sobie układał. No tak. Umówił się 
z nią. Mieli przedyskutować kwestię Artura.

Nagle zerwał się na równe nogi. Zachwiał się, lek-
ko tracąc równowagę po zbyt gwałtownej zmianie po-
zycji. Był u jakiejś kobiety w domu. Zaraz, gdzie ona…

Zadzwonił do Marceliny, kierując się drogą, którą 
przemierzał parę godzin wcześniej.

– Halo? Marcelina? Gdzie jesteś? – wyrzucił z sie-
bie Patryk, biegnąc parkową alejką.

– Patryk? Gdzieś ty zniknął na te pięć godzin?! – 
usłyszał gniewny ton w słuchawce. – Nie lubię, jak 
się mnie wystawia.

– Przepraszam cię, ale…
Zamarł wpatrując się w dom przed sobą. Ten 

należący do kobiety zniknął. Na jego miejscu stał 
całkowicie inny budynek. Przez oświetlone okna 
Patryk widział roześmianą rodzinę, nakrywającą do 
stołu. Zarębski nie wierzył, w to, co się działo.

– Halo? Jesteś tam? – rozlegało się z telefonu, 
który trzymał teraz w opuszczonej ręce.

– Oddzwonię – wymamrotał, rozłączając się.

***

– Co jest prawdą? – zapytał samego siebie, siedząc 
na łóżku w swojej sypialni.

Nie ufał już swoim zmysłom. Przede wszystkim 
oczom. Wszystko, co teraz widział, podawał w wiel-
ką wątpliwość. A musiał przecież jakoś normalnie 
funkcjonować.

Zaciągnął się dymem, trzymając papierosa 
w drżących palcach. Stres, zmęczenie i piramidal-

ny strach dawały o sobie znać, sprawiając, że młody 
policjant znajdował się w opłakanym stanie. Nie są-
dził, że zwykła sprawa, choćby i morderstwa, będzie 
go tak wiele kosztować.

Przed nim leżał notes i długopis. Usiłował so-
bie przypomnieć, czym różniły się te wizje od nor-
malnego świata. Musiał je jakoś rozróżnić, żeby 
wiedzieć, kiedy następnym razem znowu mu się to 
przytrafi. Może miał po prostu sny na jawie. Szukał 
tych czynników opisywanych przez osoby, którym 
zdarzało się to przeżyć.

Sprzeczne prawa fizyki? Nie. Dziwne zachowa-
nia ludzi? W zasadzie też nie. Nie rozróżniał, kiedy 
wstępował w tę dziwną strefę. Czy to o to chodziło 
tajemniczej kobiecie? Ale przecież ona sama była 
częścią tych urojeń.

Kojący dym wypełnił mu płuca. Tylko to jeszcze 
jakkolwiek utrzymywało go w całości. Nienawidził 
tego nałogu, jednak zbyt skutecznie działał on na 
stres, aby się go pozbyć przy pracy, jaką wykonywał.

Podskoczył na odgłos dzwoniącego telefonu. 
Westchnął. Ostatnio wszystko było w stanie go 
przestraszyć. Spojrzał na ekran. Marcin. Wcześniej 
dzwonił do niego już kilkanaście razy. Patryk sięgnął 
do czerwonego przycisku, aby odrzucić połączenie, 
ale zawahał się. Może powinien w końcu odebrać?

– Halo? – zapytał, decydując się na rozmowę.
– Patryk?! No w końcu! Już zacząłem się martwić – 

usłyszał po drugiej stronie. – Jak tam się trzymasz?
– W porządku – skłamał Patryk. Nie miał ochoty 

na dłuższe konwersacje i męczące pytania.
– Hmm… niech będzie, że ci wierzę – roześmiał 

się Marcin. – Dobra, a teraz do rzeczy. Wiem już, 
skąd kojarzyłem nazwisko tej dziewczyny. Teraz 
mi się przypomniało. Możesz nie znać tej sprawy, 
bo prowadzono ją, zanim tu przyjechałeś. W Opo-
lu mieszkało kiedyś małżeństwo. Na pozór szczę-
śliwe i kochające, ale nagle coś się stało. Mąż się 
powiesił. I o ile można to jeszcze uznać za po pro-
stu niewdzięczny los, to wszystko zmienia fakt, że 
w niewielkim odstępie czasu zabił się także brat 
mężczyzny, który był bardzo blisko z ich rodziną 
i przez jakiś czas zastępował ojca dzieciom brato-
wej. Mało tego. Najbliższy przyjaciel i narzeczony 
córki owej kobiety również zginęli w niewyjaśnio-
nych okolicznościach. Stwierdzono samobójstwa, 
jednak były to równie dziwne sprawy jak nasza. 
Zauważyłeś, że Marcelina powiedziała nam, że była 
w domu z mamą? Jej ojciec utonął podczas wakacji 
parę lat temu. No i teraz Artur… – Marcin zamilkł na 
chwilę, dając chwilę Patrykowi na zebranie myśli. – 
Marcelina jest…

– …prawnuczką tamtej kobiety – dokończył Pa-
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tryk. Nie miał pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. 
Nie miał już na to siły. Tak naprawdę pragnął zakoń-
czyć tę sprawę i odpocząć. 

Nagle poczuł, jak przez uchylone okno wpada do 
pomieszczenia nieprzyjemny wiatr. Słońce zaszło 
już za horyzontem, zostawiając świat w chłodnej 
nocy.

– …alo? Pa…yk? Je…eś …am? – Coś zakłóciło sygnał.
Jednak Patryk już nie słuchał. Właśnie zdał sobie 

sprawę, co było jego brakującym elementem.
– Dzięki – wyszeptał i rozłączył się. 
„Zimno…”
Każdą wizję poprzedzał spadek temperatury. 

Odetchnął głęboko z ulgą. Następnym razem się zo-
rientuje.

***

– Próbowałam znaleźć cokolwiek – powiedziała 
rozemocjonowana Marcelina, odkładając kolejne 
kartki na stolik zasłany zapisanymi stronami. – Nic. 
Oprócz tabletek nasennych w jego biurku. Ale to po-
licja już zgarnęła. Nic nowego.

Patryk siedział naprzeciwko i słuchał, jednak 
jego uwaga nie była w pełni poświęcona dziew-
czynie. Myśli uciekały do wydarzeń ostatnich dni. 
Przede wszystkim do wizji, które wrzynały się w jego 
pamięć niczym rozżarzone pręty. Nie wiedział tak 
naprawdę, czy chce ciągnąć tę sprawę. Intuicja za-
wiodła go w niebezpieczne rejony własnego umy-
słu, który stał się jego największym wrogiem. Może 
faktycznie się mylił. Może Artur miał ukrywane 
przed wszystkimi problemy, z którymi nie potrafił 
sobie poradzić. I tylko niepotrzebnie dał Marcelinie 
płonną nadzieję, że chłopak nie zamierzał odebrać 
sobie życia. Chyba sam chciał również w to wierzyć.

Wtem drzwi od kawiarni Kofeina otworzyły się, 
wpuszczając kolejnych klientów do środka. Patryk 
wzdrygnął się, gdy powiew wiatru dotarł do ich stolika.

– Zimno ci? – zapytała Marcelina, nie odczuwając 
chłodu. – Zupełnie jak Artur. Ostatnio ciągle narze-
kał, że marznie.

Patryk wypuścił z ręki łyżeczkę, która spadła ze 
stukotem na talerzyk. Wbił wzrok w dziewczynę, 
jakby nie był w stanie uwierzyć w to, co właśnie po-
wiedziała. Dodatkowo dopiero teraz zwrócił uwagę 
na jej twarz. Mimo wysiłku, jaki podejmowała przez 
ostatnie dni w celu znalezienia jakichkolwiek infor-
macji, nie dawała po sobie oznak zmęczenia. Wręcz 
przeciwnie. Jej skóra, mimo że blada, zdawała się 
zdrowsza, a w oczach tańczył energiczny ognik. 
Zdawała się silniejsza, choć nie wiedział, z jakiego 
powodu. 

– Odczuwał zimno? – zapytał w końcu, otrzą-
snąwszy się.

– Tak. Co w tym takiego dziwnego?
Patryk pochylił się nad stolikiem.
– Na pewno nie wspominał ci o jakichś, nie wiem, 

przewidzeniach?
Marcelina zastanowiła się, marszcząc brwi.
– Nie przypominam sobie. Mówił jedynie, że źle 

sypiał.
Patryk oparł się z powrotem o oparcie fotela. 

A więc Artura męczyło to samo, co jego. Był tego 
pewien. Tylko czy to wyjaśniało, co stało się tamtej 
nocy?

„Będziesz następny” – przypomniał sobie jeden 
ze swoich koszmarów. Jeden z wielu, od kiedy zajął 
się tą sprawą. Westchnął głęboko. Był już niewy-
obrażalnie zmęczony.

– Marcelina… – zaczął, ale kiedy dziewczyna skie-
rowała na niego swój szmaragdowy wzrok, zawahał 
się. Nie miał serca uśmiercać Artura ponownie. – 
Chyba jednak musimy to zakończyć. To ślepa ulicz-
ka. Trzeba pogodzić się z tym, że…

– Przestań! – krzyknęła, wstając. – Zrobiłeś mi na-
dzieję. A teraz w jednej chwili chcesz ją brutalnie 
odebrać – warknęła, odwracając się. Jej oczy zaszkli-
ły się z bezsilnej złości.

Patryk złapał ją za rękę, próbując zatrzymać. Nie 
chciał zostawiać jej w takim stanie. W kawiarni było 
ciepło i trochę duszno. Natomiast skóra dziewczy-
ny emanowała niewiarygodnym zimnem. Zarębski 
otworzył szeroko oczy, z których biło ogromne za-
skoczenie. Jaką rolę odgrywała w tym wszystkim 
Marcelina? Usiłował poskładać fragmenty układan-
ki, które uparcie nie chciały do siebie pasować. Co 
zrobiła Arturowi? I co robi jemu? Czy dlatego stał 
się częścią tej upiornej gry, bo zaczął roztrząsać 
sprawę śmierci chłopaka?

Dziewczyna wyrwała mu się i odeszła. Znieru-
chomiały Patryk milczał, podążając wzrokiem za 
ocierającą łzy dziewczyną.

***
 

Leżał w swoim łóżku. Nie był w stanie się ruszyć. 
Mógł jedynie patrzeć, jak czarna maź przybiera 
ogromną, potworną formę. Strach piął się ku górze, 
paraliżując kolejne fragmenty ciała. Mroczne, wyra-
stające z pleców zmory macki sunęły w jego stronę. 
Zacieśniały się na jego nodze, ciągle sięgając wyżej, 
jakby chciały dotrzeć do jego szyi. Czuł ich lodowaty, 
oślizgły dotyk na swojej skórze. Ciemność zalewała 
pokój, pochłaniając najmniejsze strumienie światła. 
Czaszkę wypełniały świdrujące syki i szepty, któ-
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re z każdą chwilą stawały się coraz donośniejsze. 
Serce przybrało szaleńczy rytm. Zaczynało brako-
wać mu tlenu. Zamknął kurczowo oczy. Nie chciał 
widzieć tego, co materializowało się w nogach jego 
łóżka.

Nagle do jego głowy wpadła desperacka myśl. 
„Broń”. Jest w szafce, wystarczy tylko…

Poczuł, jak uścisk zelżał, jakby istota zawahała 
się na wspomnienie pistoletu. Patryk wykorzystał 
tę chwilę, aby sturlać się z łóżka i sięgnąć do szufla-
dy. Wyciągnął broń i odbezpieczył, celując na oślep 
w widmo. Strach nie pozwalał spojrzeć na oblicze 
zmory. Zaraz jednak uświadomił sobie, jak absur-
dalny był to pomysł. Nie zabije koszmaru. Na pewno 
nie tym.

Pokój pogrążał się w coraz większym mroku. 
Temperatura spadała. Zimno zaczęło przenikać 
przez materiał, docierając do samych kości. Drę-
twiejące palce nadal rozpaczliwie ściskały kolbę 
pistoletu. Przerażenie jednak zaczęło ponownie na-
pływać, powodując drżenie ciała.

Praktycznie nic nie widział, ale odniósł wrażenie, 
jakby jedna ze smolistych macek wdarła mu się do 
umysłu, chcąc przejąć nad nim kontrolę. Tracił wła-
dzę nad własnym ciałem. Nieprzezwyciężalna moc 
kierowała się do powiek, nakazując je otworzyć. Nie 
dało się z nią walczyć.

Przerażony do granic możliwości Patryk usiło-
wał stawić opór. Nic to jednak nie dawało. Czuł, jak 
z każdą chwilą jego powieki stają się lżejsze i bez-
wiednie kierują się ku górze.

Tuż nad nim, w odległości zaledwie paru centy-
metrów, pochylał się smolisty łeb. Wydłużony pysk nie 
był w stanie pomieścić wszystkich, ułożonych w paru 
rzędach kłów. Kątem oka Patryk widział falujące wo-
kół macki. Tym, co przyciągnęło jego największą uwa-
gę, były hipnotyzujące, karmazynowe ślepia istoty. 
Kryły się w nich największe lęki Patryka. Te najgłębiej 
skrywane koszmary, które w jednej chwili wystrzeliły 
ku niemu, zacieśniając się wokół jego szyi. Dusiły go. 
Z każdym tchnieniem stawał się coraz słabszy.

Niespodziewanie ślepia zmory rozbłysły szma-
ragdowym płomieniem. W jednej chwili Patryk 
przeniósł się do obcego mieszkania. Widział z per-
spektywy trzeciej osoby kulącego się w łazience 
chłopaka. Usiłował on skryć się przed istotą zmie-
rzającą w jego stronę. Artur walczył ze sobą, nie 
chcąc spojrzeć na zmorę, która zdawała się rosnąć 
z każdą minutą, napawając i karmiąc się strachem 
chłopaka.

Ten nagle otworzył oczy i usta w niemym okrzy-
ku, nie mogąc wydobyć z siebie najlżejszego dźwię-
ku. Zerwał się i pognał w stronę umywalki, na której 

stał kubek ze szczoteczkami do zębów. Istota przepu-
ściła go, jakby właśnie na tym jej zależało. Artur drżą-
cą ręką chwycił najbliższą z nich, wykonał zamach i…

Patryk odwrócił wzrok, wiedząc, co zaraz uczyni 
chłopak. Usłyszał przeraźliwy wrzask, który utwier-
dził go w domysłach. Artur sam się okaleczył. Nie był 
w stanie znieść widoku upiora. A przede wszystkim 
tego, co zobaczył w jego oczach. Niewyobrażalny 
strach był nie do zniesienia. Chłopak chciał choć na 
chwilę, nie widzieć najgorszych koszmarów swojego 
umysłu. Posunęło go to do tak desperackiego czynu…

Patryk spojrzał ponownie na Artura. Klęczał 
w kałuży krwi, szczoteczka leżała koło jego ręki. 
Chłopak podniósł głowę. Po jego policzkach spły-
wała bordowa posoka. Wyraz przerażenia ponownie 
pojawił się na jego twarzy. Nadal widział. Nadal ata-
kowały go piekielne obrazy. Upiór opanował nie jego 
wzrok, a umysł. Tkwił w jego głowie, przywołując 
wizje wżerające się w jego wyobraźnię i pozbywając 
go resztek sił.

Na ślepo próbował przeczołgać się do okna, roz-
mazując krew na podłodze w powłóczyste, czerwone 
smugi. Przypadkiem trącił szczoteczkę, która poto-
czyła się pod wannę. Jedną ręką podpierał się ściany, 
aby nie stracić orientacji, w jakim miejscu się znaj-
duje. Zostawiał na niej bordowe odciski dłoni.

Zmora przyglądała mu się tylko, czekając. Delek-
towała się każdą kroplą krwi, skapującą na posadz-
kę. Wydawała z siebie warczące pomruki.

Rozległ się huk tłuczonej doniczki. Artur strącił 
ją, gdy sięgnął ręką w stronę parapetu. Łoskot za-
chwiał koncentrację chłopaka, który stracił równo-
wagę i poślizgnął się na gładkiej powierzchni bide-
tu, po którym usiłował wspiąć się na okno. Kawałki 
doniczki wbiły się w jego skórę, boleśnie raniąc. 
Próbując wstać, pokaleczył sobie kolana i przedra-
miona. Tracił siły. Jednak strach pchał go do przodu. 
Był silniejszy niż ból.

Ponownie zaczął wspinać się na parapet. Gdy 
w końcu mu się to udało, otworzył jedno skrzy-
dło okna, dysząc ciężko. Nocny powiew uderzył go 
w okaleczoną twarz. Artur wyczuł w nim oddech 
wolności. Ucieczkę od tego żywego koszmaru. Od-
wrócił się w kierunku zmory, której macki falowały 
w szaleńczym tempie. Wziął głęboki oddech i od-
chylił się, znikając za krawędzią okna.

Patryk ponownie był w swoim ciele. Siedział, bez-
władnie opierając się o ścianę i wpatrując się w śle-
pia istoty. Wyimaginowany sznur zacieśniał się coraz 
mocniej, wyduszając z niego z każdym oddechem 
kolejną porcję sił. Spojrzał na broń spoczywającą 
w jego dłoni. Myślał, że przechytrzył zmorę. W rze-
czywistości jednak uczynił dokładnie to, czego chcia-
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ła. Nie była bowiem w stanie wykończyć go osobiście. 
Ale mogła zmusić go do tego, aby sam to zrobił.

Poczuł, że zaczyna brakować mu tchu. Odnosił 
wrażenie, jakby czysta panika rozdzierała go, pró-
bując dać upust swej mocy. Odczuwał fizyczny ból 
zadawany przez lęk.

Nie miał siły. Pragnął, aby wszystko się skończyło.
Odwrócił wzrok z powrotem ku istocie, która 

rozkoszowała się jego mękami. W jej oczach widać 
było złowrogi błysk. Patryk zacisnął palce na broni. 
Była jego jedynym sposobem na opuszczenie tego 
piekła. Przyłożył ją do skroni, nadal wpatrując się 
w demoniczne ślepia. Nagle dostrzegł w nich znajo-
mą twarz. Jakby w tych oczach skrywała się jeszcze 
jedna postać. Marcelina przyglądała mu się pustym 
wzrokiem.

„Najciemniej jest pod latarnią”.
Wrażenie minęło i oblicze dziewczyny rozpłynę-

ło się w rubinowej głębi.
Patryk zamknął oczy. Widział podniecenie upio-

ra, czuł, jak rośnie w nim napięcie. Wraz z głębokim 
oddechem poczuł, jakby ktoś wbijał mu tysiące igieł 
w klatkę piersiową. Nawet jeśli to tylko iluzja... dla 
niego była prawdziwa. I wiedział, że go nie wypuści. 
Szmery rozsadzały mu uszy, pisk, który pojawił się 
w jego głowie, kaleczył od środka…

Rozległ się strzał.
Nastała grobowa cisza.

Alicja Marynowicz
Dwukrotna laureatka Literackiego Fenixa 
z artystyczną duszą: maluje, projektuje, 
urządza (nie tylko redakcję O!Fki swoimi 
ilustracjami, ale także tekstami!). Najbar-
dziej absorbują ją motywy z horrorów i mi-
tologii słowiańskiej, co stara się wyrazić za 
pomocą swojej twórczości.

Alicja Marynowicz
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Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje 
i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest 

skłócony, jakże się ostoi jego królestwo?
Łk 11,17–18

Znać było nie od wczoraj, że kuma magię 
praktykuje!

– Diabelskie nasienie! Z nieczystego 
łona! – zakrzyknęła chłopka z kąta izby.

Kobieta zmarła przy połogu zastygła w upior-
nej ekstazie. Z rozprutego łona toczyły się robaki, 
a zakrwawione dziecię, otoczone gapiami, płakało. 
Wśród gawiedzi stał rycerz na sąd w sprawie cza-
rownicy wezwany.

– Zabić trza, nim wszyscy pomrzemy! Mości ryce-
rzu, o kamień je! O kamień!

Rycerz schylił się i delikatnie uniósł dziecię. 
Przerażone łkało, nie mogąc złapać oddechu, ale 
przyłożone do serca powoli uspokajało się. Rozwar-
ło swoje pomarszczone powieki i spojrzało na posą-
gowe oblicze sir Lancelota.

– Dziecko nikomu nie zawiniło.
– A kuma? Diaboł w dziecioku duszę jej wydarł!
Kobiety znające sztuki tajemne pakty zawierały, 

oddając czeluściom piekielnym swoje łono. Częściej 
jednak mąż zazdrosny całą gromadę zmawiał prze-
ciwko żonie niewiernej, mówiąc, że się nie przy-
stojniejszemu, a szatanowi dała omamić. Kobietę 
brzemienną palono na stosie, inkwizytor przybywał 
później i sprawę notował, dodając, że kuma suszoną 
szałwię trzymała za wezgłowiem i męża nie tylko jej 
zapachem mamiła. Rycerz jednak swe rozmyślania 
zostawił dla siebie. W tym przypadku bowiem dziec-
ko wyszło z łona staruszki, która, sądząc po ziołach 
suszonych nad paleniskiem, niejedną kobietę od sa-
mosądu gromady ocaliła. 

– Nie dziecko ją zabiło, lecz jej grzech – prze-
rwał dysputę z pospólstwem krótkimi słowy. – Eg-
zorcyzm odprawiony. Chatę spalić, o zajściu zapo-

mnieć. Dziecię – dodał, spoglądając z wyższością na 
gromadę – zabieram ja. 

Wyszedł z chaty opluwany obelgami. Zastanawiał 
się, trzymając płaczące z zimna dziecko owinięte 
w jego płaszcz, dlaczego zdobył się na tak miłosier-
ny czyn. Kto bowiem dziecko pod opiekę przyjmuje 
i Boga przyjmuje – tak jest napisane. Z drugiej stro-
ny próbował stłumić w sobie niepokojącą wątpli-
wość, czy to chrześcijańskie miłosierdzie nakazało 
mu litość nad skalanym poczęciem czy ten cichy 
szept z tyłu głowy, którego wpływ na nasze życie wy-
daje się tak bardzo znikomy…

***

– Co teraz, sir? 
Jadący przodem rycerz spojrzał w tył i, zgodnie 

ze swoim zwyczajem, popatrzył na giermka zimnym 
spojrzeniem. Mimo tylu lat spędzonych razem był 
pełen dystansu wobec swojego wychowanka, ucząc 
go tylko podstaw etykiety, fechtunku i Słowa Bożego. 
Odzywał się do niego wyłącznie wtedy, kiedy uznał 
to za niezbędne. Zapadłą ciszę wypełniał wiatr, któ-
ry niósł ze wschodu zapach butwiejącego drewna.

– Już niedaleko – powiedział, a może tak tylko wy-
dawało się młodemu człowiekowi: mógłby przysiąc, 
że usta rycerza ani drgnęły. Odwrócił się i jechał 
dalej, pośpieszając swojego wierzchowca. Otrząsnął 
się od razu, próbując wyprzeć dziwne wrażenie, ale 
jego słowa cały czas chodziły giermkowi po głowie. 
Przed oczami miał nawet wizję jego ust, które raz po 
raz powtarzają: niedaleko, niedaleko, niedaleko…

Przy ostatnim wykrzywił je, odsłaniając okrwa-
wione, żółte zęby.

Nagle koń giermka stanął dęba. Odruchowo 
przebierał dłońmi, by złapać lejce. Te jednak trzy-
mał już sir Lancelot. Wszelkie wątpliwości, co było 
jawą, a co snem, rozproszył świst przelatującego 
bełtu, a na dźwięk wysuwanej stali zleciały się kruki.

Drogę zastąpiło im trzech uzbrojonych bandy-
tów. Ten z tyłu ładował ponownie bełt. Para na przo-
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dzie ruszyła ku rycerzowi bez zbędnej kurtuazji. Sir 
Lancelot rzucił giermkowi wodze i wyciągnął swój 
miecz. Kciukiem na rękojeści zrobił znak krzyża, 
zmierzył okiem wrogów, cmoknął na konia i ruszył 
im naprzeciw.

Nie zdążył wyszeptać jeszcze amen w znanej je-
dynie sobie modlitwie, a już wpadł między bandy-
tów. Kiedy chciał ciąć jednego po prawej, drugi trafił 
ćwiekowaną maczugą konia w bok. Mimo to Lance-
lot utrzymał się na rozjuszonym wierzchowcu i tra-
cącego równowagę bandytę z mieczem potraktował 
okutym stalą butem. Giermek staranował swoim wa-
łachem drugiego. Potężne zwierzę oślepione klap-
kami nawet nie poczuło uderzenia o własną pierś. 
Mężczyzna z kuszą zdążył już odrzucić korbkę i za-
czął celować w sir Lancelota. Mierzyli się wzrokiem.

Zarówno giermek, jak i rycerz hamowali konie, 
lecz tylko ten drugi z równą wprawą panował nad 
wyrazem twarzy.

– Zaniechaj – padło z jego ściągniętych ust. 
Zbir tylko uśmiechnął się paskudnie. Nie cze-

kając na dalszy rozwój wypadków, giermek ci-
snął w niego dobytą z boku siodła siekierą. Trafi-
ła w kusznika drzewcem, wytrącając bełt z kuszy. 
Zadowolenie bandyty momentalnie zmieniło się 
w szczere zdziwienie przekrojone cięciem Lancelo-
ta przez oba policzki.

Wcześniej powalonych trzeba było dobić. Ten 
z mieczem wstał, wspierając się na nim i oburącz 
zamachnął się na rycerza, gdy ten doń podchodził. 
Lancelot uchylił się tylko od ciosu krokiem w bok 
i przebił go sztychem na wylot.

– Na waszym miejscu – powiedział, nie siląc się 
nawet na teatralny szept – zainwestowałbym we 
włócznie. – Po czym obrócił miecz w ranie i wycią-
gnął jak rożen z upieczonej świni.

Drugi, staranowany przez giermka, prosił o litość – 
koń, stąpając po nim, przetrącił mu nogę. Leżąc 
w błocie i zapewne spodziewając się rychłej śmier-
ci, zrozpaczony powtarzał tylko gest znaku krzyża. 
Zapewne robił tak, rozpoznając w końcu symbole 
na przeszywanicy swojego przeciwnika. Problem 
w tym, że zrobił to za późno. Chciał chrześcijańską 
śmierć, zginął więc jak święty Błażej. 

Gdy odjeżdżali, krew tryskała z tułowia w rytm 
zwalniającego serca i traciła powoli swoją jasnoru-
binową barwę.

– Mimo postu powinieneś mieć się na baczności – 
powiedział sir Lancelot, przerywając ciszę. Niejedno-
krotnie stawali w szranki z bandytami, zwłaszcza da-
leko od głównego traktu, ale ci jednak często uciekali 
po chwili walki z sir Lancelotem, nawet gdy ten podró-
żował incognito. Jeszcze dzień drogi od traktu i dla lu-

dzi herb nie będzie miał już żadnego znaczenia.
– Nie powinniśmy byli ich zabijać.
– Stal to jedyny zrozumiały język w tych stro-

nach. Nie przybyło mi od tego chluby, przyznaję.
– Jako rycerze Chrystusa…
– Po pierwsze – rzucił, hamując wierzchowca – 

jedyny rycerz, jaki został zaatakowany, to ja, a po 
drugie, Pismo każe członki grzeszne odcinać. Tak 
też postąpiłem z członkami grzeszników, które Bóg 
im na pohybel, a mi na chwałę we władanie i wolny 
wybór przekazał. Amen.

Giermek nie wchodził w dalszą dysputę. Wie-
dział jednak, że życiu, którego wartość sir Lancelot 
zdawał się nie doceniać, w istocie zwracał należny 
szacunek. Słychać to każdego wieczora, kiedy póź-
ną nocą korytarze wypełnia echo rzemieni śliskich 
w dotyku od nader częstego korzystania, raz po raz 
uderzających do krwi.

– Uratowałem panu życie, sir.
– Gdyby Bóg dał ci władzę nad życiem tamtego 

kusznika, trafiłbyś żelastwem w skroń! – powiedział, 
dotykając palcem swojej, otoczonej siwymi zako-
lami. – To, że tamten człowiek nie wystrzelił bełtu 
ani chwili wcześniej… Bóg chronił mnie wtedy, a ty 
byłeś tylko narzędziem w rękach... – sir Lancelot 
przerwał w pół słowa, jakby starał się coś wyprzeć 
z pamięci. – Jeżeli upatrujesz w tym jakiejś swojej 
woli czy dobrego uczynku jako pokutę za swoje winy 
– kontynuował spokojniej – wiedz, że nie unikniesz 
dzisiejszej próby.

– Mogliśmy chociaż oddać ich całych Bogu.
– Stosy są dla niewinnych. Pamiętaj o tym, Lazlo. 

Poza tym – dodał, jakby kryjąc wzruszenie – zaraz 
będzie zmierzchać – powiedział, po czym ruszył ga-
lopem w głąb mokradeł, a Lazlo za nim, w nieznane 
spowite mrokiem.

***

Ruiny zamczyska zabielały wśród traw jak szkie-
let zwierza dawno odartego z tkanek przez wrony. 
Musieli zostawić wierzchowce nieopodal, bo te nie-
chybnie zostałyby wciągnięte przez mokradła i już 
by się z nich nie wydostały. Sir Lancelot zdawał się 
pewnie stąpać po kępach traw i kamieniach, które 
wyjątkowo się pod nim nie obsuwały – jakby znał 
tę drogę na pamięć. Może tylko sprawiał takie wra-
żenie? Lazlo przeszło przez myśl, czy równie nietę-
gą minę rycerz ma podczas srania, ale starał się to 
przemilczeć. Długo jednak nie było mu do śmiechu.

Zaczęło się od pojedynczych bzyknięć przy 
uszach. Każdy taki dźwięk zdawał się coraz bardziej 
piszczeć, aż wreszcie stawał się tak wysoki, że ledwo 
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słyszalny. Chwilę potem na odsłoniętym skrawku ciała 
lądował komar, zostawiając po sobie czerwoną krostę.

Na całych mokradłach pełno było latającego plu-
gastwa. Początkowo Lazlo opędzał się od komarów 
trzciną, to jednak dawało nikłe efekty. Sir Lancelot 
z rzadka się odganiał, choć może po prostu szybciej 
uznał, że to nie ma sensu – jego oblicze nabrzmiało 
od ukąszeń, te jednak były o wiele bledsze od tych, 
jakich nabawił się giermek.

– Kto buduje zamki na mokradłach?
– Coraz mniej ludzi pamięta o tym miejscu. 

Jeszcze mniej zna o nim prawdę. Sam nie jestem 
pewien, co się tu właściwie stało. Niektórzy sądzili, 
że ten dwór utonął w bagnie swoich intryg bardzo 
dawno temu. Może po prostu okoliczna rzeka wy-
lała i fundamenty się zapadły. Zresztą, jesteśmy na 
miejscu – skwitował, miażdżąc z satysfakcją między 
palcami złapanego komara.

Resztki posadzki z białego marmuru zaczęły ro-
bić się gęstsze, aż w końcu natrafili na pozostałości 
sporej kaplicy, której fundament został nienaruszo-
ny. Ostały się nawet części łuków, w których dawno 
temu lśniły witraże. Mimo widocznego upływu cza-
su miejsce to zdawało się zastygłe w eterycznym 
bursztynie splendoru.

– Zostaniesz tu na noc. O północy Bóg zadecydu-
je o twoim losie. 

– Co się wtedy stanie?
Sir Lancelot odpowiedział milczeniem. Wręczył 

giermkowi jedynie sakiewkę. 
– W środku jest sól. Usyp z niej krąg dookoła 

i pod żadnym pozorem nie wychodź poza jego obręb.
– Myślałem, że nie wierzy pan w zabobony, sir.
– Kiedyś nie wierzyłem – powiedział, stojąc 

w miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się potęż-

ne wrota. – Lepiej się pośpiesz – dodał, odchodząc 
w promieniach zachodzącego słońca. Lazlo został 
sam na sam z myślami i akompaniamentem recho-
czących żab. Przez zmrużone oczy obserwował co-
raz ciemniejsze niebo. Nagle wiatr przeszył mocza-
ry, szumiąc w uszach jakby skowytem śmierci. 

Kyrie eleison, Christe eleison…

***

Mijała godzina za godziną, aż wreszcie mrok zasnuł 
ziemię. Lazlo, trwając w modlitwie, klęczał w sa-
mym środku kręgu z soli. W miarę ściemniania się 
każdy ruch, kształt w oddali zdawał się nadchodzą-
cym monstrem. Spomiędzy trzcin wyleciał ptak. Serce 
giermka biło tak szybko i mocno, że aż czuł puls w tyle 
głowy. Podświadomie starał się odizolować od otacza-
jącej go rzeczywistości, która okalała go zewsząd zim-
nem, rechotem żab i ukąszeniami komarów. Rzadko 
otwierał oczy, a kiedy już się na to decydował, na skraj 
szaleństwa spychała go świadomość bycia w kokonie 
z ciemności o ścianach z ciał insektów.

Długotrwały, ścisły post nie pomagał w skupie-
niu na modlitwie. Zdawało mu się, że raz po raz 
tracił świadomość, a ze światem żywych łączyła go 
jedynie świerzbiąca skóra twarzy i odruchowe spo-
liczkowania przy każdym ukłuciu w beznadziej-
nej walce o poczytalność. W końcu zdecydował nie 
otwierać oczu już wcale.

Nagle zdało mu się, że przed jego oczami rozbły-
sło światło. Ku jego przerażeniu wszędzie zaroiło 
się od komarów, tak, że ledwo mógł uchylić powieki. 
Uderzały o każdy skrawek jego cała, wchodziły do 
oczu i nosa. Lazlo na skraju szaleństwa tarzał się 
na kamiennej posadzce, żeby zabić ich jak najwię-
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cej. Kiedy już z rozpaczy miał wypłakać swoje oczy 
i krzyknąć, by tylko dać wypełnić swoje płuca insek-
tami, usłyszał w głowie wezwanie: „Wstań!”.

Nadludzkim wysiłkiem – a może to był impuls? – 
wstał, tracąc równowagę i odganiając się od owa-
dów. Wtem rozległ się przeszywający szum. Naraz 
zewsząd zleciały się kruki i wrony, dziobiąc i zabie-
rając każdego komara. Lazlo myślał, że wyzionie du-
cha od szarpnięć szponów i dziobów na skórze.

Nagle zrobiło się cicho.
Marmurowa wyspa na moczarach szumiała jedy-

nie trzcinami. Przy bezchmurnym niebie cała lśniła 
w poświacie księżyca. Krąg z soli był ledwo widocz-
ny. Biały marmur raził w oczy.

Lazlo ku swojemu zdziwieniu odkrył, że na jego 
ciele nie ma ani ukąszeń, ani zadrapań. Rozejrzał 
się. Nic prócz traw i falujących, olbrzymich mokra-
deł. Strzępy ruin porozsypywane dookoła, fosfory-
zując, zdawały się wyrywać z rzeczywistości. Gdzieś 
w oddali zaczęła rechotać żaba.

Giermek pochylił się nad kręgiem z soli. Między 
jej drobinami zalegały owadzie skrzydełka. W jed-
nym miejscu krąg był nawet przerwany. Lazlo od 
razu padł na kolana i knykciami wyrównywał krysz-
tałki do okrągłego kształtu. Musiał sam przerwać 
krąg, przypadkiem, kiedy otrzepywał się od koma-
rów albo od ptaków… Chłopak poważnie zaczął wąt-
pić w swoją poczytalność. Starał się stłumić dziwne 
poczucie, że coś się do niego zbliża. Ignorowane od 
dłuższej chwili kroki ustały.

Lazlo znieruchomiał. Świat jakby zamarł. Słyszał 
tylko oddech stojącej przed nim osoby. Odrealnione 
indywiduum stało tuż przy kręgu solnym, boso, na 
nogach w znacznym stopniu rozkładu. Spomiędzy 
poł całunu mara wyciągała ku giermkowi srebrzy-
stą misę napełnioną płynem. Znać było, że koszmar 
spogląda na młodzieńca posępnym spojrzeniem, 
lecz ani jego oblicze nie było widoczne, ani pobud-
ki znane. Powoli, z namaszczeniem mara nakreśliła 
nad misą symbol krzyża na znak, że dar to od serca, 
przez moc Jezu Chrysta oczyszczony, spragnionemu 
katolikowi z miłosierdzia podany.

Nie wiadomo, czy Lazlo był świadomy, co robi, 
czy coś nim zawładnęło, a może sam był zbyt wy-
cieńczony, by walczyć z odruchami swojego ciała? 
Przyłożył usta do misy i napełnił je zimnym płynem. 
Chłód rozchodził się żyłami po całym ciele. Pił tak 
łapczywie, że zaczął się krztusić. Solny krąg rozle-
wał się pod nim. Tonął.

Woda zaczęła zalewać jego nozdrza i skronie, ka-
wałek po kawałku obmywając go z człowieczeństwa. 
Stanął w końcu nagi, cały w swej diabelskiej okaza-
łości przed piekielnym sabatem. Białe ruiny zalało 

plugastwo z otchłani piekieł, a onyksowe łuski pod-
ziemnej gawiedzi połyskiwały w półmroku, odbija-
jąc blask z ogromnej kadzi napełnionej palącym się 
łojem potępieńców.

– Witaj Skalany. Co cię sprowadza do twojego ma-
tecznika? – zapytała mara, nie kryjąc uśmiechu na 
broczącej krwią twarzy.

Lazlo, pierwszy raz od kiedy pamiętał, uczuł się 
czysty, jakby ponownie się narodził. Nie czuł już 
jarzma przeklętego dziecka z łona czarownicy, nie 
czuł oskarżających spojrzeń współbiesiadników ani 
myśli sir Lancelota pełnych żalu i wątpliwości. Czuł 
tylko… że nie jest z tego świata.

– Przybyłem tu odbyć rytuał. – Na te słowa poru-
szyła się szatańska brać.

– Nie jesteś człowiekiem – wysyczała mara – i ni-
gdy nie będziesz!

– Domagam się rytuału, siostro – na te słowa bły-
snęły kły: wzburzyły się demony matecznika.

– Cisza!
Siedzący dotąd cicho, patrzący ze znużeniem 

największy z czartów wstał z tronu z ciał zlepio-
nych grzechem kochanków owiany eteryczną aurą 
cierpienia i odezwał się wreszcie, powodując mil-
czenie wszelkich szatanów. Nawet śmiejąca się do-
tąd mara umilkła.

– To, że powstałeś z moich lędźwi – kontynuował 
po chwili – nie świadczy, że możesz uzurpować sobie 
prawo do czegokolwiek. Urodziłeś się jako człowiek. 
Nic dla mnie nie znaczysz.

Stojąca obok diablica nie kryła zadowolenia, a po 
zakrzywionych do góry kącikach ust popłynęła krew.

– Jestem twoim Pierworodnym. Mam prawo sukcesji.
Wszyscy umilkli.
– Zamieniam się w słuch.
– W zamian za nieśmiertelną duszę oddam pra-

wo do tronu.
– Rozstąpić się! – Na raz wszelki pomiot jak ch-

mary nietoperzy rozpłynął się w mrok. W dali za-
błysnęło prastare baptysterium pełne przeźroczy-
stej wody. – Wstąp więc do święconej wody.

– Co potem?
– Obudzisz się wśród ruin. Śmiertelny.
Wygnaniec stał chwilę w bezruchu. Chwilowo 

zwątpił w to, czy rzeczywiście chce wrócić do ludz-
kiej postaci i wieść żywot śmiertelnika, ale przypo-
mniał sobie, komu zawdzięczał życie i kogo przez te 
wszystkie lata naprawdę kochał.

Lazlo spojrzał na swoje jaszczurcze dłonie 
i zmierzył w myślach potęgę, którą gotów był oddać 
w zamian za namiastkę szczęścia jakiegokolwiek 
sensu. Ruszył przed siebie w stronę baptysterium, 
decydując się na pełniejsze życie chwilą, zamiast na 
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malignę wieczności. Wszedł do baptysterium i…
Wszystkie demony naraz ryknęły śmiechem. 

Woda w baptysterium momentalnie zabulgotała 
i stała się czarna jak smoła – to błoto dusz zesła-
nych na potępienie. Naraz, każda z nich potwornie 
wygłodniała, chwyciła Lazlo swoimi lepkimi karyka-
turami dłoni, chcąc go rozszarpać na kawałki i po-
chłonąć, gasząc swój ogromny głód.

Władca piekielnej gromady stanął przed swoim 
synem, wyszczerzając gadzie zęby.

– Z piekła nie ma odwrotu. Nie zależy mi ani na 
twojej wątpliwej sukcesji, ani na duszy – wystarczy, 
że znikniesz – powiedział, patrząc jedynie jak Lazlo 
zanurza się w mazi, która nie chce go puścić i wcią-
ga go tym mocniej, im bardziej chce się wydostać.

Nagle wśród wiela dusz Lazlo poczuł dotyk przy-
jazny: kobiety, która zdążyła go pokochać, zanim go 
powiła. Lepka maź jej grzechów przeniknęła między 
onyksowe łuski na jego demoniej skórze, wzmacnia-
jąc jego moc piekielną w ostatnim dobrym uczynku, 
na jaki mogła się zdobyć. Ruszyły za nią też pozosta-
łe dusze, podążając za ciepłym drżeniem przypomi-
nającym im… nadzieję. 

Wszystkie demonie tkanki Lazlo otoczył grzech, 
wzmacniając pierwotną postać, ku przerażeniu pie-
kielnego gremium. Baptysterium eksplodowało od 
momentalnej przemiany energii, odsłaniając na-
brzmiałe od grzechów onyksowe łuski i długie jak 
ludzka żądza zemsty szpony, łaknące krwii. Po upad-
ku pierwszej głowy sukcesja piekielnego władcy wy-
gasła, a z końcem dynastii nadeszła rzeź niewinią-
tek. Z ostatnią ofiarą młodzieniec padł wyczerpany 
tam, gdzie nakreślony był solny krąg, a wszystko 
wokół zakryło błoto z martwych, plugawych tkanek.

***

Słońce rozświetliło ponure ruiny na bagnach. Silny 
wiatr kładł trzciny i trzepotał peleryną sir Lance-
lota. Stał w miejscu dawnej świątyni. Słońce ogrze-
wało jego zimne oblicze. Lazlo budził się. Próbując 
rozprostować nogi, poruszył leżące pod nim gałęzie. 
Jego członki były spętane w porządne, konopne liny.

– Wykorzystałeś mnie – powiedział młodzieniec 
rycerzowi prosto w oczy.

Lancelot powoli odwrócił się od światła i stanął 
twarzą w twarz z otchłanią. Milczał.

– Wszyscy jesteśmy pionkami w rękach Pana – 
rzekł po chwili.

– A ty, sir, uzurpujesz sobie prawo do obmyślania 
strategii?

– Tylko ja znam zasady. A jeden z graczy zdał nas 
na łaskę przeciwnika.

Krew ziemi, nabyta od kupca zza morza, wsiąk-
nęła momentalnie w gałęzie, które potem rychło za-
jęły się od iskry z krzesiwa. Wiedział, że był wysłany 
na pewną śmierć, a to, że wygrał, uczyni go w przy-
szłości jeszcze niebezpieczniejszym. Co się stanie, 
kiedy spłonie? Tego nikt nie wiedział. Na stosach 
umierają niewinni. I ci, których nie można zabić 
inaczej. Tego nauczył go mężczyzna ze stoickim spo-
kojem patrzący jak płonie. A może to łzy Lancelota 
wysychały od razu od bijących ze stosu płomieni?

Sir Lancelot opuścił moczary, zastanawiając się, 
czy Lazlo szybciej się udusi czy spali. Szczerze ży-
czył mu tego pierwszego.

***

Następnej nocy Lancelot długo medytował. Myślał 
o swoim giermku, którego od początku chciał po-
święcić dla osłabienia królewskich rodów, którego 
całe życie trzymał na dystans i nie pozwalał sobie na 
jakiekolwiek uczucia wobec niego. Cały czas jednak 
coś z tyłu głowy mówiło mu, że poświęcił kogoś, kto 
był mu najbliższy. W końcu ten głos, dotychczas tak 
bardzo ignorowany, wolny od jakichkolwiek konwe-
nasnów, powiedział do niego wprost: „Ojcze”.

Sir Lancelot pierwszy raz rzewnie zapłakał.

RYTUAŁ

Emilia Piątek Koń stający dęba 
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