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TO JUŻ CZAS!
Rok 2021 za nami. Ba! Zdążyłem nawet odpuścić swoje pierwsze 
postanowienie noworoczne. Wy też? Nie przejmujcie się! Mam 
dla Was całkiem przyjemne, zupełnie nowe: czytanie O!Fki. Tak, 
moi Drodzy, już zaczęliście, a dalej będzie jeszcze przyjemniej!

Co mogę rzec? Dla nas – redakcji O!Fki – to będzie rok prze-
łomowy. Postaramy się coraz bardziej urozmaicać nasze czaso-
pismo, zapewniać Wam lepsze, ciekawsze wywiady, publicystykę 
i – oczywiście – opowiadania! Tak się składa, że w tym roku, klub 
fantastyki, pod którego patronatem powstał nasz kwartalnik, bę-
dzie obchodził osiemnaste urodziny. Spodziewajcie się więc solid-
nego kawałka nostalgii i wspominek klubowiczy!

Nasz Fenix staje się pełnoletni, a O!Fka, zmierzając ku doro-
słości, też pragnie się usamodzielnić. Już w tym numerze będzie-
cie mogli natrafić reklamy patronów, którzy zgodzili się wesprzeć 
nasze starania o druk w większym nakładzie, pojawienie się no-
wych punktów dystrybucji naszego czasopisma, a także zagwa-
rantowania Wam coraz lepszej jakości publikowanych tekstów, 
co – uwaga – już się spełniło!

Niniejszy numer jest na wskroś filmowy! Najpierw nasze 
ekrany kinowe zaanektowała Diuna – jak jej wyszło i jak daleko 
odeszła od swojego kultowego, literackiego pierwowzoru? Tego 
dowiecie się ze studium „okraszonego liryzmem pierwszej próby” 
autorstwa Wojciecha Dyrdy. Po uczcie jaką zaserwował nam Vil-
leneuve, czekamy teraz w napięciu na nowego Batmana, który, 
jak Mroczny Rycerz z Heathem Ledgerem, ma szansę na kolejne 
zredefiniowanie gatunku kina superbohaterskiego. Ja i  Katarzy-
na Borucka nie możemy się doczekać! Polecam Waszej uwadze 
jej przewodnik po dotychczasowych „Batmanach” i już teraz za-
praszam na wspólny seans w opolskim kinie Helios.

Ukłonem w stronę starej, dobrej literatury science fiction jest 
tekst Patryka Tomali o Perrym Rhodanie. Saga o nim urasta do 
poziomu ogromnej, znanej głównie u naszych zachodnich sąsia-
dów, franczyzy. 60 lat na karku, a czytelnicy dalej chcą wiedzieć, 
co u Perry’ego! „Piękne to były czasy, nie zapomnę ich nigdy” po-
wiedziałby każdy, parafrazując klasyka, wspominając nie tylko po-
czątki SF, ale i naszego Fenixa! Rysowniczka Kat Talar powraca, 
tym razem w rozmowie z Bartkiem Berezowskim, w mniej rysun-
kowej, ale równie kolorowej odsłonie.

Ten numer niezwykle obrodził w dobre odpowiadania! Od któ-
rego by tu zacząć? Może od tego okładkowego – Poruszony drze-
wiec! Maja Olender zdobyła moje czytelnicze serce i głosy jury 
konkursu Literacki Fenix, zajmując tym samym II miejsce swoją 
delikatną narracją, nawiązującą w swojej prostocie do starych 
dobrych baśni Braci Grimm. Potem, na dokładkę proponuję Po-
tworny gulasz. Spokojnie, moi Drodzy, to bardzo smaczny i lek-
kostrawny kawałek literatury, który, przypominam, wygrał konkurs 
O!Fki – Literackiego Fenka! Oj tak, Roland Janotta wysmażył 
konkurencję na krwisto! Moi drodzy, w tym przypadku nie trzeba 
życzyć „smacznego”.

Właśnie przed chwilą do moich drzwi dzwonił tyranozaur 
i pytał, kiedy wróci sąsiad… Dziwne. Powiedziałbym nawet „bi-
zarne”, jak opowiadanie Zoo Artura Olchowego, który wrócił do 
swoich literackich korzeni i popełnił stare, dobre bizzaro. Jakby 
tego było mało, na sam koniec gwarantuję Wam kolejną porządną 
dawkę adrenaliny: thriller detektywistyczny Szymona Płuski Febra. 
W tym opowiadaniu czas ma… zaraz, ktoś się dobija do moich 
drzwi. Może domyślił się, że od początku chodziło mu o mnie! Mu-
szę kończyć! Czas, czas, czas...

Do następnego!
Maciej Janocha

MACIEJ JANOCHA
Polonista z wykształcenia. Przyszły nauczyciel i aspi-
rujący pisarz fantasy. Pomysłodawca i przewodniczący 
Sekcji Literackiej OKF Fenix. Lubuje się w literaturze, 
a przynajmniej jej sukcesywnym zbieraniu „na potem”. 
Pasjonat ubogiego humoru i gier słownych. Człowiek do 
rany przyłóż, jeżeli nie obawiasz się gangreny.
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NNa samym początku trzeba pogratulować 
Denisowi Villeneuve i ogłosić go jed-
nym z lepszych kinowych twórców wy-

trawnej fantastyki. Dlaczego akurat „wytraw-
nej”? Ciekawym punktem spojrzenia na teksty 
kultury z rodzaju fantastyki jest przyjęcie tego 
niejako gastronomicznego punktu widzenia, 
a ściślej mówiąc „winnego”. Chodzi tu jednak 
nie o upijanie, lecz o degustowanie – fantasty-
ki rzecz jasna.

W takiej sytuacji najnowsza filmowa Diuna 
jest winem rzadko spotykanym, wytrawnym, 
zrobionym z najlepszych winogron, a przede 
wszystkim takim, które przeleżało odpowied-
nią ilość czasu w kulturalno-literackiej beczce 
gdzieś w zacisznej piwnicy. Obecnie dostęp-
nych jest wiele kulturalnych „trunków” słabej 
jakości – wszystkie tak samo masowo tłoczone, 
płytkie. Człowiek się chwilę zadowoli, przetra-
wi i na tym koniec, nawet nie będzie pamiętać, 
które to spośród setek, stojących na półkach. 

W bohaterów wcielili się m.in. Timothée 
Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya czy 
znany z najnowszych Gwiezdnych Wojen 
Oscar Isaac. Sukces filmu poskutkował odkry-
ciem przez wielu Franka Herberta – pierwot-
nego twórcy tego uniwersum, którego annały 

doczekały się z tej okazji nowego wydania. 
Prawdziwi miłośnicy „fantastyki wysokich lotów” 
znają jego książki, które pochodzą aż z 1965 
roku. Można powiedzieć, że ta opowieść prze-
żywa drugą młodość dzięki kinowym możliwo-
ściom XXI wieku stwarzającym niemalże realną 
reprezentację niesamowitych fantazji Franka 
Herberta. 

Istnieje niemała grupa ludzi, którzy dopiero 
rozpoczynają obcowanie z Diuną. Wejście w ten 
kosmiczny świat nie jest łatwym zadaniem, a na-
wet może zrazić nieobytego w temacie amatora. 
Mimo to uczyńmy w tym miejscu gest powitalny 
i powiedzmy co nieco o tej galaktyce.

DIUNA TO ŚWIETNY PRZEWODNIK 
PRZETRWANIA NIE TYLKO NA PU-
STYNI ODLEGŁEJ PLANETY ARRAKIS
Fabuła w większości dzieje się na pustynnej 
planecie, tytułowej Diunie, zwanej również 
Arrakis. Środowisko z zabójczo wysokimi tem-
peraturami, piaszczystymi oceanami i burzami 
piaskowymi jest motywem dość powtarzalnym 
w science fiction, od książek po filmy. Jednak-
że na potrzeby Diuny Frank Herbert stworzył 
cykl książek tak mocno zakorzenionych w nie-
gościnnej pustynnej rzeczywistości, że można 

wręcz poczuć piasek i pył pomiędzy stronami. 
Realia życia w upale są znakomicie opisane – 
autentycznie i przekonująco. Autor wykreował 
na potrzeby swojej serii nie jedną, a wiele 
społeczności funkcjonujących według „praw 
pustyni”, a są to prawa mordercze. Z dużą pla-
stycznością stworzono specjalne kombinezony 
do pustynnych podróży, rytuały, handel wodą 
i znacznie więcej aspektów, które wynikają 
z klimatu planety – domu miliardów istnień. 
Autor z reporterską precyzją opisał warunki ży-
cia mieszkańców, dzięki czemu czytelnik otrzy-
muje gotowy poradnik przetrwania na Arrakis. 
Pokazuje, jak poruszać się na pustyni, by nie 
zostać zjedzonym przez olbrzymie czerwie, 
uczy, jak walczyć bronią białą z napastnikami. 
Po lekturze choć jednej książki z uniwersum 
Diuny można odnieść wrażenie, jakby wróciło 
się z dalekiej, trudnej podróży pełnej niebez-
pieczeństw. 

W cyklu diunidzkim występuje o wiele więcej 
światów, które mają równie mordercze zasady 
przetrwania. Nieważne, czy jest to pustynia, las, 
obóz przetrwania, okupowana wioska, pałac im-
peratora czy zasmogowana technometropolia – 
niebezpieczeństwa czyhają wszędzie, a zwłasz-
cza w bezkresnej przestrzeni kosmicznej.

czerpmy ze strumienia 
wytrawnej fantastyki

grafika udostępniona za uprzejmością kina helios opole, © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
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FRANK HERBERT UŚWIADAMIA CZY-
TELNIKOM SCIENCE FICTION OBEC-
NOŚĆ OTACZAJĄCEJ ICH PRZYRO-
DY, PARADOKSALNIE WRZUCAJĄC 
W ŚRODEK PUSTYNI
O ekologizmie w fantastyce powstały już tomi-
szcza. O ekologizmie na Ziemi powstały jeszcze 
większe tomiszcza. W eksplorowaniu światów 
Diuny nie można pominąć otaczającego boha-
terów środowiska. Herbert kreuje bardzo różno-
rodne krainy, które rządzą się swoimi prawami. 
To, co dla jednego czytelnika będzie atutem, dla 
innego może być niezbyt fascynujące – mowa 
tu o wyczerpujących i plastycznych opisach 
praktycznie wszystkiego, zwłaszcza zjawisk 
przyrodniczych. Czytając w odpowiednim sku-
pieniu, można poczuć oddech lasu, tchnienie 
morskiej bryzy i szuranie piasku. Sam fakt wy-
kreowania postaci imperialnego planetologa, 
który ma swoją osobną historię, daje do myśle-
nia. Doktor Kynes – naukowiec, człowiek pusty-
ni, obcy, a jednak swój. Tak wiele wieloletnich 
planów może się kryć w historii człowieka nauki, 
zaś jeszcze więcej można powiedzieć o jego 
dokonaniach. Arrakis aka Diuna nie jest tylko 
niegościnnym pustkowiem. Imponujące jest to, 
jak człowiek może zapanować nad naturą.

Inna sprawa dotyczy melanżu – substancji 
zwanej również „przyprawą nad przyprawami”. 
Substancja ta w nadmiarze uzależnia, nato-
miast w odpowiedniej dawce wzmacnia siły wi-
talne. Dodatkowo właśnie dzięki tej przyprawie 
podróże kosmiczne w uniwersum Diuny mogą 
w ogóle się odbywać. Ma to związek z tajem-
niczymi procesami działania nawigatorów, stat-
ków kosmicznych, podróży kosmicznych i tak 
wielką machiną fabularno-strukturalną, że je-
dyne co tutaj można zrobić, to postawić kropkę 
i odesłać do wnikliwej lektury.

Na kartach powieści można sobie uświado-
mić, że jest wokół nas tak wiele sił natury, że 
grzechem byłoby się nad tym chwilę nie za-
trzymać. To trochę celuje w nasze aktualne gu-
sta – patrzenia w ekran telefonu zamiast czuj-
nego obserwowania otaczającego świata i bycia 
w nim… Jak już się mamy w coś wpatrywać, to 
w dobrą książkę!

CZAS POLUBIĆ CZERWIE 
Czerwie to gigantyczne robaki żyjące na pustyni 
planety Arrakis, zwane również przez miejsco-
wych Szej-Huludami. Sam SZEJ-HULUD jako 
nazwa odnosiła się do bogini ziemi związanej 
z religią wykreowanej społeczności arrakijskiej. 
Czerwie mieszkające na pustyni określane są 
przez tubylców mianem bogów, a ich rozmiary 
mogą być tak niebotyczne, że z łatwością po-
łykają ogromne machiny naziemne. Są to stwo-
rzenia mordercze, przed którymi lepiej uciekać 
na tereny górzyste, w których robak nie wydrąży 
drogi. A jednak w tym motywie olbrzymich be-
stii obcego świata kryje się coś więcej niż tylko 
wielki element ekosystemu i straszak na przy-
byszów. Wiadomo przecież, że wielkie potwory 
to fantastyka jak każda inna. I o co tyle krzyku. 

Jednakże Frank Herbert spoił przyrodę, kulturę 
i religię – całą antropologię, gdzie mowa tylko 
o ludzie jednej planety, podczas gdy takich kre-
acji społecznych jest znacznie więcej. Stworzył 
całą gamę mitów i wierzeń związanych nie tylko 
z czerwiami, ale każdą żywą istotą zamieszkują-
cą Arrakis. W miarę lektury książek z uniwersum 
Diuny można natrafić na niezwykłą florę i faunę, 
a w kreacji tej ostatniej kryje się wielka wartość 
stworzeń. Rysuje się tu poważna granica między 
antagonistami – którzy znają jedynie okrucień-
stwo wobec nieznanych im istot – a protagoni-
stami wykorzystującymi dzikość przestrzeni jako 
atut, ale także traktującymi czerwie z największą 
czcią. Ilekroć pojawiały się oznaki sunącego 
przez piaski czerwia, serce czytelnika zaczynało 
mocniej bić i dało się odczuć nadchodzące nie-
bezpieczeństwo. Uciekać? Nie uciekać? Uwaga, 
bo w tym wypadku to podchwytliwe pytania.

UNIWERSUM DIUNY TO WCIĄŻ 
ŚWIAT CZŁOWIEKA – OBNAŻA SCHE-
MATY RZĄDZĄCE ŻYCIEM
Frank Herbert przenosi czytelnika w odległe cza-
sy, najodleglejsze przestrzenie kosmosu, w świa-
ty, o których nikomu by się nie śniło, jednak 
w Diunie jednostką dominującą wciąż jest czło-
wiek. I nie chodzi tu o różnicowanie na konkretne 
rasy, społeczności i tak dalej. Owe fantastyczne 
światy zbudowane są na najbardziej podstawo-
wych schematach i impulsach, jakim ulega czło-
wiek od zarania dziejów. Wojna, chęć dominacji, 
potęga modyfikowania ludzkiej biologii, gwałtow-
ny rozwój cywilizacji. W arrakijskiej rzeczywisto-
ści obserwujemy procesy zachodzące w środowi-
skach władzy, politycznych – w społecznościach 
żyjących według określonych wartości. Sam 
autor nie kryje spostrzeżeń czy czynników mają-
cych wpływ na jednostki czy masy. W fantastycz-
no-naukowy sposób obnaża prawdy rządzące 
światem od zawsze: ludzkie słabości, obecność 
zła w każdym z nas, cienką granicę między amo-
ralnym i moralnym, a to nie wszystko. Diuna jest 
opowieścią nie tylko o młodym chłopcu, który 
zostaje wrzucony w wir polityczno-wojenno-reli-
gijnych intryg. Jest o nas – o każdym, który od 
zawsze spętany był przez te same siły, skłonno-
ści i los, wobec którego jesteśmy zupełnie bez-
silni. I oczywiście… może nie mamy przed sobą 
tak wielkich misji do spełnienia, jak Paul Atryda, 
ale cóż jest trudniejszego od przyznania się do 
własnych skłonności i słabości?

Jeśli już jesteśmy przy człowieczeństwie, 
spójrzmy jeszcze głębiej w otchłań istoty czło-
wieka. W Diunie zawarta jest prawda nie tylko 
o sile przyrody, ale właśnie o antropologii. Nie-
typowe jest, aby poszukiwać historii ludzko-
ści w utworach science fiction, ale właśnie to 
esencja Diuny. Potrafi w przygodowej i sensa-
cyjnej fabule pełnej zwrotów akcji i lejącej się 
krwi zawrzeć igły, które przekłują na wskroś 
każdego czytelnika i jego najbardziej podsta-
wowe poczucie istnienia. Weźmy na przykład 
cytat, pojawiający się niejednokrotnie w książ-
kach Herberta:

Nie wolno się bać, strach zabija duszę.
Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie.
Stawię mu czoło.
Niech przejdzie po mnie i przeze mnie.
A kiedy przejdzie, odwrócę oko swej jaźni na 
jego drogę.
Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic.
Jestem tylko ja.

Jest to litania odmawiana przez Bene Ges-
serit – żeński zakon będący źródłem całej mi-
stycznej otoczki powieści. Pomijając zupełnie 
aspekt religijny i samo ugrupowanie – gdyż 
o nich przydałby się osobny artykuł – jest to 
przedstawienie jednego z najbardziej pier-
wotnych doznań człowieka: strachu. Frank 
Herbert obnaża nasze lęki, nasze pragnienia, 
nasze najmroczniejsze skłonności i przewinie-
nia jako zbiorowości, nieważne, że mówi wtedy 
o fikcyjnych bohaterach żyjących w kosmosie. 
Uniwersalność prosta, acz skuteczna.

MISTYKA
Diuna nie jest cyklem sensu stricto religijnym. 
Nie ma jedynie zanudzić potencjalnych czytelni-
ków doktrynami czy wielością skomplikowanych 
systemów wierzeń. A jednak element mistyczny 
spaja całość uniwersum. Powiem więcej, gdy-
by nie charakter mistyczny, całość cyklu byłaby 
czymś… zwyczajnym, na miarę fantastyki nauko-
wej. Tu jednak doświadczenia transcendentne 
wyłaniają się z fabuły. Ponadto koresponduje to 
z antropologicznym elementem ludzkości, jakim 
jest obecność sfery sacrum w życiu, począwszy 
od starożytności. Czytelnik, odkrywając odległe 
światy kosmosu, wczytując się w doświadczenia 
bohaterów, z których nie wszyscy są do końca 
zwykłymi śmiertelnikami, obcuje jednocześnie 
z rzeczywistością pozazmysłową, pozamate-
rialną. Przekracza czas i przestrzeń, zaś proces 
czytania można miejscami przyrównać do transu 
jasnowidzenia czy kontaktu z siłami nadprzyro-
dzonymi. Na pewno nie można powiedzieć, że 
jest to banalna lektura. Nawet jeśli ktoś nie wie-
rzy w żadne doktryny czy religie, to siła mistycz-
nego doświadczenia, jakie spływa na czytelnika, 
trzyma w napięciu. W pewnym momencie po 
prostu wychodzimy z siebie i stajemy obok. Nie 
możemy uwierzyć, jak bardzo to porusza. 

ILE JEST FIKCJI W FIKCJI?
Ale w zasadzie, o co w tym wszystkim cho-
dzi? Po co nam ta cała wysoka czy wytrawna 
lektura Herberta, który uderza w nas trikami 
literackiej fantastyki niczym działo turbolasera 
w kosmiczny krążownik. Przecież po obejrze-
niu filmu Denisa Villeneuve większość mas tyl-
ko zachwyci się na chwilę efektami specjalnymi, 
grą aktorską Chalameta – boskiego młodzień-
ca – czy ścieżką dźwiękową w wykonaniu ma-
estra Hansa Zimmera. Boom będzie trwać krót-
ko: coś się poczyta o Diunie-książce, ale po 
zobaczeniu opasłego tomiszcza i całego cyklu, 
a już nie daj Bóg, po przejrzeniu słowniczka 
wymyślonych rzeczy czy określeń, autorstwa 
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samego Herberta, typowy zainteresowany 
przerazi się, odłoży książkę na półkę w Empi-
ku i wyjdzie ile sił w nogach. Słomiany zapał 
spłonie w okamgnieniu. Albo, co gorsza, kupi 
zamiast tego jakiegoś lekkiego gniota do czyta-
nia bez udziału funkcji mózgowych. Wytrawna 
zawartość literackiego kieliszka wietrzeje…

Należy obnażyć smutną prawdę, że takiej 
literatury się już generalnie ani nie pisze, ani 
nie czyta. Minął złoty czas, w którym większość 
ludzkości rozumiała to, co czyta albo przynaj-
mniej pasjonowała się czymś głęboko. Teraz 
są już tylko obecni, jak na lekarstwo, wytrawni 
smakosze starej, wysokiej fantastyki, która zo-
staje w nas na dłużej. Metafory, mity, archetypy 
wcale nie oznaczają bredni – są znakiem głębi 
naszego postrzegania i wyobraźni, wskazują 
na wielowymiarowość świata. Można wyjść na-
wet ze swego rodzaju teorią, że fikcja literacka, 
a co za tym idzie – fikcja fantastyczna stoi pod 
znakiem kryzysu. Zatrważająca liczba czytelni-
ków odżegnuje się od czytania fikcji. Z czego to 
może wynikać? Ciężko robić tu za arrakijskiego 
mentata… Prawdopodobnie przyczyn jest wiele. 
Może chodzić o nasz obecny styl bycia w świe-
cie, w którym do fikcji zaliczane są również 
nagminne fake newsy. Być może chodzi o tak 
wielki przesyt nierealnego świata dostępnego 
w wirtualnej rzeczywistości, że do poczytania 
chętniej sięgamy po reportaże albo w ogóle 
po nic nie sięgamy, bo jesteśmy zmęczeni. Nie 
zmienia to jednak faktu, że głębsze sensy nadal 
istnieją w fabułach książek fantastyki nauko-
wej, czy ich chcemy, czy nie. Może sęk w nie-
dokładnym zrozumieniu, co fikcja oznacza dla 
czytelnika fantastyki, takiej jak Diuna. Mowa 
tu o mistyce, o poczuciu metafizyki złączonym 
z antropologicznym sensem istnienia człowieka, 
o świecie w rozumieniu występowania dobra 
i zła, a także o wartościach, jakie ludzkość zna 
od zarania dziejów. I to wszystko jest jak najbar-
dziej non-fiction. Fikcja to natomiast wszystkie 
planety, społeczności pustynne i nie tylko, to 
młody książę dzierżący ogromną moc, ale i sta-
ra czarownica czy wielki antagonista, to przypra-
wa, pistolety i kosmiczne liniowce – te wszyst-
kie nieziemskie wytwory są nośnikami wartości 
uniwersalnych. To moralne i głębokie serce an-
tropologii nie mogłoby istnieć bez fikcyjnego, 
fantastycznego korpusu. Fikcja jest półmiskiem, 
na którym podane są wartości i archetypy zna-
ne każdemu z nas. 

To na wykreowanych światach, technolo-
giach i istotach opiera się cała zabawa pisarzy, 
których coraz mniej ludzi chce czytać. Świadczy 
to o trudności dojrzenia tych podstawowych za-
gadnień, ukrytych „pod” fikcją, bo są one zawo-
alowane w równie trudne dylematy fikcyjnych 
postaci. Ambitna i wysoka literatura poruszać 
może niewielu, ponieważ niewielu jest w sta-
nie w aktualnym świecie poświęcić choć trochę 
swojej uwagi na fikcyjne dylematy, zahaczające 
w dodatku o politykę, mistykę, filozofię czy ekolo-
gię. W takiej sytuacji za niedługo jedynie wąskie 
grono „czytających dinozaurów” będzie obcować 

z fantastyką. Technologia idzie do przodu, czego 
nie da się negować, gdyż przydaje się i uspraw-
nia życie na każdym możliwym kroku. Dzięki niej 
ludzie żyją bezpieczniej, leczą się skuteczniej, 
podróżują wygodniej, informują się szybciej; gna 
cały czas do przodu i rozszerza wirtualne życie 
na coraz więcej rejonów. Jest dobrodziejstwem 
człowieka! Kreuje nam swego rodzaju alterna-
tywny świat dostępny już nie tylko przez dotyk 
ekranu, ale teraz już przez chociażby gogle. 
Skoro wszystko jest takie wspaniałe, to dlaczego 
książki Franka Herberta, mówiące o wielkiej woj-
nie między maszynami a człowiekiem wydają się 
tak realne? Strach odpowiedzieć.

Defetyzmowi jednak można w łatwy sposób 
zapobiec. Istnieje logiczna szansa, że jeśli oczy 
czytające ten tekst dotarły do tego momentu, to 
wysoce prawdopodobne jest sięgnięcie po Diu-
nę. Muszę w tym miejscu przeprosić wszystkich 
zapaleńców fantastyki, Franka Herberta i w ogó-
le wszystkich miłośników fikcji literackiej. Cień 
upadku literatury fantastycznej zanadto przykrył 
wasz wkład w czytelnictwo. Jesteście solą tej zie-
mi, a raczej kosmosu. Chwała wam za czytanie! 
Mimo całego pesymizmu chwała Denisowi Ville-
neuve za wyreżyserowanie takiego pięknego ka-
wałka fantastyki, któremu należy się druga mło-
dość. Warto stawiać sobie wyzwania czytelnicze, 
a lektura Diuny jest nie tylko taką próbą, ale też 
wyzwaniem iście ludzkim. Jedynie garstka potrafi 
odkryć prawdę w świecie płytkich wytworów kul-
tury masowej, które jednak żyją krótko. Prawda 
zaś się nigdy nie starzeje. Spojrzyjmy w czas 
i przestrzeń niczym nawigatorzy Gildii Kosmicz-
nej, zobaczmy, jak tam jest pięknie, zagłębmy się 
w lekturę (uważnie!), bo nie ma nic do stracenia. 

SPOWIEDŹ AUTORA
Przedstawię mój autorski i bardzo chaotycz-
ny sposób na zaznajomienie się z pisarstwem 
Herberta. I to nie Franka! Lecz Briana – syna 
autora Diuny. O co w tym w ogóle chodzi: otóż 
Brian Herbert postanowił pociągnąć dalej histo-
rię wymyśloną przez swojego ojca i porozciągać 
ją wzdłuż i wszerz, dopisać, co nie zostało na-
pisane, i zakończyć, co nie zostało skończone. 
Autorstwo kontynuacji przypisuje się również 
Kevinowi J. Andersonowi. Trafiła do mnie przy-
padkiem, przez przyjacielską pożyczkę książ-
kową, publikacja z cyklu Preludium do Diuny. 
Ród Harkonnenów. Jest to druga część trylogii 
(wydana w 2000 roku), która opisuje wydarze-
nia sprzed Diuny Franka Herberta z 1956 roku. 
Taki literacki prequel. Przyznaję, że wydanie tej 
książki było paskudnie zaprojektowane. Gęsto 
upakowane litery cudem nie pogorszyły mojej 
wady wzroku, a okładka zupełnie nie sugero-
wała, że jest to druga część trylogii… No więc 
zacząłem czytać. Jak się łatwo domyślić, było 
to jak wrzucenie nieumiejącego pływać Włocha 
do kadzi z winem – można łatwo przepaść, ale 
forma jest ostatnim ratunkiem pływaka i w ra-
zie czego śmierć jest niebywale smaczna. Nie 
umarłem, jak widać, gdyż było to dwa lata temu, 
ale tak długo dryfowałem w tej literackiej kadzi, 

aż nauczyłem się pływać i nawet przepłynąłem 
kraulem przez całą trylogię, pomijając faux pas 
z odwrotną kolejnością. Nie ma co się martwić, 
odwrócenie kolejności nie przeszkadza za-
nadto, choć może purysta fabularny by się nie 
zgodził. Początki były trudne, bo Brian opisuje 
rzeczy, które dla amatora fantastyki jawiły się 
jako konieczne do przeczytania dwa razy. Trwa-
ło to jednak niedługo, ponieważ po wdrożeniu 
w całość i zrozumieniu podstawowych pojęć 
lektura nabrała rozpędu. Czy pojawiły się wąt-
pliwości, że późniejsza lektura Diuny będzie 
kłopotliwa lub niespójna z Preludium? Syn 
odrobił zadanie domowe i rozwinął to, co zosta-
ło jedynie nadmienione w książce ojca. Ogólnie 
rozpoczęcie i dalsze czytanie książek ze świa-
ta Diuny oceniam bardzo dobrze. Każdorazo-
wy powrót do lektury, powtarzanie rozdziałów 
i sentencji budzi to poczucie głębi, o jakim pi-
sałem wyżej. Trzeba mieć dużo czasu i spoko-
ju, żeby się wdrożyć, ale nie był to na pewno 
czas stracony. Teraz, kiedy już przyznałem się 
do błędu i faktycznego sposobu zaznajomienia 
z Diuną, mogę uczulić potencjalnych smakoszy 
Herberta na kolejność i czujność w tym gąsz-
czu tomów, ale jednocześnie uspokoić. Jeśli mi 
to nie popsuło zabawy, to wam też nie powinno.

CZYTAJMY, PYTAJMY
Podsumujmy wszystkie za i przeciw. Oczywiście, 
może się komuś nie spodobać. Ktoś inny może 
jej nie zrozumieć, i będzie to w porządku – zmu-
sić do niczego nie można. Po lekturze fantastyki 
naukowej tego kalibru mamy niedosyt i jesteśmy 
odmienieni. Koniecznie trzeba poświęcić swoją 
uwagę, skupienie i czas na dokładne czytanie. To 
nie jest propozycja dla czytelników pobieżnych 
lub nieskupiających się na szczegółach. Diuna to 
wytrawna lampka wina, która nie będzie smako-
wać każdemu, a i niejednemu nie spasuje. Tym 
niemniej, skoro już się było w kinie albo dopiero 
się pójdzie, warto spróbować przełożyć oczekiwa-
nia na rzeczywistość. Spróbować rozdziału, może 
dwóch, jak się spodoba to i czterech, i więcej. 
Można też iść za moim sposobem i mieć chrono-
logię w głębokim poważaniu. Sposobów czytania 
jest wiele, ale chyba ważne, żeby po prostu czy-
tać i myśleć przy tym. A już na pewno warto zada-
wać pytania, a wydaje mi się, że uważna lektura 
może na nie choć trochę odpowiedzieć.

Wyrwij swoje pytania z ich podłoża, a zobaczysz 
zwisające korzenie. To będą następne pytania.

Frank Herbert Kapitularz Diuną

Wojciech Dyrda
Student, redaktor, korektor, 

a wcześniej także recen-

zent portalu Kultura Na 

Co Dzień. Poeta i prozaik 

przed debiutem książko-

wym. Prywatnie amator 

filozofii, hanys i miłośnik 

herbat ziołowych.
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PERRY RHODAN  
największa seria sci-fi  

na świecie

M imo że powieści zeszytowe nie zostały 
wymyślone w Niemczech, to właśnie tam 
cieszą się od lat 50. XX wieku najwięk-

szą popularnością. Do dzisiaj wydawane są dzie-
siątki serii romansów, horrorów, westernów, sci-fi 
i fantasy. Jedna z nich wybija się ponad inne. To 
seria, z której wyrosło wielkie, jedyne w swoim 
rodzaju uniwersum, z którym pod względem 
wielkości i ilości pomysłów nie może konkurować 
absolutnie nic, co dotychczas napisano.

Zeszytowa seria przygód Perry’ego Rho-
dana to prawdziwie gigantyczne przedsięwzię-
cie, choć niewiele wskazywało na to, że tak się 
stanie. O ogromie świata niech zaświadczy 
kilka liczb: 
 ₷ pierwszy numer pojawił się 8 września 1961 

roku i od tego czasu w cotygodniowych od-
stępach seria ukazuje się nieprzerwanie;

 ₷ w 2019 roku średni nakład jednego zeszytu 
wynosił 60 000 egzemplarzy;

 ₷ do dzisiaj ukazało się ponad 3100 zeszytów 
liczących grubo ponad 200 000 stron w su-
mie ponad 540 000 000 znaków, co czyni ją 
największą nadal tworzoną historią literacką 
w dziejach słowa pisanego;

 ₷ sprzedano ponad 1 000 000 zeszytów, 
z których dałoby się ułożyć wieżę o wysoko-
ści 500 kilometrów (zeszyty liczą zaledwie 
około 5 milimetrów grubości), a przy śred-
niej wadze 100 gram powstałby stos liczący 
100 000 ton;

 ₷ istnieje 5000 e-booków rozgrywających się 
w świecie Rhodana, sprzedawanych rocz-
nie w liczbie 1 000 000 000 egzemplarzy;

 ₷ oprócz Niemiec, Austrii i Szwajcarii zeszyty 
o przygodach Rhodana wydaje się w Brazy-
lii, Chinach, Francji, Włoszech, Japonii, Ro-
sji, Czechach i Holandii;

 ₷ istnieje kilkanaście spin-offów serii;
 ₷ wydano kilkadziesiąt osobnych książek, au-
diobooków, komiksów dziejących się w uni-
wersum Perry’ego Rhodana;

 ₷ powstały 3 gry komputerowe, w tym pierw-
sza jeszcze na konsolę Atari 2600;

 ₷ nakręcono kilka filmów;
 ₷ stworzono niezliczone ilości projektów fa-

nowskich, gier planszowych, role-play i kar-
cianek, setki tysięcy koszulek, figurek itd.

Czym jest ten cały Perry Rhodan? Po-
czątkowo dwóch autorów powieści fantastycz-

nych, Karl-Herbert Scheer oraz Clark Darlton, 
planowało stworzyć niewielką serię powieści 
fantastycznych obliczoną na parę kilkuna-
stostronicowych zeszytów. Pierwszy z nich 
ukazał się w drugiej połowie 1961 roku pod 
tytułem Unternehmen Stardust. Wydawnic-
two Moewig-Verlag, starając się wykorzystać 
światowe zainteresowanie sprawami kosmosu 
i rywalizację między USA a Związkiem Ra-
dzieckim, postanowiło wydać coś, co działoby 
się w kosmosie. Wkrótce seria przerodziła się 
w próbę całościowego opisania możliwej przy-
szłości ludzkości, nowych technologii, podboju 
kosmosu czy nawet zmian w budowie biolo-
gicznej człowieka. W odróżnieniu od innych 
serii, w których każdy zeszyt tworzy zamkniętą 
całość, autorzy Perry’ego Rhodana tworzą coś 
na wzór serialu, tylko że w formie zeszytowej. 
Przygody Perry’ego Rhodana podzielone są 
na tak zwane cykle, czyli liczące po około 100 
zeszytów zamknięte historie. Każdy z cyklów 
rozgrywa się w pewnym przedziale czasowym, 
a następny dzieje się ileś lat po pierwszym. 
Obecny cykl rozgrywa się w roku 5858 po na-
rodzinach Chrystusa.

Historia, która zaczyna się w Unterne-
hmen Stardust, rozpoczyna się 19 czerwca 
1971 roku, kiedy czwórka astronautów zosta-
je wystrzelona na pokładzie rakiety „Stardust” 
w kierunku Księżyca. Dowódcą wyprawy zo-
staje oficer Perry Rhodan. Po dotarciu na miej-
sce dochodzi do katastrofy, jednak załodze 
szczęśliwie udaje się wylądować awaryjnie na 
Srebrnym Globie. Na miejscu Rhodan odkry-
wa olbrzymi statek obcej cywilizacji. Arkanidzi, 
bo tak nazywają się obcy, są rasą podobną do 
ludzi, a nasz protagonista zyskuje przyjaźń do-
wódcy kosmicznego statku. Przy jego pomocy 
udaje się Rhodanowi wrócić na Ziemię i zapo-
biec wybuchowi III wojny światowej oraz połą-
czyć wszystkie narody w jeden, a Ziemianie 
stają się odtąd w galaktyce znani pod nazwą 
Terranów. Tak rozpoczyna się historia wielkiej, 
fantastycznej sagi, w której czasie Perry staje 
się nieśmiertelny (jego proces starzenia zo-
staje zatrzymany na wieku 39 lat, dzięki tech-
nologii obcej cywilizacji, jednak może zginąć 
w wyniku wypadku lub zabójstwa) i zwiedza 
dziesiątki planet, poznaje setki ras, przeży-
wa tysiące najbardziej wymyślnych przygód. 

Historia Rhodana wydaje się nie mieć końca, 
a rozmiary świata stworzonego na przestrzeni 
60 lat imponują.

Saga o Perrym Rhodanie nieodłącznie 
kojarzy się z serialem Star Trek, który sam 
w sobie jest imponującą franczyzą. Zarówno 
w serialu, jak i w jego niemiecko-literackim 
odpowiedniku przemierzamy niekończące się 
uniwersum, zamieszkane przez dziesiątki ras, 
nieraz tak obcych, jak to tylko możliwe. Rho-
dan u swego boku ma grupę przyjaciół, która 
raz po raz ratuje go z opresji – przy pomocy 
intelektu, broni lub zwyczajnego farta. I jak to 
w dobrej sci-fi bywa, dialogi pomiędzy prota-
gonistami są zabawne, a zarazem niepozba-
wione uszczypliwości i nawiązań do dzisiej-
szej kultury. Kosmologia Rhodana opiera się 
na paralelnym świecie względem naszego 
uniwersum. W tym świecie Atlantyda istniała, 
a superinteligencja o nazwie „ES” stara się, 
aby we wszechświecie nastąpił pokój. Waż-
ną rolę w uniwersum odgrywa rozwój tech-
niki oparty na obecnym stanie wiedzy, choć 
poszczególni autorzy często tworzą odrębne, 
dość fantastyczne teorie.

Pisaniem kolejnych numerów, a także 
osobnych książek, słuchowisk i e-booków 
zajmuje się całe grono wyspecjalizowanych 
rzemieślników, którzy raz w roku spotykają się 
w siedzibie wydawnictwa, aby omówić plany 
na kolejny rok wydawniczy. Wśród autorów, 
którzy na przestrzeni lat tworzyli serię, znaleźć 
można wiele uznanych dla niemieckojęzycznej 
fantastyki pisarzy, w tym znanego także w Pol-
sce Andreasa Eschbacha. Nad całością przed-
sięwzięcia czuwa specjalny zespół redaktorów, 
który stara się, aby każdy kolejny zeszyt nie 
był plagiatem, a każda historia była oryginalna, 
co przy ponad 3100 już wydanych jest zada-
niem doprawdy trudnym.

W Niemczech i Austrii odbywają się regu-
larne konwenty fanów serii, a w sieci istnieją 
liczne grupy dyskusyjne. Fandom zbudowany 
wokół serii jest ogromny i można go śmiało po-
równać do światowych fenomenów Star Wars 
i Star Treka.

Wydawałoby się, że osoby chcące wkro-
czyć w świat Rhodana czeka zadanie ponad-
przeciętne – przeczytanie ponad 3000 66-stro-
nicowych zeszytów. Nic bardziej mylnego. 
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Każdy cykl tworzy osobną całość, dzięki czemu 
czytelnik może rozpocząć przygodę ze świa-
tem Rhodana bez znajomości poprzednich. Ja 
sam rozpocząłem podróż z tym bohaterem od 
3000 numeru. Ot pomyślałem, co mi szkodzi, 
to taka Moda na sukces, tylko że w kosmosie. 
Jakże się pomyliłem. Świat Rhodana fascy-
nuje od pierwszej strony. Nie chodzi tu nawet 
o sam poziom literacki, ale ogrom wizji, który 
obejmuje przecież tysiące lat. Na coś takiego 
porwał się chyba jedynie nieodżałowany Frank 
Herbert ze swoją sagą o pustynnej planecie 
Arrakis. Oczywiście przy tak ogromnej serii, 
produkowanej niemal taśmowo, zdarzają się 
literackie niewypały, ale większość zeszytów 
trzyma równy poziom. Jeśli zaś coś będzie 
niejasne, zawsze można zajrzeć do Perrypedii, 
która w tej chwili liczy więcej haseł niż naro-
dowe Wikipedie Mongolii, Nepalu czy Islandii. 
Warto zaznaczyć, że seria, która powstaje tyle 
lat, sama w sobie stała się świadkiem swoich 
czasów, a wydarzenia z naszej rzeczywistości, 
takie jak rywalizacja Związku Radzieckiego 
z Zachodem, anarchia i wolność lat 70. XX 
wieku lub zamachy terrorystyczne mają swoje 
odbicie w uniwersum.

Na uniwersum Rhodana oprócz zeszytów, 
słuchowisk, książek, planszówek, gier RPG 
oraz komiksów i gadżetów składają się także 
filmy i gry komputerowe. Pierwszy film w tym 
świecie pojawił się w 1967 roku pod tytułem 
Perry Rhodan – SOS aus dem Weltall, a jego 
fabuła – mocno krytykowana przez fanów se-
rii – opierała się luźno na 3 pierwszych zeszy-
tach. Ewenementem na skalę światową pozo-
staje fanowski projekt Atlan – Der Einsame der 
Zeit, który powstawał przez 30 lat, a premierę 
miał w 2007 roku.

Perry Rhodan to prawdziwy fenomen wy-
dawniczy. Największa, najdłuższa i najlepiej 
sprzedająca się fantastyczna seria literacka 
na świecie. I mimo że jedne cykle są lepsze, 
a inne gorsze, to świat wykreowany w latach 
60. XX wieku nadal cieszy się wielką popu-
larnością, a kolejne zeszyty znikają z półek 
niczym ciepłe bułeczki.

Patryk Tomala
Historyk walczący z dok-

toratem i miłośnik euro-

pejskiej kultury. Mieszka 

w Niemczech. Rocznik 
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FILMOWE   WCIELENIA
BATMANA

OO d ponad 10 lat filmy superbohaterskie 
wiodą prym we współczesnym kinie 
i wydają się być obecnie najbardziej 

dochodowym, a jednocześnie najbardziej fe-
tyszyzowanym i przecenianym gatunkiem fil-
mowym. Trudno wyrokować, jak długo ten stan 
się utrzyma, bo filmowo-komiksowe fandomy 
są niezwykle silne i mają się bardzo dobrze, 
a dochody (nie tylko kinowe) z pojedynczej 
hit-premiery to mokry sen niemal każdego 
producenta. Jednak nawet najbardziej intratne 
uniwersum ma swój kres albo chociaż moment 
zawieszenia i rezurekcji (na przykład Lucaso-
we i późniejsze Abramsowskie Stars Wars). 
Kiedy jednak zatrzymamy się w całej tej fa-
nowsko-producenckiej pogoni za kolejnym 
hitem i przyjrzymy się bliżej filmowemu światu 
spod znaku masek i peleryn, to okaże się, że 
w natłoku wszystkich produkcji, niezależnie od 
czasu i epoki, politycznych przepychanek oraz 
społecznych nastrojów, możemy wymienić trzy 
nieśmiertelne, zawsze (!) powracające, kla-
syczne już postaci tam osadzone; postaci któ-
re niosą za sobą uniwersalne prawdy, ponad-
czasowe alegorie i wiecznie aktualne symbole.

Clark Kent, Człowiek ze stali znany jako 
Superman, Peter Parker znany jako Czło-
wiek-Pająk lub po prostu Spiderman oraz naj-
mroczniejszy z nich wszystkich – Bruce Wayne, 
Człowiek-Nietoperz czy jak kto woli – Batman. 
Pierwszy (w telegraficznym skrócie) ucieleśnia 
głęboko skrywaną, ludzką potrzebę posiadania 
niezwyciężonego, mitologicznego wręcz obroń-
cy, nieśmiertelnego zbawiciela, który przegoni 
i pokona każde zło oraz przywróci w naszym 
świecie równowagę i sprawiedliwość. Jego 
nadprzyrodzona moc i siła to nierozerwalna 
część jego osobowości, a bohaterstwo jest dla 
niego czymś naturalnym i wrodzonym. Drugi 
dobitnie przypomina, że wraz ze zdobyciem su-
permocy i nowych umiejętności, człowiek musi 
dojrzeć do podejmowania pewnych działań 
i decyzji, bo jak pamiętamy, with great power 
comes great responsibility (tłum. z wielką mocą 
wiąże się wielka odpowiedzialność). Trzeci, któ-
remu poświęcony jest ten artykuł, pokazuje, że 
bohaterstwo może być wynikiem naszych decy-
zji i nie musi oznaczać posiadania jakiejkolwiek 
supermocy. Więcej: to nasz świadomy wybór – 
podyktowany empatią, chłodną kalkulacją, go-
towością do poświęcenia albo naznaczony trau-
mą. To także okazja do refleksji nad smutnym 
losem człowieka – wszak nad nieuchronnością 

zdarzeń w jego życiu zaważyć może konkretny 
moment, znacząca chwila; cytując największe-
go antagonistę Batmana: all it takes is one bad 
day (tłum. wystarczy jeden zły dzień). 

O ile z trwogą i niepewnością obserwuję 
zakrojone na szeroką skalę budowanie coraz 
to nowszych historii niemal wszystkim posta-
ciom w kinie superbohaterskim, tak zawsze 
z wielkim zaciekawieniem i niecierpliwością 
czekam na doniesienia o nowej filmowej od-
słonie zrodzonego na stronach komiksów Bat-
mana. Jego historia – wielokrotnie powtarzana 
i powielana, znana chyba nam wszystkim – 
jest w jakimś sensie fascynująca i pozwala na 
szereg interpretacji. Poznajemy najbogatszą 
rodzinę w mieście Gotham, w jej najgorszym 
i najmroczniejszym momencie. Młody Bruce 
Wayne traci na swoich oczach ukochanych 
rodziców – Thomasa i Marthe. Zaatakowani 
przez uzbrojonego przestępcę giną na miej-
scu w imię nieoddanego posłusznie portfela 
i naszyjnika z pereł. Od tego momentu panicz 
Wayne, będący pod czułą opieką kamerdyne-
ra Alfreda, chcąc nie chcąc dorasta w gniewie 
i poczuciu winy. Rodzi się w nim trauma, tra-
ci swoją niewinność. Poznaje dorosły świat 
w możliwie najgorszy sposób. Kiedy staje się 
mężczyzną, decyduje się na przywdzianie wie-
lu masek (dosłownie i w przenośni), by móc 
zwalczać przestępczość w Gotham. W całej 
kumulowanej przez lata złości udaje mu się 
dojść do akceptacji wieloletniego rozżalenia 
i zrozumienia własnych uczuć, skrywanych 
głęboko emocji. Wszystko to pozwala mu stać 
się nie tylko wielkim bohaterem, ale przede 
wszystkim symbolem, na który wielu ludzi bę-
dzie spoglądać z nadzieją, inni zaś – z prze-
rażeniem.

Z okazji zbliżającej się i długo wyczekiwa-
nej premiery najmroczniejszej ze wszystkich 
do tej pory nakręconych wersji Batmana, zaty-
tułowanej po prostu The Batman (reż. Matthew 

„Matt” Reeves), prześledzimy sobie – niezo-
bowiązująco, lekko i bez niepotrzebnego na-
dęcia – superbohaterskie filmidła, w których 
pojawia się Bruce Wayne, a które trafiły na 
duży ekran. Filmowe kalendarium z Człowie-
kiem-Nietoperzem to, jak można się domyślać, 
spore zestawienie tytułów i całkiem pokaźna 
lista wielkich, gwiazdorskich nazwisk. To także 
różnorodność gatunkowa i niejednokrotnie za-
bawa konwencją, aż w końcu nie lada okazja 
do przyjrzenia się, jak językiem filmu, właści-

RETROSPEKTYWA CZŁOWIEKA-NIETOPERZA,  
CZYLI SŁÓW KILKA PRZED (KOLEJNĄ) WIELKĄ PREMIERĄ 

(1943–∞)

gr
af

. l
id

ia
 b

or
oń

sk
a



9

publicystyka

FILMOWE   WCIELENIA
BATMANA

wie już od dekad, opowiada się uniwersalną hi-
storię o poświęceniu jednostki dla dobra ogółu. 

1943, 1949
Kino upomina się o historię Batmana już 
w 1943 roku, kiedy na wielkich ekranach po-
jawia się poświęcony mu serial kinowy w reży-
serii Lamberta Hillyera, wyprodukowany przez 
Columbia Pictures. Główną rolę powierzono 
amerykańskiemu aktorowi Lewisowi Wilsono-
wi, zaś jego wiernym towarzyszem, zamasko-
wanym Robinem, został Douglas Croft. The 
Batman, choć cierpi z powodu niskiego budże-
tu i mało widowiskowych scen walki, z miejsca 
osiąga komercyjny sukces; jego fabuła, utrzy-
mana w nieco detektywistycznym tonie i po-
dzielona na odcinki, skupia się na przygodach 
Bruce’a Wayne’a, który, będąc amerykańskim 
agentem w czasie II wojny światowej, ma za 
zadanie pokonać japońskie (a jakże) siły zła 
w postaci agenta dr. Tito Daka (J. Carrol Na-
ish). Tej wersji fani po dziś dzień zawdzięczają 
m.in. wysoką i mocno wyszczuploną postać 
kamerdynera Alfreda Pennywortha, który 
w komiksach był grubym, niskim służącym. 
Sześć lat później, w 1949 roku, ukazuje się ko-
lejny serial kinowy – Batman i Robin lub, jeśli 
ktoś woli, Batman and Robin, The Boy Wonder, 
w którym nazwiska głównych aktorów zostają 
zmienione na nowe. Tym samym witamy Ro-
berta Lowery’ego jako Człowieka-Nietoperza, 
zaś Johnny’ego Duncanna jako jego młod-
szego pomocnika. Obydwa filmy, podzielone 
na 15 odcinków każdy, dziś traktuje się raczej 
jako ciekawostkę w kinematograficznej historii 
Batmana. Wraz z rozwojem telewizji i popu-
larnością seriali telewizyjnych kinowa forma 
odcinkowa traci na świeżości i odchodzi w nie-
pamięć, a mroczne alter ego Bruce’a Way-
ne’a musi odnaleźć się na mniejszym ekranie, 
nim w glorii i chwale wróci na ten większy. 

1966
Po sukcesie serialu The Batman z legendar-
nym Adamem Westem nadszedł czas, by na 
fali jego popularności pójść dalej i zahaczyć 
o większą widownię. Batman: The Movie 
w reżyserii Lesliego H. Martinsona w Polsce 
znany jest pod tytułem Batman zbawia świat. 
W tej wersji przygód Człowieka-Nietoperza 
(ponownie Adam West) to groźny i sprytny 
Pingwin (Oliver Burgess Meredith) chce prze-
jąć władzę nad światem, a pomóc ma mu m.in. 
piękna i tajemnicza Kobieta-Kot (Miss America 
z 1955 roku Lee Meriwether). Film jest konty-
nuacją hitowego serialu stacji ABC (z praktycz-
nie tą samą obsadą!), jednak, dzięki najwier-
niejszym fanom i kulturze Internetu, obecnie 
jest swego rodzaju globalnym fenomenem 
z serii guilty-pleasure i kopalnią memów 
oraz niezliczonych youtube’owych przeróbek. 
W momencie, kiedy obraz wchodzi na ekrany, 
nikt (jeszcze) nie patrzy na postać Batmana 
z takim podziwem i szacunkiem, jak robi to 
dziś większość z nas. Więcej: nikt wtedy nie 

próbuje szukać w nim mroku, otaczać sym-
bolami, wiercić dziury w ranach i tłumaczyć 
traumy z dzieciństwa. O, nie, nie – w pełni wy-
korzystuje się komiksową stylistykę, gdzie bu-
rza intensywnych kolorów spotyka gamę rów-
nie wyrazistych antagonistów (ikoniczny Cesar 
Romero jako Joker czy Frank Gorshin jako 
The Riddler), a także mocno absurdalne sceny, 
jak ta pamiętna z bombą (Some days, you just 
can’t get rid of the bomb!) czy, jakże memicz-
na, z rekinem wyskakującym z wody. Ten film 
to najzwyczajniej w świecie komedia sytuacji 
i postaci, w której Mroczny Rycerz nie jest aż 
tak mroczny. Kampowy ton filmu i świetne dia-
logi okazują się drogą do jego sukcesu. Dzisiaj 
trudno oceniać obraz Martinsona w katego-
riach dobry/zły – to po prostu film swojej epoki, 
słusznie otoczony fanowskim kultem. Jest jak 
wydłużony do granic możliwości odcinek se-

rialu, jednak wciąż bardzo świadomy swoich 
ułomności i mocno ironiczny. 

1989, 1992
Od lat 60. XX wieku filmowa postać Batmana 
kojarzyła się z niewysublimowanym poczu-
ciem humoru, kampowym stylem i niskobu-
dżetowymi efektami. Możliwe, że gdyby nie 
wydana w 1986 roku seria komiksów Batman. 
Powrót mrocznego rycerza (The Dark Knight 
Returns) oraz Batman: Zabójczy żart (Batman: 
The Killing Joke) z 1988 roku, nikt z wytwórni 
Warner Bros nie pomyślałby, że postać boga-
tego playboya, Bruce’a Wayne’a, który nocami 
chroni miasto Gotham przed złoczyńcami, uka-
zać można w mroczniejszej estetyce. Możliwe 
również, że gdyby na reżyserskim stołku po-
sadzono kogoś innego niż Tim Burton, który 
miał już za sobą premierę dobrze przyjętej gr
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Wielkiej przygody Pee Wee Hermana (1985) 
oraz świetnego Soku z żuka (1988), dziś pisa-
łabym o kompletnie innym filmie. Szczęśliwie 
jednak szalona, nieszablonowa wyobraźnia 
amerykańskiego twórcy znalazła połączenie 
i więź z treścią komiksów DC, przez co otrzy-
mujemy niezwykle udaną, gotycką wariację 
na temat przygód Człowieka-Nietoperza. Tak 
jak w przypadku Craigowskiego Bonda czy 
Nolanowskiego Jokera, również decyzja Tima 
Burtona o zatrudnieniu Michaela Keatona 
w tytułowej roli wywołuje nieopisaną jak na 
tamte czasy falę oburzenia. Ponad 50 tysięcy 
listów zostaje wysłanych na oficjalny adres 
wytwórni Warner Bros przez rozżalonych, po-
irytowanych, rozzłoszczonych i zniesmaczo-
nych fanów. Komediowe zaplecze aktorskie 
Keatona dla znaczącej części zainteresowa-
nych oznacza jedynie powrót do kampowego 
Batmana pozbawionego głębi. Doprawdy, nic 
nie wskazuje na pojawienie się głośnych za-
chwytów słyszanych później, tuż po premierze. 
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych fa-
nowskich utyskiwań, tak i tu wielbiciele uniwer-
sum nie mają racji: Keaton okazuje się strza-
łem w dziesiątkę i po dziś dzień uważany jest 
przez wielu za jednego z najlepszych, jeśli nie 
najlepszego Batmana w historii kina. Kolejnym 
zaskoczeniem i genialną castingową decyzją 
jest wybranie do roli Jokera 52-letniego wów-
czas Jacka Nicholsona. Amerykański aktor, 
mający za sobą takie tytuły jak Lśnienie, Lot 
nad kukułczym gniazdem oraz Chinatown, ma 
odwagę wejść w komiksowe ramy i nadać ton 
legendarnej już postaci demonicznego i psy-
chopatycznego złoczyńcy; ton, który przez 
następne dekady (!) będzie głównym punk-
tem odniesienia dla fanów, twórców i krytyków 
w dyskusjach o antagonistach Człowieka-Nie-
toperza. Chociaż wiele producencko-reżyser-
skich pomysłów stanowi spór w gronie najwier-
niejszych wielbicieli Batmana (m.in. Joker jako 
morderca rodziców Bruce’a Wayne’a czy Al-
fred wpuszczający bez mrugnięcia okiem Vicki 
Vale do Batjaskini), to film Burtona okazuje się 
niewyobrażalnym kasowym hitem – rozgromił 

box office, zarabiając na całym świecie ponad 
400 milionów dolarów. 

To, co wybrzmiewa najmocniej w kreacji 
Michaela Keatona, to fakt, że za maską bo-
gacza Bruce’a Wayne’a skrywana jest twarz 
mrocznego Batmana – nie odwrotnie. To, co 
sprawia, że film mocno rezonuje po dziś dzień, 
to fakt, że Burtonowska wizja jest doświad-
czeniem pokoleniowym – dla ogromnej ilości 
ludzi (w tym mnie) Batman z 1989 roku jest 
pierwszym, namacalnym zetknięciem z tajem-
niczym bohaterem Gotham. 

Trzy lata później, w upalne lato 1992 roku, 
swoją premierę ma Powrót Batmana, fanta-
styczny wizualnie film, który w założeniu wy-
twórni ma powtórzyć sukces pierwszej części. 
Na stołek reżysera ponownie zasiada Tim 
Burton, zaś do odegrania roli Bruce’a Way-
ne’a nie ma lepszego kandydata niż Michael 
Keaton. Obsadę zasilają takie nazwiska jak 
Christopher Walken jako okrutny Max Shreck, 
Michelle Pfeiffer jako Selina Kyle, czyli Kobie-
ta-Kot oraz the biggest man in town Danny De-
Vito jako Oswald Cobblepot / Pingwin. Za mu-
zykę odpowiada po raz kolejny Danny Elfman, 
wydaje się zatem, że nic nie powinno zawieść; 
ba, powinno znów zachwycić. Niestety – ocze-
kiwania Warner Bros, wyobrażenia młodych 
widzów (do których film zdecydowanie nie był 
adresowany), aż w końcu wizja samego Tima 
Burtona nie spotykają się po drodze – nie są 
nawet blisko siebie. Tym razem, otrzymując 
wolną rękę w procesie twórczym, reżyser po-
stanawia umieścić Batmana w jeszcze mrocz-
niejszym, bardziej cynicznym i ponurym tonie; 
nihilistycznym, brutalniejszym świecie Gotham, 
proponując jednocześnie widzom wielką pacz-
kę popcornu w ciemnej sali kinowej, podczas 
gdy McDonald’s stara się sprzedać swoje bat-
manowskie zabawki w zestawach Happy Meal. 
Powrót Batmana, choć wizualnie rewelacyjny 
i gwiazdorsko zachwycający (Michelle!), nie 
sprawdza się jako sequel zapowiadanego, 
wielkiego uniwersum i nie wygląda jak kon-
tynuacja hollywoodzkiego hitu – to bardziej 
autorski film Tima Burtona, w którym pojawia 

się Bruce Wayne. Reżyser, zamiast skupić się 
na głównym bohaterze, spogląda tęsknie na 
złoczyńców, których – nawet jak na film oparty 
na komiksach – jest zdecydowanie za dużo. 
Wytwórnia, planując kolejną część Batmana, 
żegna się więc z Burtonem i szuka kogoś, kto 
zarobi więcej pieniędzy, zdecydowanie złago-
dzi wizerunek Człowieka-Nietoperza i uczyni 
go bardziej family-friendly.

1995, 1997
Mijają dwa lata od kiedy widzowie mieli stycz-
ność z postacią Batmana i w myśl sylwestrowej 
dewizy „Nowy rok, nowa ja” Warner Bros szuka 
nowego nazwiska na reżyserski stołek. Na tam-
ten moment dla producentów najlepszy wydaje 
się Joel Schumacher (mający za sobą rewelacyj-
ny Upadek z 1993 roku), który wydostaje Czło-
wieka-Nietoperza z okowów Burtonowskiego 
mroku i gotyku i bez pardonu wrzuca go na zu-
pełnie inne tory. Jego wersja to miks wszystkiego, 
co nowe dla franczyzy – to popowe widowisko, 
pełne świateł, neonów, intensywnych kolorów; to 
długo wyczekiwany przepych, efektownie nakrę-
cone sceny, świetne zdjęcia, CGI, momentami 
przesadzone, ale wciąż robiące wrażenie. To 
w końcu piękne, dopracowane oświetlenie, czę-
sto nietypowe dla gatunku kadrowanie i całkiem 
niezła obsada w Gotham, któremu bliżej wizual-
nie do miasta w Blade Runner niż do ekspresjo-
nistycznych wygibasów Tima Burtona. Michael 
Keaton nie ma po drodze z wizją Schumachera 
i decyduje się odejść, szczęśliwie robiąc miejsce 
dla Vala Kilmera, który jest już po The Doors Oli-
vera Stone’a i przed genialną Gorączką Micha-
ela Manna. Jego Batman dla niektórych krytyków 
jest drewnianym superbohaterem, który snuje 
się na ekranie jak cień, jednak można uznać, że 
to próba sportretowania tragedii Bruce’a Way-
ne’a w bardziej wyciszony sposób. Jest też 
młody Chris O’Donnell jako Robin (jego kostium 
na koniec filmu wzbudza przede wszystkim za-
chwyt), nieprzyzwoicie piękna Nicole Kidman 
jako dr Chase Meridian, która zdaje się najlepiej 
rozumieć, w jakim filmie się znajduje i czego do-
kładnie oczekuje się od granej przez nią postaci. gr
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Po drodze spotykamy też dwóch złoczyńców, 
którzy nadają ton całemu filmowi – Edwarda 
Nygmę, czyli Człowieka-Zagadkę (w którego 
rolę wcielił się będący wtedy u szczytu kariery 
Jim Carrey) oraz Harvey’a Denta, Dwie-Twarze, 
którego zagrał Tomy Lee Jones (choć, szczerze 
powiedziawszy, nie powinien). Pierwszy z nich 
to złamany w środku człowiek, samotna dusza 
szukająca akceptacji i ukryta gdzieś głęboko tra-
gedia, przerodzona w szaleńczy pęd do władzy 
i wymknięcia się wszelkim uciskom czy ograni-
czeniom. Drugi zaś przez całe dwie godziny fil-
mu jest jak bieda-wersja Dr. Jekylla i Mr Hyde’a, 
starająca się przyćmić Jima Carreya lub dorów-
nać jego ekranowej energii. Jeżeli film Schuma-
chera ma jakiś większy zgrzyt, to zdecydowanie 
jest nim niepasujący tu w żaden sposób Jones. 
Jeżeli zaś wymienić największy jego plus, to fakt, 
że to pierwsza filmowa próba ukazania głębi hi-
storii Bruce’a Wayne’a, jego tragedii i starań po-
godzenia się z własną przeszłością.

Dwa lata później, w 1997 roku, dokładnie 12 
czerwca, Batman umiera. Nie tylko postać, nie 
tylko film – ten konkretny, liczony jako czwarty 
w uniwersum. Umiera cała franczyza, całe Go-
tham. Wraz z premierą filmu Batman i Robin 
Schumachera na kolejne 8 lat wszyscy w Holly-
wood, wszyscy fani, po prostu WSZYSCY mogą 
zapomnieć o jakiekolwiek serii, reboocie, sequ-
elu, remake’u, o czymkolwiek, co było powiąza-
ne z Człowiekiem-Nietoperzem. Nikt o zdrowych 
zmysłach i wielkich pieniądzach nie chce inwe-
stować w serię, która została okrutnie pogrze-
bana przez ten konkretny tytuł. To, co w tamtym 
momencie wydarza się z Batmanem, we współ-
czesnym świecie filmów superbohaterskich 
jest niespotykane. Dziś mamy niezliczoną ilość 
sequeli, które prowadzą do wieloodcinkowych 
seriali – każda postać to szansa na poszerze-
nie uniwersum. Co więcej, jako widzowie niemal 
w ciągu jednego roku jesteśmy w stanie, dzięki 
skrupulatnie planowanym premierom filmowym, 
wejść z jednej franczyzy w drugą. Jeśli jakiś 
aktor „wypada” z filmu, nie sprawdza się w nim, 
w kolejce są kolejni gotowi na zastępstwo bądź 
wymianę. W 2003 roku w filmie Hulk tytułową 

postacią był Eric Bana, w 2008 roku pojawił się 
Edward Norton, by ostatecznie ustąpić miejsca 
Markowi Ruffalo, który od 2012 roku do dziś jest 
filmowym Bruce’em Bannerem. Podobnie z po-
stacią Spidermana – przeszliśmy od Tobeya Ma-
guire’a (2002, 2004, 2007) przez Andrew Garfiel-
da (2012, 2014) po Toma Hollanda (2017, 2019, 
2021) w bardzo sprawny, płynny sposób. W przy-
padku Batmana czekaliśmy 8 lat, żeby ktoś miał 
odwagę przywrócić go na duży ekran. Co więc 
poszło nie tak? Niemal wszystko – zaczynając 
od George’a Clooneya w roli głównej. Być może, 
gdyby miał być tylko przystojnym bogaczem – 
a więc tylko jakąś częścią Bruce’a Wayne’a – to 
byłby dobrym wyborem. W żaden sposób nie 
dźwignął jednak ciężaru, jaki niesie za sobą po-
stać Batmana. Choć odciążenie superbohatera 
z traum przeszłości było zamierzeniem twórców, 
to należałoby sobie zadać pytanie, czy aby na 
pewno odpowiednim. Nadanie filmowi lżejszego 
i komediowego wydźwięku zdecydowanie mu 
nie posłużyło. Jego towarzysz Robin (ponownie 
Chris O’Donnell) jest mocno irytujący i męczący, 
dorzucenie nowej bohaterki w postaci Batgirl Bar-
bary Wilson (Alicia Silverstone) pomogło niewiele 
w urozmaiceniu fabuły, zaś czarne charaktery wy-
glądają jak wyjęte prosto z kreskówki. Mr Freeze 
(Arnold Schwarzenegger) nie ma w sobie żadnej 
głębi, choć jego historia tego wymaga, rzuca jedy-
nie one-linerami i zamraża wszystko, co napotka 
na swojej drodze. Poison Ivy ratowana jest przez 
Umę Thurman, która stara się wyciągnąć ze 
scenariusza i postaci ile wlezie, ale z tak źle na-
pisanymi dialogami niewiele jest w stanie zdzia-
łać – mimo oczywistego talentu. Podsumowując 
niewypał Schumachera, nie można nie wspo-
mnieć o niepotrzebnym erotyzowaniu superboha-
terskich ciał, czyli dołożeniu do skórzanych ciu-
chów widocznie zarysowanych sutków, zarówno 
u Batgirl, jak i Batmana oraz Robina. Ten element 
filmu możemy uczcić minutą ciszy.

2005, 2008, 2012
Warner Bros nie wie, w którym kierunku iść 
z kolejną częścią lub serią Batmana. Po dru-
zgocącej porażce i złych recenzjach filmu 

Schumachera trzeba było zadać sobie pytanie, 
czego oczekuje i potrzebuje widownia oraz co 
należy zrobić, by uchronić się przed błędami 
poprzedników. Po wielu pomysłach i poszuki-
waniach szansę otrzymuje Christopher Nolan, 
mający za sobą zaledwie dwa duże tytuły (Me-
mento z 2000 roku i Bezsenność z 2002), ale 
wierzący mocno – i to słusznie – że należy 
stworzyć nowe filmy o Batmanie i opowiedzieć 
jego historię na nowo. To była najlepsza i naj-
ważniejsza decyzja dla tego uniwersum. Dziś 
reboot nie jest niczym nowym, jednak jeste-
śmy w 2005 roku – widzowie, myśląc o Czło-
wieku-Nietoperzu, mają dalej (!) w głowie 
gniot Schumachera, więc taka opcja to jedyna 
słuszna i potrzebna droga. Batman: Początek 
(Batman Begins) pojawia się w odpowied-
nim momencie i ratuje ikonicznego herosa 
od zapomnienia. Jest niezwykle udaną próbą 
zmierzenia się z legendą Batmana i nadaniu 
jej, wszelkimi sposobami, ludzkiego, prawdzi-
wego wymiaru; stworzenia świata, w którym 
komiks nie jest kolorową książeczką pełną 
ludzi w pelerynach, a stronami zapisanych 
historii, które można opowiedzieć współcze-
snemu odbiorcy bez obawy o zanurzenie się 
w kiczu czy tandecie. Pierwszy z trylogii film 
ma wszystko, czego trzeba: dobrze rozpisa-
ne origin story, kompleksową i interesującą 
historię oraz postaci, którymi widzowie na-
prawdę się przejmują w czasie seansu. Bruce 
Wayne (Christian Bale) jest w końcu centralną 
postacią we własnym filmie, a cała reszta do-
skonale wypełnia jego historię, nie przyćmie-
wa jego drogi przez skorumpowane, mroczne 
Gotham. Nolan przedstawia nam wszystko: 
strach przed nietoperzami, tragiczną śmierć 
rodziców Bruce’a, podróż do zrozumienia 
i odkrycia siebie na nowo, jego trening z Ligą 
Cieni oraz fakt, że nie potrafi odebrać komuś 
życia, powrót do Gotham, aż w końcu całą 
drogę kreowania siebie jako Batmana, jako 
symbolu dla miasta i jego ludzi. Mamy też ple-
jadę takich gwiazd, jak Gary Oldman (komisarz 
Gordon), Cillian Murphy (Scarecrow), czy Liam 
Neeson (Ra’s al Ghul). O filmie Nolana można gr
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by było napisać naprawdę wiele i rozłożyć na 
czynniki pierwsze mnóstwo elementów, które 
umieszcza w Batman Begins. Najważniejsze 
jednak to powiedzieć na głos i przypomnieć, 
że wskrzesza on symbol, którym na nowo żyją 
miliony ludzi na świecie.

Po trzech latach czekania spragnieni no-
wego spojrzenia na losy Batmana widzowie 
doczekali się kolejnej części. Drugi z trylogii, 
Mroczny Rycerz (Dark Knight, 2008) trakto-
wany jest jako opus magnum i najlepszy film 
superbohaterski w historii kina, zaś osza-
łamiające liczby mówią same za siebie. Za 
jego ogromnym sukcesem stoi m.in. to, że 
film łączy ze sobą (jak nigdy do tej pory) dwie 
najbardziej ikoniczne postaci – Batmana (po-
nownie Bale) i Jokera (nieodżałowany Heath 
Ledger). Dostarcza także ogromnej ilości 
rozrywki na najwyższym poziomie, sprawdza 
się jako rewelacyjny blockbuster i jednocze-
śnie odnajduje się w gatunku, jakim jest kino 
akcji. Film Nolana niesie za sobą wszystko 
to, czego do tej pory nie potrafił tak dobitnie 
ukazać żaden reżyser – ponadczasową walkę 
symboli dobra i zła, walkę tożsamości jednego 
i drugiego, walkę o władzę (już nie tak sym-
boliczną) w mieście Gotham. Batman mierzy 
się z czymś więcej niż złem mieszczącym się 
w postaci typowego złoczyńcy i przestaje być 
tylko bohaterem z komiksów, a filmy z jego 
udziałem nijakimi, nic nieznaczącymi comic 
book movies. Filmy z tego uniwersum zaczy-
nają wykraczać poza wszelkie ramy i nadają 
bieg kinu superbohaterskiemu, pewien ton, 
który wcześniej nigdy nie wybrzmiał. Cały mi-
sterny plan Bruce’a (zwalczanie przestępców 
i zapanowanie nad złem), niesiona przez nie-
go moc i stworzony dla Gotham symbol uni-
cestwione są przez chaos Jokera. Rozmach, 
z jakim wszystko się dokonuje, filmowa precy-
zja (mierzona m.in. w dialogach i kadrach) to 
punkt wyjściowy dla twórców chcących choć 
trochę zmienić kształt komiksowych ram, z ja-
kich wyciągają swoich herosów. Christopher 
Nolan dostarcza widzom to, czego chcieli, 
w sposób, jakiego się nie spodziewali. Wy-
kreowany przez Ledgera Joker staje się sym-
bolem – cytowanym na koszulkach, kubkach 
i plecakach, powielanym wielokrotnie po dziś 
dzień. To niekwestionowana ikona popkultury, 
która odcina się od Burtonowskich naleciało-
ści i zyskuje nowe oblicze, nowy punkt odnie-
sienia. O ile motywem poprzedniej części był 
strach, tak w tej zwycięża i przewodzi chaos. 
Co następuje później?

W 2012 roku, oprócz hucznie zapowiada-
nego końca świata, otrzymujemy trzeci, ostatni 
i możliwe najbardziej wyczekiwany film z No-
lanowskiej trylogii, The Dark Knight Rises, czy-
li Mroczny Rycerz powstaje. Jego akcja toczy 
się 8 lat po wydarzeniach z poprzedniej części, 
by poprzez upływ czasu ukazać konsekwencje 
decyzji Batmana, Gordona i nieopanowanego 
chaosu Jokera, ich wpływ i znaczenie dla całe-
go miasta oraz pojedynczych osób. Pierwszy 

film konfrontował Bruce’a ze śmiercią jego ro-
dziców, drugi z wszechogarniającym chaosem 
i utratą władzy, zaś trzeci zderza go z poczu-
ciem kompletnego braku wiary w przyszłość 
i wzmożoną chęcią śmierci. Fatalistyczny ton 
filmu wzmacnia i personifikuje Bane (jakże 
genialny w tej roli Tom Hardy), który w spoj-
rzeniu Nolana jest takim samym symbolem 
jak Batman – mitologiczną postacią, za którą 
ciągną się legendy i opowieści. Łączy ich ból 
i cierpienie, dla swoich wyznawców i poplecz-
ników – każdy z osobna – stanowi uosobienie 
sprawiedliwości, wszak każdy z nich walczy 
z tym, co uważa za złe. Kiedy poprzednia 
część była kinem akcji (lub bardziej crime dra-
ma), The Dark Knight Rises wchodzi w ramy 
war movie, kina wojennego. I o ile Joker był 
ucieleśnieniem chaosu, o tyle Bane jest nie-
opisaną siłą natury, której nie można powstrzy-
mać – ze swoją wielką posturą, niepokojącą 
maską na twarzy i głębokim głosem. Kradnie 
każdą scenę, właściwie nie musi nic robić – 
wystarczy, że jest. Podobnie jak z każdą po-
przednią częścią, Christopher Nolan ukazuje, 
że od samego początku Mroczny Rycerz miał 
być i był symbolem dla innych, dowodem, że 
każdy może się nim stać – wystarczą do tego 
odpowiednie okoliczności.

2016 (x2), 2017, 2022
Ledwo otrząsnęliśmy się po Nolanowskich bat-
manach, a już cztery lata po ostatniej części 
trylogii widzimy kolejnego, nowego – nie otrzy-
muje on jednak swojego osobnego filmu, tylko 
staje się częścią ekipy, i to nie byle jakiej, bo 
Justice Leage, czyli Ligi Sprawiedliwości. Tym 
razem czarną pelerynę i maskę zakłada Ben 
Affleck, który zdążył już opić sukcesy Operacji 
Argo (2012) i Zaginionej Dziewczyny (2014). 
W jego wersji Mroczny Rycerz to złamany 
wewnętrznie heros, którego lata walki z prze-
stępczością kompletnie zniszczyły, stąd jego 
agresja, złość i brak skrupułów w zabijaniu 
przeciwników. Bruce Wayne jest zmęczony, 
ma wszystkiego serdecznie dość, zmęczony 
jest walką, zmęczony życiem – nie jest hero-
iczny (jak w wersji Bale’a) ani zabawny (jak 
Clooney), ani choć odrobinę tajemniczy (jak 
Keaton czy Kilmer). Affleckowski Batman poja-
wia się w trzech tytułach: Batman v Superman: 
Świt sprawiedliwości, Legion samobójców 
aż wreszcie Liga Sprawiedliwości i spotyka 
się z falą krytyki oraz niepochlebnych opinii. 
Okazuje się, że portret superbohatera zapre-
zentowany przez amerykańskiego aktora nie 
jest do końca tym, czego oczekiwali i pragnęli 
fani, ani w żaden sposób nie dorównuje on po-
przednim, filmowym wersjom – zarówno pod 
względem fizycznym, jak i czysto aktorskim. 
Nie jest to zdecydowanie tak miażdżąca kry-
tyka jak przy Clooney’u, jednak równie inten-
sywna. Fani wstrzymują oddech, dopiero kiedy 
pojawiają się pogłoski o nowej, osobnej serii 
Batmana, z nowym aktorem, utrzymanej w de-
tektywistycznym tonie. 

Dlaczego Batman?
Mijają lata, zmieniają się reżyserzy, zmienia-
ją aktorzy, zmieniają pomysły i konwencje, 
a on wciąż pozostaje: wiecznie żywy, legenda 
komiksów, legenda Gotham, człowiek, któ-
ry nigdy, do samego końca, nie będzie tylko 
jedną wersją siebie. Nigdy nie będzie tylko 
przystojnym bogaczem ani tylko walecznym 
herosem – jego całym życiem, celem oraz 
przeznaczeniem jest codziennie mierzyć się 
z niemożliwym. Zrozumienie i pogodzenie 
dwóch stron samego siebie, z których żad-
na nie jest obiektywnie zła lub dobra, w jego 
wykonaniu przypomina karę boską lub klątwę, 
nieszczęśliwie rzucony urok. Każdego dnia 
musi akceptować swoje wady i ułomności, po 
każdej stronie lustra, jakkolwiek mocno cierpi 
jego duma. Niezależnie od tego, czy nie zabija 
swoich wrogów, czy decyduje się na ich śmierć 
bez mrugnięcia okiem; nieważne, czy pochy-
la się nad mieszkańcami swojego miasta, czy 
ukrywa się przed nimi – ostatecznie wszystko, 
co robi, pochodzi od niego samego, od jego 
traum i rozdrapanych, niezagojonych nigdy 
ran. Bruce Wayne stworzył świadomie symbol, 
który miał być inspiracją i ratunkiem dla prze-
kupnego, zgorzkniałego, zakłamanego Go-
tham. Nie przewidział jednak, że tym samym 
zbudował sobie klatkę, więzienie, które będzie 
dla niego przekleństwem na całe życie. Czy 
kiedykolwiek uwolni się od ciążących na nim 
lęków i podwójnych tożsamości? Odpowiedź 
brzmi: nie, ponieważ mu na to nie pozwoli-
my – nie pozwalamy już prawie 80 lat. Wyda-
je się, że żadna nowa, hucznie zapowiadana 
seria jakiegokolwiek uniwersum nie budzi tak 
ogromnego podniecenia i wyczekiwania jak 
ta o Batmanie. To trochę tak, jakbyśmy po ci-
chu wyczekiwali jego cierpienia i chcieli znów 
zobaczyć, jak radzi sobie ze stratą rodziców, 
najbliższych osób czy widokiem płonącego 
miasta. Batman nigdy nie ucieknie od bólu, 
bo nikt z nas tego tak naprawdę nie chce. Za-
wsze znajdzie się filmowy twórca, który obieca 
nam, że te same traumy i cierpienie zapakuje 
w nowszy, ciekawszy sposób – a my będzie-
my czekać. 

Katarzyna Borucka
Kasia jest święcie prze-

konana, że bez filmów 

życie byłoby nudniej-

sze, dlatego ogląda je 

namiętnie od kiedy się-

ga pamięcią. W Opolu 

ukończyła kulturoznaw-

stwo na specjalności 

f i lmoznawczo-teatro-

logicznej oraz filmoznawstwo i wiedzę o nowych 

mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uwielbia 

amerykańskie kino klasyczne oraz kino nowej przy-

gody, a także filmy o potworach i klasy B, ponieważ, 

jak twierdzi, „złe filmy również należy oglądać”. Na 

co dzień pisze o nowościach kinowych dla portalu 

OpoleNews.
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Bartek Berezowski: Cześć Kasia.
Katarzyna „Kat” Talar: Cześć Bartek.

Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać, 
choć mieszkamy dziś dość daleko od siebie.
No, trochę daleko.

Chciałbym pomówić o Twojej pracy jako 
artystka i trochę powspominać, bo pozna-
liśmy się… osiemnaście lat temu?
No, już kawał czasu.

Pamiętam, że rok później, kiedy już powstał 
Klub Fenix, spotkałem tam też Ciebie. Jak to 
się stało, że przyłączyłaś się do tego tematu?
Od długiego czasu byłam członkinią Klubu Iluzja 
w Opolu, klubu mangowego. Z tego, co pamię-
tam, moi przyjaciele przenieśli się wtedy do Feni-
xa, a ja z nimi, więc były to takie trochę połączo-
ne światy, ale dokładnych okoliczności nie mogę 
sobie przypomnieć, jednak osiemnaście lat…

Może jednak masz jakieś wspomnienia 
z tamtego czasu i z tamtego Fenixa?
Na szybko nie mam żadnej zabawnej historii, 
może oprócz jednego obalania komandosa 
i ucieczki przed policją! [śmiech] Ale nie – 
szczerze, moim najbardziej barwnym wspo-
mnieniem chyba był Działkon. Wiesz, Fenixa 
wspominam bardzo dobrze. Czas wolności, 
przygód…

Miałaś wówczas zainteresowania stricte 
związane z fantastyką?
Nie… Po części… Tak naprawdę nie do końca. 
Moim głównym zainteresowaniem w tamtym 
momencie była manga, ale zawsze lubiłam też 
tematy fantastyczne.

Manga również w wymiarze rysunkowym? 
Pamiętam, że poznałem Cię już jako osobę 
utalentowaną.
Tak, bardzo dużo rysowałam wtedy w tym stylu.

Myślałaś wówczas, że rozwinie się to w kie-
runku, który będzie dla Ciebie sposobem 
na życie?
To były takie może ciche marzenia, ale muszę 
przyznać, że miałam w tamtym momencie dość 
dużo pesymistycznych myśli. Wpływały na to 
również słowa, które słyszałam od niektórych 
osób. Trochę stwierdziłam, że może się jednak 
w tamtej chwili nie da zrobić z tego kariery w Pol-

sce i nie miałam tyle pewności siebie, żeby uto-
rować sobie tę drogę wśród różnorodnych opinii 
o mojej przyszłości. Moje naturalne zdolności 
zawsze były podzielone między sztukę a kierunki 
ścisłe – ostatecznie uczyłam się w klasie mat-inf.

‘‘
próbowałam pójść 
w stronę bardziej 

standardową, biznesową, 
ale nie dałam rady tam 
wytrzymać, w tamtym 

świecie

Czyli były osoby, które mówiły: „Nie, Kasia, 
z tego pieniędzy nigdy nie będzie!”? I co Ci 
doradzali?
Księgowość [śmiech].

[śmiech] Wyobrażasz to sobie dzisiaj?
O nie… Próbowałam pójść w stronę bardziej 
standardową, biznesową, ale nie dałam rady 
tam wytrzymać, w tamtym świecie… To było 
tak, że zaczęłam studia w Łodzi. Studiowałam 
zarządzanie i marketing po angielsku. Był to je-
den z niewielu kierunków, które były wtedy wy-
kładane w innym języku, a angielski był jednym 
z moich innych zainteresowań i przychodził mi 
dość łatwo. Na trzecim roku wyjechałam do An-
glii na Erasmusa i trochę otworzył mi się świato-
pogląd. Dzięki temu zawsze każdemu mogę po-
lecić mieszkanie w innym kraju przez jakiś czas, 
bo przynajmniej mi dodało to dużo perspektywy. 
Wtedy, po tym trzecim roku, gdy uzyskałam dy-
plom angielski, wróciłam do kraju, po czym po-
winnam była kontynuować moje studia w Polsce. 
Nie mogłam już tego zrobić, bo doznałam… obja-
wienia, że nie chcę jednak zarządzać fabryką czy 
randomowymi organizacjami, i chciałabym mimo 
wszystko spróbować pójść w stronę artystyczną.

Czy wówczas w Anglii coś konkretnego 
wpłynęło na to objawienie?
Była to jedna z prezentacji z kontroli jakości, 
gdzie zostało nam puszczone wideo, w którym 
ludzie zarządzający fabryką, nie pamiętam już 

czego, opowiadali, jak to oni uwielbiają i są 
dumni, że wszystko jest dokładnie takie samo. 
I wtedy stwierdziłam, że to nie dla mnie.

Czyli to była bardziej ucieczka z dotychcza-
sowej ścieżki niż wstąpienie na nową?
Tak… tak, można to tak nazwać, ale to nie była 
ucieczka w całkowitą nicość. Zawsze najcie-
kawszymi kierunkami były dla mnie kierunki 
artystyczne, ale nigdy nie wierzyłam, że może 
coś z tego wyjść. W tamtym momencie stwier-
dziłam, że może po prostu… spróbuję.

Miałaś wokół siebie inne takie artystyczne 
dusze? Może nie tylko rysunkowe, ale… Pa-
miętam Twoją dużą pasję do tańca.
Tak! Zawsze lubiłam taniec, choć nigdy nie chcia-
łam tego robić w żaden sposób profesjonalnie  
i też z racji, że mieszkałam w Opolu, nie było zbyt 
dużo miejsc, gdzie można było tę pasję urzeczy-
wistniać. Szczególnie w tamtym czasie, bo nie 
była taka popularna. Teraz na pewno jest więcej 
takich możliwości, ale wtedy nie było, więc taniec 
był zawsze taką… taką pasją na boku. Jeśli cho-
dzi o artystyczne bratnie dusze, zawsze czułam 
się pod tym względem niesamowicie wyizolowana. 
Nigdy nie studiując sztuki, utraciłam jednak ten 
ważny, socjalny element rozwoju artystycznego.

I wyobrażam sobie teraz ten moment, wró-
ciłaś po Erasmusie do Polski… do Łodzi 
czy do Opola?
Do Łodzi, bo jeszcze próbowałam skończyć 
moje studia…

I zastanawiałaś się, co tu zrobić?
Tak, i wtedy została mi przedstawiona opcja pracy 
grafika w… O nie, zaproponowano mi uczestnicze-
nie w kursie animacji poklatkowej w studiu Se-ma-

-for. Był to kilkumiesięczny kurs, który odbywał się 
taką trochę metodą eliminacji. Trzeba było się tam 
dostać, zostać wybranym przez komisję i przebyć 
trzy etapy, po których eliminowana była większość 
uczestników. Jakoś mi się udało przebrnąć przez 
cały ten proces eliminacji na sam koniec.

Co było Twoją kartą przetargową?
Miałam portfolio zrobione z rysunków, które 
tworzyłam na boku, wtedy kiedy mogłam. I ja-
koś mi się udało.

Bardzo znane studio. Pomyślałaś, że bran-
ża filmowa będzie tym kierunkiem docelo-

Awers I REWERS
publicystyka

Cykl nostalgicznych wspominek o Fenixie i jego początku otwiera Bartek Berezowski w roz-
mowie z Kat Talar – rysowniczką i ilustratorką obecnie pracującą w Anglii, kiedyś odważną 
opolanką!
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wym, czy to był tylko taki znak zwrotny, wła-
śnie „semafor” na Twojej drodze?
Trochę semafor… Zawsze podobała mi się ani-
macja. Animacja, gry i ilustracja to zawsze były 
takie rzeczy, które bardzo mnie interesowały. 
Więc taką opcję przyniósł mi los w tamtym mo-
mencie i bardzo sobie cenię to, czego się tam 
nauczyłam. Następnym krokiem po Se-ma-fo-
rze była praca grafika w firmie Teyon, która ro-
biła w Łodzi gry typu hidden object.

Co to takiego?
Takie przygodowe gry, w których szuka się 
obiektów wśród wielu obiektów na ekranie.

To mi się kojarzy z łamigłówkami dla dzieci…
[śmiech] No… Trochę może, ale bardziej kiero-
wane do kobiet w średnim wieku…

Jak wygląda praca takiego grafika?
Praca tam wyglądała bardzo ciekawie. Trzeba 
było tworzyć tła i czasem postaci, które gracz bę-
dzie widział. Nie były to koncepty do środowisk 
3D, ale takie projekty i ilustracje, które były już 
częścią dwuwymiarowej gry. Polegało to w dużej 
części na sklejaniu zdjęć, czyli tzw. photobashing. 
Trzeba było stworzyć ciekawą wizualnie scenę, 
z ciekawym światłem, która również będzie speł-
niała wszystkie wymagania danej lokacji.

Czy to był moment, kiedy wiedziałaś już, 
jaka będzie Twoja dalsza ścieżka kariery?
E… Nie. [śmiech] Nie mogę powiedzieć, że tak. 
Bardzo podobało mi się tworzenie gier, ale moje 
serce trochę cierpiało, bo wciąż chciałam powró-
cić do Anglii. W tamtym momencie nie mogłam 
się odnaleźć znowu w Polsce, więc po roku prze-
prowadziłam się do Londynu. Po prostu pojecha-
łam. Nie byłam w tym sama – wyjechałam z moją 
siostrą. Obie stwierdziłyśmy, że chcemy miesz-
kać w innym kraju i spróbować. Była to szalona 
decyzja i ciekawe doświadczenia, których do-
znałyśmy później. Kiedy przeprowadziłam się do 
Anglii, nie miałam oferty pracy. Myślałam wtedy 
optymistycznie, ale jednak Londyn i Łódź to były 
dwa różne światy, więc żeby móc się utrzymać, 
zaczęłam pracować w Apple Store, gdzie muszę 
przyznać, że poznałam bardzo dużo ciekawych 
ludzi i przed długi czas było to bardzo fajne. 

Ale dziś już nie pracujesz w Apple Store, tyl-
ko jesteś w takim miejscu, w którym chyba 
w końcu robisz to, o czym marzyłaś, praw-
da?
Tak. Trochę pokrętną drogą, ale jestem nareszcie 
w miejscu, do którego chciałam się dostać, więc 
jest to fajne. Po jakimś czasie pracy w Apple do-
stałam pracę grafika 2D w firmie gier mobilnych, 
po czym po roku przeniosłam się do Brighton, 
gdzie zostałam artystką, ilustratorem, później 
seniorem w firmie robiącej... Oh God… gry 
gamblingowe. [śmiech] Ale przyznaje, że brzmi 
to gorzej, niż jest naprawdę – praca z super 
ludźmi, po pracy drinki nad morzem, planszówki, 
no crunch i chociaż produktu nie da się kochać, 

nasze gry zawsze celowały w najwyższą jakość 
ilustracji. A teraz stoi przede mną nowe wyzwa-
nie, gdyż wkrótce zaczynam nową rolę artysty 
koncepcyjnego w studiu (prawdziwych tym ra-
zem) gier, które podziwiałam od długiego czasu.

I jesteśmy w tym momencie, kiedy mogę, 
nie zaburzając chronologii, pogratulować 
Ci sukcesu w Atomhawk Art Competition.
Dziękuję bardzo.

Wszyscy mogą dziś oglądać Twoją zwycięską 
ilustrację. Jak to się stało, że ona powstała?
Bardzo lubię brać udział w takich wyzwaniach. 
Jest to miejsce, w którym można się czegoś 
nauczyć, może spróbować czegoś, czego nie 
próbowało się wcześniej. Był to jeden z więk-
szych konkursów, o których wiedziałam i na 
który bardzo chciałam stworzyć pracę. Wła-
śnie, żeby poćwiczyć storytelling – opowiada-
nie historii wizualnie i stworzenie key frame 
environment piece, które wywoływałoby jakieś 
emocje, jakiś nastrój. „The Return” wydawało 
się idealnym tematem do tego.

Co oznacza dla Ciebie ta nagroda?
Oznacza bardzo dużo, bo próbowałam stwo-
rzyć coś, co wynika bardziej ze mnie niż z prób 
kopiowania trendów lub takich może bardziej 
ogranych i dostępnych tematów. Jest więc dla 
mnie bardzo istotna, bo pokazuje, że coś, co ja 
chciałam przedstawić i nastrój, który ja chcia-
łam wprowadzić, został pozytywnie odebrany.

Są jakieś motywy, do których wracasz, któ-
re można uznać za takie Twoje?
Też się bardzo dużo teraz o sobie uczę… 
Motywy, do których wracam to natura, stara 
magia i przeróżne scenariusze apokaliptycz-
ne [śmiech]. Próbowanie stworzenia czegoś 
bardziej unikalnego i może trochę bardziej 
niespodziewanego. Tak bym to nazwała. Ale to 
się może zmienić choćby za miesiąc [śmiech]. 

Coś się wydarzy za miesiąc?
A nie, ale można się czymś znudzić, można 
się czymś innym zainteresować. Akurat takie 
tematy krążyły mi po głowie od jakiegoś czasu 
i zdają się do mnie wracać.

Masz pewnie mnóstwo starych prac po szu-
fladach. O czym myślisz, kiedy dziś na nie 
patrzysz?
Całe stosy! Ale niestety w Polsce! Stare pra-
ce są cenne, bo pozwalają zobaczyć rozwój, 
który z codziennego punktu widzenia może 
dziać się raczej powoli. Są również wehiku-
łami czasu, bo często zapamiętuję dokładne 
okoliczności ich powstawania. Jeśli chodzi 
o jakość… zawsze dużo rysowałam i wycho-
dziło mi to jak na ten czas całkiem nieźle, ale 
to nie znaczy, że nie było potrzeby ostrego 
grindu i tak zwanych dupogodzin! Najważ-
niejsze jest, żeby się nie poddawać, uczyć 
i celebrować progres, bo tak – ciągły rozwój 

i praktyka to nieodłączna część tej profesji 
i początki mogą być ciężkie.

Powiedz, gdybyś mogła skierować jedno 
dobre zdanie do siebie sprzed piętnastu lat, 
co by to było? Myślę, że równie dobrze ta-
kie zdanie można by zaadresować osobom, 
które dzisiaj zastanawiają się, czy studia 
z zarządzania to jest ich ścieżka na życie.
Powiedziałabym sobie i każdej osobie, która 
jest może na rozdrożu: „Idź za sercem i za 
prawdziwą pasją”. Słyszałam ostatnio też wy-
powiedź pewnej osoby, która mówiła, że nawet 
próbując czegoś, co cię nie interesuje, może ci 
się nie udać, więc dlaczego nie próbować tego, 
czego tak naprawdę pragnie twoje serce.

W najbliższym czasie możemy się spodzie-
wać, że zobaczymy trochę Ciebie w jakichś 
produkcjach, grach, grafikach?
Miejmy nadzieję! Na razie jednak czekam na 
rozpoczęcie mojej nowej roli. To studio napraw-
dę robi gry, które uwielbiam, więc miejmy na-
dzieję, że dodam dużo wartości do ich projektu. 

Nie tęsknisz czasem za Opolem?
Troszkę… Może… Ja od długiego czasu wiedzia-
łam, że nie chciałabym mieszkać na stałe w Pol-
sce. Bardzo lubię wracać do Opola, bardzo lubię 
przechadzać się ulicami, którymi przechadzałam 
się ponad osiemnaście lat temu, przypominać 
sobie prostsze czasy i różne magiczne momenty. 
Zawsze również chętnie skosztuje hamburgera 
z Karmelka czy „niebiańskiego” naleśnika z Gra-
bówki. Jest to miejsce bardzo nostalgiczne, ale 
wrócić… Chyba lepiej przeć do przodu.

To świetne zdanie na koniec. Dziękuję za 
rozmowę.
Dzięki też Bartek.

Katarzyna „Kat” Talar 
Dziecko słońca, nomad, 

amatorka gier indie, 

transendencyjnych kon-

cepcji i doskonalenia 

chleba na zakwasie. Ar-

tystka koncepcyjna i ilu-

stratorka. Zwyciężczyni 

Atomhawk’s Art Compe-

tition 2021.

Bartosz Berezowski 
W połowie lat 90. prze-

czytał Hobbita, a kolega 

przyniósł dziwne kostki. 

Od tego czasu popijał 

z wielu fantastycznych 

kociołków, zawsze jed-

nak wracając do RPG-

-ów i literatury. Od same-

go początku przyjaciel 

Fenixa. Generalista, opolski społecznik i rodzinny typ.
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Poruszony Drzewiec
Maja Olender

II miejsce w XI edycji konkursu „Literacki Fenix”

Dzień, w którym spotykały się dwie pory 
roku, był niezwykłym widowiskiem dla 
całej społeczności Uziemionych. Ciemne 
i przerażające chmurzyska wbijały się 

całą swoją siłą w delikatne, ledwo widoczne i powo-
li poruszające się obłoki. Jedna ze stron przeważała 
siłą i szybkością, druga spokojem i umiejętnością 
przewidywania. Niebo było polem bitwy, w której 
trakcie żadna ze stron nie mogła przezwyciężyć dru-
giej. Ta niebiańska wojna co roku wzbudzała uwagę 
nie tylko mieszkańców Żyznej Ziemi, ale także Ojca 
owej części świata, mieszkającego na szczycie pobli-
skiej góry – Drzewca. Był to jedyny moment, kiedy 
wychodził z dziupli Drzewa na świat w postaci czło-
wieka, aby móc na własne oczy obejrzeć coś tak wy-
jątkowego i ostatecznie rozstrzygnąć walkę niebios.

Z natury obawiał się świata zewnętrznego i nie 
wiedział, jak przemawiać do ludzi. Jednocześnie był 
spadkobiercą władzy w Żyznej Ziemi, co nakazywa-
ło mu troszczyć się o dobro mieszkańców wioski 
w oparciu o księgi przodków, które były źródłem 
wiedzy oraz wartości. Jakkolwiek godne wprowa-
dzenia w czyn były te zapisy, Drzewiec przez swo-
je braki w kontaktach międzyludzkich nie potrafił 
zejść do poddanych i przekazać im tego wszystkie-
go słowem. Ponadto był bardzo słaby fizycznie, co 
stanowiło dodatkową barierę, o której nie wiedzieli 
ludzie. Uznał więc, iż wykorzysta całkowicie swoją 
energię magiczną, wspomagając rozrost korzeni 
po to, aby opleść nimi każdą chatę w krainie. Dzię-
ki temu mógł nasłuchiwać i obserwować działanie 
ludzi. W momencie, w którym coś mogło zaszko-
dzić Żyznej Ziemi z ich strony, Drzewiec zaciskał 
korzenie i więził ludzi, oczekując od nich namysłu. 
Legenda głosiła, iż zejdzie on do poddanych wtedy, 
gdy dopuści człowieka do siebie, a było to możliwe 
jedynie za sprawą głębokiego uczucia. Wierzono, 
że Drzewiec za sprawą miłości stanie się człowie-
kiem pełnym empatii, siły i na zawsze uwolni ludzi 
z tworzonych przez jego korzenie ograniczeń. Wie-
rzono, że pod wpływem miłości przemówi wreszcie 
do ludu, dla którego każde jego słowo stałoby się 

błogosławieństwem i napawało otuchą w trudnych 
sytuacjach.

Zwycięstwo określonej pory roku było zależne od 
Drzewca; to on pod postacią drzewa poruszał gałęzia-
mi swojej korony, popychając z ogromną siłą powie-
trze, co w rezultacie obalało jedną ze stron. Darzył 
uczuciem oba zjawiska pogodowe i odczuwał ogrom-
ną więź i przywiązanie do nich dzięki świadomości, iż 
są to jego rodzice, którzy, będąc na łożu śmierci, wy-
korzystali swoją energię magiczną do wejścia duchem 
w te cuda zapewniające świetność Żyznej Ziemi. Chcąc 
regularnie widywać i odczuwać obecność dwóch pór 
roku, cyklicznie zmieniał zwycięzcę, który przez sie-
demset dni unosił się nad krainą Żyznej Ziemi, dopóki 
drugi nie odważył się ponownie pojawić. Obie siły były 
niezbędne, a zarazem tak różne od siebie. Uziemieni 
nazywali je Łagodnicą i Strachanicą. Pierwsza z nich 
przynosiła ze sobą jasność oraz ciepło, co pozwalało 
rozwijać się kwiatom posadzonym na koronie Drzew-
ca oraz roślinom uprawianym na Żyznej Ziemi. Okres 
ten obfitował w zbiory wszelkich cudów, jakie tylko 
mogła począć ziemia. Uziemieni wiedzieli, że muszą 
ciężko pracować, aby z nastaniem ciemności i chłodu 
nie obawiać się o zapasy i żyć w spokoju. Strachani-
ca oczyszczała ziemię deszczem i dawała wypocząć 
naturze zapadającej podczas jej aktywności w sen. 
Kraina tętniła życiem podczas światłości, a zamierała 
w okresie ciemności. Bitwa trwała, a z nieba słychać 
było okrzyki i wymiany zdań.

– Nie waż się do mnie zbliżyć, bo poskromię cię, 
ty jędzo jadowita. Doprowadzę cię do rozpaczy, aż 
będziesz konała gdzieś po drugiej stronie ziemi! – 
krzyknęła Strachanica.

– Brzmi jak nasze małżeństwo, co to na Żyznej 
Ziemi trwało – rzekła Łagodnica.

– Jak mam to rozumieć? – zapytała Strachanica.
– Ano tak, że pomarudzisz i przestaniesz – odpo-

wiedziała zalotnie Łagodnica.
– Możesz mieć rację, ale tym razem nie będzie tak 

łatwo – rzekła Strachanica.
Walka zatem trwała. Łagodnica miała szczególną 

zdolność do ostudzania konfliktów, przez co łatwo 
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potrafiła zmanipulować Strachanicą podczas walki. 
Strachanica denerwowała się tymi grami słownymi, 
przez co łatwo popadała w złość i agresję.

Tym razem siedemset dni przypadło Strachanicy. 
Mieszkańcy Żyznej Ziemi byli zmuszeni do pozosta-
nia w swych chatach. Każdy dzień wyglądał tak samo. 
Drzewiec wczesną porą budził swymi korzeniami 
mieszkańców, aby zbierali się do pracy. Otwierał 
im księgi, wskazując tym na porę czytania i zdoby-
wania wiedzy, bowiem każda rodzina zaopatrzona 
była w sterty wielkich woluminów, które zawierały 
niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania Uziemionych. Uczyli się głównie go-
spodarowania ziemią, która była źródłem pożywie-
nia oraz surowców, ale także i domem Drzewca, ze 
względu na jego rozpostarte po całej krainie korze-
nie. Żyzna Ziemia była dla mieszkańców świętością, 
którą miłowali i dla której zdolni byli poświęcić życie.

Po czytaniu Drzewiec wskazywał na prowiant, 
który danego dnia mieli wykorzystać, szykując ja-
dło. Zwykle podczas Strachanicy były to ziemniaki 
i przetwory z warzyw i owoców, czasem jednak wy-
piekali chleb. Pragnienie swoje zaspokajali sokiem 
drzewcowym, który wylewał się z jednego korzenia 
do misy postawionej w każdej chacie. Napój ten był 
źródłem minerałów, witamin oraz białka, przez co 
Uziemieni utrzymywali się w zdrowiu i sile przez 
długie lata. Mieszkańcy tej krainy żyli średnio po 
dwieście lat, co jest niezwykle długim okresem, zwa-
żając na to, że rok trwał tysiąc czterysta dni.

W środku dnia przychodził czas na rzemiosło, 
którym każdy zajmował się bez wyjątku. Mężczyź-

ni pracowali w drewnie, tworząc narzędzia, meble 
i przedmioty użytku codziennego, ale także zajmo-
wali się garncarstwem, sporządzając cudowne misy 
na sok drzewcowy. Kobiety natomiast wyrabiały 
odzież, pościel oraz dywany z futer, skór i wełny 
owczej. Uziemieni wkładali całe swe serce w owe 
czynności, dbali o szczegóły oraz starali się, aby każ-
da wykonana rzecz była nie tylko użyteczna, ale też 
zachwycała pięknem. Drzewiec podziwiał wspania-
łe dzieła ludzkich rąk, bowiem jego nigdy nikt nie 
nauczył rzemiosła – o ile umysł miał wielki, to cia-
ło wiotkie i słabe. Jego ręce rozkruszyłyby się przy 
pierwszej próbie chwycenia czegoś. Nie bez przy-
czyny posługiwał się tylko korzeniami i gałęziami. 
Nigdy nie czuł potrzeby dbania o własne ciało, gdyż 
był w posiadaniu najpotężniejszego Drzewa, w któ-
rym przesiadywał większość życia, zarządzając nim 
swoim umysłem. Nikt z Uziemionych nie mógł więc 
zauważyć, jak tak naprawdę słaby i wrażliwy jest ich 
Ojciec.

W podziękowaniu za troskę i opiekę mieszkańcy 
Żyznej Ziemi dotykali korzeni Drzewca, śpiewając:

Tyś wielki, Tyś z nami
Dotykasz pór roku swymi gałęziami
Niebu rozkazujesz
A nami się, Ojcze, wiernie opiekujesz

Uziemieni wierzyli, iż Drzewiec łączy ich z przod-
kami, którzy, czuwając nad dobrobytem Żyznej 
Ziemi, przemienili się w Łagodnicę i Strachanicę. 
Powtarzali te pieśni do czasu, aż korzenie zalśniły, 
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stając się złożami najszlachetniejszych minerałów, 
które świadczyły o błogosławieństwie niebios. Uzie-
mieni zbierali minerały, bowiem były one dla nich 
jedynym źródłem światła podczas Strachanicy. Roz-
łożone po chacie dawały światło.

Kolejno przychodził czas na porządki. Zbierano 
rozrzucone po pracy przedmioty, myto naczynia po 
posiłku, zamiatano oraz czyszczono chałupę z jakie-
gokolwiek brudu. Nie zajmowało to dużo czasu, ze 
względu na to, że każdy członek rodziny uczestni-
czył w sprzątaniu. Uziemieni przykładali się i robili 
to na tyle uważnie, aby móc kończyć dzień w nie-
skazitelnie czystym otoczeniu. Był to obowiązek, 
który sprawiał im niezmierną przyjemność, był bo-
wiem zapowiedzią pory odpoczynku, którą wielbili 
ze względu na sny, które pokazywały ich prawdzi-
we przeznaczenie oraz pragnienia. Uziemieni byli 
przykładem pracowitości i dbałości o tradycję, więc 
nie bez przyczyny w większości sny ich były prze-
pełnione obowiązkami, wizjami wzniosłości i trwa-
łości Żyznej Ziemi, a także miłością do bliskich.

Wielkim zaskoczeniem dla jednej z niewiast 
wioski stał się sen o zatruciu Drzewca.

Dziewczyną, która miała odmienić Żyzną Ziemię, 
dopuszczając się otrucia Drzewca, była Tojadnina, 
dwudziestoletnia kobieta mieszkająca w chacie naj-
bliżej błogosławionej góry – miejsca, gdzie znajdo-
wał się dom Drzewca. Tojadnina mieszkała sama ze 
względu na przedwczesną śmierć jej rodziców oraz 
brak rodzeństwa. We śnie ujrzała, jak to Drzewiec, 
zaciekawiony jej magicznym dotykiem, postanawia 
opuścić Drzewo, by zejść z góry i móc być dotknię-
tym. Rezultatem był wieczny sen Drzewca i upadek 
krainy. Niewiasta zbudziła się przerażona, bowiem 
nie wiedziała, jak drugi człowiek może zareagować 
na obcowanie fizyczne z nią samą. Sen dał jej do 
myślenia. Zrozumiała, iż jej dotyk prawdopodobnie 
jest ukojeniem usypiającym na chwilę rośliny. Nato-
miast ludzi na zawsze.

Rodzice Tojadniny zginęli bezpośrednio po jej 
narodzinach, kiedy to przy pierwszym jej krzyku 
ujrzeli, jak coś fioletowego wypada z jej ust i, chcąc 
zbadać cóż to takiego, doznali paraliżu, upadając 
przy tym na ziemię. Stopniowo skórę ich pokrywał 
grzyb, aż w końcu przemienili się w dwa ogromne 
Muchomory, którymi to Drzewiec karmił dziecko, 
aż stało się na tyle duże i silne, by poradzić sobie 
samodzielnie. Muchomory te w miejscu ugryzienia 
szybko odrastały, przez co wypluty przez Tojadninę 
kwiat rósł spokojnie, nie potrzebując wody, światła 
bądź ciepła, co od początku wzbudziło duże zainte-
resowanie Drzewca, dlatego też zdecydował, że po-
może dziecku przetrwać.

Dzień dojrzałej Tojadniny wyglądał zupełnie ina-
czej niż u Uziemionych. Mogła wykonywać obowiąz-
ki w czasie, który sama sobie wybierała oraz prze-
bywała na zewnątrz, również w trakcie Strachanicy. 
Drzewiec nie wywierał na niej presji. Wiedział, iż 
ogród z Tojadem i Muchomorami wymaga jej obec-
ności i szczególnej uwagi. Już od kiedy jako dziec-
ko na zbyt długi czas opuszczała magiczny ogród, 
miały miejsce niespotykane wcześniej na Żyznej 
Ziemi zjawiska. Grzyby wypuszczały toksyczne opa-
ry, które szybko zatruwały okoliczne uprawy oraz 
osłabiały ludzi. Zasięg oparów zwiększał się wraz 
z nieobecnością Tojadniny, dlatego też Drzewiec 
przenosił małą dziewczynkę swymi korzeniami do 
jej ogrodu. Natomiast Tojad rozciągał swe korzenie, 
dosięgając innych roślin i wpuszczając w nie toksy-
ny. Uziemieni martwili się wielce, gdy chwilami do-
chodziło do osłabienia ich krainy, jednakże wierzyli, 
iż to kara Drzewca za lenistwo. Myśl ta była daleka 
od prawdy, ze względu na pracowitość mieszkań-
ców Żyznej Ziemi, jednakże Drzewiec, nawet gdy-
by chciał, to nie miałby możliwości powiedzieć im 
prawdy. Wiedział, że jeśli inni ludzie zobaczyliby, jak 
bardzo dziewczyna różni się od nich, byliby zdolni 
nawet ją zabić, a wtedy Tojad i Muchomory mogły-
by doprowadzić do opustoszenia krainy. Uznał więc, 
iż nie ma innego wyjścia niż chronienie i utrzymy-
wanie jej istnienia w tajemnicy.

Niewiasta spędzała większość dnia w ogrodzie, da-
rząc uczuciem Tojad i Muchomory. Nie musiała ich 
pielęgnować, jej dotyk uspokajał rośliny na tyle, iż 
zapadały w sen, stając się niegroźnymi dla otoczenia. 
Drzewiec nie raz myślał o jej dłoniach, które były dla 
niego upostaciowieniem dobra. Kiedy Tojadnina do-
tykała jego korzeni podczas pory modlitwy, przecho-
dziły go kojące dreszcze. Było to dla niego ogromną 
przyjemnością, której jednocześnie się bał i której nie 
rozumiał ze względu na to, że, tak jak Tojadnina, przy 
swoich narodzinach stracił rodziców, co pozbawiło 
go jakiegokolwiek obcowania z innym człowiekiem. 
Rodzice Drzewca mieszkali w Drzewie, jak wszyscy 
wcześniejsi władcy państwa. Matka Drzewca zmarła 
przy porodzie, który, trwając cały rok, spowodował, że 
uszedł z niej duch, który wstąpił w jedną z pór roku. 
Na łożu śmierci wypowiedziała zaklęcie, które resztę 
jej magicznej energii miało wykorzystać do przemiany 
w Łagodnicę. Poprosiła swego partnera, aby dokonał 
tego samego, gdy jego żywot będzie zmierzał ku koń-
cowi. Ojciec nie potrafił dać sobie rady ze stratą, dla-
tego też uznał, iż wypełni jej ostatnią wolę prędzej, niż 
mogłaby się spodziewać. Przed śmiercią jednak, pod 
wpływem złości, odwiedził najbliższą podgórską chatę 
i nakazał ciężarnej kobiecie wypić napój z Tojadu.gr
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– Przychodzę do państwa z bardzo osobliwym po-
darunkiem – rzekł ojciec Drzewca.

– Czymże zasłużyliśmy sobie na dar ze świętej 
góry? – zapytała zdumiona rodzina.

– W państwa rodzinie mieszka ciężarna kobie-
ta, a właśnie takiej potrzebujemy, aby móc dopo-
móc szczęściu – odparł z pewnością w głosie ojciec 
Drzewca, po czym wyjął bukłak. – Napój ten przy-
niesie wam dobrobyt i świętość, a nam spokój du-
szy. Raczcie więc napoić ciężarną jak najprędzej, 
a spełni się wola przodków. – Po tych słowach ojciec 
Drzewca pozostawił napój i wybrał się w podróż po-
wrotną do domu.

W rzeczywistości sok z Tojadu miał doprowadzić 
do narodzin niezwykłej dziewczynki, która, zatruwa-
jąc swoich rodziców, miała zwrócić uwagę Drzewca. 
Ojciec Drzewca był przekonany, że z czasem, za spra-
wą rosnącego zainteresowania, obdarzy ją miłością, 
a to skutkować będzie przyjściem na świat kolej-
nego spadkobiercy władzy. Ojciec odszedł na drugi 
dzień po wykonaniu swojej misji. Rodzice wiedzieli, 
że Drzewiec zdoła utrzymać Żyzną Ziemię płodną, 
bowiem księgi przodków jak dotąd pozwalały mu 
poznać tajniki władzy, a magiczne zdolności dały 
mu możliwość przemienia się w niezależną i doro-
słą osobę tuż po urodzeniu, z pominięciem okresu 
dojrzewania. Drzewiec jednak zdecydował się wy-
korzystać całą energię na panowanie nad Drzewem, 
stąd też miał kruche i niezgrabne ciało, mało przy-
pominające muskularnego mężczyznę, jakim powi-
nien być władca i autorytet Uziemionych. Wiedział, 
że nawet wykorzystując energię na rozbudowę siły 
fizycznej, nie mógłby zejść do Uziemionych.

W czasie snu Tojadu i Muchomorów Tojadni-
na miała trochę czasu, aby zająć się obowiązkami. 
Podczas Strachanicy gotowała, zajmowała się rze-
miosłem oraz się modliła. Nie czytała, gdyż nikt nie 
nauczył jej czytać, ani mówić. W związku z tym mo-
dliła się w inny sposób. W podziękowaniu za opiekę 
Drzewca głaskała jego korzenie i wygwizdywała mu 
różne melodie. Pewnego dnia tak bardzo nie chciał, 
aby odchodziła, że owinął ją korzeniami. Tojadnina 
była zaniepokojona. Wiedziała, że zbliża się pora 
jej pobytu w ogrodzie. Drzewiec też o tym wiedział, 
jednak zrodziło się w nim się coś, co pozbawiło 
go rozsądku. Tojadnina nie odsunęła się, bowiem 
pierwszy raz poczuła się doceniona.

Tojad i Muchomory, przebywając w samotności 
coraz dłużej, odczuwały rosnący gniew, który rozbu-
dzał toksyny uśpione w ich ciałach. Gromadziły się 
coraz bardziej, krążąc w nich coraz szybciej. Czas 
mijał, a Tojadnina wciąż skupiona była tylko na bli-
skości Drzewca. Korzenie oplatały ją ciaśniej, wy-
wołując dreszcze podniecenia. Tojadnina gwizdała 
subtelnie i czule muskała dłońmi Drzewca, wdzię-
cząc się przy tym.

Ekscytacja spowodowała, że pień Drzewa zaczął 
puszczać soki, pokrywając złotym nalotem korę, któ-
ra emitowała światło, rozświetlając krainę podczas 
Strachanicy. Uziemieni ze zdziwieniem wpatrywali 
się z okien w lśniącego Drzewca, który wręcz ema-
nował szczęściem. Nie wiedzieli, co takiego się wy-
darzyło, lecz mieli nadzieję, iż to oznaki spełniającej 
się legendy o uczuciu przybliżającym jego wizytę 
wśród mieszkańców Żyznej Ziemi. W krainie zapa-
nowała ogromna radość. Ludzie cieszyli się, śpie-
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wali i tańczyli. Tymczasem Tojad zaczął rozciągać 
swoje szkodliwe korzenie, a Muchomory wytwarzać 
trujące opary…

Światło płynące z błogosławionego soku Drzew-
ca rozpromieniało Strachanicę, dzięki czemu lu-
dzie mogli z łatwością dostrzec z okien przemiany 
zachodzące w naturze. Ziemia pleśniała, zwierzęta 
ucichły, drzewa pękały, a inne rośliny opadały na 
ziemię. Drzewiec mimo oddawania się bliskości 
Tojadniny pilnował mieszkańców. Uziemieni nie 
opuszczali chat, przez co nie mogli zapanować nad 
katastrofą i zaczęli obawiać się najgorszego. 

Mijały dni, a Drzewiec nie reagował na zmiany 
zachodzące w otoczeniu. Kraina całkowicie zamil-
kła, było tylko słychać dobiegające z chat płacz i jęki 
kobiet.

– Przodkowie, pomóżcie nam! Bogowie, odpo-
wiedzcie, gdzie jest nasz Ojciec, gdzie jest nasz 
władca, nasz autorytet, błagamy! – Słowa niosły się 
echem po całej Żyznej Ziemi. Zastanawiano się, co 
tak mogło zaślepić Drzewca, iż dopuścił się takiej 
nieuwagi i postępował tak nierozsądnie. Okazało 
się, że miłość prędzej zniszczy krainę, niż ją pobło-
gosławi, jak wcześniej wierzono.

Długie oddziaływanie toksyn na środowisko 
wpłynęło także na Drzewca. Jego gałęzie straciły na 
objętości, kora pomarszczyła się, a korzenie zwiot-
czały. Jedyną oznaką życia Drzewca była cudowna, 
złota żywica i nieustannie płynący sok drzewcowy. 
Ludzie stali się wolni. Nikt jednak nie miał na tyle 
odwagi, aby sprzeciwić się woli przeznaczenia i zba-
dać sprawę. Uziemieni modlili się całymi dniami. 

Wielkie nieszczęście spoczywało na Żyznej Zie-
mi. Drzewiec na tyle osłabł, iż nie był zdolny oplatać 
korzeniami nawet Tojadniny. Postanowił więc do 
niej zejść, co tymczasowo pozwoliło uwolnić Żyzną 
Ziemię od trujących właściwości Tojadu i Mucho-
morów, gdyż Tojadnina znowu mogła przesiadywać 
w ogrodzie.

Wychodząc z dziupli, Drzewiec dostrzegł, do ja-
kiej tragedii dopuścił. Zaczął powoli iść w stronę 
chatki Tojadniny. Nogi uginały mu się przy każdym 
kroku. Raz po raz upadał na ziemię. Jego serce całe 
drżało, a pot lał się strumieniami po jego drobnym 
ciele. Odpoczywał co chwilę, zasypiając przy tym na 
kilka godzin. Podróż ta trwała kilka dni, mimo iż 
od chatki dzieliły go trzy godziny drogi. Szczęśliwy 
Drzewiec zobaczył wreszcie chatkę Tojadniny i za-
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czął pewniej stąpać w jej stronę na swych kośla-
wych nóżkach.

Chatka była mała i mocno zaniedbana. Pobliskie 
łąki i lasy zarosły już lata temu. Mimo wszystko wy-
dawała się wielce przytulnym miejscem dla Drzew-
ca, ponieważ była tam jego luba. Był okropnie osła-
biony i prawdopodobnie zaraz by skonał, gdyby nie 
wielkie uczucie, którym darzył Tojadninę. Zajrzał 
do ogrodu i, tak jak mógł się spodziewać, ujrzał ją 
wygwizdującą melodię, przy której to po raz ostatni 
dotykała jego korzeni. W końcu stanął obok niej.

– Dzień dobry, pani, to ja, Drzewiec, w ludzkiej 
okazałości – rzekł z pewnością siebie.

Tojadnina wystraszyła się niezapowiedzianego 
gościa i pierwszego człowieka, jakiego mogła zo-
baczyć, po czym przyjrzała mu się dokładnie i wy-
buchła śmiechem. Drzewiec speszył się trochę, po-
myślał, iż może Tojadnina śmieje się z jego postury. 
W rzeczywistości nie wiedziała jak zareagować, 
nie wiedziała też dokładnie, z kim ma do czynie-
nia. Drzewiec był świadomy, iż niewiasta nie potrafi 
mówić, więc zbliżył się do niej i spojrzał jej prosto 
w oczy. Tojadnina spoważniała i zaczęła drżeć, jak 
wtedy, gdy oddawała się przyjemności płynącej 
z bliskości Drzewca. Zaczęła rozumieć, z kim ma 
do czynienia. Nie odważyli się dotknąć. Tojadnina 
machnęła ręką, proponując wejście do chaty. Drze-
wiec ze zmęczenia od razu padł na łóżko i prędko 
zasnął. Tojadnina wróciła więc do Tojadu i Mucho-
morów.

Uziemieni nie wiedzieli co począć. Ziemia wra-
cała do zdrowia, a kora Drzewca nadal emanowała 
światłem, jednakże korzenie się nie poruszały, co 
świadczyło o nieobecności ich władcy w Drzewie. 
Nie przynosiło to wielkiej szkody, gdyż Uziemieni 
dobrze znali swoje obowiązki, jednak naturalnie za-
martwiali się o zdrowie i życie władcy, wiedzieli też, 
że dusze ich podupadają, gdy nie będą mogły łączyć 
się za pośrednictwem Drzewca ze Strachanicą i Ła-
godnicą. Stopniowo zaczęli odczuwać samotność 
i niechęć do pracy, wciąż jednak wierzyli, iż przod-
kowie sprawują nad nimi pieczę.

Drzewiec zbudził się po kilku dniach i poczuł się 
silniejszym niż dotychczas. Zastanawiał się, czy wę-
drówka wzmocniła jego ciało na tyle, aby mógł teraz 
z łatwością przemieszczać się, a nawet pracować 
fizycznie. Zaczął się napinać i dotykać swego ciała. 
Stwierdził, iż jest zdecydowanie większe i tward-
sze. Rozradowany i dumny pobiegł do Tojadniny. 
Niewiasta zawstydzona patrzyła na jego ciało. Był 
zachwycony bardziej sobą niż nią. Chciał być chwa-
lony i wielbiony. Wziął gwałtownie dłoń niewiasty 
i przyłożył ją do swojej klatki. Uznał jednak, że To-

jadnina nie może w pełni docenić jego pięknego 
ciała, ponieważ słowem nie wyrazi swojego zachwy-
tu i co tchu pobiegł do innych Uziemionych. Mógł 
teraz pokazać się w całej okazałości. Był dumnym 
władcą, którego pycha wypełniała po brzegi. Odwie-
dzał każdą chatę. Uziemieni byli zachwyceni, a jed-
nocześnie trochę przerażeni, ponieważ Drzewiec 
zachowywał się bardzo impulsywnie i nakazywał 
innym chwalić swoje wdzięki. Uciekał od modlitwy 
i spokojnego słowa, a na to głównie liczyli miesz-
kańcy Żyznej Ziemi. Przyjemność ta nie trwała dłu-
go. Drzewiec nagle zaczął słabnąć. Nie wiedział, że 
usypiająca toksyna Tojadniny przeszła przez jego 
grube mięśnie i dostała się do serca. Zasnął gdzieś 
w drodze między jedną chatą a drugą. Tym razem 
nie był to sen ze zmęczenia...

Legenda się spełniła. Drzewiec, poruszony uczu-
ciem, przełamał barierę, zszedł z góry, co miało być 
błogosławieństwem, jednak przeznaczenie widocz-
ne we śnie Tojadniny się ziściło. Drzewiec zapadł 
w wieczny sen wraz z kalendarzową zmianą pory 
roku. Brak jego obecności w Drzewie spowodował, 
iż Strachanica i Łagodnica połączyły się, doprowa-
dzając do katastrofy klimatycznej. Panował chaos, 
przez co kraina prędko upadła. Natomiast gdzieś 
tam pod górą nadal żyje Tojadnina, która po dziś 
dzień zasiada w swoim ogrodzie, pogwizdując rado-
śnie i oczekując narodzin dziewczynki, owocu mi-
łości z Drzewcem. A w ogrodzie rosną Muchomory 
i Tojad. Cierpliwie czekają na nową ofiarę.

Maja Olender
Miłośniczka książek, sztuki ludowej, her-
baty i natury. Zawzięta turystka oraz entu-
zjastka geologii. Laureatka nagrody „Lite-
rackiego Fenixa” i obecna członkini Sekcji 
Literackiej OKF Fenix.
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opowiadania

Kiedy elfy zaczęły współpracować z kra-
snoludami, nikt nie spodziewał się wła-
śnie tego. Oczywiście widok mieszańca 
takiego jak ja nie był najdziwniejszym 

w okolicy. Było mi ciężko określić się jednym zda-
niem. Wzrost krasnoluda, ale waga elfa. Toporna 
i duża twarz ze szpiczastymi uszami i kompletne 
beztalencie zarówno w strzelaniu z łuku, jak i ko-
walstwie. Zupełnie jakby cechy moich rodziców 
gdzieś uciekły, rozmyły się… Z drugiej jednak stro-
ny upartość mojej matki elfki i wytrwałość mojego 
ojca krasnoluda pozwoliły mi na osiągnięcie tego, 
co dzisiaj miałem. Jako jeden z przywódców soju-
szu elfów oraz krasnoludów, byłem uznawany za 
ekscentryczną, lecz równocześnie istotną osobę, 
a moje zdolności w jakiś sposób były przydatne 
i poważane. A przynajmniej tak było obecnie. Daw-
niej, kiedy byłem młody, większość krytykowała 
moją fascynację gotowaniem. Wmuszano mi naukę 
kowalstwa i walki, ale ostatecznie to dzięki gotowa-
niu stałem się tym, kim jestem. 

– Gotowy? – Usłyszałem za plecami głos mojego 
elfickiego towarzysza.

– Tak. Palenisko rozstawione, a ogień się już pali. 
Co z twoją częścią zadania?

– Jest w drodze, będzie tu dosłownie za kilka minut.
– Świetnie!
Słysząc w oddali ryk potężnej bestii, wiedziałem, 

że nadchodzi czas. Chwyciwszy w pośpiechu worek, 
zacząłem zakładać zbroję, która miała mi dać ochro-
nę przed nadlatującą bestią. Nasz sprytny pomysł 
zwabienia jej przy pomocy jej własnego jaja okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Gorzej z wykonaniem, bo 
zazwyczaj kiedy razem pracujemy, coś idzie nie tak. 
Tym razem przeliczyliśmy się z prędkością bestii.

– Noże gotowe! – powiedział elf, który zostawiw-
szy już mały drewniany stolik, przygotowywał sze-
reg idealnie ostrych noży, wiążąc sobie fartuch na 
plecach.

Stojąca obok niego zamknięta skrzynka skrywała 
inne narzędzia niezbędne do oprawiania zwierzyny, 
przecinania kości i skóry. Jednak na tym kończyły się 

jego umiejętności. Od przygotowywania dań, a także 
polowania byłem ja i tylko ja. Zresztą jak na elfa to 
marny z niego czarodziej i myśliwy. Kto wie, może 
wśród jego przodków znalazłby się jakiś krasnolud 
lub nawet człowiek, który dopiero po kilku pokole-
niach pokazał, na co go było stać. Dla mnie taki stan 
rzeczy był idealny, zwłaszcza że nie miałem z nim 
problemów. Nawet polując na smoki, spisywał się 
jako przynęta, bo to była w sumie jego druga funkcja.

– Czas na najważniejsze! Gotowy? – rzuciłem, za-
kładając hełm na głowę.

– Oczywiście! – odpowiedział i momentalnie wy-
dawało mi się, że ryk bestii wymieszał się z odgłosa-
mi dochodzącymi z jego żołądka.

Tym razem to ja podszedłem do małego zawiniąt-
ka i wyjąłem pięknie zdobione bukowe pudło, które 
osobiście przyniosłem do tej małej groty znajdują-
cej się na skraju lasu. Piękne elfickie zdobienia oraz 
wykończenie nadane przez najlepszych rzemieśl-
ników, skrywające w sobie nasze dwa skarby, któ-
re wpędziły w głęboką depresję cech krasnoludzki. 
Stanęli na wysokości zadania, po czym wygnali nas 
i zakazali wracać. 

Postawiwszy pudełko na płaskim kamieniu, wy-
jąłem klucz i delikatnie przekręciłem zamek, otwie-
rając wieko. W środku czekały na mnie zawinięte 
w kawałki smoczej skóry patelnia oraz garnek, stwo-
rzone z najwyższej jakości materiałów. Orichalcum 
wymieszane ze stopionymi smoczymi kośćmi oraz 
kryształami z krwi skalnych golemów. Dzięki temu 
oba naczynia idealnie rozprowadzały ciepło, zapew-
niając perfekcyjne warunki do smażenia i gotowa-
nia potraw. Leżące nieopodal jajo zupełnie jakby 
wyczuło nasz głód i nawet drgnęło. Zastosowanie 
orichalcum pozwoliło również na uzyskanie perfek-
cyjnej nieprzywierającej powłoki, dzięki czemu dzi-
siaj czekała na nas prawdziwa uczta!

– Widzę go! – krzyknął elf.
Rzeczywiście w oddali widziałem ogromną syl-

wetkę zbliżającej się bestii. Położyłem szybko zarów-
no patelnię, jak i garnek na palenisko, po czym chwy-
ciłem topór i ruszyłem na spotkanie z naszą kolacją.

Potworny gulasz
Roland Janotta

zwycięskie opowiadanie pierwszej edycji konkursu „Literacki Fenek”
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– Dziś jest ten dzień, przyjacielu!
– Ten dzień? – Zdziwiłem się.
– Przygotuj smoczy tłuszcz i rozgrzej go na patel-

ni, owoce z drzewa życia zagotuj w wodzie z krysz-
tałowego źródełka i przygotuj całą resztę.

– Ale przecież mieliśmy te składniki zostawić na 
coś wyjątkowego.

– Zaufaj mi! To jajko mnie natchnęło…
– No dobra.
– Nie pożałujesz! – wrzasnąłem i z uśmiechem 

rzuciłem się w stronę wyjścia z jaskini, skąd do-
biegł kolejny ryk bestii.

Kiedy wybiegłem na zewnątrz, jedyne, co ujrza-
łem, to majestatycznie poruszający się cień, który 
padał na ziemię. Nade mną krążyła bestia. Przerosła 
moje oczekiwania! Ogromne skrzydła, ciało długie 
na prawie cztery metry, głowa orła z kilkoma duży-
mi bliznami. Ogromne łapy zakończone pazurami, 
które rozszarpałyby mnie, gdyby nie zbroja oraz 
moje pragnienie poznania nowego smaku.

– Jak to dobrze, że mi nie będziesz uciekać, póki 
mam twoje jajko! Będzie o wiele łatwiej niż w przy-
padku smoków – mówiąc to, mocniej ścisnąłem to-
pór i odniosłem wrażenie, że zwierzę zrozumiało 
moje słowa.

Kilka sekund później zapikowało w miejsce, 
gdzie stałem. Szybki odskok i w akrobatycznym 
stylu wykonany przewrót połączony z cięciem po-
zwolił mi wymierzyć cios, którym uciąłem jej lewe 
skrzydło. Wyraźna wściekłość i ryk potwora spo-
wodowały ból głowy i oszołomienie, ale miałem coś, 
czego on nie miał.

– PASJA! Dzięki temu cię pokonam, bestio! – 
krzyknąłem do niej, wbijając jednocześnie topór 
w ziemię i chwytając za mały flakonik, który mia-
łem przygotowany właśnie na tę chwilę.

Potwór spojrzał na mnie wyczekująco, ale wi-
działem, że tylko czekał na możliwość ataku. Dzięki 
mojej miłości do gotowania nauczyłem się tworzyć 

właśnie takie małe flakoniki. Tym razem było to ser-
ce smoka wygotowane w jego własnej krwi. Dzięki 
cierpliwości oraz mojej autorskiej recepturze stwo-
rzyłem ten potworny drink, pozwalający mi na kilka 
minut zwiększać wielokrotnie swój potencjał bojo-
wy i wykorzystywać część cech upolowanej bestii. 
W tym wypadku szybko wypiłem flakonik stworzony 
z samego króla niebios – był on o wiele cenniejszy 
niż jego twarde kości lub stare smocze mięso, któ-
re nawet po długim gotowaniu wciąż smakowało jak 
kora zdarta z drzewa przez jakiegoś niedźwiedzia. 

Kiedy tylko wypiłem mój flakonik, bestia sko-
czyła w moją stronę, ale nie spodziewała się, że tym 
razem to ja wydam z siebie ryk, w dodatku ryk smo-
ka – króla niebios – co kompletnie wybiło mojego 
przeciwnika z rytmu. Czując przypływ siły, adre-
naliny, zwiększony refleks i żądzę krwi, ponownie 
chwyciłem topór, który tym razem okazał się leciut-
ki, i spojrzałem na potwora, który wyraźnie czuł się 
zapędzony w kozi róg.

– Właśnie tak! Dobrze natlenione mięso smaku-
je lepiej, a dzisiaj pragnę skosztować najlepszego 
w moim życiu smażonego gryfa!

Kolejny ryk i tym razem to ja rzuciłem się ni-
czym bestia na swojego przeciwnika.

Ostatecznie gulasz z gryfa to najsmaczniejsze, 
co dotąd udało mi się ugotować.

Roland Janotta
Zawodowo zajmuje się projektowaniem 
i konstruowaniem maszyn, a w wolnym 
czasie lubi zwiedzać zamki (lub to, co 
z nich zostało), gotować, czy też zajmo-
wać się pisaniem. Jest fanem Gwiezdnych 
Wojen, a jednym z jego celów, tuż obok 
własnej wyspy, jest dodanie swojej historii 
do tego właśnie uniwersum.
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Zoo
Artur Olchowy

Pierwszy od czasów szkolnych łomot zebrałem 
przy ludziach. W słońcu tonęła zwykła letnia 
niedziela, siedzieliśmy z Młodym przy Kra-
kowskiej w ogródku modnej kawiarni, której 

stoliki, parasole i ogrodzenie z zawieszonymi na nim 
skrzynkami z kwiatami wychodziły daleko w miej-
ski deptak. Miło spędzaliśmy czas w ramach naszego 
codwutygodniowego ojcowsko-synowskiego spotka-
nia. W myślach częściej mówiłem na ten czas „widze-
nie” lub „niańczenie”, bo kiedy ja dostawałem syna na 
weekend, Była podróżowała po całym kontynencie. Za 
kasę jej Nowego – restauratora, a w rzeczywistości 
właściciela kilku hamburgerowni pod wspólną marką 
amerykańskiej korporacji. Nie wiem dokładnie jakiej, 
bo choć wiele razy mówiła, czym konkretnie jej Nowy 
się zajmuje – a ja niby starałem się słuchać – słowa By-
łej ostatnio przechodziły przeze mnie niczym neutrina. 

Tego przedpołudnia ja sączyłem latte bezlaktozowe, 
a syn czekoladowego shake’a też bez laktozy – on z na-
kazu matki i pośrednio influencerek dietetycznych, ja 
dla towarzystwa i w poczuciu solidarności. Chciał na-
pój malinowy, ale sok się skończył. Opryskliwy kelner 
stwierdził, że jest niedziela, a w tym kraju w niedzie-
le czynne są tylko kościoły, usługi pocztowe i burdele, 
więc malinowego, nawet gdyby chciał, nie dostarczy. 
Może żartował, a ja nie zrozumiałem, tłumacząc cier-
pliwie młodemu, że czekoladowy shake będzie nawet 
lepszy. Poprosiłem od razu o rachunek: płatność kartą, 
bez napiwku. Po wysiorbaniu przez biodegradowalne 
słomki resztek płynów mieliśmy pojechać do domu. 
Młody chciał do zoo, ale, choć mu to obiecałem, ma-
szerowanie w słońcu od jednego śmierdzącego zwie-
rzaka do drugiego było ostatnią rzeczą, na jaką miałem 
ochotę. A nawet gdybym taką chęć wykazywał, plany 
niespodziewanie uległy zmianie. 

Atak zupełnie mnie zaskoczył, a wygląd napastni-
ka był tak niezwykły, że nawet nie pomyślałem, by się 
chociaż zasłonić. Stałem zupełnie bezbronny i bez-
radny, jak wtedy za szkołą, i jak wówczas myślałem 
tylko o tym, co by na moim miejscu zrobili Bruce Lee, 
Jackie Chan i Jean-Claude Van Damme. Zapewne coś 
innego, bo dopiero po którymś z kolei ciosie ukryłem 

głowę w ramionach, a kolejne razy zacząłem zbierać 
na brzuch i nerki. 

Zaatakował mnie dinozaur. Wyższy ode mnie co 
najmniej o głowę, stojący na masywnych tylnych no-
gach, z równie masywnym długim ogonem, którym 
przewrócił przejeżdżającego chodnikiem rowerzystę. 
Górne kończyny miał zaskakująco krótkie, ale i tak 
każdy cios trójpalczastych pięści dosięgał celu. Nie 
widziałem już na jedno oko, na czubku języka, któ-
rym macałem ruszający się ząb, czułem smak żelaza, 
głowa mi pulsowała, pulsował nos. Mimo tego wciąż 
stałem, patrząc na napastnika z niesłabnącą fascyna-
cją. On również zamarł, jakby chciał zamanifestować 
swoją całkowitą przewagę, zanim mnie zatłucze na 
śmierć. Oczy miał położone tak wysoko, że znad dłu-
giego pyska nie mógł mnie widzieć, mimo to bił celnie. 
Nie miał zębów, a tylko coś jak tatuaże wymalowane 
na podniebieniu, może nadruk. Smród kurzu, kulek 
na mole i starej piwnicy, płynący od niego, był ostat-
nim bodźcem odebranym przez mój gasnący umysł. 

Pierwsze, co zobaczyłem po odzyskaniu świadomo-
ści, to twarz Byłej. Pierwsze, co usłyszałem, to jej jazgot. 
Od razu pożałowałem, że jednak przeżyłem. 

– Ćpiesz przy Igorku, przy ludziach? Nie mogłeś 
wytrzymać? Musiałeś się nastukać od rana, co? Co 
następne? Na dziwki z nim pójdziesz? A może jego 
też prochami poczęstujesz? Kika godzin! Nawet do 
lotniska nie dojechaliśmy, a ciebie już trzeba zbierać 
z chodnika. Jaki ty dajesz mu przykład? Mama dobrze 
mówiła, że te wasze spotkania przyniosą więcej szkody 
niż pożytku, ale nie! Przekonywałam, że dla Igora bę-
dzie lepiej, jak będzie miał kontakt z tatusiem, i teraz 
wyszłam na idiotkę! Co ja mamie powiem? Jak mam się 
u niej pokazać? Słuchasz mnie, czy mnie nie słuchasz? 

– Jezzzzzz... – Chciałem wezwać imienia nada-
remno, ale nadaremno: tylko wypuściłem powie-
trze ze świstem, bo brak siekacza zrobił z moich ust 
gwizdek. Zamknąłem oczy i złapałem się za głowę, 
żeby mi nie pękła. Wiedziałem, że w obecnej kondy-
cji pyskówki z Byłą nie przeżyję. Wiedziałem też, że 
jej głos wejdzie na jeszcze wyższe rejestry, gdy tylko 
uzna, że ją ignoruję. A tego też nie wytrzymam. Ży-



24

artur olchowy

cie uratowała mi dwójka mundurowych, którzy po-
jawili się w otwartych drzwiach. 

Zeznałem, że pobił mnie pluszowy tyranozaur, bo 
co miałem zeznać? Miał dwa metry wzrostu, jaskra-
wożółtą… powierzchnię, bo przecież nie skórę, a de-
seń na grzbiecie, wnętrze gęby i pazury łap wściekle 
pomarańczowe. Zeznałem, że nie znałem go wcześniej 
i motywu działania też nie, że go nigdy nie spotkałem, 
nie miałem z nim jakichś zadawnionych konfliktów 
i nic mi nie zginęło. Zasadniczo, poza podyktowaniem 
opisu, odpowiadałem przecząco na niemal wszystkie 
zadawane pytania. Krótkofalówka protokołującej po-
licjantki trzaskała co chwilę, co rozpraszało ją na tyle, 
że kreśliła i pisała zdanie od nowa. Dostałem jeszcze 
wizytówkę z numerem telefonu. 

Jakichkolwiek informacji o szajbusach w dziwnych 
przebraniach napadających przechodniów szukałem 
do wieczora, a konkretnie do ostatniej iskry energii 
w baterii telefonu. Nie znalazłem żadnych wiadomości 
o bójce, a tym bardziej o potencjalnych napastnikach. 
Z bólu nie mogłem spać. Gdy mi się w końcu udało, śni-
łem koszmary. 

Wypisano mnie w środę. Do piątku, korzystając 
z L4, zdążyłem umówić protetyka, ustalić na komen-
dzie, że żaden świadek nie widział napastnika, a tym 
bardziej gigantycznej maskotki, a system monitoringu 
wzdłuż deptaka na Krakowskiej odbywał właśnie prze-
prowadzkę na nowe serwery i nowy software, więc ka-
mery nie działały. Mail z laboratorium, w którym zleci-
łem badanie, wysłałem Byłej. Poza substancjami, które 
mi zaaplikowano w szpitalu, byłem czysty. 

*** 

Od rana lało. Siedzieliśmy z Młodym przy konsoli 
i naparzaliśmy w Mortala, choć to raczej ja naparza-
łem, bo mój sparring partner nie wykazywał entu-
zjazmu. Nawet gdy się trochę podkładałem, najwyżej 
co drugi, trzeci raz wykorzystywał sytuację i sprze-
dawał mi nieszczególnie imponującego kombosa. 
Zaczynałem się zastanawiać, czy nie jest chory. 

Tego dnia mieliśmy iść do zoo, ale przecież nie 
w taką pogodę! Oczywiście na początku, w drodze do 
samochodu, się zgodziłem, ale im bardziej Młody się ja-
rał, gdy jechaliśmy do mnie od Byłej, tym łatwiej było go 
zgasić. Bo przecież większość zwierząt, jeśli nie wszyst-
kie, schowa się w szopach czy innych szałasach, a te 
najczęściej są daleko od ogrodzenia, tak że niczego nie 
zobaczy. A nawet jeśli, to czy naprawdę chciałby oglą-
dać zlanego deszczem lwa? Toż na samą myśl żałość 
bierze. Kazałem mu wygooglować wykąpanego kota na 
poprawę humoru. Nie poprawiło. No i lodów nie da się 
kupić, bo kto je będzie sprzedawał w taką ulewę, kar-

mienie pingwinów odwołają i dadzą im rybę prosto 
z wiadra do wody, a na koniec za mokre buty zbiorę od 
Byłej po łbie. Obiecałem, że pójdziemy za dwa tygodnie. 

– No dobra – odpowiedział, choć dobra to ta odpo-
wiedź nie była. Pod domem kupiłem mu jakieś wafle. 
Poprosiłem, żeby nie mówił o tym matce. 

Walnięcie w drzwi zaskoczyło mnie tak, że upuści-
łem pada. Drugie uderzenie postawiło mnie na nogi. 
Nie obawiałem się, bo drzwi miałem antywłamanio-
we z różnymi takimi certyfikatami, więc na rympał 
do środka mógłby się dostać może czołg. Podszedłem 
wolnym krokiem, jednocześnie uspokajając Młodego 
gestem. Chciałem tylko przez judasza zobaczyć, co to 
za furiat stoi na wycieraczce, nim zadzwonię po po-
licję. Nie zdążyłem. Stałem może krok od progu, gdy 
wzmocnione, stalowe, wyposażone w wielopunktowe 
sworznie drzwi antywłamaniowe wyleciały z równie 
antywłamaniową futryną, niemal przygniatając mnie 
do podłogi. Na szczęście odskoczyłem, ale zamiast 
zgarnąć Młodego i uciec do ogrodu, stałem wgapiony 
w kolorową istotę z trzema rogami na głowie otoczonej 
kryzą przypominającą kolorowy wachlarz. Za nią stał 
mój wściekle żółty znajomy. Wielobarwny odsunął się, 
wycofał, a jego miejsce zajął znany mi już przeciwnik. 

Tym razem podjąłem rękawicę. Językiem zmaca-
łem wciąż denerwującą mnie protezę siekacza i za-
cisnąłem dłonie w pięści. Kick-boxing trenowałem 
według karnetu od pięciu lat, ale w rzeczywistości 
może przez dwa miesiące. Teraz jednak zamierza-
łem wykorzystać każdą sekundę tej nauki. 

Właściwie to nie wiem, co się stało. Moja noga była 
ewidentnie dłuższa od przednich łap przeciwnika, więc 
powinienem poczuć coś pod stopą, zapewne coś mięk-
kiego, ale zamiast tego straciłem słuch, gdy ten zdzie-
lił mnie rozcapierzonymi łapami w uszy. Dzwonienie, 
które rozległo się w głowie, pozbawiło mnie możli-
wości realnej oceny sytuacji. Nagle mózgownicę, poza 
dzwonieniem, wypełniła myśl, że nie mam ochoty znów 
wylądować w szpitalu i że bohaterstwo jest dla słabych, 
dlatego postanowiłem dokonać taktycznego odwrotu. 
Rzuciłem się do drzwi do ogrodu, ale za późno. Tam już 
stał ten kolorowy taran, co wywalił drzwi. Teraz ciel-
skiem zasłaniał wyjście. Nie zdążyłem rozejrzeć się za 
alternatywą, bo pluszowy napastnik dobiegł do mnie 
i rozkwasił mi twarz o pancerną szybę w drzwiach. 

Tym razem Była się na mnie nie wydzierała, a nawet 
pogładziła mnie czule po dłoni. Zapewniła, że Młody 
ma już umówionego pedagoga i psychologa, choć dzie-
ciak twierdzi, że niczego nie widział i żadnej traumy 
nie doświadczył. Chwilę później dowiedziałem się, skąd 
ta czułość. Otóż Nowy ma regularnie problemy z karka-
mi nasyłanymi przez konkurencję, czasem przebijane 
opony, zaliczone podpalenie. Ale ponoć to dobrze, bo 
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oznacza, że w branży jest ceniony. Co ona bredzi? – za-
stanawiałem się, próbując w głowie połączyć pobicia 
przez gigantyczne prehistoryczne maskotki z sekto-
rem programowania portów mobilnych do aplikacji. 
W tej branży takie przypadki raczej się nie zdarzały, ale 
faktycznie nieopodal mojej działki na Mazurach spło-
nęła popularna restauracja. W lokalnej prasie spekulo-
wano później, że na zlecenie konkurencji. 

Zeznałem dwójce policjantów, że drzwi wyważył 
filcowy triceratops. Koloru nie potrafiłem nazwać: ja-
kiś taki patchwork różnych jaskrawych barw, co w po-
łączeniu wyszło mocno psychodeliczne. Młody nic nie 
widział, innych świadków nie wskazałem ani żaden się 
nie zgłosił. Implant zęba trzymał mocno. I wkurzał, 
dlatego wciąż go macałem czubkiem języka. Może po-
winienem się z nim zgłosić do korekty? Nie wiem. 

*** 

Na pierwszy ślad trafiłem następnego dnia i nie 
była to moja zasługa, choć w pewnym sensie moja 
również. Dwa tygodnie zajęło algorytmom skojarze-
nie haseł, które wpisywałem w trakcie poszukiwań 
w sieci sprawcy pobicia, z odpowiednią treścią re-
klamową. Gdy przewijałem wiadomości na portalu 
informacyjnym, w pewnym momencie dostrzegłem 
baner. Na fotografii upchnięto grupę różnych masko-
tek. W większości były to dinozaury, w tym dwaj moi 
prześladowcy, ale nie tylko – po prawej zauważyłem 
coś, co zapewne miało być kamieniem, o który opie-
rała się paproć, też odpowiednio antropomorfizowa-
na, bo z uśmiechniętą twarzą pod pióropuszem liści, 
przez co trochę przypominała kalarepę. Do kliknię-
cia zachęcało hasło: „Pod tym linkiem nowy sezon 
Pluszakożarłów -50%”. Niemądra nazwa. Wklepałem 
ją do wyszukiwarki grafiki. Były tam. Oba. Tirarirek, 
ten pomarańczowy bokser, i Raptusek od wbijania na 
kwadrat razem z drzwiami. Na ekipę składały się jesz-
cze inne, których wolałbym nie poznawać osobiście. 
Pociągnąłem energetyk z puszki, bo nagle zaschło mi 
w gardle. Musiałem dowiedzieć się o nich więcej. 

Pluszakożarły to serial dla dzieci, ale też gry, za-
bawki, plecaki, piórniki, a nawet kolonie tematycz-
ne. Globalna franczyza, trochę na wzór Muppetów 
i Ulicy Sezamkowej. Serial powstał w głębokich la-
tach 70. w Stanach, ale popularność zyskał dopiero 
na fali szajby po Parku Jurajskim i zażarł na tyle, że 
rozlał się najpierw na cały Zachód, a potem na resz-
tę świata. Maskotki dostały swoje lokalne, krajowe 
imiona, a z czasem zupełnie oddzielne serie do-
stosowane do miejscowych dzieciaków. Dzieciaków, 
bo z fragmentów, które obejrzałem na YouTubce, 
wywnioskowałem, że gówniaki powyżej pięciu lat 
tego nie oglądają. Uzbrojony przynajmniej w nazwę 
serialu i imiona oprawców mogłem lepiej ukierun-
kować poszukiwania dodatkowych informacji. A ich 
rezultaty były owocne. Zaskakujące. Niepokojące. 

Ani mi, ani innym ofiarom napaści nie udało się 
ustalić przyczyn ataku. Za to wszyscy nowi użytkownicy 
forum szybko odkrywali kryteria doboru… ofiar: rodzi-
ce po rozwodach, jak ja. W większości ojcowie, ale nie 
wyłącznie, chyba że konta kobiet były trollerskie – nie 
wyczujesz. Najciekawszy okazał się dział artykułów. 
Trochę foliarskich, ale wciąż wartościowych. Znalazłem 
tam dużo materiału na temat samego serialu. Materia-
łu, swoją drogą, przegadanego, z mnóstwem hiperłączy 
kierujących do stron niedziałających albo działających, 
ale w technologii pamiętającej czasy Z Archiwum X. 
Z jeszcze większym zainteresowaniem przeczytałem 
o korporacji, do której marka należy. Pluszakożarły 
stworzył James Maury, lalkarz realizujący programy 
dla dzieci w jednej z lokalnych stacji w USA. Najwy-
raźniej bez większych sukcesów, bo wkrótce sprzedał 
biznes dużemu producentowi zabawek. Po połączeniu 
gadżetów z postaciami z bajki i podlaniu wszystkiego 
odpowiednią ilością dolarów na promocję Pluszako-
żarły wypłynęły na szersze wody, a po wybuchu mody 
na dinozaury stały się hitem. Sama korporacja-matka 
połączyła się najpierw ze studiem filmowym, a potem 
zaczęła skupować przeróżne franczyzy i od kilku lat 
praktycznie rządziła ofertą nie tylko dla młodzieży, bo 
w jej stajni, poza filmami i serialami superbohaterski-
mi znajdowały się też najpopularniejsze space opery, 
a nawet horrory, które pamiętałem z dzieciństwa. Ich 
remake’ami, resetami, a także wcześniejszymi i póź-
niejszymi losami tamtych bohaterów zalewali box of-
fice przez okrągły rok. Aż gwizdnąłem ze zdziwienia, 
a raczej bym zagwizdał, gdyby nie wstawiony implant. 

Oczywiście pod częścią historyczną mnóstwo 
miejsca zajmowały dziwne spekulacje i domysły ma-
jące wyjaśnić, czemu Pluszakożarły atakowały samot-
nych rodziców. I to akurat jestem w stanie zrozumieć, 
bo spiskowe myślenie pożywkę miało tu nieziemską. 
Nie dość, że ludzi atakowały gigantyczne pluszaki 
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z bajki dla gówniaków, to jeszcze tych gigantycznych 
pluszaków nikt poza ofiarami nie widział. Dodajmy 
do tego, że należały do korporacji, która tylko w ze-
szłym roku zarobiła na czysto 60 miliardów zielonych, 
a na dobitkę nazywano ją szatanem popkultury i za-
bójcą ikon dzieciństwa. Korporacji, która rzekomo 
sądziła się z afrykańskim państwem o mema z wy-
korzystaniem postaci misia z kreskówki, niemal do-
prowadzając to państwo do bankructwa w między-
narodowym arbitrażu, a z drugiej strony zatrudniała 
dzieci w szwalniach swoich zabawek w Bangladeszu. 

Przed snem poczytałem jeszcze o samym Jamesie 
Maurym. Historia tego lalkarza była typowa dla geniu-
szy wyprzedzających swoje czasy, geniuszy naiwnych 
i pozbawionych smykałki do interesów. Jego kukieł-
ki, pacynki i kostiumy były nowatorskie, przełomowe, 
genialne, a scenariusze i reżyseria ponoć broniły się 
nawet dziś. Co z tego? Pluszakożarły sprzedał tanio. 
Producent zabawek dodatkowo związał Maury’ego cy-
rografem i zakazem konkurencji, przez co lalkarz do 
końca życia pracował przy swoim dziele, jednocześnie 
nie mając w temacie jego rozwoju wiele do powiedze-
nia. W ostatnim wywiadzie czytałem słowa człowieka 
zgorzkniałego, wypalonego, złamanego. Mówił, że lal-
karzem został, bo nie miał w dzieciństwie ani zabawek, 
ani przyjaciół, z którymi mógłby się bawić. Jego rodzice 
rozwiedli się, gdy miał pięć lat. Został z matką pracu-
jącą na dwa etaty, żeby jakoś dociągnąć do następnego 
tygodnia, ale weekendy spędzał z ojcem, który zamykał 
go w pokoju, żeby mały Jim nie przeszkadzał w słucha-
niu relacji z wyścigów konnych, które ten namiętnie 
obstawiał. Pytany, czemu stworzył Pluszakożarły, odpo-
wiedział, że chciał dać innym samotnym dzieciakom 
przyjaciół, z którymi będą mogły spędzać czas, z który-
mi się zaprzyjaźnią. Powiesił się dwa tygodnie po publi-
kacji tamtej rozmowy. 

*** 

Na spotkanie z redaktorem „Piątego Oka” umówiłem 
się w Katowicach, żeby mnie nikt nie rozpoznał, bo 
siara. Spodziewałem się nie wiadomo jakiego dziwo-
ląga w jakichś indyjskich łaszkach, z wiadrem amu-
letów na szyi i kółkami w uszach, ale nie – naprzeciw 
usiadł dwudziestoparolatek o zupełnie przeciętnej 
aparycji i w stroju równie nijakim. Zgodnie z umową 
najpierw miałem mu opowiedzieć wszystko, co wiem 
o obu incydentach, następnie odpowiedzieć na jego 
pytania, a dopiero potem mogłem zadać swoje. Gdy 
notował, mimo włączonego dyktafonu, na jego twarzy 
królowało skupienie, ale nie wyczytałem z niej zasko-
czenia czy choćby szczególnego zainteresowania, jak 
gdyby takie relacje jak moja spisywał nie po raz pierw-

szy. Na pytania odpowiadał wyczerpująco, ale bez eg-
zaltacji. 

– Najprawdopodobniej to klasyczne opętanie. Na-
wiedzenie, czyli przeniesienie ducha, energii, qi, jak 
tam zwał, na martwy obiekt. Tu nawet na martwy-

-niematerialny, bo wszyscy powtarzacie, że świad-
kowie niczego nie widzieli. Nawiedzenie realizuje 
polecenie składającego ofiarę, czyli w tym wypadku 
Maury’ego, który złożył ofiarę z siebie. 

– Ale pluszowe dinozaury? To głupie. 
– Jakie czasy, takie zmory – odpowiedział senten-

cjonalnie. – Kiedyś do chałupy przychodził dusiołek, 
dziś we śnie morduje Freddy Krueger, a na jawie 
Laleczka Chucky. To częsty motyw, wręcz wyświech-
tany. Z tego Stephen King spłacił hipoteki. Gdyby do 
mnie jako naczelnego jakiś autor przyszedł z taką 
historią, trafiłby na stałe do spamu. 

– Więc czemu się tym zajmujesz? 
– Bo nie jestem moim naczelnym. 
Uśmiechnąłem się pod nosem. Zaczynałem lubić 

tego dziennikarza. 
– A czemu mnie atakuje? Czemu nas? 
Nie odpowiedział od razu. Wyłączył dyktafon, scho-

wał notes i rzucił okiem na telefon, a potem jeszcze 
porównał godzinę z zegarem wiszącym nad barem. 

– Jesteś rozwodnikiem, masz jedno dziecko, praw-
dopodobnie syna, z którym widujesz się od czasu do 
czasu na krótko. Obiecałeś coś zrobić w czasie takiej 
wizyty, gdzieś pójść, coś kupić i tego nie zrobiłeś. Już 
dwa razy, skoro dwa razy cię pobiły. 

– Skąd to… 
– Schemat. – Nie pozwolił mi dokończyć. – Czytałeś 

wywiad z Maurym, ten udzielony przed samobójczą 
śmiercią? Nawiedzenie to ślepa, bezmyślna siła. To 
program uruchamiany przez określone bodźce, które 
wywołują określony skutek: twoje dziecko ogląda dino-
zarły, zaprzyjaźnia się z nimi, tworzy połączenie. Ty ła-
miesz obietnicę, syn przez połączenie wysyła bodziec 
do programu, program nawiedzenia się uruchamia. 

– To co mam zrobić? Do księdza iść, egzorcysty, 
wykąpać się w wodzie święconej? 

– Zabobony. – Redaktor „Piątego Oka” roześmiał 
się, czym zwrócił uwagę obsługi niemal pustej ka-
wiarni. – Po prostu przestań uruchamiać program. 
Co obiecałeś dziecku? 

– Synowi. Że pójdziemy do zoo. 
Dziennikarz roześmiał się ponownie. 

– Szczęśliwiec. Jeden mój rozmówca obiecał spo-
tkanie z Michaelem Jordanem, inny zaś lot suborbi-
talny. Ponoć żyje jeszcze facet, który zapewniał syna 
w fazie terminalnej raka, że niedługo pójdzie do 
nieba. Jego przypadek byłby dobrym przyczynkiem 
do dysputy teologicznej. 
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– Jeszcze żyje? 
– A jak myślisz, ile jeszcze razy wymigasz się od 

złamań, krwotoków wewnętrznych czy pękniętej 
śledziony? Ile czasu jesteś w stanie się tak regene-
rować? Zęba już nie masz, a organów wewnętrznych 
tak łatwo nie zastąpisz implantem. 

Spojrzał na zegar na ścianie, następnie na komórkę 
i pospiesznie zaczął się szamotać, zapewne w poszuki-
waniu portfela. Machnął w stronę baristy o rachunek. 

– Muszę wracać do pracy. Dinożarły to prywa-
ta, mam przerwę obiadową, która właśnie dobiega 
końca. Miło było poznać. 

– Nie będziesz o tym pisał? 
Zatrzymał się i obrócił gwałtownie. Na jego twa-

rzy pojawił się złośliwy grymas. 
– Ty wiesz, do kogo ta marka należy? 
– Wiem. Do… 
– Ludzie znikali z powodu nie takich publikacji. – 

Przerwał mi chłodniejszym niż przed jeszcze chwilą 
głosem. – Zobacz, ile skupili franczyz, ilu twórców ta-
kich jak Jim Maury wykończyli, ile opętań i nawiedzeń 
mają w swoim korporacyjnym portfelu. Są właściciela-
mi tych wszystkich programów, tych klątw. Mogą je ak-
tualizować, korzystać z nich, mogą wymierzyć przeciw-
ko dowolnemu prawnikowi, dziennikarzowi, krytykowi, 
konkurentowi. Zajrzyj na serwisy filmowe, zobacz, jakie 
oceny dostaje produkowana przez nich masówka, choć 
to popelina. Zobacz, co dzieje się z aferami wokół ich 
szwalni, jak wyglądają dalsze losy aktywistów, a nawet 
ich własnych aktorów, którzy nieopatrznie chlapnę-
li coś niepochlebnego o produkcji, w której grali. Od 
lat, ba, od dekad kapitalizują i mordują jeden kultowy 
świat za drugim, niszczą po kolei wszystkich bohaterów 
starszych pokoleń. I ktoś to napiętnował? Zbojkotował? 
Widzisz. Nie ryzykuj, skup się na swoich problemach. 
Zabierz po prostu syna do zoo. 

Nie zatrzymywałem go. Myślałem o jego porówna-
niu. Klątwa, opętanie czy jakkolwiek to nazwać było 
programem. W sumie jeszcze kilka pobić i sam bym 
się domyślił. A jeżeli… Zamówiłem drugą kawę i sia-
dłem w kącie lokalu, żeby łatwiej się skupić. A jeżeli 
triggerem jest po prostu niespełniona obietnica? Jeże-
li zabiorę Młodego do zoo, wówczas albo program się 
wyłączy, albo wprowadzony zostanie inny trigger, inna 
niespełniona obietnica. Ale która? Czyli trzeba skupić 
się nie na obietnicy, a na pętli warunkowej, na callbac-
ku, który trigger wywołuje. 

Kawa była gorzka, z pewnością nie kupowali gatun-
kowej, której logo zdobiło filiżankę. 

*** 
Za prawa do marki zapłaciłem domem, mieszkaniem, 
działką na Mazurach i zasadniczo wszystkim, co udało 

mi się wyszarpać przy rozwodzie. No, nie tylko za pra-
wa, bo musiałem jeszcze postawić tę głupią restaurację, 
zapłacić za wyposażenie, zatowarować. Interes kręcił 
się nieźle. W ciągu roku powinienem wyjść na prostą, 
choć ta perspektywa właśnie znacznie się oddaliła, od-
kąd po drugiej stronie ulicy, na niedużej działce między 
stacją benzynową a centrum handlowym, rozsiadła się 
knajpa sushi brandowana jakimiś japońskimi bajkami. 
Nie wiem, co takiego dzieciaki widzą w tych azjatyckich 
kreskówkach, ale w sumie nie bardzo też załapałem, co 
widzą w Pluszakożarłach, które w moim lokalu doda-
waliśmy do każdego zestawu hamburgera z frytkami 
czy do tuzina kurzych skrzydełek lub sprzedawaliśmy 
za piątaka z dziewięćdziesięcioprocentową marżą. 

Wyszedłem na zaplecze, gdzie na krześle siedział 
mój port mobilny do oprogramowania, z którym już 
nigdy nie pójdę do zoo. Nie wiem, czy bym przypad-
kiem nie anulował całego ustrojstwa. Znudzony Mło-
dy oglądał najnowszy sezon animowanego spin-offu 
dostosowanego do czasu koncentracji dzisiejszego 
młodego widza, czyli w odcinkach pięciominutowych. 
W chłodni między skrzyniami z towarem stał Tirarirek, 
towarzyszyli mu Diplodoktor w białym kitlu i lustrem 
laryngologicznym oraz Pachocefek z osmolonym, pę-
katym kotłem na głowie. Na początku kilka razy obe-
rwałem, zanim odkryłem, w jaki sposób, jakimi myśla-
mi, jakimi wyobrażeniami przekierować ich aktywność. 
Bo w przypadku złamania obietnicy musiały się poja-
wić. Ba, musiały się pojawić i komuś dowalić. Po kilku-
nastu próbach, kilkunastu wskazanych na chybił trafił 
celach, przejąłem sterowanie klątwą, jak pewnie wcze-
śniej zrobiły to korposzczury, które doprowadziły Mau-
ry’ego na pętlę pod sufitem. Nie musiałem nic mówić 
na głos, żadnych zaklęć czy formuł, choć wcześniej mi 
się to zdarzało. To kwestia wprawy. Dziś posłałem im 
tylko myśl, wrażenie, zamiar. Delikatnie, ostrożnie, bez 
ofiar. Może być złamana kończyna, obite nerki, zdemo-
lowane stoły, potłuczone szyby, ale oszczędzajcie sprzęt 
kuchenny. Nie chcemy, żeby właściciele zbankrutowali, 
nie chcemy ich krzywdy, a tylko żeby się stąd wynieśli. 
Mogą sobie otworzyć knajpę po drugiej stronie miasta, 
nawet przy wylocie na Wrocław, byle dalej. Idźcie już, 
przyjaciele mojego syna, przemówcie tym mangowcom 
do rozumu.

Artur Olchowy
Dzoon fandomikon i dorywczo pisarz, au-
tor postapokaliptycznej Czarownicy znad 
Kałuży. Prywatnie nekromanta próbujący 
wskrzesić mazurski folklor i usłużny nie-
wolnik świnek morskich – liczy na dobrą 
posadę w Nowym Porządku, gdy już przej-
mą władzę nad światem.
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Febra
Szymon Płuska

w celu uniknięcia dodatkowych objaśnień w narracji, przy jednoczesnym zachowaniu jej 
spójności i tępa akcji, zdecydowaliśmy się na zapis myśli bohaterów kursywą 

Bakcyl dżumy nigdy nie umiera
Albert Camus

Co pani wie o Ilnau? – spytał mężczyzna, 
zerkając na dyktafon. Urządzenie działa-
ło; taśma płynnie przewijała się z jednej 
szpuli na drugą. Film płynął, a wraz z nim 

mijał czas. Od samego początku, znów od zera.
Siedzieli w ciemnym pokoju. Jedynym źródłem 

światła była żarząca się końcówka papierosa trzy-
manego w ustach przez kobietę. Tkwili tam co naj-
mniej kwadrans, a ona ani razu się nie zaciągnęła. 
Papieros po prostu zwisał z jej wargi, kurcząc się 
z każdą sekundą. Wypalał się. Powoli umierał.

– Co pani wie o Ilnau? – powtórzył człowiek z ma-
gnetem.

– A czemu to takie ciekawe? – odpowiedziała wy-
mijająco. Była rozdrażniona, spięta. Przestraszona. 

– Dla moich celów odpowiedź na to pytanie nie 
jest istotna. Dla pani jednak to zrobię, prawda się 
pani należy. Pochodzę stamtąd.

– Oczywiście! – wykrzyknęła, ale zaraz ściszyła 
głos. Pierwszy raz zaciągnęła się papierosem. Długo, 
aż nie zostało nic. – Oni wszyscy byli tamtejsi. Pytali, 
tak jak wy mnie pytacie. I usłyszeli to, co zaraz po-
wiem. A potem znikli i... już nie wrócili. Rozumie to 
pan? Czy zdaje pan sobie z tego sprawę?

– Nie odbiegajmy od tematu. Co pani wie o...
– Dość. Nie chcę słyszeć tej nazwy. Powiem wszyst-

ko, co wiem, ale nie powtarzajcie już tego słowa. Ni-
gdy więcej! Już nigdy, nigdy więcej.

Mężczyzna kiwnął głową ze zrozumieniem, zapi-
sał coś w notesie. Gdzieś na zewnątrz hamował po-
ciąg. W tle słychać było zniekształcony przez stare 
głośniki, półludzki jazgot ogłoszenia. Później nastą-
piły szybkie kroki wielu ludzi, rozmowy spotęgowa-
ne echem. Szum, jak woda przewalająca się przez 
odległą przepaść. Gdy wszystko ucichło, kobieta za-
częła mówić.

– To było rok temu. Dzień zaczął się normalnie. 
Przyszłam rano do pracy, przygotowałam stanowi-
sko. Wszystko na miejscu: bloczki biletowe, dziur-

kacz, kasa. Ale kiedy spojrzałam na rozkład... Od 
razu zauważyłam, że coś było nie tak. Coś się nie 
zgadzało, czegoś brakowało. Mam dobrą pamięć, 
wie pan. W dzieciństwie, w szkole, byłam napraw-
dę niezła. Szczególnie w liczby. Przede mną studia, 
kariera. Zawsze interesowała mnie księgowość. Ra-
chunki. Ale skończyłam tutaj. W kasie na dworcu.

–  Proszę przejść do rzeczy.
– No więc próbowałam sobie przypomnieć, co ta-

kiego się nie zgadzało. Pytałam koleżanek, nie wie-
działy. Konduktor z regionalnego tylko popukał się 
w głowę. Ale ja wiedziałam! Wiedziałam, że coś nie 
grało. Wreszcie skupiłam się na nazwach przystan-
ków. Wcześniejszych rozkładów nie mogłam odna-
leźć, ale pamiętałam je doskonale. Ze wszystkimi 
szczegółami. To się chyba jakoś naukowo nazywa. 
Pamięć fotograficzna? 

–  Tak. Ad rem, proszę pani.
– No więc zniknął przystanek. Ze wszystkich kur-

sów! Tylko jeden. Niełatwo przyszło mi przypomnieć 
sobie który. Nazwa była tam, w podświadomości, ale 
mi się wymykała. Nie pamiętam już kiedy mnie to 
naszło. Godzinę, może dwie później. Uderzyło mnie 
to jak, jak... piorun albo cios w brzuch. To słowo. Jed-
no słowo. Ilnau – przerwała kobieta. Wzdrygnęła się. 
Przeszył ją dreszcz.

– I co dalej?
– Nazwa niewiele mi mówiła, ale ją kojarzyłam. 

To była wieś, może małe miasteczko. Na pewno coś 
niewielkiego. Na początku sądziłam, że po prostu 
zlikwidowano przystanek i zapomnieli nas poin-
formować. To się zdarza, wie pan, jak to na kolei... 
Rzeczy się dzieją, bo dziać się muszą, ale często nikt 
o niczym nie wie. 

– Dobrze, rozumiem rozgoryczenie. – Mężczyzna 
westchnął, wygładził połę płaszcza. Niecierpliwił się. 

– Ale co z zaginionym przystankiem?
– Najpierw szukałam w archiwum starych rozkła-

dów, ale nie znalazłam na nich Ilnau. Przejrzałam stosy 
papierów i wszystko się niby zgadzało, ale coś mi w tym 
wszystkim nie pasowało. Już wtedy pomyślałam, że 
przystanek ktoś musiał wymazać. Ale... to niemożliwe.
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– Niemożliwe? Dlaczego?
– Wie pan, ile tego jest? I przejrzeć tak wszystkie 

te papiery, w jedną noc? Podmienić, skorygować na 
tym samym pożółkłym papierze? Przecież mówię, 
niemożliwe! Później sprawdzałam stare bloczki, ale 
żadnego do Ilnau nie mogłam znaleźć. Ten przysta-
nek, to miejsce, po prostu zniknęło. Jakbym je sobie 
uroiła. Ale było, przysięgam! Wiem to i pan też to wie. 

Kobieta zamyśliła się i wreszcie wyrzuciła nad-
gryziony filtr do popielniczki. Z wprawą nałogowca 
sięgnęła po kolejnego papierosa. Ogień zatańczył 
na zapalniczce, a w powietrzu znów zaczął unosić 
się aksamitny dym. Zapach drażnił, wwiercał się 
w nozdrza. Wsiąkał. Namaszczał wszystko, czego się 
dotknął. Mężczyzna milczał, mimo absolutnej ciem-
ności skrobiąc coś tylko w notesie. 

– Pytała pani kogoś o Ilnau? – podjął po chwili. – 
Rozmawiała pani o tym wydarzeniu?

– Wypytałam koleżanki, tak jak wcześniej, gdy za-
uważyłam zniknięcie przystanku. Zaprzeczały, dzi-
wiły się. Wyśmiewały mnie. Potem postanowiłam 
spróbować telefonem. Bo wie pan, niby rozmowy kon-
trolowane, ale zawsze się można czegoś dowiedzieć. 
Numeru do Ilnau nie znałam, w centrali nie chcieli 
mnie połączyć. Teraz wiem czemu, ale wtedy? No więc 
kręciłam dalej. To było głupie, strasznie głupie...

– Dlaczego?
– Bo milczeli. Wszędzie cisza. Uznałabym to za 

awarię, ale linia na pewno działała. Byli tam, na 
pewno tam byli. Dyspozytorzy, telefonistki. Słysza-
łam oddechy i ten telefoniczny szum, którego nie 
sposób z niczym pomylić. Ale milczeli, mówię. Nie 
powiedzieli ani słowa. Czekali, aż sama się rozłączę. 

– I nie pomyślała pani, że to podejrzane? Nieco-
dzienne?

– Zauważyłam to, owszem. Oczywiście, że zauwa-
żyłam! Ale ja idiotka... Nie mogłam, nie potrafiłam 
ustąpić. W końcu wydzwoniłam do wojewódzkiego, 
że jak to, nie ma wsi! Tam z kolei wypytywali mnie 
o nazwisko. Chcieli mnie pewnie wysłać do psy-
chuszki albo... Sama nie wiem, wolę o tym nie myśleć. 
Rozłączyłam się i pewnie tylko dlatego wciąż tu je-
stem. Kto wie, co by ze mną się stało? Ale to nieważ-
ne, nieistotne. Grunt, że teraz możemy rozmawiać.

Mężczyzna znów coś zanotował. Migające światła 
dnia momentami oświetlały pokój. W tych krótkich 
przebłyskach uwidaczniała się twarz kobiety. Podkrą-
żone oczy, obwisłe policzki. Głowa łysa, wygolona, ze 
świeżymi śladami po szwach. Dlaczego wybrała ten 
pokój, klitkę na dworcu? Już dawno tu nie pracowała.

Mogli spotkać się w jej domu. Człowiek z dykta-
fonem wiedział, gdzie mieszkała jego rozmówczy-
ni. Wiedział też, że zawsze opowiadała o Ilnau na 

dworcu. Koniecznie pod dachem, nigdy na otwartej 
przestrzeni. Ukrywała coś przed nim. Wiedziała coś, 
czego nie chciała mu powiedzieć. I właśnie to coś ją 
tak przerażało.

– Czy po tym wydarzeniu otrzymywała pani dziw-
ne wiadomości? – zagadnął ze spokojem. – Głuche 
telefony w domu? Listy pozbawione treści i nadaw-
cy? Kartki wtykane pod drzwi z ciągami pozornie 
losowych znaków? 

– Cóż... – Zastanowiła się chwilę, zaciągając się 
papierosem. Długo, z namaszczeniem. Jakby to od 
niego oczekiwała odpowiedzi. – Nie. Mój Boże, na 
szczęście nie! Czasem tylko zdawało mi się, że ktoś 
mnie obserwuje. Ale to tylko drobna paranoja, nic 
więcej. Każdy czasem tak ma. Pan też się rozgląda 
za siebie. Nie siedzi pan tyłem do drzwi, tylko lekko 
bokiem. Dobrze widzę w ciemności.

Jej rozmówca zignorował to spostrzeżenie. Zapi-
sał coś szybko w zeszycie, ale zaraz to skreślił. Ma-
gnetofon pracował cicho, ale natężenie dźwięku ob-
racanej szpuli wzmagało się z każdą chwilą. Taśmy 
ubywało. Szybko. Zbyt szybko. Niedobrze – myślał. 
Trzeba się streszczać. Czas, czas, czas...

– Może widziała pani kogoś podejrzanego? Ludzi 
ubranych na czarno niezależnie od pogody? Po-
dróżnych, którzy wystawali na pustych peronach? 
Może klientów, którzy odchodzili nagle od kasy, nie 
mówiąc ani słowa, patrząc prosto na panią?

– Zdarzali się tacy, owszem. I to często. Wszystko 
jednak skończyło się jakoś niedługo po mojej dia-
gnozie. Potem jeszcze trochę tu pracowałam, ale 
było spokojnie. Później choroba i... Nie sądzi pan, 
chyba że to ma coś wspólnego z...?

– Niczego nie zakładam. Niczego nie potwier-
dzam i niczemu nie zaprzeczam. Chcę tylko odna-
leźć prawdę.

– Prawdę? Ha! – Kobieta zaśmiała się. Jej rdzawy, 
pełen bólu i rozgoryczenia głos przeszedł w rzęże-
nie. – Każdy jej szuka, a nikt nie potrafi powiedzieć, 
czym dla niego jest. Czym dla p a n a jest prawda?

Mężczyzna już przyciskał długopis do kartki, ale 
nagle przerwał. Wpadł w konsternację. Prawda? Ma 
wiele znaczeń. Mnie interesuje jedno. Chcę wiedzieć – 
nie! – muszę wiedzieć, co się tam, do cholery, wydarzy-
ło. Poszum tłumu wlewał się do środka przez szpary 
w drzwiach, zakłócając myśli. Cała wieś... Zniknęła. 
A nikt nie jest tego świadomy. I gdzie w tym szukać 
prawdy?

– Mówiła pani, że przede mną byli też inni. – Po 
krótkiej przerwie wywiad toczył się dalej. – Kto? Mo-
głaby pani ich opisać?

– Dociekliwi, stamtąd. Podobni do pana. Tylko 
że oni niczego nie nagrywali, nie notowali. Chcieli 
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tylko wiedzieć, co się stało z Ilnau. Dostać się tam. 
Każdym sposobem, za wszelką cenę. Czułam, że coś 
ich tam ciągnęło, wzywało. Łącznie kilka osób. Było 
z nimi... niedobrze. Byli opętani.

– Słucham? – zdziwił się mężczyzna. Pierwszy raz 
okazał cień emocji; w zeszycie nie pojawiły się żad-
ne nowe zapiski. – Nie rozumiem.

– Opętani. Szaleni! Nie tacy opanowani jak pan, 
nie. Rozgorączkowani, jakby to była sprawa życia 
i śmierci. Mówiłam im wszystko, co wiem. Później 
znikali bez słowa. Biegli gdzieś, ale nie na peron. Za-
pamiętałam dobrze ich twarze, ich rozżarzone oczy. 
Takich ludzi się nie zapomina. Pamięta się ich każ-
de słowo, najdrobniejszy szczegół twarzy. Śni się ich 
w koszmarach. I jestem pewna, że żadnego z nich 
już nigdy nie widziałam. I nie zobaczę.

– Dziękuję. To wszystko.
Mężczyzna zamknął notes i wyłączył magnet. 

Szpule nie przestały się jeszcze obracać, a zabez-
pieczona taśma już spoczywała w stalowej kasetce. 
Człowiek w szarym płaszczu powoli podniósł się 
z krzesła, schował wszystko za pazuchę. Kobieta 
wciąż tkwiła nieruchomo z papierosem zawieszo-
nym w czasie i przestrzeni. Gdy on miał już wycho-
dzić, powiedziała:

– Wie pan, nigdy nie odwiedziłam... tego miej-
sca. Ilnau. Nic o nim nie wiem. Czy to stara urokli-
wa wieś, czy miasteczko pośrodku niczego. Ale dla 
pana musi wiele znaczyć, musi być panu bliskie. 

– Jest.
– To dobrze. – Była pracownica kolei uśmiechnę-

ła się po raz pierwszy. Ciepło i szczerze. – Na woj-
nie, kiedy byłam mała, musieliśmy opuścić dom. 
Uciekaliśmy, ale front był tuż za nami. Te wybuchy, 
świsty wystrzałów, ryk maszyn... Nieustannie, coraz 
bliżej. Błyski i grzmoty, w dzień i w nocy. Ale udało 
nam się. Później chciałam odwiedzić rodzinne stro-
ny, tylko... Tam niczego już nie było. Chałup, zagród... 
Niczego. Zarośnięte rowy, leje po bombach, młode 
drzewka... I cisza. Tyle zostało z mojego dzieciństwa. 
Nic. Chcę powiedzieć, że ten dom istnieje, ale tylko 
w mojej pamięci. Jest, choć przecież go nie ma. Wi-
działam go, patrząc na trawę i blizny w ziemi. To 
uczucie, które mi wtedy towarzyszyło... Nie da się go 
opisać, nie da zapomnieć. Dlatego chyba pana rozu-
miem. I współczuję panu.

– Ja pani również. Życzę zdrowia.
Pożegnał się ukłonem i otworzył drzwi. Otępiają-

cy chaos świateł i dźwięków wypełnił kanciapę przy 
kasie biletowej. Człowiek z dyktafonem wtopił się 
w tłum i zniknął tak szybko, jak się pojawił. Schoro-
wana kobieta nie ruszyła się z miejsca. Oddychała 
szybko, dygocząc ze strachu.

W ciemności pokoju dogorywała czerwień pa-
pierosa. Kolejny pociąg właśnie wjeżdżał na stację.

***

Skrzek głośników rozległ się po asfaltowej płycie za-
puszczonego dworca autobusowego. Spośród paru 
megafonów porozwieszanych na wysokich, beto-
nowych słupach działały tylko dwa. Jeden nadawał 
zniekształconą melodię starej piosenki, drugi ko-
munikat o opóźnieniu autobusu. Głośniki przekrzy-
kiwały się wzajemnie; ich przekazy to wznosiły się, 
to opadały, jak wiatr na rumowisku. Nie słuchał nikt.

Na obrzeżach rozległej płyty zajezdni stało za-
daszenie – pawilon przystankowy. Przez pęknięcia 
w azbestowych płytach kapały krople brudnej wody. 
Chodnik był krzywy, walały się po nim bezkształtne 
śmieci. W dziurach wykutych przez czas w posza-
rzałym asfalcie zalęgły się kałuże. Jedynie pobliskie 
biuro PKS-u sprawiało jakiekolwiek pozory życia. 
Tam otwarto już drzwi i odsłonięto żaluzje, a kasa 
wyczekiwała pierwszych podróżnych. 

W zajezdni stało kilka maszyn, ale żadna nie za-
jechała jeszcze na przystanek. Przy każdym z auto-
busów stał kierowca. Panowie w koszulach opierali 
się o drzwi lub siedzieli na progach. Zmęczeni, sen-
ni, z podkrążonymi oczami. Przysypiali na stojąco. 
Na dworcu kolejowym ruch powoli tężał, tu dopiero 
miał się zacząć. Dobra okazja do krótkiej rozmowy.

W okolicy pojawił się niespodziewanie ktoś 
obcy – chuda postać w szarym płaszczu. Człowiek 
ten przeszedł szybkim krokiem przez zajezdnię. 
Nie interesował go żaden kurs, nie spieszył się na 
autobus. Szukał czegoś lub kogoś. Okrążył cały 
dworzec, po czym zatrzymał się przy przystankach. 
Zardzewiałe lampiony z numerami kołysały się na 
wietrze. Dwa i Cztery. Trzy i Pięć. Nieznajomy po-
święcił chwilę na przejrzenie rozkładów. Na jego 
twarzy pojawił się uśmiech. Znalazł trop.

– Przepraszam – zagadnął grupkę stojących w ci-
szy kierowców. – Który z panów do Kluczborka?

– A co? Czytać nie umie? – burknął jeden z nich, 
z bulwiastym nosem. – Szukaj pan pod maszynami 
z Kluczborka. Białe, z niebieskimi liniami. No nie 
da się pomylić!

Mężczyzna w szarym płaszczu podziękował po-
spiesznym skinieniem głowy i udał się pod wska-
zane autobusy. Było ich kilka, ale tylko dwóch ludzi 
tkwiło na zewnątrz. Starszy, wpół zaspany, i młod-
szy, sprawdzający coś przy luku bagażowym. Wybór 
był prosty.

– Przepraszam najmocniej, czy ma pan chwilę? – 
spytał chudzielec, sięgając do kieszeni. 



31

szymon płuska febra

– Słucham? – Kierowca otworzył oczy. – O co cho-
dzi? – mruknął sennie starszy człowiek w wymię-
tym swetrze.

Człowiek z dyktafonem oceniał swój cel. Musiał 
go zaciekawić, wplątać w dyskusję. Facet po pięćdzie-
siątce, blisko emerytury. Jeździ państwowym Jelczem, 
pewnie od nowości... – opisywał swojego rozmówcę, 
mierząc go wzrokiem. Szybko, szybko. Trzeba się spie-
szyć. Tak mało czasu. Czas, czas, czas... Kierowca powoli 
dochodził do siebie, zaczynał się niecierpliwić. Mam!

– Jestem dziennikarzem z „Trybuny” – zaczął 
nieznajomy aksamitnym, radiowym głosem. – Inte-
resuje mnie temat przewozów autobusowych, kon-
kretnie mam na myśli pracę kierowcy. Chciałbym 
zadać panu parę pytań.

Mężczyzna zareagował na te słowa błyskawicz-
nie. Jakby czekał na podobną okazję od początku 
kariery i tylko dla niej codziennie wkładał koszulę. 
Wyprostował się, poprawił krawat, wyrównał koł-
nierz i oznajmił:

– Cóż, dobrze pan trafił, akurat mam chwilę. 
W czym rzecz?

– Ile lat jest pan kierowcą?
– Pan tak od razu, bez słowa wstępu? – Kierowca 

uniósł brew i zmierzył wzrokiem „dziennikarza”. – 
No dobrze, nie mam całego dnia! We wrześniu bę-
dzie trzydzieści jeden. I to, niech pan zapisze, bez 
żadnego wypadku! Najmniejszej stłuczki, obtarcia 
od krawężnika... Do tego zawsze na czas, w każdą 
pogodę. Czy w słońce, czy w deszcz, w śnieg czy 
w zawie...

– I zawsze jeździ pan na trasie Opole–Klucz-

bork? – przerwał mu człowiek w płaszczu. Czas, 
czas, czas...

– Tak. – Starszy człowiek zauważył obcesowość 
rozmówcy. Zaczął mówić wolniej, mimochodem 
rozglądając się po okolicy. – Czasem są jakieś zle-
cenia przewozowe. Wycieczka szkolna, zakładowa. 
Transport specjalny... Wie pan, jak to jest. 

– Rozumiem. Obsługuje pan kursy zwykłe czy 
przyspieszone?

– I takie, i takie. Ale co to ma do rzeczy? Nieważne, 
jaka trasa, długa czy krótka, ja zawsze jeżdżę odpo-
wiedzialnie! Co dziennikarz może wiedzieć o tym, 
jak to jest panować nad losem – ba, życiem! – tylu 
ludzi? O lekarzach wszyscy pamiętają, a ci to tną po 
pacjencie, może dwóch naraz. A ja mam na jednym 
kursie ze parędziesiąt osób! Gdybym się pomylił, 
wszyscy by mogli zginąć. Albo chociaż się spóźnić. 
Czy to nie odpowiedzialność?

– Oczywiście, nie ma co do tego wątpliwości. Wła-
śnie dlatego z panem rozmawiam – skłamał czło-
wiek z dyktafonem, patrząc kierowcy prosto w oczy. 
Ten uśmiechnął się przyjaźnie, pokiwał z aprobatą. 
Teraz albo nigdy!

– Proszę mi powiedzieć. Czy mówi coś panu dzień 
dwudziesty szósty czerwca?

– Nie bardzo. Można jaśniej?
– Dwudziesty szósty czerwca ubiegłego roku. Nie 

wydarzyło się wtedy coś nadzwyczajnego? Niepoko-
jącego?

– Słucham? Nie, nic z tych rzeczy.
– Proszę się skupić. To bardzo ważne. Nie zmienił 

się panu kurs? Nie był pan szybciej w zajezdni? 

graf. lidia borońska
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Kierowca zmarszczył brwi i zaczął drapać się po 
skroni. Myślał długo, jakby próbował wydobyć z pa-
mięci jakieś bardzo odległe wspomnienie. Fałszywy 
reporter doświadczył już takich rozmów. Ludzie nie 
zdawali sobie sprawy, że coś pamiętają. Wystarczyło 
jednak poruszyć czułe punkty, podać kilka słów-klu-
czy i tama zaczynała powoli pękać. 

– Faktycznie – podjął kierowca – coś mogło być na 
rzeczy. Gdzieś pod koniec czerwca ubiegłego roku 
szybciej skończyłem pracę. To mógł być dwudziesty 
szósty. Wszystkie dni pracy kierowcy są, co tu dużo 
mówić, bardzo podobne do siebie, ale ten zapamię-
tałem. Żona się dziwiła, czemu wróciłem tak szybko 
do domu. W zajezdni też pytali, a kierownik spraw-
dzał nawet, czy wyrobiłem wszystkie trasy. Ciekawe...

Mężczyzna w płaszczu wsadził rękę do kieszeni. 
Zacisnął palce na dyktafonie. Gorączkowo, z całej 
siły. Druga ręka trzęsła się, na próżno szukając kart-
ki i długopisu. Byle coś zapisać. Kolejne słowa, cyfry 
i znaki. Kolejne elementy układanki. Nareszcie... – 
westchnął w duchu. On coś wie. Czas zaatakować.

– Nie czuł pan, że czegoś brakowało? Jakiegoś 
przystanku, miejsca?

– Nie – odparł szybko kierowca. Zbyt szybko. 
Uniósł nerwowo brwi. Zaczął się pocić. 

– Miewał pan może dziwnych pasażerów? Zagu-
bionych, o dzikim, błądzącym wzroku. Ludzi szuka-
jących obcej miejscowości? Takiej, której nie było na 
rozkładach? 

– Słucham? Nie, oczywiście, że nie! Co to za brednie?!
– Zapytam inaczej. Czy miewa pan czasem obce 

wspomnienia? Urywki, obrazy. Strzępy czegoś, cze-
go nie ma. Co nie może istnieć i nigdy nie mogło. 
A jednak pan to pamięta. Zatrzymywał się pan tam. 
Przez dwadzieścia dziewięć lat ludzie wsiadali tam 
i wysiadali, aż pewnego dnia tego miejsca już nie 
było. Zniknęło.

Starszy człowiek w swetrze rzucił się do uciecz-
ki. Wskoczył do autobusu i z ogromną siłą szarpnął 
za drzwi. Zamknęły się z impetem, prawie nie przy-
cinając mu ręki. Nieznajomy był jednak szybki. Bły-
skawicznie wetknął stopę między przegub a framugę. 
Ból był straszliwy, paraliżujący.  „Dziennikarz” moc-
no zacisnął szczękę. Nie zachwiał się. Nie ustąpił. 

– Pan to pamięta! – wykrzyczał przez szparę. – 
Proszę to sobie tylko przypomnieć. Prosta, krótka 
nazwa. Ilnau!

– NIE! – ryknął tamten w odpowiedzi i szarpnął 
za wajchę. Drzwi otworzyły się i zaraz zamknęły, 
uderzając z całą siłą w kolano nieznajomego. Po-
ciemniało mu przed oczami. Cofnął nogę, upadł.

Kierowca nie marnował ani chwili. Przekręcił 
kluczyk, wbił bieg. Silnik warknął, sprzęgło za-

zgrzytało. Autobus ruszył z piskiem na wstecznym, 
dusząc się w kłębach własnego dymu. Maszyna 
zatoczyła się i ruszyła na przystanek. Prosto pod 
lampion z numerem cztery, pod którym czekali już 
pierwsi pasażerowie.

Mężczyzna w płaszczu szybko podniósł się z zie-
mi i zerwał do biegu. Utykał, ból stawał się nie do 
zniesienia, ale pędził dalej. To ten moment. Okazja, 
na którą tak długo czekał. Dziesiątki przepytanych 
ludzi, setki godzin poszukiwań. Wszystko to zapro-
wadziło go tutaj. 

Autobus z impetem wtoczył się pod azbestowy 
dach, prawie nie rozjeżdżając czekających podróż-
nych. Drzwi były już otwarte, kierowca gorączkowo 
zachęcał do wsiadania. Ludzie tłoczyli się do wejścia 
i szybko zajmowali miejsca w środku. Nagle w tłum 
wbiła się chuda postać w szarym płaszczu. Rozległy 
się przekleństwa i krzyki, ktoś szarpnął utykającego 
napastnika za ramię, ale ten nie ustępował. Dosko-
czył do kierowcy, złapał go za kołnierz i zacisnął mu 
palce na gardle. Mocno, w stalowym uścisku.

– Byli u pana, zgadza się? – wysyczał przez zęby. – 
Ludzie w czerni. Co powiedzieli? Co zrobili?

Przerażeni pasażerowie cofnęli się przed waria-
tem. Na dworcu zapanowała absolutna cisza.

– Powiedz mi! Gadaj!
Kierowca milczał. Kręcił tylko przecząco głową. 

Posiniał. Po policzku pociekły mu łzy.
– Oni... ostrzegali mnie... – wycharczał, próbując 

zerwać stalowy uścisk na swojej szyi. – Tego miejsca 
już nie ma, rozumiesz, człowieku? Nie ma!

– Być może, ale ja muszę się tam dostać. Po prostu 
muszę.

Człowiek z dyktafonem nagle zwolnił uścisk. 
Opuściła go wściekłość, był roztrzęsiony. Przerażo-
ny samym sobą. Co oni nam zrobili? – myślał, patrząc 
sobie na ręce. Na napięte dłonie, które przed mo-
mentem dusiły bezbronną osobę. Na załzawionego, 
sinego kierowcę. Co oni nam zrobili...

Starszy mężczyzna w swetrze opadł na fotel i wcią-
gnął głęboko powietrze. Sapał, przecierał opuchniętą 
szyję. Z trudem łapał oddech, ale kolor powoli wracał 
do jego twarzy. Spojrzał na swojego rozmówcę. Kogoś 
kryjącego swój strach w pozornej pewności siebie. Na 
szaleńca, który nie wiedział, z czym zadzierał. 

– Nasyp za przejazdem – wysapał cicho, popra-
wiając wymięty sweter. – Droga. Osowiec–Jełowa.

– Dziękuję – odpowiedział zaskoczony „dzienni-
karz”, cofając się powoli.

– Tylko mi nie dziękuj! Zrób, cokolwiek zamie-
rzasz, ale nie dziękuj.

Mężczyzna w szarym płaszczu działał bez wa-
hania. Natychmiast wmieszał się w oszołomionych 
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pasażerów. Wyszedł z autobusu nie niepokojony, 
nikt nie próbował go zatrzymać. Przez kilka pierw-
szych kroków utykał, później wyprostował chód. 
W okamgnieniu był już na płycie zajezdni, by zaraz 
zniknąć za biurem PKS-u.

Nikt nie potrafił opisać milicji wyglądu napast-
nika. Według jednych był wysoki i chudy, według 
innych przeciętnego wzrostu i dobrze zbudowany. 
Zgadzał się tylko szary kolor płaszcza. Sam kierowca 
nie odezwał się ani słowem. Pustym wzrokiem wpa-
trywał się gdzieś w przestrzeń i kręcił przecząco 
głową. Opuchnięta szyja bolała, ale nie to było naj-
gorsze. Coś się z nim działo. Z jego wzrokiem i umy-
słem. Tam, gdzie inni widzieli tylko cień, on zaczął 
dostrzegać coś więcej. Postacie ukryte w mroku. Pa-
trzyły na niego, słuchały jego myśli. Ludzie w czerni.

***

Człowiek z dyktafonem szedł po głównych ulicach 
miasta. W niecały kwadrans zmienił wygląd nie do 
poznania. Spodnie wycieraki, wymięty podkoszulek, 
włosy bezładnie potargane. Notes i magnet, zawi-
nięte w gazety, niósł pod pachą. Nikt nie zwracał już 
na niego uwagi, nie poświęcał mu choćby przelotne-
go spojrzenia. Stał się niewidzialny.

Mężczyzna skierował się prosto do urzędu pocz-
towego. Pchnął ciężkie drzwi, wszedł do środka 
i stanął w kolejce przy drugim okienku. O tej porze 
ruch był niewielki. Tak jak przewidywałem... – myślał, 
powoli posuwając się naprzód. Krok za krokiem, co-
raz bliżej kasy. Wreszcie stanął przed ciężką szybą 
i pochylił się nad otworem na drobne.

– Dobry! – rzucił na powitanie, zaciągając ze 
wschodnim akcentem. – Jest dla mnie posyłka?

– Zaraz zobaczymy... – odpowiedziała pracownica 
poczty. Nie poznała go, choć jeszcze wczoraj zosta-
wiał u niej paczkę. Na przechowanie dla samego 
siebie. – Nazwisko?

– Gajda.
Kobieta, nic nie mówiąc, wstała i zniknęła na za-

pleczu. W lot przypomniała sobie dziwaka w szarym 
płaszczu, który wczoraj zostawił jej nieco waluty za tę 
przysługę. Co za człowiek! Położył paczkę na blacie, mó-
wiąc tylko dwa słowa: „Jutro. Gajda”. Pewno cinkciarz, 
ale sto dolarów to sto dolarów... – Kobieta rozmarzyła 
się, odkrywając brezent pod kaloryferem. Jest!

Po chwili  na ladzie kasy numer dwa pojawiło się pu-
dło owinięte w papier. Człowiek z dyktafonem od razu je 
rozpoznał. Udał jednak, że przygląda mu się z zacieka-
wieniem. Nie mógł teraz wyjść z roli. Wreszcie uśmiech-
nął się zadowolony, podniósł paczkę i ruszył do wyjścia.

– Podziękować – rzucił na pożegnanie.

– Chwila! – krzyknęła za nim kobieta, nachylając 
się do okienka. – Recepis będzie?

Mężczyzna machnął ręką i szedł dalej w stro-
nę drzwi. Przed samym wyjściem skręcił gwałtow-
nie w lewo i postawił paczkę na stoliku. Otworzył 
ją i wyciągnął szeleszczącą, zieloną kurtkę prze-
ciwdeszczową i plecak. Do lasu nada się w sam raz – 
skwitował, wkładając wiatrówkę. 

Owinięty w gazety dyktafon umieścił w plecaku 
i już chciał opuścić budynek. Nie ruszył się jednak 
z miejsca, bo kątem oka zauważył idącą w jego stro-
nę kobietę. Rozpoznał ją od razu, była to pracownica 
poczty spod okienka numer dwa. Szła szybkim, ner-
wowym krokiem. Niedobrze...

– Pan Gajda? – zapytała, patrząc na niego podejrz-
liwie. 

– Ta, a co się rozchodzi? – burknął człowiek z dyk-
tafonem, dopinając plecak. Nie spodobał mu się ten 
wzrok i ton wypowiadanych słów. Był gotów w każ-
dej chwili rzucić się do ucieczki. Już kreślił oczyma 
wyobraźni najszybsze, najefektywniejsze sposoby 
wydostania się na zewnątrz. Nie mogą mnie dostać, 
nie teraz! – Wpatrywał się z kamienną twarzą w wy-
czerpaną kobietę. Ta powiedziała twardo, na wzór 
wygłaszania wyroku:

– Jest telegram. Pilny.
Te słowa zbiły go z tropu. Co? Przecież wymyśli-

łem ten alias wczoraj – zastanawiał się gorączkowo, 
milcząc. Chyba, że... Chyba, że... Nie. Tylko nie to! Go-
rączkowe myśli rozsadzały mu głowę. Czuł otępia-
jący ból, jakby rozgrzane żelazo wtapiało się w jego 
skronie. Przeczuwał, co zaraz mogło się wydarzyć. 
Wiedział też, że cokolwiek miało nastąpić, stali za 
tym Oni. Musieli być gdzieś blisko. 

Mężczyzna rozglądał się po gmachu urzędu, wy-
patrując ich. Nieruchomych, ciemnych sylwetek. 
Ludzi w czerni. Nikogo nie dostrzegł, zapytał więc:

– Telegram? Od kogo?
– Nie mam pojęcia, nadawcy w depeszy nie było – 

rzuciła zdawkowo pracownica i wcisnęła mu do ręki 
jeszcze ciepły zwitek białego papieru. Zaraz cofnęła 
dłoń jak od ognia i oddaliła się pośpiesznie. Pra-
wie biegła, a stukot jej obcasów jeszcze długo wy-
brzmiewał w gmachu urzędu.

Mężczyzna przeczuwał, co ma się wydarzyć. 
Drżącą dłonią rozwinął depeszę. Wiadomość była 
krótka. Dwa słowa wypisane wielkimi, tłustymi li-
terami: „KACPER. HAUSER”. To niemożliwe! – Czło-
wieka z dyktafonem ogarnęła panika. Chciał ro-
zedrzeć, wyrzucić przeklętą wiadomość. Zdeptać, 
zniszczyć, spalić. Nie mogą być tak szybcy! – rozpa-
czał, ale czarne litery niewzruszenie układały się 
w tekst: „KACPER. HAUSER”. Palce z furią zacisnę-
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ły się na papierowym pasku. Za późno! Za późno! 
Czas, czas, czas!

Mężczyzna w zielonej kurtce wpadł na ciężkie 
drzwi i otworzył je kopniakiem. W kilku susach po-
konał kamienne stopnie, rozpychając zbierający się 
tłum interesantów. Natychmiast rzucił się do biegu. 
Bez świadomości, na pamięć. Byle szybciej, byle do 
przodu. Liczyła się tylko ucieczka. Wyścig o wielką 
stawkę. Czas, czas, czas!

Wszystkiemu przyglądał się ciemny kształt stoją-
cy we wnęce przy gmachu poczty. Niewidzialny dla 
innych, niedotkniętych ludzi. Kontur twarzy umykał 
zwykłej percepcji, cała jego postać rozmywała się, 
ulatywała oczom i pamięci. Był cieniem i jak cień 
zniknął, gdy ciężkie drzwi zatrzasnęły się na głucho. 
Człowiek w czerni.

***

Kacper Hauser powoli wchodził po schodach. Kłuło 
go w boku, kolano jeszcze bolało od przytrzaśnięcia 
drzwiami autobusu. Z trudem tłumił szybkie odde-
chy. Zadyszka była jego wrogiem. Mogli go usłyszeć 
w każdej chwili. Zaatakować, gdy będzie ogłuszony 
wysiłkiem, skupiony na własnym oddechu. On jed-
nak wciąż się wspinał, stopień za stopniem. Za chwi-
lę odpoczynku mógł zapłacić straszliwą cenę.

Trudno znaleźć mieszkanie komuś, kto nie ist-
nieje, jednak Hauserowi się udało. Pokątnie, na fał-
szywe nazwisko, u śliskiego spekulanta. Miesiące 
życia w przytułkach, jako duch. Bez imienia, bez ro-
dziny. Bez przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. 
Bez własnego J A. I kiedy myślał, że wreszcie kupił 
sobie trochę spokoju, nędzną namiastkę normalno-
ści, dopadli go. Tego był już pewien.

Kacper pomieszkiwał na trzecim piętrze; nie na 
parterze, ale i nie na samej górze. Idealnie pośrod-
ku. W staroświeckiej kamienicy każdy krok posta-
wiony na kamiennych stopniach odbijał się echem. 
To również celowe zagranie, eliminowało przewagę 
zaskoczenia. Dla obydwu stron. Ale wszystko to na 
nic... Na nic!

Lokum Hausera znajdowało się na końcu koryta-
rza, po lewej stronie okna. Nieprzypadkowo. Więcej 
czasu na ucieczkę. Czas, czas, czas... – powtarzał wciąż 
w myślach człowiek z dyktafonem. Szedł ostrożnie, 
nieubłaganie zbliżając się do drzwi. Od razu skiero-
wał wzrok na zapałkę. Wetknięta we framugę w pra-
wym górnym rogu. Tak, jak ją zostawił. Nie, to jeszcze 
nic nie oznacza. – Hauser pokręcił głową i niepewnie 
wsunął kluczyk do zamka. Oni uczą się na błędach.

Mężczyzna w zielonej kurtce przekroczył próg. 
Tygodnie życia w osaczeniu dały mu dobrą szkołę – 

graf. lidia borońska
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zawsze przed wyjściem zabezpieczał mieszkanie. 
Wykałaczka w progu, końcówki żarówek obwiązane 
miedzianym drutem... Kacper uderzył tylko dłonią 
we włącznik i już wiedział, że miał gości. W miesz-
kaniu rozległo się iskrzenie. Światła nie rozbłysły. 
Byli tu. Coraz dokładniejsi, ale nie dość. Na szczę-
ście dla niego. 

Żarówki wystrzeliły, ale raczej ich to nie zniechę-
ciło. Nie ich – skwitował, wchodząc do przedpokoju. 
Wszystko wyglądało na pierwszy rzut oka na nie-
naruszone. Hauser wiedział jednak, że dokładnie 
przeszukano każdy centymetr jego mieszkania. Na 
szczęście dostali się tylko do nieistotnych rzeczy, te 
najcenniejsze nosił zawsze ze sobą. Dyktafon i no-
tes. W tych dwóch przedmiotach mieściło się całe 
jego życie. Wszystko, czego dowiedział się, co prze-
żył, od niespełna roku. Od tego dnia – dwudziestego 
szóstego czerwca.

Wtedy Kacper Hauser stracił rodzinę, przyja-
ciół i dom. Obudził się z okropnym bólem głowy 
i z przeświadczeniem, że czegoś mu brakowało, że 
coś mu zabrano. Długo zbierał strzępy pamięci, pró-
bując odtworzyć utracone wspomnienia. Sam szu-
kał słów wbijających kliny w mur opasujący jego 
umysł. Z każdym dniem coraz bliżej wyjścia z labi-
ryntu. Powoli przeszłość nabierała barw, dźwięków, 
zapachów. Imion i nazw. Aż wreszcie stała się jed-
nym słowem: Ilnau. Z czasem pustkę w jego głowie 
i sercu wypełnił pewien stały zestaw uczuć i pra-
gnień. Wieczny pośpiech, wyścig i walka ze wszyst-
kim, przed wszystkim. Biała gorączka pędu za by-
ciem lepszym od swoich oprawców, byciem lepszym 
od siebie. Z początku im się opierał, ale z czasem 
przyjął te uczucia. Stał się nimi, a one już nigdy go 
nie opuściły.

Hauser tracił zmysły, próbując dowiedzieć się 
czegokolwiek o zaginionej miejscowości. Jeździł po 
wszystkich znanych sobie trasach, pociągami i au-
tobusami. Bezskutecznie. Zadano sobie wiele tru-
du, by zetrzeć Ilnau z powierzchni Ziemi. Wymazać 
informacje, usunąć pamięć. Jakby całemu światu 
wykonano lobotomię, by pozbyć się choroby, skazy. 
Demona imieniem Ilnau. 

O ile informacje fizycznie przepadły, tak klątwa 
nie dosięgła w pełni ludzi. Odtąd Kacper szukał 
każdego, kto mógł mieć jakikolwiek związek z Il-
nau. Zadawał pytania i znikał, w wiecznej pogoni 
za prawdą. Niestety, tylko niektórzy byli podatni 
na jego sugestie, tylko niektórzy naprawdę jeszcze 
pamiętali. Z reguły byli to umierający – chorzy neu-
rologicznie. Guz mózgu, stwardnienie rozsiane, Al-
zheimer. Ci ludzie szybko odchodzili, więc Kacper 
musiał się spieszyć. Czas, czas, czas...

Wtedy Kacper Hauser nie potrafił się zerwać do 
ponownej ucieczki. Oparł się o ścianę i osunął na 
podłogę. Czuł, że dopada go beznadzieja. Widział 
przed sobą kolejny bieg, szał z przerażenia przed 
własnym cieniem. Rozejrzał się po mieszkaniu. 
Odłażące tapety, stara boazeria. Zacieki, pęknięcia. 
Brud. Zabrali mi nawet to. Nawet to...

Był nikim. Znowu nikim. Kacper nie miał już 
swojego życia, nie miał niczego. W wiecznym zagro-
żeniu zgubił uczucia inne niż strach i wściekłość. 
Hauser próbował sobie przypomnieć twarze rodzi-
ców. Na próżno. Nie pamiętał już ich imion. Były 
zapisane w notesie, ale nie w jego głowie. A papier 
niszczał, atrament wietrzał. Wszystko pewnego dnia 
mogło zniknąć. I to najbardziej go przerażało. Zapo-
mnienie, utrata samego siebie.

Ale dlaczego? – Mężczyzna rzucił pytanie w próż-
nię, ale ta milczała. Jak zawsze. Dlaczego, dlaczego, 
dlaczego?! Frustracja rosła, a wraz z nią gniew. Nie-
wiedza, ciągła niewiedza. I rozpacz. Hauser czuł się 
jak cień na wschód słońca. Malał, niknął. Rozpadał 
się. Ogrzewał, by zaraz zająć się ogniem i spłonąć. 
Jedynym, co trzymało go przy zmysłach, co dawało 
mu cel i nadzieję, było Ilnau. 

Ilnau... – myślał Kacper, powoli podnosząc się 
z zimnych desek. Groza. Pustka. Obłęd...

Człowiek w zielonej kurtce szukał w głowie słów, 
by opisać swój stan. To, co go spotkało, było niena-
zwane, jego uczucia obce, niezrozumiałe. Tak nie 
może być – myślał, ściągając z półki słownik. Trzeba 
nazwać swój strach. Mężczyzna wertował strony opa-
słej książki, przeglądając kolejne hasła. Żadne nie 
pasowało, żadne się nie zgadzało. Kacper z wściekło-
ścią zamknął słownik i rzucił nim o ścianę.

Książka trzasnęła o starą tapetę i upadła na de-
ski grzbietem do góry. Hauser nie widział tego, ale 
słownik otworzył się w najczęściej wertowanym 
miejscu, na początku działu słów na „F”. Strony były 
brudniejsze i bardziej pożółkłe od pozostałych. Na 
jednej z nich ktoś wielokrotnie zaznaczył jedno ha-
sło: „Febra – dawniej: choroba, gorączka, szaleństwo”.

Kacper nie zdołał ucieleśnić swojej choroby – 
klątwy, która nad nim ciążyła. Usilnie próbował ją 
ujarzmić, ubrać w słowo. Na próżno. To słowo cza-
iło się na kartach leżącej nieopodal książki, a także 
głęboko w jego podświadomości. Bardzo głęboko, 
w niedostępnych zakamarkach przeszłości. Febra.

Człowiek w zielonej kurtce zebrał się w sobie. 
Nieopuszczające go nigdy i niedające mu spokoju 
uczucia znów pomogły mu odnaleźć natchnienie 
do działania. Przez te miesiące wielokrotnie tak się 
zdarzało – objawiały się środki, ale nigdy cel. Droga 
także pozostawała ukryta...
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Hauser pochwycił upuszczoną nić losu. Przeszedł 
ostrożnie przez pokój i otworzył szafę. Ubrania wy-
prasowane, porozwieszane. Buty stały równiutko 
z boku. Mężczyzna nie dał się zwieść. Podniósł woj-
skowe trapery i z całej siły cisnął nimi o podłogę. 
Obcas odpadł, rozłupał się na dwoje, ukazując zwit-
ki elektroniki. Jeśli mieli czas na założenie pluskiew, 
daliby radę założyć tu całą centralę – wywodził, przy-
glądając się pulsującym diodom. Porozstawiać za-
kłócacze, mikrofony, nawet kamery. Wszystko drobne 
jak główki od szpilek, dobrze ukryte. Mieszkanie stało 
się pułapką. 

Kacper nie bał się szklanych oczu i uszu w szpa-
rach desek, wiecznego nasłuchu i obserwacji. Na-
uczył się wyrażać wewnętrznie, a tam jego prześla-
dowcy nie mieli dostępu. Przerażało go co innego. 
Dla ludzi w czerni był niebezpieczny, a oni mieli 
swoje sposoby na likwidowanie zagrożeń. Tal, polon, 
emitery mikrofal i ultradźwięków. Ich efekty wi-
dział na własne oczy, rozmawiał z nieświadomymi 
niczego ofiarami. Co jest gorsze? – zastanawiał się, 
uważnie badając boazerię – Strach czy nieświado-
mość zagrożenia?

Hauser nie mógł zostać w mieszkaniu ani chwi-
li dłużej. Musiał uciekać. Wyjść tak jak stał, nie za-
bierając niczego. Ludzie w czerni znali wszystkie 
jego kryjówki. Czekali na niego. Kacper długo od-
wlekał ten moment, ale nie pozostawiono mu wy-
boru. Zostało tylko jedno miejsce, w którym będzie 
bezpieczny. Miejsce, którego położenia nie znał 
nawet on. Aż do dziś. Ale, żeby je odnaleźć, musiał 
odwiedzić kogoś jeszcze. I przeprowadzić ostatni 
wywiad.

Mężczyzna w zieleni nie marnował ani chwili. 
Zerwał się z miejsca, pobiegł do schowka pod wan-
ną. Plecak zaczął wypełniać się konserwami, butel-
kami wody, sucharami. Na żywności zaraz wylądo-
wało kilka paczek baterii, zwoje taśmy, nowe kasety 
i para długopisów. Przygotowania zajęły może pięć 
minut i Kacper Hauser wyszedł z mieszkania. Pe-
wien, że już tu nigdy nie wróci.

***

– Pamięta mnie pan? – wyszeptał człowiek z dykta-
fonem. Urządzenie od dłuższej chwili pracowało. 
Czarna, błyszcząca taśma nawijała się wokół szpuli. 
Od zera, znowu od zera. Kolejne nagranie. Tym ra-
zem już na pewno ostatnie. 

Staruszek leżący na łóżku szpitalnym obrócił się 
niespokojnie. Kaszlnął, otworzył oczy i spojrzał na 
mężczyznę w zielonej kurtce. Wzrok chorego był 
dziwny. Głęboki, a jednocześnie nieobecny. Raz pe-

łen życia, a raz zupełnie nieświadomy. Alzheimer... – 
zasępił się Kacper Hauser. Straszna choroba.

– Nie jestem pewien – odpowiedział po chwili 
schorowany starzec. Jego gość raz jeszcze spojrzał 
na plakietkę z imieniem pacjenta. Zbigniew Willer. 
Zgadzało się, ale Hauser czuł się, jakby rozmawiał 
z kimś zupełnie innym. Wili, którego znał, odszedł 
dawno temu.

Choroba zaatakowała nagle, po gwałtownym ata-
ku migreny i utracie przytomności. Dzień pierwszej 
wizyty w szpitalu: dwudziesty szósty czerwca ubie-
głego roku. Niedługo później postawiono diagnozę 
i świat Zbigniewa Willera nagle się skurczył. Reszt-
ki życia spędzał w ciasnej salce, gdzieś na końcu 
długiego korytarza domu opieki. Ponury ośrodek; 
panującego w nim przygnębienia nie sposób ukryć. 
To miejsce starości i śmierci. Pastelowa kolorystyka 
czy wesołe obrazy nie mogły tego zmienić. 

Kacper z trudem patrzył na leżącego przed nim 
człowieka. Znał go innego. Zapalonego grzybiarza, 
mistrza anegdot. I pasjonata niestworzonych histo-
rii. To właśnie dla nich zorganizował tę wizytę. Wili 
mógł jeszcze pamiętać te dawne opowieści, a Hau-
ser tym razem zamierzał wysłuchać ich na poważ-
nie. Może marnował czas, może kusił los, ale istniał 
cień szansy, że dowie się czegoś cennego. A to było 
warte ryzyka.

– Dawno się nie widzieliśmy, ale... – powiedział 
podłamany, kładąc choremu dłoń na ramieniu. – 
Wili, to ja! Kacper Hauser.

– Kacperek? – Cień świadomości pojawił się 
w oczach staruszka. – Mój Boże, aleś się wyciągnął! 
Chłop na schwał. Powiedz no, jak u rodziców? U... – 
Tu nagle przerwał, zakłopotany. Myślał chwilę, ale 
nie potrafił przywołać imion dawnych znajomych. – 
Mamy i taty?

– Zgubili się, proszę pana. Staram się ich odnaleźć.
–  Zawsze byłeś dobry chłopak. – Pacjent uśmiech-

nął się szeroko, po czym nastąpiła kolejna przerwa, 
tym razem dłuższa. Człowiek z dyktafonem wie-
dział już, że rozmowa nie będzie łatwa.  – A o kim to 
mówiliśmy? Coś ty za jeden? 

– Panie Willer, jestem Kacper Hauser. 
– Kacperek? Ile to już lat... Gadaj no, co u ciebie 

słychać!
Do pokoju niepostrzeżenie wślizgnęła się pie-

lęgniarka. Szybki obchód, zerknięcie na stan pod-
opiecznego, i wyszła tak szybko, jak się pojawiła. Dla 
niej mężczyzna w zielonej kurtce wydawał się zwy-
kłym odwiedzającym. Siedział przy chorym, rozma-
wiał z nim. Nic nadzwyczajnego. Kacper trochę się 
uspokoił, uśpił czujność. Ze strony personelu był 
bezpieczny.
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– Wili, opowiedziałbyś mi może o lesie? – zagad-
nął Hauser, gdy opuściła salę. To był ten moment.

– O lesie? Ha! A myślałem, że to ja mam proble-
my z pamięcią! – Starzec roześmiał się, przysiadł 
na łóżku. Dobry początek. – Ech, zawsze potrafiłeś 
mnie podnieść na duchu. Cieszę się, że przyszedłeś. 
Nie to, co inni.

– Rodzina pana nie odwiedza?
– Hm? A tak, tak. Może i odwiedza, ale ja zapomi-

nam. Wszystkiego zapominam. Ale ty jesteś tu teraz. 
I tylko to się liczy.

Co oni ci zrobili? – po policzku Kacpra Hausera 
pociekły łzy. Wili był jedynym elementem przeszło-
ści, którego mu nie zabrano. A jednak o niego też 
się upomnieli. Człowiek znikąd był pewien, że cho-
roba Willera nie przyszła naturalnie. Oni mieli swo-
je sposoby. Ilnau wyrwali z rzeczywistości, a ważne-
go świadka porazili chorobą. Zabili go na raty. Co oni 
nam zrobili...

– No nie płacz mi tutaj, wszystko ci powiem! Mus 
wiedzieć, gdzie się mieszka. No więc las... Dobrze go 
wspominam, szczególnie grzyby. Poszedłbym nawet 
teraz, ale chyba prędko mnie stąd nie wypuszczą. 
Przywieźli mnie wczoraj, a dalej nic nie wiem. Trzy-
mać mnie tak w niepewności, tyle godzin?! Konowa-
ły. Bezduszne skurwysyny!

Zbigniew uniósł się, jego gwałtowny ton prze-
szedł w krzyk. Zaczął rzucać się po łóżku i Hauser 
już chciał wezwać pielęgniarkę. Nagle jednak sta-
rzec opadł z sił. Legł na pościeli i wpatrywał się bła-
galnym wzrokiem w Kacpra.

– Już dobrze, już w porządku – uspokajał chorego. 
– Przepraszam cię, Wili, ale to ważne. Musisz sobie 
przypomnieć, co działo się w lesie.

– Chcesz wiedzieć, co? Zawsze byłeś ciekawski! 
Powiem ci, wszystko powiem. 

Człowiek z dyktafonem wyciągnął notes i zaczął 
zapisywać.

– To było w pięćdziesiątym pierwszym. Fach 
w ręku miałem od niedawna. Byłem smarkacz, jak 
ty. Szukałem pracy i było jej dużo, ale w miastach. 
Wszędzie brali do miasta. Ja chciałem zostać we wsi. 
Tu miałem dom, rodzinę. Jakośmy się uchowali we 
wojnie, to chciałem zostać. Myślałem, że w końcu nie 
będzie wyboru, ale któregoś dnia do nas zajechali.

– Kto?
– Wojskowi. Silna grupa, cały oddział. 
– Jesteś pewien, że to było wojsko?
– A kto inny? Broń, zakazane gęby. Wypisz wyma-

luj wojsko. Tylko mundury mieli jakieś dziwne. Bez 
oznaczeń, bez wzorów. Całkiem czarne.

Jak mogłem tego nie pamiętać! – zastanawiał się 
Kacper, słuchając uważnie. Wiedział, że ludzie z Al-

zheimerem często żyli już tylko przeszłością. Wi-
docznie udało mu się poruszyć odpowiedni temat.

– Ci... wojskowi. Czego chcieli? – spytał. 
Przenikliwość oczu Willera nie znikała. Z każdą 

chwilą odżywał, stawał się dawnym sobą.
– Szukali chłopów. Każdego, kto znał się na bu-

dowlance. Głównie wykończeniowców, nie powie-
dzieli do czego. Elektryk, murarz, ślusarz. I wresz-
cie: spawacz. Nie pytali o doświadczenie, obiecano 
mi transport zakładowy. Do tego spore pieniądze. 
Zapewniali, że blisko i na krótko. Zgłosiłem się. 
Cholera! Pewnie, że się zgłosiłem! Takie czasy. Żałuję 
tego, młody. Bardzo tego żałuję...

– Czemu? Co się stało?
– Zabronili mi mówić, ale tajemnica wojskowa już 

raczej minęła. Poza tym nie dotyczy cywilów. Nie za-
ciągnąłem się, co to, to nie! Ale nie powiesz nikomu?

– Nie, absolutnie! Niech pan mówi.
– No więc wszystko to trwało miesiąc, może dwa. 

Przyjeżdżali po nas wpół do szóstej. Burym, wojsko-
wym busem zabitym blachami, obklejonym celo-
fanem. Jechało się tym jak w suce. Ciemno, że oko 
wykol. Zabronili nam rozmawiać ze sobą, rozglą-
dać się. Musieliśmy siedzieć cicho, patrząc tylko na 
czubki własnych butów. Jazda dłużyła się niemiło-
siernie. Wóz podskakiwał, pełno wertepów. Czasem 
podjeżdżaliśmy pod górę, by zaraz wygrzebywać 
się z piachu. Pewno krążyli po okolicy, żebyśmy się 
niczego nie połapali. Ale ja wiem swoje! Widziałem 
ślady opon, rozorane ścieżki. Głęboko, głęboko w le-
sie... Stawaliśmy dopiero, gdy od wyjazdu minęła co 
najmniej godzina. Od razu wysiadka. Oni wiecznie 
się śpieszyli, cholera wie czemu. Przed wyjściem do 
roboty zakładali nam na głowy worki. Grube, jutowe. 
Dalej szybka zbiórka, mus czekać było na inne ekipy. 
Przyjeżdżali kolejno, w równiutkich odstępach. Co 
minutę, dwie. Tamci też wychodzili i ustawiali nas 
wszystkich w szeregu. A potem prowadzili gęsiego, 
prosto na budowę.

– Budowę?
– Ano. Żebym to ja wiedział, cośmy budowali! 

Najpierw myślałem, że to schron, ale teraz... Nie je-
stem pewien. To było złe miejsce. Złe! Pracowaliśmy 
w małych grupkach, codziennie gdzie indziej. Resz-
ta była zasłonięta, ukryta. Robiliśmy zawsze pod da-
chem, przy sztucznym świetle. Bauer tylko mówił: 

„Zróbta to, to i to”. Nie wolno się było oddalać, naj-
chętniej to by przykuli nas do ściany. W pobliżu za-
wsze stali strzelcy. Dwóch, trzech. Z karabinami. Jak 
na robotach w Rzeszy.

– Wili, co tam się działo? Co tam robiłeś?
– Ja spawałem części, głównie pręty zbrojeniowe. 

Czasem zawiasy do drzwi pancernych, płyty z do-
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brej stali i dużo mniejszego badziewia. Trudno to 
nawet zliczyć, opisać. Robota była tam wszędzie. Peł-
no szkieletów, stelaży, szalunków. Tysiące, dziesiątki 
tysięcy ton żelbetu. Do tego czasem mi dawali do po-
chytania takie wielkie, ołowiane pierścienie. Może... 
okowy? Spawałem też takie ciężkie skrzynie. To był 
miękki, szary metal. Śmierdziały po nim ręce, więc 
pewnie ołów. Całe dnie na klęczkach we wnękach, 
korytarzach. Wszystko z betonu. Widziałem zwoje 
elektroniki, kilometry kabli. Bakelitowe płyty, becz-
ki z czymś zimnym. Beton wokół nich pokrywał się 
szronem. Do tego cegły żaroodporne. I jeszcze wię-
cej rzeczy. Dużo, dużo więcej. Trudno to sobie po-
układać w głowie.

– Domyślasz się, po co to wszystko?
– Przerzucali nas między różnymi punktami bu-

dowy. Raz spawałem pręty na wysokości, raz rury 
w ciemnym dole. Nie wiem, jak było duże to cho-
lerstwo, jak wyglądało. Ale przysięgam, klnę się na 
Boga, że coś tam podejrzałem!

– Co, Wili? Mów, co widziałeś! – Kacper nie mógł 
wysiedzieć w miejscu. Nie nadążał z pisaniem no-
tatek. Czas zwolnił, dyktafon pracował coraz wol-
niej. Słowa padały w coraz to większych odstępach. 
Wszystko zaczęło układać się w logiczną całość.

– Ostro nas pilnowali, ale zdarzały się błędy – mó-
wił Willi. Ciszej. Urywanym, niepewnym głosem. Jak-
by bał się historii, którą sam opowiadał. – Jako żem 
mówił, spieszyli się strasznie. Raz się chyba zapo-
mnieli i posłali mnie z nową partią tych pierścieni 
dla robotników. Samego, bez worka. Wtedy zobaczy-
łem, do czego im to żelastwo było potrzebne. Łączy-
li kręgi. Olbrzymie, betonowe kręgi, które później 
wbijali w ziemię. Coś jak silosy na zboże, ale... w dół. 
Nie zdążyłem się przyjrzeć, bo zaraz dostałem kolbą. 
Zapytałem, po co te nerwy dla zwykłej studni. Wzięli 
mnie za bołzna, odpuścili. To był ostatni dzień mojej 
pracy. Cokolwiek robili, na pewno nie było jeszcze 
skończone. Następnego dnia już mnie ze wsi nie 
wzięli. Nikt nie przyjechał.

Kacper Hauser drżącą dłonią kreślił kolej-
ne słowa w notesie. Nigdy nie słyszał tej historii, 
choć innych również sobie nie przypominał. To 
nie miało jednak znaczenia. Mężczyzna w ziele-
ni chciał, by ten moment trwał wiecznie. Dawny 
przyjaciel odzyskał siły i choć przez chwilę znów 
stał się sobą. Hauser zdawał sobie sprawę, że ści-
ga się z czasem. Zbigniew Willer mógł w każdej 
chwili przerwać opowieść, przestać go rozpozna-
wać i znów zaginąć w pustce własnej niepamięci... 
Czas, czas, czas!

Stary Wili miał jednak coś jeszcze do dodania. 
Pociągnął łyk wody i mówił dalej:

– Później znalazłem robotę w mieście, ale miesz-
kałem wciąż na wsi. Zostałem tu. W okolicy działy 
się wtedy dziwne rzeczy. Najpierw zamknęli dwor-
ce: Jełowa, Osowiec, Murów. Później zlikwidowano 
odkrywkę piasku, starą cegielnię, tartak... Wszyst-
kie zakłady padały, wygaszano je jeden po drugim. 
A przeca kraj w odbudowie, byle drzazga na wagę 
złota! Potem pojawili się żołnierze, strach z domu 
wychodzić. To trwało może z rok. Ludzie się bali. 
Mówili, że znów wojna będzie. Cholera, ja się bałem! 
Aż tu nagle, wyobraź sobie, z dnia na dzień... Wszyst-
ko ucichło. 

– Całkiem? Tak po prostu?
– Tak po prostu. Cokolwiek robili, przestali. Zu-

pełnie. Nie było już więcej transportów, żołnierzy... 
Jakby to nigdy się nie wydarzyło. Ale ja pamiętam! 
Wszystko pamiętam. Tego nie zapomnę nigdy, choć-
bym chciał. 

Willera trawiła gorączka. Był przejęty, żywo ge-
stykulował. Kacper nie nadążał za spisywaniem 
szczegółów. Łączył w notesie hasła, rozplanowy-
wał. Kolejne elementy układanki odnajdywały swo-
je miejsce. Na koniec stary spawacz powiedział coś 
jeszcze:

– Wiesz... Myślałem, że to mnie przerasta. Że to 
zbyt dużo. Ale gdy teraz o tym myślę, to jeszcze jed-
na rzecz nie daje mi spokoju.

– Co takiego?
– Musisz wiedzieć, że co jak co, ale twarze zapa-

miętuję dobrze. I klnę się na Boga, przysięgam, że 
z tych chłopów, co to się zgłosili wtedy ze mną do 
roboty, żadnego już później nie widziałem. Żadnego, 
rozumiesz to? Nigdy.

Willer skończył swoją historię i opadł ciężko na 
łóżko. Zamknął oczy, ale nie zasnął. Zaczął mam-
rotać pod nosem, wiercić się w drgawkach. Hauser 
obserwował to z niepokojem, spodziewając się naj-
gorszego. Niestety nie mylił się. Gdy Wili chwilę póź-
niej otworzył oczy, znów gościło w nich to okropne, 
nieświadome niczego zdziwienie.

– Willi, to ja! Kacper Hauser. – Padło po raz ko-
lejny. Starzec zmarszczył brwi w głębokim wysiłku 
i uśmiechnął się szeroko.

– Kacperek? Jak miło, że mnie odwiedziłeś!
– Panie Willer, mam do pana sprawę. Musi mi pan 

powiedzieć, to bardzo ważne.
– No to gadaj. Tylko prędko, bo zaraz może przyjść 

doktór! Jutro mają mnie wypisać.
– Co jest między Osowcem a Jełową?
– Ha! – Chory roześmiał się i klepnął Kacpra w ra-

mię. Uderzenie było lekkie i niezdarne. – Mogę nie 
wiedzieć, jak się nazywam, zapomnieć imion dzieci, 
ale tras grzybiarskich? Nigdy! Zaraz za stacją Oso-
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wiec Śląski po lewej masz, miarkuj sobie, nasyp, któ-
ry zaś opada do strumienia. Wzdłuż rzeczki zaczyna 
się dobra trasa, jedna z moich ulubionych. Zawsze 
rosły tam kanie, ale w pobliżu jest też taki zagajnik, 
w którym...

– Dziękuję, Wili – przerwał Hauser. Usłyszał to, co 
chciał. – Bardzo mi pomogłeś.

– Ale nie ma za co!
Człowiek z dyktafonem nie marnował czasu. 

Poznał odpowiedzi na część pytań i dowiedział się, 
gdzie szukać reszty. Wyłączył magnet, zamknął ta-
śmę w kasetce i schował notes do kieszeni. Wstał 
z krzesła, uścisnął Willerowi dłoń na pożegnanie. 
Już opuszczał pokój, gdy usłyszał za plecami ciche, 
pełne smutku słowa:

– Kacperku, już wychodzisz? Wpadniesz jeszcze?
– Postaram się.
Wkrótce kroki Kacpra Hausera rozległy się na 

korytarzu. Po chwili mężczyzna zostawił za sobą 
dom opieki i skierował się w górę ulicy, w stronę 
centrum. Szedł prosto na dworzec, gdzie miał za-
miar wsiąść do autobusu kluczborskiego PKS-u.  Je-
śli wszystko dobrze przewidział, młodszy z kierow-
ców, których spotkał rano w zajezdni, zabierze go 
prosto do Ilnau.

Tymczasem w sali na końcu korytarza Zbigniew 
Willer odpoczywał po długiej rozmowie. Jeszcze pa-
miętał, że ktoś go odwiedził, ale imię gościa zatarło 
mu się zupełnie. Obraz Kacpra Hausera rozpływał 
się w jego pamięci. Twarz znikała, słowa ulatywa-
ły w niebyt. Po chwili Wili przypominał sobie tylko 
postawnego, chudego człowieka w zielonej kurtce. 
Nawet nie zauważył, gdy pojawiła się przed nim ko-
lejna osoba. Ktoś obcy, a jednocześnie tak bardzo 
znajomy. Człowiek w czerni. 

– Siostro! Kim jest ten człowiek? – Willer zapytał 
podchodzącą do niego postać. Kobieta ze strzykaw-
ką milczała.

***

Autobus zwolnił przed przejazdem i zjechał na po-
bocze. Drzwi otworzyły się ze zgrzytem w cieniu 
opuszczonego dworca. Była to stacja Osowiec Ślą-
ski – ponure miejsce pośrodku niczego. Właśnie tu-
taj jeden z pasażerów zdecydował się wysiąść. Czło-
wiek w zielonej kurtce podziękował kierowcy za 
przysługę i zszedł po stopniach na błotnistą ziemię.

Kacper Hauser obserwował autobus mijający 
przejazd, znikający powoli w kłębach spalin. Prze-
jechało jeszcze parę samochodów i droga opusto-
szała. Mężczyzna został sam. Stał w skupieniu, słu-
chając szumu drzew. Przyglądał się podupadłemu 

budynkowi. Wszystkie wejścia zamurowane, okna 
zabite deskami. Nie ma co tracić czasu – pomyślał 
i ruszył wzdłuż drogi.

Nasyp zaczynał się zaraz za przejazdem. Jedno-
lity wał ziemi ciągnął się dalej, po horyzont. Niedo-
brze – zmartwił się Hauser. Coś jest nie tak. Nigdzie 
nie dało się dostrzec strumienia, tylko zapuszczony 
rów biegnący wzdłuż drogi. Głęboki i zarośnięty. 
Woda była w nim mętna, ledwo płynąca. Ponadto 
zmieniła się pogoda. Nad okolicą zbierały się ciem-
ne chmury. Wiatr ustał zupełnie. Szło na ciężki, zim-
ny deszcz. Człowiek w zieleni nie mógł zawrócić, 
Oni byli już na jego tropie. Czas, jak zawsze, był jego 
wrogiem. Czas, czas, czas...

Nagle Kacper natrafił na spore bajoro. Wysokie 
zbocze usypiska w tym miejscu wydawało się inne. 
Hauser postanowił to sprawdzić i przeskoczył na 
drugą stronę rowu. Ściółka osunęła się od uderze-
nia jego butów i wpadła z pluskiem do wody. Spod 
roślin wyjrzała łata tłustej, gliniastej ziemi. Świeżej. 
Drzewa na szczycie wyglądały jak ledwo posadzo-
ne, z trudem trzymały się podłoża. Ten fragment tu 
nawieziono! – domyślił się Kacper. Ktoś ułożył ściółkę, 
nasadził roślin... Ale woda znalazła drogę.

Hauser z trudem wspiął się na nasyp. Po drugiej 
stronie znajdował się nie strumień, a małe rozle-
wisko. Zalane, podgniłe chaszcze utworzyły bagno. 
Zadano sobie sporo trudu, by ukryć dawną trasę 
grzybiarską. Wiedzieli nawet to... – zasępił się męż-
czyzna, ostrożnie ześlizgując się z nasypu. Musieli 
wiedzieć.

Kacper Hauser powoli przedzierał się przez 
las. Okolica wyglądała, jakby przeszedł tędy niewi-
dzialny pożar; jakby wszystko spłonęło bez ognia. 
Uschnięte, szare trawy rozlatywały się w pył przy 
najlżejszym dotknięciu. Martwe drzewa stały nagie 
i nieruchome. Co najgorsze, w lesie panowała cisza. 
Absolutna, dojmująca cisza. Żadnego szumu, śpiewu 
ptaków. Wiatr rozwiewający liście przy drodze ustał. 
Kacper słyszał tylko siebie. Swój oddech, każdy sze-
lest przeciwwiatrowej kurtki. I coraz szybsze bicie 
własnego serca.

Las skończył się niespodziewanie. Człowiek 
w zieleni wypadł na otwartą przestrzeń. To, co zo-
baczył, wprawiło go w osłupienie. Czerwień cegieł 
i czerń dachów na środku polany. I, choć wszystko 
spowijała gęsta mgła, rozpoznał to miejsce. Było 
tam. Tak daleko, a tak blisko. Ilnau. Dokładnie takie, 
jakim widział je we snach. 

Hauser osunął się na kolana. Upadł na martwą 
trawę i patrzył w dal. Miał dowód, tuż przed sobą. 
Twardy, namacalny dowód na to, że nie oszalał. Nie 
wymyślił sobie tego miejsca, ono istniało naprawdę. 
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Było tam, na wyciągnięcie ręki. Prawdziwe. I kiedy 
był pewien, że skończy się jego udręka – zaczęło się. 
Usłyszał zew.

Kacper... Kacper Hauser... – rozległ się głos w jego 
głowie. Coś zdawało się wołać. Bez głosu i bez słów. 
A mimo to słyszał.

Ledwie pamiętał drogę do wsi. Nie potrafił przy-
pomnieć sobie kiedy właściwie podniósł się z ziemi. 
Coś wzywało go do Ilnau. Pragnienie, wewnętrzny 
głos. Przymus. Widział wysadzoną zwrotnicę i ślady 
po podkładach kolejowych. Oglądał długą, głęboką 
bruzdę tam, gdzie powinien być asfalt. Doły po wy-
rwanych słupach energetycznych, dziury po wycią-
gniętych kablach. To wszystko i więcej, ale całą drogę 
był w transie. Ktoś inny stawiał za niego kroki, ktoś 
inny widział jego oczami. Ktoś inny był w jego głowie.

Hauser zatrzymał się jakiś czas później. Zastał 
siebie stojącego przed masywnym pojazdem, po ko-
lana w błocie. Czarna ciężarówka utknęła na środ-
ku rozoranej drogi. Kacper ostrożnie podszedł do 
maszyny, zaglądając do szoferki. W środku siedzia-
ły powykręcane, szare kształty. Zwłoki. Mężczyzna 
odskoczył przestraszony. Niepewnie obszedł furgon 
i ruszył dalej.

Na drodze do wsi stały dziesiątki wraków po-
ustawianych w rządku. Transportowce, beczkowozy, 
autobusy. Wszystkie czarne i opuszczone. Były po-
kryte ciemnozielony nalotem. Przypominał pleśń, 
ale był... inny. Śliski i błyszczący niczym plama ole-
ju w słońcu. Opalizował, zachowując głębię zieleni. 
Osad, czymkolwiek był, wyraźnie falował. Ruszał się 
jak skłębione robactwo, pleń. Człowiek znikąd in-
stynktownie cofnął się i zasłonił twarz.

Co to jest? – zastanawiał się Hauser, krocząc pośród 
umarłych. Widział dziesiątki ciał. Szare, powykręcane, 
zasuszone. Kim byli ci ludzie? – myślał, wpatrując się 
w szczątki spoczywające w jednym z transportow-
ców. Czarne, wojskowe ubrania bez oznaczeń. Broń. 
No jasne... To Oni. Ale czego chcieli? Co tu się wydarzyło?

Minąwszy konwój, Kacper wreszcie trafił do Il-
nau. Z bliska wieś wyglądała zupełnie inaczej. Nie 
poznawał tego miejsca, jakby był tu obcy. Mężczyzna 
czuł ucisk w płucach i sercu, pociemniało mu przed 
oczami. Wiedział już, dlaczego Ilnau musiało znik-
nąć. Coś czaiło się w tej spaczonej ziemi. Straszliwe, 
niewypowiedziane zagrożenie. Zło.

Widoczna wcześniej mgła zdążyła się ulotnić 
i choć w powietrzu ciążył zimny, wilgotny zaduch, 
wszystko stało się wyraźnie widoczne. Znajome 
domy, uliczki, rondo na środku oraz stary, murowa-
ny kościół z wysoką wieżą. A jednak choć kształty 
wsi z daleka wyglądały normalnie, tak z każdym 
krokiem stawianym ku pierwszym zabudowaniom 

wydawały się intruzowi coraz bardziej niepokojące. 
Niedługo później poznał dlaczego.

Cała wieś przybrała odcień ciemnej zieleni. Na-
rośle były wszędzie, pokrywały wszystko. Ściany, 
chodniki, dachy... Kacper Hauser nigdy nie widział 
niczego podobnego. Nalot pęczniał, wił się, miaż-
dżył i oplatał cokolwiek dotknął. Wnikał w powie-
trze, przeszywał rzeczywistość. Mężczyznę w kurtce 
ogarnęło przerażenie. Pierwotny strach przed nie-
nazwanym. Chciał uciec, schować się gdzieś. Byle 
jak najdalej od pełzających wici. 

Przed oczami miał tylko zieleń. Błądził po opu-
stoszałych ulicach Ilnau, szukając wybawienia. Ale 
kolor był wszędzie. Wypływał z pęknięć w bruku, ze 
ścian. Spod ziemi. Eteryczna mgła doprowadzała 
go do szaleństwa. Kacper słaniał się na nogach, nie 
mogąc złapać tchu. Przeklęta barwa zagęszczała się 
w jednym miejscu – na skwerze przed kościołem. 

Plac zawalony był spiętrzonym złomem starego 
bruku. Spośród mnóstwa pokrytych zieloną zarazą 
kształtów dało się rozpoznać jeden, wyraźnie góru-
jący nad okolicą. Koparka. Kacper Hauser skupił na 
niej wzrok i zobaczył to. W ziemi. Na placu przed 
kościołem. 

Pod starym chodnikiem leżało coś obcego. Bu-
dowla z twardego, ciemnego kamienia. Struktura wy-
dawała się surowa, pierwotna. Była starsza niż Ilnau, 
starsza niż człowiek. Hauser podszedł bliżej i zoba-
czył, że obiekt jest uszkodzony. Zniszczony. Łyżka ma-
szyny zburzyła górę kopuły i utkwiła w jakimś przed-
miocie. W czymś metalicznym, ciemnozielonym. Od 
tego czegoś biło szaleństwo. Wezwanie do biegu ku 
zatraceniu, ku śmierci. To właśnie było prześladujące 
go już od dawna uczucie. To była... Febra.

Dopiero po chwili Kacper zdał sobie sprawę, że 
nieznana siła ciągnęła go w kierunku rumowiska. 
Rozpaczliwie szukał wzrokiem ratunku. Widział 
tylko zieleń i mgłę. Cegły i ciała. Śmierć, wszędzie 
śmierć. A czas uciekał. Czas, czas, czas! – powta-
rzał Hauser, z całych sił opierając się przed posta-
wieniem kolejnego kroku. Ale nogi niosły go dalej. 
Przed kościół, prosto do błyszczącego metalu.

Kacper zgiął się w pół. Uderzyła go fala wspo-
mnień, a wraz z nią bolesna świadomość. Spojrzał 
na swoje ręce. To wszystko już się stało. Ta tragedia, 
ten koszmar... Wszystko przez niego. Co się wydarzy-
ło dwudziestego szóstego czerwca? – pytał sam siebie, 
ale odpowiadała mu pustka.  Kim jest Kacper Hau-
ser? – myślał, ale pozostało to tajemnicą. Kim JA je-
stem? – to już wiedział. Już pamiętał.

Głos w jego głowie był silny. Potężny ponad 
wszystko. Łaknął. Chciał więcej. I tylko on mógł tego 
dokonać. Człowiek znikąd, bez wspomnień i imie-
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nia, znany światu i samemu sobie jako Kacper Hau-
ser. Dlatego się tu znalazł. Dlatego szukał tego miej-
sca tak długo, tak wtedy, jak i... później. Wtedy się nie 
udało, ale teraz... Był gotów. Był godzien.

Zew znów się odezwał. Niewysłowiona moc wy-
brzmiała w czaszce mężczyzny. Złapał się za głowę, 
czuł, jak krew cieknie mu po twarzy. Z uszu, z noz-
drzy, z oczu. Zewsząd. Głos powtarzał wciąż jego 
imię, to prawdziwe, a nieszczęśnik nie mógł być głu-
chy na te nawoływania. Już nie, nie w tym miejscu. 
Nie tu, gdzie wszystko się zaczęło.

Przebłysk bólu odsłonił przed nim echo przeszło-
ści. To znów ten dzień, dwudziesty szósty czerwca. 
Długie tygodnie przygotowań miały się ku końcowi. 
Wizje przepowiedziały szczegóły: czas, okoliczności 
i miejsce. To miejsce. Ilnau. Był wysłannikiem, czło-
wiekiem z misją. Ściganym przez demony.

Ludzie w czerni polowali na niego od dawna, ale 
zawsze byli krok za nim. Uważali go za wiedzącego 
za dużo szaleńca, którego trzeba powstrzymać za 
wszelką cenę. Mimo to wahali się, coś ich powstrzy-
mywało. Strach. Poznali jego tajemnicę. On jeden 
wiedział, jak to zrobić, jak ją uwolnić. Wtedy los go 
ubiegł. Głupi, ślepy los... Teraz mógł dokończyć dzie-
ła. Tylko on, bezimienny. Człowiek znikąd.

Mężczyzna wciąż był sam. Żywy pośród umar-
łych. Kroczył powoli po zarośniętej ulicy, prosto pod 
wyrwę pod kościołem. Powtarzał cicho słowa klucza, 
szepcząc zapomniane formuły w nieznanym języku. 
Ćwiczył ruchy otwarcia, wodząc palcami w powie-
trzu. Krok za krokiem zbliżał się do celu. Do pęknię-
tych kamieni pradawnego gmachu, do wizji z jego 
zapomnianych snów.

Obce, niezwykłe obrazy zaćmiły mu umysł. Prze-
niósł się świadomością gdzie indziej, w czas i prze-
strzeń. Wszystko ostre i żywe, jakby tam był. Widział 
koparkę wgryzającą się w gruz, zdzierającą kolejne 
warstwy podłoża. Patrzył, jak tytaniczna budowla 
przypominająca kopułę chwieje się pod kolejnym 
uderzeniem ciężkiej łyżki. Operator nie zważał 
na nawoływania kolegów, był głuchy na potworny 
zgrzyt metalu trącego o kamień. On też słyszał głos. 
Piękny, dźwięczny głos, potężniejszy niż cokolwiek 
na tym świecie. Następne uderzenie rozłupało ka-
mienną konstrukcję. Płyty pękły, zwaliły się do środ-
ka. I spadły prosto na kruchy cylinder z nieznanego, 
ciemnozielonego metalu.

Mężczyzna ześlizgnął się do dołu. Przeszedł 
przez zburzone mury świątyni. Stanął przed cylin-
drem. Tak blisko, by usłyszeć jego pulsowanie, by 
doświadczyć kojącego ciepła. Wtedy nareszcie po-
czuł ulgę. Przestała go dręczyć tak dobrze znana 
gorączka. Uczucia całkiem go opuściły; wreszcie był 

sobą. Odkrył wtedy, że tak naprawdę został całkiem 
sam... Wszystko to znał, wszystko widział. Tak dawno, 
dawno temu. Znów nie musiał biec, ale tym razem 
wyrwał się z pędu i przystanął. Wprost przed tym, 
czego się wyzbył. Przed Febrą. Wiedział, co musi 
zostać zrobione – co musi się stać. Jego dłonie po-
ruszyły się mimowolnie, usta same wypowiedziały 
niesłyszalne zaklęcia.

Mgła w Ilnau wyraźnie wezbrała. Wypływała 
z obiektu, rażąc wszystko dokoła zielenią. Kolor się 
ruszał. Pulsował, mienił. Ten opar, ciągnąca się przy 
ziemi chmura... Była żywa. Wyziew tańczył, pełzał 
jak wąż. Coraz szybciej i szybciej, więcej i więcej. 
Gaz, para. Cień, duch. Ciemna, prawie czarna zieleń. 
Monstrum. Groza. Zło. Febra.

To była tylko kwestia czasu.

Szymon Płuska
Członek Sekcji Literackiej OKF Fenix. 
Trzykrotny laureat „Literackiego Fenixa”, 
obecnie należy do jury tegoż konkursu. 
W chwilach wytchnienia od studiowania 
prawa i masakrowania płaskoziemców 
pisze literaturę grozy i science fiction 
inspirowaną twórczością H.P. Lovecrafta.
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