
NETFLIXOWEGO NETFLIXOWEGO 
WIEDZMINAWIEDZMINA OPISANIE OPISANIE

publicystykapublicystyka

wywiad z...wywiad z...

ANNA NIEZNAJANNA NIEZNAJ
MAGDALENA KUBASIEWICZMAGDALENA KUBASIEWICZ

MILENA WÓJTOWICZMILENA WÓJTOWICZ
ANETA JADOWSKAANETA JADOWSKA

opowiadaniaopowiadania

MIT O CHMURCEMIT O CHMURCE
I INNEI INNE

Magazyn bezpłatny| 05 | 2022 | ISSN:  2720-0019



gr
af

. a
nn

a 
za

dr
oż

na



WITAJ ZMATOWIEŃCZE!
O, Elden Ring! Co mogę powiedzieć? Po prawie 200 godzinach spę-
dzonych przy tobie, kiedy już redakcja straciła nadzieję na powrót 
naczelnego do pracy, przychodzę z kolejnym numerem! Tak, moi 
drodzy, takie jest prawo młodości, żeby sobie nadużywać czasu wol-
nego – a przynajmniej tak sobie to tłumaczę. A okazję ku temu mia-
łem podwójną, bo nie dość, że jako gracz przeżyłem drugą młodość, 
niejednokrotnie ginąc (o ironio!) w kolejnej grze From Software (na-
pisanej we współpracy z Georgem R.R. Martinem!), to jeszcze peł-
noletniość w tym roku osiąga nasz Opolski Klub Fantastyki „Fenix”!

Osiemnasty rok życia Fenixa to ostatni moment, żeby cieszyć się 
chwilami dzieciństwa. Postanowiłem więc wrócić z Krain Pomiędzy, 
by przynieść Wam do lektury wszystko, co udało mi się zebrać na 
świętowanie ostatnich chwil błogiej nieodpowiedzialności. Moi dro-
dzy! Przygotujcie się na porządną dawkę nostalgii i wspominek, jak 
to drzewiej bywało. Niniejszy numer poświęcony jest bajkom!

Zaczynamy nieco dojrzale, bo od Wiedźmina, ale niech pierwszy 
rzuci kamieniem ten, kto nie miał styczności z Geraltem z Rivii przed 
18 rokiem życia! Michał „Otak” Lityński wnikliwie analizuje, co Net-
flix z wiedźmińską franczyzą wyrabia i jak mu to wychodzi. Kiedyś 
wzdychali do Geralta Żebrowskiego, teraz wzdychają do Cavilla. Coś 
ten wiedźmin musi w sobie mieć, że zabijaniem potworów i wzdy-
chaniem za kobietami przyciąga rzesze fanów. Publicystykę zamyka 
Paweł Gajda, zapalony planszówkowicz, który grową pasję stara się 
krzewić w narodzie wraz ze swoim Rydułtowskim Klubem Miłośni-
ków Gier bez Prądu. W tym numerze opowie nam o planszówkach 
rodem z bajek. I w to mi graj!

Wywiadów w niniejszym numerze co niemiara! W związku 
z Opolskimi Spotkaniami Fantastycznymi i naszym corocznym kon-
kursem Literacki Fenix, postanowiłem zapytać autorki Hardej Hordy 
jak napisać dobre opowiadanie. Anna Nieznaj, Magdalena Kuba-
siewicz, Milena Wójtowicz i Aneta Jadowska zgodziły się podzielić 
z nami swoimi doświadczeniami, a mi nie pozostało nic innego, jak 
zachęcić do lektury wszystkich zainteresowanych pisarskim rzemio-
słem. Może to właśnie Wam przekażę statuetkę laureata następnej 
edycji Literackiego Fenixa? Tego życzę sobie i Wam!

No i znowu zagadałem się z Wojtkiem Mieczysławskim z wydaw-
nictwa Terminus! Ale co to była za rozmowa? Ha! W doborowym to-
warzystwie i królewskich warunkach Radia Sygnały nagraliśmy nasz 
wywiad-rzekę o książce, której wznowienie zbliża się wielkimi krokami! 
Mowa tutaj oczywiście o Lesie ożywionego mitu Roberta Holdstocka. 
Było Lemowo, teoretycznoliteracko, słowem: fantastycznie!

Ale, ale! Muszę się Wam pochwalić, że moim następnym go-
ściem była Martina Mandera-Rzepczyńska. Cudowna kobieta, a na 
dodatek pisarka! Wkrótce wyda następną część Opowieści Baby 
Tiny, ale zanim do tego dojdzie, zdążycie poczytać, jak to było z jej 
debiutem! Mało tego, drodzy czytelnicy, będziecie mieli niepowtarzal-
ną okazję zobaczyć, jak leży Wam styl Martiny i przekonać się na 
własnej skórze, jak to jest poczytać starą dobrą bajkę, w stylu tych, 
które opowiadali nam nasi dziadkowie – nostalgic vibes are coming!

Na deser zostawiam najsłodsze, co w naszej O!Fkowej spiżarni 
zostało i co tygrysy lubią najbardziej! Emilka Noczyńska i Nika Kłysz – 
korektorki naszego czasopisma, postanowiły zadebiutować na ła-
mach prasy ze swoimi opowiadaniami. Emilka postawiła na porząd-
ną parodię wattpadowych wypocin w bajkowym anturażu, a Nika 
sprawiła, że na powrót mogłem poczuć się jak dziecko i było mi z tym 
cudownie. Mam nadzieję, że i Wam, drodzy czytelnicy, pomożemy 
przywrócić ciepłe wspomnienia.

Miłej lektury i do zobaczenia!
Maciej Janocha

MACIEJ JANOCHA
Polonista z wykształcenia. Przyszły nauczyciel i aspi-
rujący pisarz fantasy. Pomysłodawca i przewodniczący 
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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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Adaptacja to nie skopiowanie książki 
jeden do jednego. To po prostu przero-
bienie książki na serial, film lub grę. Na 

całe szczęście Netflix to rozumie. To, co spraw-
dza się w książce, niekoniecznie zadziała 
w innej formie. Podczas gdy książce ujdzie na 
sucho rozdział w całości poświęcony dialogom, 
urozmaicony opisami postaci i otoczenia, w wi-
zualnej adaptacji postacie i otoczenie widzi-
my sami, więc jesteśmy skazani na słuchanie 
ekspozycji. Musi więc coś się dziać, byśmy nie 
przysnęli. Nudno się też ogląda idealną kopię 
książki, bo przez to nie ma żadnego napięcia, 
ponieważ doskonale wiadomo co, z kim, kiedy, 
jak i gdzie się stanie. I Netflix to rozumie. Jesz-
cze większe oburzenie niż zmiany względem 
książki wywołali czarnoskórzy aktorzy grający 
zarówno ludzi, elfów, czarodziejów, czarodziej-
ki, jak i wiedźminów, pomimo iż, jak wspomina 
fanpage Na Niebiesko, w mitologii nordyckiej 
istnieją żyjące w podziemiach czarne elfy zwa-
ne też mrocznymi, o skórze czarnej jak smoła. 
Fandomowicze rozeźleni z tego powodu proro-
kowali też pojawienie się wątków feministycz-
nych i LGBT+. Nie wiem, czego w Wiedźminie 
szukają turbosłowianie oburzający się, że net-
flixowa adaptacja jest za mało słowiańska. Jak 
wspomina kolejna słynna pasta, w Wiedźmi-
nie przeważają mitologie celtyckie, nordyckie 
i arturiańskie, postacie mają niesłowiańskie 
imiona, wiele jest inspiracji niesłowiańskimi 
baśniami i zachodnim fantasy, a sam Andrzej 
Sapkowski za słowiańskością nie przepada. 
Należę więc do ludzi, którzy uważają, że Netflix 
rozumie przesłanie serii wiedźmińskiej. Widać 
to zarówno po serialu live action, jak i anime. 
Przyjrzyjmy się im zatem. 

Wiedźmin – serial live action
Sezon pierwszy ekranizuje dwa pierwsze tomy 
opowiadań, drugi zaś opiera się na pierwszym 
tomie sagi pod tytułem Krew Elfów. Pojawi się 
więc masakra w Blaviken i strzyga, nie zoba-
czymy jednak opowiadania z Dopplerem i Essi 
Daven. W zamian za to poznamy przeszłość 
Yennefer, dowiemy się, co działo się z Ciri po-
między rzezią Cintry a odnalezieniem jej przez 
Geralta, poznamy też lepiej szczegóły pobytu 
Dziecka Przeznaczenia w Kaer Morhen. Uj-

rzymy też wiedźmińsko-czarodziejskie szko-
lenie Ciri. Poznamy też, znacznie wcześniej 
niż w książkach, zarówno Cahira oraz Frin-
gillę, jak i Francescę i Emhyra. Ale nie bójcie 
się, Geralt, Jaskier, Rience, Nenneke, Dijkstra, 
Filippa, Codringher, Fenn, Vilgefortz, Vesemir, 
inni wiedźmini i czarodziejki oraz czarodzieje 
też będą. Przyjrzyjmy się zatem postaciom, 
bez których nie byłoby tej wspaniałej historii. 
Zacznijmy od białowłosego łowcy potworów. 
W rolę naszego wiedźmina wciela się Henry 
Cavill. I robi to kapitalnie, mimo iż ma on swoją 
własną wizję Geralta. Cavillowy wiedźmin jest 
małomówny i konkretny, nie owija w bawełnę. 
Zgrywa zimnego twardziela, choć tak napraw-
dę jest dobry, uprzejmy, miły i skromny. Podob-
nie jak książkowy Geralt, Cavillowy też zmaga 
się z uprzedzeniami na tle rasowym – mimo 
tego bez wahania pomaga innym. W relacjach 
z Jaskrem mimo dystansu przejawia ogromną 
chemię względem gadatliwego barda. Oczywi-
ście nie zabrakło też burzliwego romansu, jaki 
łączy Geralta i Yennefer. Mimo iż początkowo 
netflixowy Geralt ucieka przed przeznacze-
niem każącym zaopiekować mu się Ciri, gdy 
w końcu decyduje się ją odnaleźć, jest dla niej 
jak ojciec i wszystko, co zagraża jego córce, 
ma przesrane. Ale o bliskich Geralta za chwi-
lę, bo trzeba jeszcze wspomnieć o tym, jak 
epickie sceny walk napisano Henry’emu i jak 
epicko je odegrał. Już w pierwszym odcinku 
drugiego sezonu zobaczymy nakręconą bez 
dubli i na jednym ujęciu scenę walki Geralta 
ze zbirami Renfri, którą Henry Cavill odegrał 
w całości we własnej osobie. A to dopiero po-
czątek! Czeka nas jeszcze pojedynek Geralta 
ze strzygą, bruxą oraz braćmi Michelet. A to 
tylko niektóre z batalii, jakie czekają tytuło-
wego wiedźmina. Można też wspomnieć, iż 
Henry sam jest wielkim fanem wiedźmińskiej 
serii, przeczytał ją w całości, grał we wszyst-
kie gry, a w trakcie kręcenia serialu zdarzało 
mu się wtrącać i składać propozycję dodania 
jakiegoś dialogu z książki, podobnie jak robił 
to Ian McKellen w trakcie kręcenia filmowych 
Władcy Pierścieni i Hobbita. Zachwytów nad 
grą Henry’ego nie kryje też sam Andrzej Sap-
kowski, porównujący Cavilla do odgrywające-
go Aragorna Viggo Mortensena. 

W kategorii gry aktorskiej z Cavillem kon-
kuruje grający Jaskra Joey Batey. Nasz ulubio-
ny bard w jego wykonaniu to wulkan energii. 
Idealnie kontrastuje z cichym i spokojnym Ge-
raltem. W serialu Geralt i Jaskier spotykają się 
pierwszy raz. Artysta od razu przyczepia się 
do łowcy potworów niczym rzep. Rzecz jasna 
to Jaskrowi zawdzięczamy najwięcej humoru 
występującego w serii. Zgodzę się z jedną 
z tez, głoszącą, iż relacja serialowego Geral-
ta i Jaskra przypomina tę Shreka i Osła. Coś 
w tym jest. Nie znaczy to, iż Jaskier jest tylko 
i wyłącznie comic reliefem. Stara się być jak 
najlepszym przyjacielem dla Geralta i wspie-
rać go najlepiej jak umie. Należy też docenić 
to, jak empatycznym człowiekiem jest Jaskier. 
Bezinteresownie pomaga prześladowanym 
elfom, uważa to wręcz za swoje zadanie jako 
artysty, twierdzi bowiem, iż artysta powinien 
stawiać się na miejscu innych. Przewiduje też, 
że ludzie nienawidzący każdego, kto jest inny, 
zaczną prześladować artystów w momencie, 
gdy elfów już zabraknie. Mimo iż Jaskier jest 
bardem, a nie wojownikiem, nie można mu 
odmówić odwagi, o czym świadczy ruszenie 
na pomoc przyjaciołom i krzywdzonym. I robi 
to wszystko, nie tracąc swojego Jaskrowego 
stylu bycia. 

Serial bardzo rozwija postać Yennefer. 
W książce poznajemy ją już jako doświad-
czoną czarodziejkę. Serial przedstawia nam 
ją jeszcze jako zdeformowaną dziewczynę, 
prześladowaną zarówno przez rodzinę, jak 
i otoczenie. Nie ma lekko, nawet gdy po od-
kryciu magicznych zdolności trafia do Aretuzy, 
akademii dla czarodziejek. Co prawda zysku-
je magię, lecz wciąż czuje się gorsza z racji 
swego wyglądu. Poprawia go więc magią, pła-
cąc jednak za to straszliwą cenę. Nie ma też 
specjalnie jak liczyć na czyjąkolwiek pomoc. 
Jej mentorka Tissaia docenia ją i obdarza 
uczuciem, dopiero gdy Yen staje się i piękna, 
i potężna. Jej pierwszy kochanek Istredd każe 
jej wybierać między sobą a jej marzeniami. Po 
poznaniu Geralta i zakochaniu się w nim, iż 
sprawy idą ku dobremu, jednak oka-zuje się, 
że relacja z podobnie zagubionym jak Yen 
wiedźminiem nie jest usłana różami. A to tylko 
początek  kłopotów Yennefer. W serialu czarno- 

Netflixowego Netflixowego 
WiedźminaWiedźmina  
opisaNieopisaNie
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włosa czarodziejka bardziej przypomina 
mierzącą się z nieprzyjaznym światem, mu-
szącą o wszystko walczyć kobietę czynu niż 
książkową potężną czarodziejkę, co ma pozy-
cję nie do ruszenia. Czarodziejka odegra też 
dużą rolę w bitwie pod Sodden, w książkach 
przywoływanej jedynie w relacjach świadków, 
zaś w serialu pokazanej bezpośrednio. Z net-
flixową Yen łatwiej się utożsamić, gdyż mimo 
magicznych mocy wciąż jest człowiekiem ze 
wszystkimi swoimi zaletami i wadami. Odgry-
wająca Yennefer Anya Chalotra wykonała ka-
wał dobrej roboty. 

Podobnie jak w przypadku Yennefer, Net-
flix rozwinął nam postać Ciri. Mamy bowiem 
okazję zobaczyć, jak wyglądało jej życie na 
dworze Cintry pod okiem jej surowej, lecz ko-
chającej babci Calanthe. Będzie nam też dane 
zobaczyć, jak toczyły się jej losy po tym, jak 
uciekła z płonącego miasta. Netflixowa Ciri 
jest chyba najbardziej zagubioną postacią. Nie 
dość, że straciła całą rodzinę, musi szukać 
jakiegoś tam Geralta, to jeszcze odkrywa, iż 
posiada dziwne i potężne moce, o których nie 
ma bladego pojęcia. Szukając odpowiedzi, od-
krywa, jak wygląda życie i świat poza murami 
jej zamku, zarówno przed, jak i po spotkaniu 
wiedźmina. Na relacjach Ciri z Geraltem serial 
skupia się bardzo mocno. Białowłosy udowad-
nia, iż więzy krwi nie są konieczne, by być do-
brym ojcem. To dzięki Geraltowi Ciri jest w sta-
nie ze wszystkim sobie poradzić, zarówno 
z uczuciami, jak i tajemniczymi zdolnościami. 

Poznamy też znacznie wcześniej Cahira, 
jeszcze jako fanatycznego i okrutnego gene-
rała Nilfgaardu. Towarzyszy mu również uka-
zująca się wcześniej niż w książce Fringilla 
Vigo, która nie zamierza jak jakiś NPC czekać, 
aż podejdzie do niej Geralt, więc idzie po tru-
pach do celu, jakim są pozycja, władza i po-
tęga. Inne czarodziejki też nie próżnują. Triss 
niejeden raz wesprze Geralta i Ciri, a France-
sca w towarzystwie elfiego króla Filevandrela 
zrobi wszystko, by wywalczyć elfom choćby 
skrawek ziemi i wolności. 

Podczas gdy w książce inni wiedźmini 
towarzyszyli nam ledwo w jednym rozdziale, 
w serialu będzie ich więcej. Zobaczymy więc 
sympatycznego Cona, wrednego Lamberta, 
zbuntowanego Eskela i surowego, lecz troskli-
wego Vesemira. Serial zafunduje nam również 
sceny walk z ich udziałem, gdyż szkoda by 
było, gdyby tylko sobie stali w tle. Adaptacja 
poświęca też więcej uwagi relacjom Geralta 
z innymi wiedźminami, zwłaszcza z Vesemi-
rem będącym Geraltowi nie tylko mentorem, 
ale również namiastką ojca. Ciri również na-
wiąże stosunki z innymi łowcami potworów. 

Zawiedzeni też nie będą fani Sigismunda 
Dijkstry. Wciela się w niego Graham McTavish, 
znany z roli krasnoluda Dwalina w filmowym 
Hobbicie. Udowadnia, że podobnie jak rola 
wojownika, nie jest mu obca rola przebiegłe-
go, inteligentnego i bezlitosnego szefa redań-

skiego wywiadu. Towarzyszy mu też puchata 
Filippa.

Niech fani Białego Płomienia Tańczącego 
na Kurhanach Wrogów będą spokojni. Emhyr 
też będzie.

Koniecznie trzeba poświęcić uwagę efek-
tom specjalnym kreującym niesamowite potwo-
ry. Kikimora wygląda jak dziecko orka i pająka. 
Strzyga nie dość, iż grana przez kaskadera 
w kostiumie zamiast CGI, jest tak creepy, że 
ciągnie za sobą własną pępowinę. Złoty smok, 
mimo iż dostojny i potężny, ma lekko sękatą 
sylwetkę sugerującą, że jest jednym z naj-
starszych w swym gatunku. Za wyskakujące 
z ziemi ghule częściowo odpowiadają aktorzy 
w kostiumach. Leszy, wij i Czernobog, prawie 
w całości zrobieni za pomocą CGI, robią feno-
menalne wrażenie, podobnie bazyliszki. Po-
chwała należy się również za charakteryzację 
zaklętego w bestię Nivellena. Zbroje Jeźdźców 
Dzikiego Gonu są bardzo dopracowane. Moim 
faworytem zaś jest bruxa, zwłaszcza jej niepo-
kojący sposób poruszania się przypominający 
przyspieszony film. Twórcy tak sobie umiłowali 
potwory, że aż jednego z nich uczynili jednym 
z głównych antagonistów. 

Gdy czytało się Wiedźmina ze zrozumie-
niem i wie się, czym jest adaptacja, wtedy 
z netflixowym Wiedźminem można się dobrze 
bawić.

Wiedźmin: Zmora Wilka
Netflix rozumie, że filmy i seriale aktorskie nie 
są jedynym nośnikiem fantasy. Udowodnił to 
takimi produkcjami, jak Castlevania, Arcane, 
Trese i Seis Manos. Produkcje te dały życie 
swego rodzaju nowemu gatunkowi: netflixowe-
mu anime. Spin-off Wiedźmina Netflix również 
postanowił uczynić animacją. A wybór tematy-
ki nie był przypadkowy. 

Nie wszystkie wydarzenia w historii wiedź-
mińskiego uniwersum były dokładnie opisane. 
Taką na przykład bitwę pod Sodden znamy tyl-
ko z relacji świadków i podań. Tak samo z ob-
lężeniem Kaer Morhen, siedziby wiedźminów, 
Szkoły Wilka, z której pochodzi Geralt. O tych 
wydarzeniach traktuje właśnie Zmora Wilka. 
Jej protagonistą jest młody (jak na wiedźmina) 
Vesemir, który ku swemu zdziwieniu odkrywa, 
iż upolowany przez niego leszy potrafi mó-
wić, czego oficjalnie owe potwory nie potrafią. 
W dodatku stwór odzywa się w dawno wymar-
łym elfim dialekcie. Prócz tego ataki potworów 
nasilają się i wydają się coraz bardziej zorga-
nizowane, zupełnie jakby ktoś im przewodził. 
Nie jest to jedyny problem Vesemira i innych 
wiedźminów. Uprzedzona do zmutowanych 
łowców potworów czarodziejka Tetra Gilcrest 
prowadzi oszczerczą nagonkę na wiedźminów, 
dążąc do jak największego uprzykrzenia im ży-
cia i oskarżając ich o liczne przestępstwa, cze-
mu przeciwstawia się przyjazna wiedźminom 
Lady Zerbst. Mało tego, przyjaciel Vesemira, 
elfi przywódca Filevandrel (pojawiający się też 

w książkach i serialu live action) wiąże spra-
wę gadającego leszego i potwornych ataków 
z tajemniczymi zaginięciami młodych elfickich 
dziewczyn. Nad wiedźminami zbierają się 
czarne chmury. 

Wiedźmin: Zmora Wilka przedstawi nam 
niepokazany w książkach okres, w którym 
wiedźmini nie byli na wymarciu. Zmutowani 
wojownicy wręcz obawiają się, że potworów 
do upolowania nie starczy dla wszystkich i nie 
będzie czego przehulać w karczmie i zamtu-
zie. Gdy nie ma w okolicy żadnego grasujące-
go złego stworzenia, niektórzy z wiedźminów 
łapią się niewiedźmińskich robót, na przykład 
zabójstw na zlecenie i innych przestępstw. 
Ludzie więc do jednego worka wrzucają i ban-
dytów, i uczciwych wiedźminów polujących 
tylko na potwory. Swoje też robi zwykły ludzki 
strach przed innością. A nikt przecież nie jest 
tak inny, jak zmodyfikowani magicznie i ge-
netycznie wojownicy będący żywą bronią do 
walki z potworami. Wiedźmini są więc przez 
ludzi znienawidzeni podobnie jak elfy, krasno-
ludy i inni nieludzie. I nie zmienia tego fakt, iż 
mutanci giną w walce z potworami, aby zwykli 
ludzie mogli spać spokojnie. Upolowawszy za-
bijającą niewinne dzieci bestię, Vesemir musi 
wysłuchiwać, jak to on i inni wiedźmini doznają 
ekstazy, gdy zabijają i torturują niewinnych lu-
dzi. Wiedźmini, nawet gdy było ich wiele, nie 
mieli lekko. 

Vesemir zdaje się jednak nie przejmować 
uprzedzeniami. Wysłuchawszy, jaki to z niego 
potwór, wzrusza ramionami, idzie do knajpki 
zafundować sobie najlepsze jedzenie i najlep-
szy trunek. Kto bogatemu zabroni? Vesemir 
bowiem jest jednym z najlepszych wiedźmi-
nów swoich czasów. Każdy potwór, który sta-
nie mu naprzeciw, ginie od miecza naszego 
protagonisty. Nie przegapia zarówno żadnego 
dobrze płatnego zlecenia, jak i łatwego pienią-
dza, na przykład znajdującego się w miesz-
kach napotkanych trupów nieszczęśników, 
którzy padli ofiarą potworów. Dzięki swym ta-
lentom i szczęściu Vesemir z każdego polowa-
nia wraca z trofeami i pełnymi sakiewkami, bu-
dząc podziw i zazdrość. Sława i pieniądze są 
bowiem dla niego kwintesencją bycia wiedźmi-
nem. O tym marzył i tego pragnął, gdy jeszcze 
jako człowiek sam z własnej nieprzymuszonej 
woli przybył do Kaer Morhen, aby zostać łowcą 
potworów. Choć czasami sława i pieniądze za 
bardzo uderzają Vesemirowi do głowy, ma on 
serce po właściwej stronie. 

Vesemir nie stałby się tak dobrą maszyną 
do zabijania, gdyby nie jego mentor, wiedźmin 
imieniem Deglan. Poznajemy go jako najstar-
szego wiedźmina swoich czasów, prawdzi-
wego weterana polowań na potwory. Deglan 
nie tylko anihiluje bestie, ale stara się też je 
poznać i zbadać, aby wiedzieć, jak najsku-
teczniej je uśmiercić. Nie jest bezmózgim rę-
bajłą. Rozumie, iż wiedźmin nie może polegać 
wyłącznie na mieczach i muskułach. Musi też 
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mieć instynkt i po prostu umieć myśleć, a co 
najważniejsze, nigdy się nie wahać, gdyż wąt-
pliwości dla wiedźmina oznaczają śmierć od 
kłów i szponów bestii, na którą poluje. Deglan 
rozumie też, że wiedźmini muszą dbać o wi-
zerunek. Gani więc innych łowców, gdy ci coś 
przeskrobią, bo i bez tego ludzie widzą w ich 
gatunku potwory i bandytów. Ale mimo prze-
win swych podopiecznych, zawsze stanie po 
ich stronie i będzie ich zaciekle bronił. 

Nikt bardziej nie nienawidzi wiedźminów 
niż czarodziejka Tetra Gilcrest. Ona i jej pod-
komendni prowadzą oszczerczą kampanię 
propagandową przeciwko łowcom potworów. 
Aktywnie działają też na dworze królewskim, 
chcąc uzyskać jego poparcie w walce prze-
ciwko łowcom potworów. Tetra podejrzewa 
wiedźminów o zwykłą bandyterkę i szarlatań-
stwo. Nie przegapi żadnej okazji, aby udowod-
nić swoje racje. A ta nadarza się wraz z serią 
niewyjaśnionych ataków na ludzi. Czarodziej-
ka wierzy, że odpowiadają za nie wiedźmini, 
a przynajmniej chce, by tak było. Aby udowod-
nić swoje racje, Tetra gotowa jest przeprowa-
dzić śledztwo, nawet jeśli będzie to oznaczało 
współpracę z jednym ze znienawidzonych 
przez nią wiedźminów, czyli z Vesemirem. 

Jedynym sojusznikiem mutantów jest Lady 
Zerbst, wiekowa arystokratka i doradczyni sa-

mego króla. Przeciwstawia się kampanii nie-
nawiści, zauważając brak dowodów na zbrod-
nie lub ich małą wiarygodność. To dzięki niej 
Vesemir bierze udział w śledztwie, aby móc 
udowodnić niewinność swego cechu. Zerbst 
pomaga nie tylko wiedźminom. Z własnej woli 
i inicjatywy prowadzi sierociniec. W jej natu-
rze jest stawać po stronie prześladowanych 
i porzuconych, a nawet osłaniać ich własną 
piersią. 

Jedną z lepszych cech Zmory Wilka jest 
płynna i dynamiczna animacja fenomenalnie 
pokazująca sceny akcji i walki. Na wysokim 
poziomie stoi też design postaci i potworów. 
Podobnie jak w live action, każdy z wiedźmi-
nów walczy inną bronią i nosi inny pancerz, 
rzecz jasna wszyscy mają różny wygląd. Nie 
ma więc mowy o „kopiuj/wklej” dla ułatwienia. 
Twórcy postarali się również o oddanie bru-
talności, zarówno tej dosłownej, jak i świata 
przedstawionego. Dokładnie zobaczymy, co 
dzieje się z ciałami postaci, gdy zostaną one 
potraktowane bronią lub szponami i kłami po-
tworów. A los ten spotyka tam każdego bez 
względu na wiek i płeć. Nie muszę więc wspo-
minać, że to animacja dla dorosłych i dzieci 
mogą ją oglądać co najwyżej pod nadzorem 
dorosłych opiekunów. 

Na pochwałę zasługuje również ścieżka 
dźwiękowa idealnie podkreślająca klimat i dy-
namikę produkcji. 

Wiedźmin: Zmora Wilka udowadnia, iż 
animacja jest równie dobrym nośnikiem wiedź-
mińskiej serii co książki, komiksy, gry, filmy 
i seriale. 

Fenomen Wiedźmina i dalsze plany
Wiadome jest, iż gry odegrały sporą rolę w wy-
promowaniu Wiedźmina na świecie. Pamiętaj-
my też, że w gry nie wszyscy grają, są ludzie 
wolący relaksować się przed filmami i seriala-
mi. Nie każdemu chce się nabywać drogą kon-
solę lub za równie wielkie pieniądze montować 
komputer NASA oraz kupować grę pokrojoną 

na DLC i tracić czas na pobieranie łatek sys-
temowych. Nie każdy też w gry grać umie, 
a nie ma przecież powszechnego obowiązku 
umiejętności grania. Netflixowy Wiedźmin jest 
dla wszystkich, zarówno Polaków, jak i innych 
nacji, zarówno dla graczy, jak i fanów seriali, 
a nie dla kasty wybrańców. Każdy zasługuje 
na to, by Wiedźminem się cieszyć, a nie tylko 
Polacy i gracze.

Według mnie swoją popularność na zacho-
dzie serial zawdzięcza nie tylko tym, iż powstał 
w rejonie Europy niekojarzonym z fantastyką. 
Wbrew pozorom białowłosy łowca potworów 
podobny jest to Conana Barbarzyńcy. Obaj 
ci wojownicy przemierzają nieprzyjazny im 
świat i obaj muszą w nim przeżyć. Z kolei 
prześladowani za swoją inność wiedźmini, elfy, 
krasnoludy, niziołki, gnomy i driady przypomi-
nają mutantów z X-menów. Sam Geralt przy-
pomina też ostatniego sprawiedliwego łowcę 
nagród-rewolwerowca z Dzikiego Zachodu, 
który robi porządek z bandytami i toczy z nimi 
widowiskowe pojedynki. Młodsi widzowie 
poznają jednego ze swych pierwszych boha-
terów, a starsi przypomną sobie, jak oglądali 
przygody Herkulesa oraz Xeny, Wojowniczej 
Księżniczki. 

Co dalej z netflixowym Wiedźminem? Póki 
co czekamy na Wiedźmina: Rodowód Krwi, 
serial live action dziejący się 1200 lat przed 
Geraltem. Opowiadać on będzie o koniunkcji 
sfer i pierwszym wiedźminie, a protagonistami 
będą wojowniczka Éile, niegdyś będąca gwar-
dzistką królowej, a obecnie podróżującą Ajko 
oraz wędrowną muzykantką, szukający ze-
msty wojownik Fjall z klanu wojowników chro-
niących króla, a także Scían będąca ostatnią 
z plemienia koczowniczych elfów-szermierzy 
i szukająca ostrza skradzionego jej plemieniu. 
Do premiery jeszcze sporo czasu, a produkcji 
już się obrywa za czarnoskóre elfy. Ja za to 
czekam na nią z niecierpliwością, gdyż wiele 
wskazuje na to, że do mojego panteonu wo-
jowniczek obok Sal Kakofonii i Clare dołączą 
następne bohaterki. Nie pogardziłbym też ko-
lejną animacją z uniwersum Wiedźmina. 

Nie wiem, jak wy, ale ja pękam z dumy, 
widząc serię fantasy z naszego kraju, tak po-
dobającą się na świecie. Gry nie wystarczyły 
i musiał powstać serial live action, film anime 
oraz prequelowy serial live action.

Michał „Otak” Lityński
Geek, weeb oraz pasjo-

nat historii. Amatorsko 

pisze fanfiki i recenzje. 

Słuchając muzyki (naj-

częściej rock i metal), 

wyobraża sobie epickie 

akcje z ulubionych serii. 

Uważa też, iż historia 

może opowiadać o wy-

darzeniach i ludziach równie epickich co akcje i boha-

terowie z serii jak np. Wiedźmin. Szczególnie uwielbia 

serie z badassowymi wojowniczkami.
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KK ażda gra planszowa prezentu-
je inną, jedyną w swoim rodzaju 
rzeczywistość, którą można eks-

plorować poprzez podjęcie rozgrywki. Przed 
rozpoczęciem trzeba zapoznać się z instruk-
cją – bardzo często znajdziemy w niej opis 
fabularny, przedstawiający nam  świat, w który 
mamy się zanurzyć. Niektóre z takich wpro-
wadzeń zadziwiają strasznymi potworami lub 
przyszłą, jeszcze nieosiągalną technologią. Są 
jednak też takie, które przenoszą nas w rze-
czywistość poznaną już w dzieciństwie – świat 
bajek, których nie trzeba nikomu przedstawiać. 
Jedno spojrzenie na okładkę gry wystarcza, 
by wróciły wspomnienia z młodości, w której 
z wypiekami na twarzy czytaliśmy przed snem 
książkę. Ale czy faktycznie takie planszówki 
pokazują znany nam świat bajek?

Zanim skupimy się na grach, przypomi-
nając sobie opowieści z dzieciństwa, należy 
zastanowić się, w jakim wieku warto zacząć 
przygodę z planszówkami oraz co możemy 
zyskać, poświęcając się tego rodzaju rozrywce. 
Poprzez zabawę gracze zdobywają umiejętno-
ści poznawcze, ćwiczą planowanie, koncentra-
cję, a przede wszystkim kształtują wyobraźnię. 
Z tego powodu im szybciej rozpoczniemy swo-
ją przygodę z grami, tym większą możliwość 
rozwoju posiadamy. Właśnie dlatego wy-
dawnictwa coraz częściej tworzą pozycje dla 
małych graczy, aby ci już w wieku 3 lat mogli 
poznać wspaniały świat planszówek. A czy ist-
nieje lepszy sposób na przekonanie dziecka 
do zabawy, niż pokazanie mu postaci z jego 
ulubionej bajki? 

Każdy z nas słyszał o Czerwonym Kap-
turku, Trzech Małych Świnkach czy Śpiącej 
Królewnie. Jednak pewnie nie każdy zna gry, 
które pozwalają nam zapoznać się z historią 
tych bohaterów oraz zadecydować o ich przy-
szłych losach. W serii Smart Games znaleźć 
możemy od groma wspaniałych planszówek, 
które umożliwiają ćwiczenie wielu przydatnych 
umiejętności. W dodatku są one tworzone na 
bazie wspomnianych wcześniej bajek. Pod-
czas grania w Śpiącą Królewnę będziemy mie-
li możliwość uratowania tytułowej bohaterki 
tkwiącej w zamku otoczonym zawiłymi labiryn-
tami. Przeszkodą utrudniającą nam wykonanie 
tego zadania okaże się smok. Smok i Śpiąca 
Królewna? Czy to ta sama bajka? Wydaje mi 

się, że nie! Jednak dzieci podczas zabawy 
będą ćwiczyły logiczne myślenie, a przede 
wszystkim dobrze się bawiły, ratując głów-
ną bohaterkę. Śpiąca Królewna zaskoczyła 
nas smokiem – czy w pozostałych pozycjach 
również znajdziemy takie niespodzianki? Na 
szczęście Czerwony Kapturek nie odbiega aż 
tak bardzo od oryginału braci Grimm. W grze 
czekają na nas m.in. tytułowa bohaterka oraz 
wilk. Zadaniem młodego gracza jest ułożenie 
ścieżki, którą Kapturek bezpiecznie przejdzie 
prosto do domku babci. Podobne wyzwanie 
czeka nas podczas gry w Jasia i Magiczną 
Fasolę. Tym razem musimy ułożyć odpowied-
nie elementy zaczarowanej rośliny, by po-
móc chłopcu dostać się do ukrytego wysoko 
w chmurach zamku olbrzyma.

Mogłoby się wydawać, że mówiąc o grach 
planszowych przenoszących nas w świat ba-
jek, będziemy skupiać się jedynie na tych prze-
znaczonych typowo dla dzieci. Nic bardziej 
mylnego! Gdy tylko nasza pociecha podrośnie, 
a powyższe propozycje przestaną być dla niej 
wyzwaniem, czeka nas prawdziwa rewolucja – 
zmiana, która każdego fana planszówek nie-
zmiernie ucieszy. Od tego momentu to nie my 
będziemy grać z dzieckiem, lecz ono z nami! 
W tym momencie przydadzą nam się pozycje, 
które będą dla młodego gracza nowym, trud-
niejszym wyzwaniem. Nawet w tym przypadku 
mamy możliwość rozpoczęcia przygody od 
planszówek zabierających nas w świat bajek. 
Może od zawsze chcieliście stać się superbo-
haterami? Albo jednak bardziej pasują wam 
średniowieczne klimaty? Dla każdego znajdzie 
się gra, w której będzie mógł się odnaleźć. 
Trudno zdecydować, od czego zacząć, gdy 
możliwości jest aż tyle. Musimy jednak spró-
bować wybrać coś na początek. Splendor to 
świetna propozycja. Planszówka została w do-
datku wydana w wersji Marvel, dzięki czemu 
gracze mają możliwość pozyskiwania boha-
terów lub złoczyńców, których losy poznawali 
w komiksach czy bajkach. Proste zasady oraz 
tematyka zaczerpnięta z popularnej serii o su-
perbohaterach gwarantują przyjemnie spędzo-
ny czas na rozgrywce zarówno osobom po-
czątkującym, jak i zaawansowanym. Jednak 
Splendor to nie jedyna gra osadzona w świe-
cie bohaterów Marvela. Jeśli jesteście wielki-
mi fanami tego uniwersum, Marvel United to 

kolejna propozycja dla was. Dzięki koopera-
cji możecie stanąć ramię w ramię przeciwko 
łotrowi, który sieje zniszczenie, by przejąć 
kontrolę nad światem. Karty łotrów tworzą oś 
fabularną historii, w której to wy jako superbo-
haterowie musicie podejmować odpowiednie 
decyzje, mające zapobiec nadchodzącemu za-
grożeniu. Jeśli jednak ratowanie świata nie jest 
dla was, ponieważ wolicie spokojnie zająć się 
swoim straganem na targu – nic straconego! 
W tym przypadku idealny będzie Szeryf z Not-
tingham. Uważajcie na Szeryfa, gdyż nie dla 
każdego jest łaskawy. Możecie zostać przez 
niego zatrzymani w celu kontroli towaru, który 
będziecie próbowali przemycić na targowisko. 
Wcześniej możecie się z nim dogadać, by tym 
razem was oszczędził, oferując mu pieniądze, 
a nawet produkty z waszego stoiska. Podczas 
gry każdy będzie miał okazję wykazać się za-
równo w roli szeryfa, jak i przemytnika. Kto 
z was najlepiej odczyta zamiary przeciwników 
i zdobędzie największy majątek? 

Gier osadzonych w świecie bajek jest 
mnóstwo. Zastanawialiście się kiedyś dlacze-
go? Całkiem możliwe, że jest to spowodowane 
obecnością naszego wewnętrznego dziecka, 
dzięki któremu zarówno kiedyś, jak i teraz 
chcemy zostać superbohaterem, księżniczką 
lub księciem z bajki. Czasem więc warto po-
zwolić sobie na chwilę przyjemności, by cho-
ciaż w grze spełnić jedno ze swoich marzeń. 
Co prawda nie wszystkie planszówki przedsta-
wiają historię znaną nam z bajek, ale trzeba 
pamiętać, że podczas rozgrywki tworzymy ją 
sami. Nie ma więc na co czekać. Czas rozpo-
czynać kolejną przygodę!

Paweł „Wppxis” Gajda
Z wykształcenia auto-

matyk. Prezes stowa-

rzyszenia GRYdułtowy. 

Miłośnik wszelkiego ro-

dzaju gier bez prądu. Za-

palony gracz, uwielbia-

jący mózgożerne tytuły. 

Tester oraz początkujący 

autor gier planszowych.

Czy gry planszowe Czy gry planszowe 
mogą przenieść nasmogą przenieść nas

w świat bajek?w świat bajek?
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Szeryf z Nottingham – towarzyska gra karciana 
pozwalająca od 3 do 5 osobom przenieść się 
do Anglii czasów księcia Jana. Każdy prowa-
dzi swoje małe targowisko, jednak nie wszyscy 
kupcy i urzędnicy są do końca uczciwi. Pozwala 
to graczom na sterowanie towarzyszącymi roz-
grywce emocjami. Kupcy starają się przewieźć 
na stragan nielegalną kontrabandę. Zadaniem 
szeryfa jest ustalenie, kto robi coś zabronione-
go, a kto tylko blefuje. Jeśli kupiec nie czuje się 
pewnie ze swoimi towarami, może zaoferować 
łapówkę, ale czy to nie wzbudzi podejrzeń sze-
ryfa? Odczytujcie intencje innych graczy, oszu-
kujcie i blefujcie, by zyskać największy majątek, 
a tym samym chwałę na słynnym rynku w Not-
tingham.

Śpiąca Królewna – gra logiczna dla dziecka 
w wieku od 3 do 7 lat. Młody gracz musi w niej 
pomóc rycerzowi dotrzeć do tytułowej boha-
terki lub ułatwić jej wydostanie się z zawiłego 
labiryntu. Gra daje możliwość zmierzenia się 
z 60 zadaniami o rosnącym poziomie trudności. 
Kolorowe, wytrzymałe komponenty sprawiają, 
że rozgrywka jest przyjemną nauką poprzez 
zabawę.

Czerwony Kapturek – łamigłówka przeznaczona 
dla dzieci od 4 do 7 roku życia. Tytułowa boha-
terka potrzebuje pomocy w dotarciu do babci. 
Dziecko musi ułożyć z plastikowych kompo-
nentów odpowiednią ścieżkę , która doprowadzi 
bohaterkę do domku babuni. Podczas rozgryw-
ki na gracza czeka 48 wymagających wyzwań 
o różnych poziomach trudności. W kolejnych 
etapach pojawiają się elementy utrudniające 
rozwiązanie zadania. 

Jaś i Magiczna Fasola – gra przeznaczona dla 
dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Cechuje ją zaska-
kująca mechanika, wymagająca od dziecka wy-
obraźni i umiejętności przewidywania. Celem 
rozgrywki jest pomoc tytułowemu bohaterowi 
we wspięciu się na odpowiednią magiczną faso-
lę, którą gracz musi ułożyć poprzez wsuwanie 
jej elementów w odpowiednie kolumny. Utrud-
nieniem są jednak komponenty, które obracają 
się podczas opadania. Gra oferuje 60 łamigłó-
wek do rozwiązania. 

Splendor Marvel – ekonomiczna gra dla od 2 do 
4 osób, polegająca na zbieraniu żetonów oraz 
kart, które wzbogacają zasoby gracza i pozwa-
lają mu na dalszy rozwój. Podczas rozgrywki 
można rekrutować do swojej drużyny postaci 
znane z komiksów. Skompletowanie odpowied-
nich żetonów daje szansę na zdobycie Rękawi-
cy Nieskończoności i powstrzymanie Thanosa. 
Pomagają w tym bohaterowie z Avengers. War-
to więc zwracać uwagę na to, kto posiada naj-
więcej ich symboli. 

Marvel United – kooperacyjna gra karciana 
dla od 1 do 4 osób, w której każdy wciela się 
w superbohatera znanego z komiksowego uni-
wersum Marvela. Gracze współpracują i walczą 
z łotrem, tworząc oś fabularną rozgrywki. Jej 
czas i dynamizm w połączeniu z prostymi za-
sadami pozwalają poczuć się jak w filmie akcji. 
Ludzkość ponownie staje na krawędzi zagłady. 
Czy zdołacie powstrzymać łotrów przed przeję-
ciem władzy nad światem?
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Jak to jest pisać? Opowiedz mi o swoich 
początkach.
Anna Nieznaj: Musiało mnie od zawsze cią-
gnąć do słowa, bo pamiętam książkę pisaną 
na przemian z babcią (miałam może z 10 lat?) 
oraz „wydawane” z nią konkurencyjne gazety. 
Potem debiut w druku (w liceum) w konkur-
sach literackich „Filipinki”, na studiach zabawa 
towarzyska w fanfiki Star Wars (co skończyło 
się ostatecznie publikacjami w „Esensji” i peł-
nowymiarową powieścią o Bobie Fetcie, która 
w druku miałaby 400 stron) i tak krok po kroku, 
konkurs po konkursie, sprawy się toczyły.
Magdalena Kubasiewicz: Czasem to frustru-
je, czasem cieszy, czasem męczy, czasem 
wciąga na tyle, że nie możesz się doczekać, by 
dojść do określonego momentu. Próbowałam 
pisać właściwie od zawsze, najpierw w szkol-
nych zeszytach, później na forach i blogach, 
potem do szuflady i wreszcie do czasopism 
i dla wydawców.
Milena Wójtowicz: Tłumaczenie jak to jest pi-
sać komuś, kto nie pisze, jest jak opisywanie 
synestezji komuś, kto jej nie odczuwa. Naj-
prostsza odpowiedź brzmi: siada się i pisze, 
bo coś człowieka w środku pcha, żeby wyrzu-
cić z głowy słowa, które układają się w histo-
rię. Jeśli ktoś ma taką potrzebę – fajne, jest 
pierwszy krok do pisania. W moim przypadku 
od tego się właśnie zaczęło – wymyślałam hi-
storie i zaczęłam je przelewać początkowo na 
papier, a potem do pliku.
Aneta Jadowska: Były całkiem standardowe. 
Pisałam, pisałam, pisałam, aż pisałam dość 
dobrze, by ktoś to chciał wydać. Nie wiem, czy 
istnieje inna ścieżka.

Postanowione: chcę napisać opowiadanie! 
Jak się do tego zabrać?
AN: Chyba dobrze rozważyć: o czym ma być 
ten tekst, co chcemy nim powiedzieć (głębiej 
niż tylko „o smoku wawelskim”), jaka ma być 
jego tonacja i jaki cel. Ja na tym etapie działam 
bardziej przeczuciem niż analizą.

AJ: Z mojej perspektywy – już ten punkt wyj-
ścia jest niewłaściwy. Pierwsza jest historia, 
którą chcesz opowiedzieć. Zawsze zaczynam 
od historii i bohaterów. Dopiero po tym myślę 
nad formułą – powieść, wątek w powieści czy 
opowiadanie? Która z tych formuł da mi najlep-
sze pole manewru i przysłuży się historii? Po-
tem druga bardzo istotna decyzja – narracja – 
pierwszoosobowa, czy trzecioosobowa? Jeśli 
pierwszoosobowa, to którego bohatera ma to 
być perspektywa? Polecam serdecznie pró-
bowanie każdej z opcji, już po mniej więcej 
stronie tekstu można wyczuć, co wypada na-
turalniej i właściwiej. I warto zastanowić się 
nad ograniczeniami, jakie przed nami postawi 
każda z tych opcji. Co będę, a czego nie będę 
mogła pokazać, wybierając taką, a nie inną 
narrację? To moment, gdy warto zastanowić 
się nad tym, co właściwie jest dla nas w tym 
tekście najważniejsze i uzgodnić wybory z tą 
myślą jako drogowskazem. 
MK: Nie powiem tu nic specjalnego oryginal-
nego: od pomysłu. Zastanowienia się, o czym 
i o kim będzie historia. Jeżeli chodzi o warsz-
tat, to tutaj szkoły są różne.
MW: Znaleźć pomysł, inspirację, bohatera, 
scenę – cokolwiek, co będzie stanowiło punkt 
zaczepienia i podstawę do zbudowania fabuły. 
To nie musi być początek tekstu – można pi-
sać od końca, od środka i we wszystkie strony 
naraz, grunt, żeby potem posklejać te kawałki 
w działającego stwora.

‘‘
nie wierzę w formuł y, bo 
za szybko kończą  jako 

klisze

O czym pisać? I, przede wszystkim, o czym 
Ty lubisz pisać?
MK: Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. 
Wszystko zależy od człowieka. Powiedziała-
bym, że na początek dobrze pisać w gatun-
ku, który lubi się także czytać, ale warto się 
pilnować, by uniknąć pułapki przepisywania 
znanych już sobie historii. Jako stara wiedźma 
pamiętam jeszcze czasy blogów onetowskich 
i było to coś, co często zdarzało się począt-
kującym. Pewne schematy i motywy zawsze 
powracają, nie ma w tym nic złego, dobrze się 
nimi bawić, trzeba jednak pamiętać, by dorzu-
cić coś od siebie. A ja? Lubię pisać różne rze-
czy, chociaż najbardziej fantastykę, gdzie jest 
trochę magii, trochę wątków kryminalnych.
MW: O tym, o czym się chce. O tym, co się 
lubi. O tym, co się zna. W moim przypadku 
wszystkie trzy punkty pasują – piszę, bo spra-
wia mi to przyjemność.
AN: U mnie zawsze zaczyna się od postaci. 
Nie upieram się, że zawsze musi to być fan-
tastyka, ale ostatnio zazwyczaj tak jest. Fan-
tastyka jest równocześnie łatwiejsza i trudniej-
sza – to złożony temat.
AJ: Lubię pisać intensywne fabuły wypełnione 
emocjami. 

Mam już pomysł – co dalej?
AJ: W sumie to, co napisałam wyżej – prze-
myśl formułę, narrację i konstrukcję tak, by 
były najbardziej kompatybilne i oddawały hi-
storii największą przysługę. 
AN: Trzeba pomysł rozwinąć. Oczywiście im 
więcej ma się w tym wprawy, tym łatwiej, ale 
zasadniczo to są u mnie dwie ścieżki: jedną 
idą bardzo luźne wizje, które nie muszą być lo-
gicznie spójne, na nich płynę swobodnie. Mu-
zyka, nastrój, postaci. Potem trzeba to bardzo 
konkretnie spiąć w fabułę i tło: jaka scena nie-
sie jaką informację. To może się dziać bardziej 
intuicyjnie lub bardziej analitycznie.
MK: Niektórzy najpierw rozpisują dokładny 
plan i informacje o bohaterach, inni, mając 

Konkurs „Literacki Fenix” rozstrzygnięty, statuetki wręczone, ale to nie czas, by spoczywać 
na laurach! Już teraz zapraszamy wszystkich do udziału w następnej edycji, ale zanim 
zasiądziecie przed klawiatury, postanowiłem popytać – tu i tam – jak w ogóle zacząć 
przygodę z tworzeniem li-terackich światów. Okazuje się, że to nie taka prosta sprawa! Nad 
moimi pytaniami pochyliły się członkinie Hardej Hordy – utalentowane pisarki, które łączy 
niezwykłe wyczucie pióra i co najważniejsze, bogate literackie doświadczenie. Rzućcie 
okiem na ich rady!

#HARDAHORDA #HARDAHORDA 
przepis na opowiadanieprzepis na opowiadanie
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w głowie jedynie bardzo luźny zarys albo po-
czątek, po prostu siadają do pisania. Jeśli 
próbuje się pierwszy raz, osobiście polecała-
bym spróbować rozpisać sobie najważniejsze 
punkty, informacje i zacząć pisać. Trzeba też 
liczyć się z tym, że pierwszy tekst może nie 
wyjść. Są oczywiście ludzie na tyle utalentowa-
ni, że ich pierwsze opowiadania są publikowa-
ne, ale to zdarza się naprawdę rzadko. Pisać 
każdy może, ale zwykle dobrze pisać trzeba 
się nauczyć – nie zliczę moich zapisanych pli-
ków i kartek, które trafiły do kosza…
MW: Praca. Sam pomysł to jest nic. Może być 
najlepszy na świecie, ale trzeba go jeszcze 
ubrać w słowa. A to jest niekiedy droga żmud-
na i długa, bo o ile osoba tworząca tekst ma 
już wszystko w swojej głowie i wie, co, dlacze-
go i jak się to wszystko skończy – to odbiorcy 
tekstu będą wiedzieli tylko to, co napiszemy.

‘‘
pisać każdy  może, ale 
dobrze pisać trzeba

się nauczyć – nie zliczę 
moich zapisanych plików 
i kartek, kt óre trafił y 

do kosza

Z czego składa się bohater?
AJ: Jak człowiek i Shrek, z miliona warstw. 
W tekście możesz pokazać tylko ich część, ale 
jeśli zrobisz to dobrze, czytelnik będzie wie-
dział, że jest ich więcej. I będzie ciekawy. 
AN: Z motywacji, tła, przeszłości, otoczenia, 
charakteru, drobnych nawyków i jakiegoś prze-
łomu, który mu się w toku opowieści przydarza.
MK: Z tego samego, co zwykły człowiek? Po-
winien mieć charakter, jakąś przeszłość, rela-
cje, zakorzenienie w świecie. Bez tego będzie 
wydmuszką. Chociaż nie musi być to mocno 
zarysowane, zwłaszcza w przypadku opowia-
dań, w nich zresztą czasem bardzo niewiele 
dowiadujemy się o postaciach, bo bardziej li-
czą się wydarzenia.
MW: Bohater – z bardzo wielu elementów, 
dobry bohater (w sensie jakościowym, nie mo-
ralnym) – przede wszystkim z elementów spój-
nych. Zachowanie, deklarowane wartości, cele, 
do których dąży, umiejętności i wiedza, jaką 
posiada – to wszystko musi ze sobą współgrać.

Najlepszy [bohater] to ten, z którym poszła-
byś w ogień czy na piwo?
AJ: Żadna z powyższych. Najlepszy boha-
ter to taki, którego rozumiem na tyle, by móc 
o nim pisać. Nie muszę go lubić, ale muszę go
zrozumieć.

AN: Why not both? Po co pić piwo lub napo-
je bezalkoholowe z kimś, kto nie sprawdzi się 
w sytuacji próby. Ostatnie dwa lata trochę też 
nam to pokazały w życiu. Chociaż w literatu-
rze jest też cudowna kategoria postaci, których 
w prawdziwym życiu nie chciałoby się mieć bli-
sko siebie, ale albo uwielbiamy je nienawidzić, 
albo wyjątkowo malowniczo robią nieciekawe 
rzeczy.
MK: Ani taki, ani taki. Najlepszy bohater to dla 
mnie postać wiarygodna, która wzbudza w czy-
telniku jakieś emocje. Kiedy czytam o jakiejś 
postaci albo oglądam serial, nie muszę jej lubić 
jako człowieka, muszę doceniać to, w jaki spo-
sób została skonstruowana i poprowadzona.
MW: Żaden z powyższych. Najlepszy boha-
ter to taki, którego motywacja i wartości są 
spójne, tak żeby odbiorca rozumiał, dlaczego 
postać postępuje tak, a nie inaczej, i do tego 
przejmował się jej losem.

Akcja! Jak ją poprowadzić, żeby nie wy-
mknęła się spod kontroli?
MW: To jest dziwnie zadane pytanie, bo żeby 
akcja nie wymknęła się spod kontroli, trzeba ją, 
niespodzianka, kontrolować. Nawet przy ogól-
nym zarysie tekstu są jakieś kamienie milowe, 
do których chcemy dotrzeć, albo wątki pobocz-
ne, powstałe po drodze, które trzeba domknąć, 
dopasować do głównej osi albo usunąć. 
I o nich trzeba po prostu pamiętać, wynotować 
sobie, rozrysować – u każdego sprawdzi się 
coś innego. I jeśli mówimy o opowiadaniu – 
trzeba mierzyć siły na zamiary i na długość 
tekstu, w krótkim nie domkniemy kilkunastu 
wątków pobocznych, albo jeśli już, to zrobimy 
to po łebkach.
AJ: Jedno słowo – outline. Przy dłuższych tek-
stach – synopsis. Zaplanuj wszystko, rozpisz 
sceny, znajdź formułę planowania kompaty-
bilną z twoją osobowością – fiszki, oś czasu, 
tabelka w Excelu, notatki na papierze, notatki 
głosowe czy w odpowiednim programie – nie 
ma znaczenia jak, ale planuj. Nigdy nie zapla-
nujesz wszystkiego, każdego elementu, bo 
zbyt wiele rzeczy się dzieje na linii napięcia 
między tekstem a autorem w trakcie pisania, 
ale ruszając do pisania bez planu, sami sobie 
ustawiacie pole do porażki i chaosu. 
AN: Jestem matematyczką, programistką 
i ogólnie osobą niezwykle nudną – robię plan. 
Kiedy tekst jest już pisany, idzie po prostu we-
dług planu. Natomiast w fazie bardzo luźnych 
początków pomysłu uważam, że należy po 
prostu iść za wizją. Kiedyś opowiadałam dość 
długo o postaci do odstrzału, np. że jest blon-
dynką. Dostałam pytanie: „Ale po co ci to, sko-
ro nie żyje?” – a z tych rozważań wyrosła cała 
długa prequelowa historia.
MK: Wyznaczyć jej główne punkty i starać 
się pilnować, aby wszystko trzymało się kupy. 
A jeżeli trochę wymknie się spod kontroli albo 
okaże się, że biegnie w inną stronę? Póki 
wszystko jest logiczne, to tak naprawdę żaden 
problem.

‘‘
zaplanuj wszystko, 

rozpisz sceny , znajdź 
formułę planow ania 
kompatybilną  z twoją

osobowością: fiszki, oś 
czasu, Excell, not atki 

na papierze, not atki 
głosowe…

Narrator – czy zawsze można się z nim do-
gadać? Wolisz, jak mówi on, czy oddajesz 
jak najwięcej pola swoim postaciom?
AJ: Narrator jest narzędziem i od autora zale-
ży, czy potrafi się nim posługiwać. Czy jest to 
narrator pierwszoosobowy czy trzecioosobo-
wy, nie ma znaczenia, bo i tak to autor wkłada 
mu słowa w usta i kontroluje narrację. Najbar-
dziej komfortowy moment do tego, by w ogóle 
zacząć pisać, jest ten, w którym głos narratora 
jest w naszej głowie jasny i rozróżnialny od in-
nych głosów. Każda narracja ma swoje tempo, 
nastawienie, charakter i kiedy uda się ułożyć 
wszystkie elementy w głowie, można sobie 
wyobrażać, że bohater opowiada nam tę histo-
rię lub my wcielamy się w narratora, który jest 
KIMŚ KONKRETNYM, niekoniecznie nami. 

O tym się zapomina, nawet narrator trze-
cioosobowy jest kreacją i nie ma znaku równo-
ści między nim a autorem. Warto się zastano-
wić, zanim zaczniecie pisać – ile on wie, skąd 
to wie? Z jakiej perspektywy czasu to opowia-
da? Jaki jest jego stosunek do bohaterów? Czy 
ich zna? Czy jest częścią tej historii, czy jest 
kimś, kto jest tylko obserwatorem? Jest wiary-
godny czy nie? 

Odpowiedź na każde z tych pytań i wiele 
innych, które należy sobie zadać, wpłynie na 
styl i sposób narracji. 
AN: Rzadko piszę narrację pierwszoosobową, 
częściej w trzeciej osobie z bardzo bliską ka-
merą znad ramienia postaci, co w sumie daje 
podobny efekt – ale nie wymaga aż tak głębo-
kiego zanurzenia w jedną postać. Idea niewia-
rygodnego narratora bardzo mnie pociąga jako 
pomysł do wykorzystania.
MK: To ja opowiadam historię. Mogę to robić 
ustami moich bohaterów, wczuwając się w ich 
punkt widzenia i na przykład wygłaszając sądy, 
których sama bym nie wydała, ale zdecydowa-
nie nie mam problemów w dogadywaniu się 
z narratorem.
MW: Zależy od tekstu. Z mojego punktu widze-
nia narrator jest jednym ze środków, których 
używam do tworzenia tekstu. To nie jest byt 
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niezależny, nie chodzi o to, żeby się z nim do-
gadywać, tylko żeby wykorzystać taki sposób 
narracji, który sprawdzi się w danym tekście.

Recepta na początek opowiadania? Hit-
chcockowskie trzęsienie ziemi, przybycie 
nieznajomego czy…
AJ: Nie wierzę w formuły, bo za szybko kończą 
jako klisze. Zgadzam się z Kingiem, że zwykle 
pierwsze 5 akapitów wprowadzenia można 
wyciąć, bo to rozbiegówka potrzebna autorowi, 
ale prawie nigdy nie jest niezbędna czytelniko-
wi. Jeśli zaczynasz od wielkiego bum, ryzyku-
jesz, że czytelnikowi twoi bohaterowie są jesz-
cze obojętni i nie poczują nic szczególnego, 
nawet gdybyś zaczął od rzezi. Jeśli zaczniesz 
od przedstawienia bohaterów i przeciągniesz 
rzecz zbyt długo, czytelnik znudzi się i odłoży, 
bo nic się nie dzieje.
AN: A co tam komu w duszy gra!
MK: Nie ma jednej recepty na początek opo-
wiadania, bo wtedy wszystkie teksty wygląda-
łyby tak samo. Trzeba się postarać, aby pierw-
sze zdania przyciągnęły uwagę. Sposobów na 
zrobienie tego jest wiele. Kiedyś na pewnym 
forum krążyło dość ikoniczne zdanie: „X miała 
piętnaście lat i zeszła na śniadanie” – służące 
jako przykład, jak tekstów nie zaczynać. Mo-
żemy spróbować czytelnika rozbawić, zainte-
resować jakimś niecodziennym wydarzeniem 
albo przedstawieniem nietuzinkowej postaci, 
ale też sam styl, sposób doboru słów może być 
tym elementem przykuwającym uwagę.
MW: Trzęsienie ziemi nie jest wymagane, ale 
dobrze jest czytelnika na samym początku za-
interesować, tak żeby chciał czytać dalej.

Ponoć życie pisze najlepsze scenariusze: 
możesz polecić autorów, którzy robią to 
jeszcze lepiej?
MK: Chodzi o opowiadania czy książki? Jeśli 
o te pierwsze, szczególnie lubię opowiadania
Andrzeja Sapkowskiego i Marty Kisiel.
AJ: Co dokładnie robią lepiej? Piszą? Piszą
opowiadania? Rzucają sloganami o tym, że
życie pisze najlepsze scenariusze? Co nie jest
prawdą, bo życie nie musi się trzymać reguły
prawdopodobieństwa i umiaru, tekst musi. Ży-
cie bywa chaosem, chaos na papierze nuży.
Zawsze lubiłam opowiadania Iwaszkiewicza
i to, jak pisze o emocjach. Z fantastyki – Ilona
Andrews: akcja, humor, wyraziści bohaterowie
– dokładnie tak, jak lubię.
MW: Życia nikt nie przebije, ale polecam twór-
czość moich hordowych sióstr (jest nas 13,
dużo powieści, dużo opowiadań, jest co czytać
na lata), plus, ponieważ ostatnio czytuję głów-
nie kryminały – Tomasza Duszyńskiego i Mał-
gorzatę Starostę.
AN: Trudno chyba nawet wymienić kilka na-
zwisk, jest mnóstwo doskonałych opowiadań.
Lem, Sapkowski, Watts, Gibson, Kańtoch, Rak,
Hałas, Aleksandra Janusz, imię ich legion. My-
ślę, że pomijam wiele młodszych osób, bo nie
nadążam z czytaniem magazynów i antologii.

Na koniec wyzwanie: dokończ, snując dal-
szy ciąg historii. W roku 2022 koniec świa-
ta nie nastąpił. Choć wiele wskazywało, że 
nastąpi…
AJ: Nie brzmi to jak coś, co miałabym ochotę 
pisać. I tu mam wskazówkę dla młodych auto-
rów – gdy temat Was nie ciągnie, nudzi samo 
patrzenie na niego i nie budzi w Was żadnej 
ciekawości czy pozytywnych emocji, nie warto. 
Szkoda Waszego czasu. Nic na siłę. Na szczę-
ście nie jesteście copywriterami, gdy klient wy-
maga. Piszcie tylko to, co sami chcielibyście 
przeczytać. Powinniście czuć ekscytację na 
samą myśl o spędzeniu z tym tekstem tygodni 
czy miesięcy i czytaniu go sto razy. Bo uchylę 
rąbka tajemnicy – jeśli się zdecydujecie na na-
pisanie go, dokładnie tak będzie. 
MK: Wyzwania nie podejmę, ponieważ uwa-
żam, że autor powinien pisać o tym, o czym 
chce. A ja zdecydowanie nie chciałabym i nie 
czuła się na siłach pisać czegokolwiek o końcu 
świata albo jego braku w 2022. 
MW: Tak szczerze – tego pytania nie zamie-
rzam nawet tykać. Po pierwsze – koniec świa-
ta już nastąpił, skończyło się wiele mniejszych 
i większych światów i miliony ludzi cierpią. Są 
może pisarze i pisarki, które z takich sytuacji 
czerpią natchnienie, ale ja do nich nie należę. 
Do tego piszę literaturę humorystyczną, a w te-
macie 2022 nie jest mi wcale do śmiechu.
AN: Co tu gadać, lepiej jakoś spróbujmy czyn-
nie ten koniec świata ogarniać, jak kto tam umie.

Bardzo dziękuję za nadesłane odpowiedzi. 
Nie wiem jak Państwu, ale mnie bardzo bra-
kowało tak merytorycznego podejścia do 
tego, czym jest pisanie opowiadań. Powyż-
sze odpowiedzi są jak najbardziej w punkt, 
mimo że często ukazują nieco inną per-
spektywę. Ilu ludzi tyle opinii, prawda? 
Chociaż chciałoby się rzec „ilu autorów, 
tyle opowiadań!”, ale akurat ilość ich coraz 
bardziej rozwijającej się twórczości – po-
winna wzrastać w zawrotnym tempie! Dróg 
jest wiele, sztuka jednak w tym, żeby wy-
brać dla siebie najodpowiedniejszą. Nieko-
niecznie najkrótszą.

Co do opowiadania, nie pozostaje mi 
nic innego, jak podnieść swoją własną rę-
kawicę. Podany przeze mnie tekst to para-
fraza początku Narrenturm, pierwszej czę-
ści trylogii o wojnach husyckich Andrzeja 
Sapkowskiego. Mimo że opisywany przez 
niego konflikt to wydarzenie zupełnie mi-
nione, żeby nie powiedzieć przebrzmiałe, 
od którego zdążyliśmy się już mocno zdy-
stansować, chciałem go nieco zaktualizo-
wać. W końcu wojna zawsze była równie 
beznadziejna.

W roku 2022 koniec świata nie nastąpił. 
Choć wiele wskazywało, że nastąpi. Coś się 
jednak musiało zmienić w ludziach. Musia-
ły pęknąć mury obojętności, jeźdźcy apo-
kalipsy wznieść pokojowe barwy, a trąby 
anielskie zamiast końca, zwiastować po-

czątek. Najgorsze w tym wszystkim było to, 
jak niewyobrażalnie trudne się to wszystko 
wydawało. A wystarczyło zacząć myśleć 
o drugim człowieku jak o bracie.

Dziś tylko żałuję, że nie zrobiłem tego
wcześniej – pomyślał starszy mężczyzna, 
drżącą ręką kładący kwiat na bezimiennym 
grobie.

Anna „Cranberry” Nieznaj
Autorka fantastyki, pro-

gramistka, z wykształce-

nia matematyczka. Na-

leży do grupy literackiej 

Harda Horda. Uczest-

niczka projektu Jutro-

nauci 2018 „Gazety Wy-

borczej”. Jej książki Błąd 

warunkowania i Dolina 

niesamowitości opowiadają o genetycznie modyfiko-

wanych ludziach w drugiej połowie XXI wieku.

Aneta Jadowska
Pisarka, z wykształce-

nia literaturoznawczyni, 

autorka wielu serii po-

wstałych z miłości do 

popkultury i kryminali-

styki, m.in. o Dorze Wilk, 

Nikicie i Piotrze Duszyń-

skim (zwanym także 

Witkacym). Najnowszą 

jej powieścią jest Afera na tuzin rysiów, a zbiór opo-

wiadań Próby ognia i wody już w drodze!

Magdalena Kubasiewicz
Absolwentka UJ i zwią-

zana z Hardą Hordą pi-

sarka, nieograniczająca 

się jedynie do fantastyki. 

Jej powieść Wszystko 

pochłonie morze została 

nominowana do Nagro-

dy Literackiej im. Jerze-

go Żuławskiego za rok 

2021. W tym roku ukazały się dwa tomy o Wilczej 

Jagodzie: Kołysanka dla czarownicy i Przysługa dla 

Czarnoksiężnika.

Milena Wójtowicz
Jak sama o sobie mówi – 

„tłumaczka nieaktywna, 

pisarka reaktywowana”. 

Członkini Hardej Hordy 

reprezentująca Brzeg. 

W przerwach od pracy 

biurowej współpracuje 

z magazynem Fahren-

heit i pisze fantastykę 

humorystyczną, czego idealnym przykładem jest jej 

ostatnia książka Zaplanuj sobie śmierć.
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Maciej Janocha: Dobry wieczór, drodzy 
słuchacze. Z tej strony Maciej Janocha, wy-
jątkowo nie redaktor Radia Sygnały, a re-
daktor naczelny O!Fki. Literackiego Kwar-
talnika Fantastycznego. Moim gościem jest 
Wojtek Mieczysławski. Cześć, Wojtku! 
Wojtek Mieczysławski: Cześć, Maćku, dzień 
dobry Państwu. 

Rozmawiam z nie byle kim – z wydawcą! 
Boże, jak to brzmi. Dumnie! Nagle poczułem 
głęboką dumę, dzięki tobie Maćku. Dziękuję ci 
za zaproszenie i za komplement właściwie.

Czyli rozumiem, że wydawca to nie jest 
jeszcze czas przeszły dokonany? Czy już 
mogę cię nazywać wydawcą? 
Myślę, że tak. Chociaż do tej pory sam definio-
wałem się bardziej jako szaleniec, dlatego że 
ten projekt jest dość wariacki. 

A to chociaż opowiedz od początku. Twoje 
wydawnictwo nazywa się dosyć oryginalnie.
Eee, mam zacytować?

Ja mam zapisane! TERMINUS – Wydawnictwo 
Fantastyczne oraz Kosmiczna Galanteria.
A i owszem! Skąd w ogóle nazwa? No, to 
będzie długa odpowiedź. Wieloetapowa. Bo 
to pytanie paradoksalnie składa się jakby 
z dwóch części, a właściwie z trzech. Dlacze-
go Terminus? Dlatego, że moim ulubionym, 
czy może najukochańszym, autorem fantastyki 
naukowej i pisarzem w ogóle jest Stanisław 
Lem. Uważam, że jeśli chodzi o opowiadania 
Lema, to takim najdoskonalszym jest opowia-
danie ze zbioru Opowieści o pilocie Pirxie, 
właśnie pod tytułem Terminus. Jest to ko-
smiczno-okultystyczna opowieść o nawiedzo-
nym robocie, którą przeczytałem niezliczoną 
ilość razy i za każdym razem mam taką gę-
sią skórkę, jak to czytam, że właściwie powi-
nienem się wybrać do dermatologa. [śmiech] 

Jest niesamowita, niezwykła. Wielki szacu-
nek dla Lema za całą jego twórczość, ale dla 
mnie osobiście za to opowiadanie to chyba 
najbardziej. I kiedy dopiero kiełkował pomysł 
o wydawnictwie, czyli kiedy jeszcze nie było
odwagi, żeby je założyć, już wtedy wiedziałem,
że ta nazwa Terminus, kojarząca mi się wła-
śnie z tym mrocznym, kosmicznym robotem,
to będzie idealna nazwa dla mojego projektu
i dla tego, co chciałbym robić i co chciałbym
wydawać. Na początku musiałem się zapytać
prawników, opiekujących się spuścizną Stani-
sława Lema, czy mogę tej nazwy własnej użyć.
Okazało się, że pomysł im się bardzo spodo-
bał, że jak najbardziej. W związku z tym mamy
odpowiedź na pierwszą część z trzech. Termi-
nus, przez opowiadanie Lema, które serdecz-
nie wszystkim Państwu i Tobie, Maćku, pole-
cam. Dlaczego wydawnictwo fantastyczne?
Dlatego, że fantastyka jest moim ulubionym
gatunkiem. Już od wielu lat, z nielicznymi wy-
jątkami, czytam przede wszystkim fantastykę,
w tym najczęściej literaturę fantastycznonau-
kową, czyli science fiction. Lubię takie science
fiction twarde. Twarde jak płyta paździerzo-
wa. Między innymi powieści Lema czy Watt-
sa, Egana, czasem Reynoldsa. I w związku
z tym, że kocham fantastykę, to też fantasty-
kę chciałbym wydawać – taką niecodzienną,
momentami trudną, ale zawsze taką właśnie
literaturę. Dlatego Wydawnictwo Fantastycz-
ne. No i teraz najtrudniejsza część, trzecia:
dlaczego Kosmiczna Galanteria się do tego
w ogóle przypałętała? Ano dlatego, że miałem
pewien pomysł na samym początku, kiedy za-
cząłem sobie w Excelu wpisywać kwoty, które
będę musiał wydać podczas poszczególnych
etapów wydawania książki, którą wybrałem
i o której pewnie zaraz porozmawiamy. Jestem
rysownikiem i przy okazji lubię rysować portre-
ty autorów, których podziwiam. Narysowałem
Dicka, Asimova, Clarka i zaprojektowałem lo-
gotyp wydawnictwa. Pomysł był więc taki, żeby

sprzedawać koszulki i bluzy z ich wizerunka-
mi. Doszedłem jednak w pewnym momencie 
do wniosku, że koszty związane z publikacją 
są tak duże, że nie mogę zaryzykować wkładu 
finansowego i w te koszulki zainwestować. Tak 
naprawdę nie jest mi to też potrzebne, ale nie 
chciałbym zarzucić tego pomysłu. Jak pewnie 
większość członków fandomu, ja też jestem 
gadżeciarzem i myślę, że takie t-shirty i bluzy 
będą spoko. Ale wszystko ma swój czas.

Już przed rozmową zaznaczyłeś mi, czy też 
wspomniałeś mimochodem, że powinieneś 
tę wzmiankę o kosmicznej galanterii usu-
nąć z Facebooka, a moim zdaniem wręcz 
przeciwnie! Jak pierwszy raz dowiedziałem 
się o twoim wydawnictwie i o tym, że rze-
czywiście ma taką bogatą nazwę, na po-
czątku zareagowałem delikatnym... może 
nie parsknięciem, ale takim nagłym wydmu-
chaniem powietrza przez nos.
Bardzo dobrze. To brzmi dobrze.

To dobrze, to dobrze! A potem myślę so-
bie: „Jezus, Maria, przecież to jest takie 
dobre!”. Bo masz wydawnictwo i jedno-
cześnie masz kosmiczną galanterię. Masz 
monopol na same dobre rzeczy! Na doda-
tek jesteś Terminusem, żeby... nie, chyba 
nie powinienem powiedzieć Terminatorem, 
pomimo fajnych konotacji semantycznych 
z sci-fi, może nie tak twardym jak stal czy... 
z czego były cyborgi z Terminatora?
Nie wiem. Z adamantium! Nie wiadomo, nikt 
tego nie wie. Oni sami nie wiedzieli.

No, to prawda. Chyba...
Jeden był chyba z aluminium, bo się rozpływał. 
Drugi był twardzielem. Arnold był twardzielem!

Chyba nie musimy obawiać się skojarzeń 
z tym terminatorem średniowiecznym, który 
sobie siedział w tej swojej, jak to się nazy-

Pamiętacie takie książki, które przeczytane, kiedyś, dawno temu, w jakiś trudny do wyjaśnie-
nia sposób wpływały na nasz czytelniczy gust? Te książki, których tytuły nieco zapomniane 
czekają tylko na chwilę, kiedy sobie o nich przypomnimy i wrócimy do nich na kilka 
kolejnych wieczorów? A co jeśli dać taką szansę kolejnym pokoleniom? Las ożywionego 
mitu Roberta Holdstocka ponownie zawita w domowych biblioteczkach, ale zanim to 
nastąpi, gości-my na łamach O!Fki (a wcześniej w Radiu Sygnały) naszego gościa Wojtka 
Mieczysławskiego z wydawnictwa Terminus, który opowie nam o swojej fantastycznej 
inicjatywie.
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wało? Coś, w czym się kiedyś pracowało i...
W zakładzie pracy! [śmiech] W średniowieczu 
były takie specjalne cechy rzemieślnicze. Tak, 
i tam się terminowało.

Już niewiele osób o tym pamięta, że byli 
tacy terminatorzy.
Nawet ja, chociaż pamiętam, jak budowano 
piramidy, nie pamiętam tych czasów, kiedy fak-
tycznie były cechy, w których trzeba było termi-
nować. Takie zawody jak zdun czy garbarz nie 
są mi zbyt dobrze znane.

‘‘
do tej pory sam 

definiowałem się jako 
szaleniec

A masz talerz? Czy nie masz talerza?
Mam dwa talerze. Nie, trzy! Jeden jest na pizzę 
i jest naprawdę ogromny.

W sensie ten trzeci talerz jest dla nieoczeki-
wanego gościa?
Tak, zawsze wykładam go na wigilię, bo zakła-
dam, że nieoczekiwany gość będzie miał ocho-
tę właśnie na pizzę.

Aaaaa, okej! To mówisz, że kroisz ją na 
dwanaście kawałków?
Kroję na mniej, bo dwunastu bym nie zjadł. 
[śmiech]

Ale wracając do tego drugiego członu, do 
fantastyki, którą wydajesz: Czy chciałbyś 
wydać kiedyś albo przynajmniej postarać 
się o wydanie czegoś Lema?
Czy chciałbym? No, to jest... hmmm, nie wiem, 
jak odpowiedzieć na to pytanie. Właścicielem 
praw czy jedynym wydawcą Lema, praktycznie 
odkąd pamiętam, jest Wydawnictwo Literackie. 
Myślę, że z szacunku dla tak wielkiego autora 
i z szacunku dla tak wielkiego wydawnictwa 
z ogromną przecież historią wydawniczą, uwa-
żam, że jego dzieła powinny zostać bezpiecz-
ne w ich rękach. To, co Wydawnictwo Literac-
kie robi, wznawiając Lema raz na jakiś czas, 
w przepięknych obwolutach, zwłaszcza tych, 
które ukazały się kilka lat temu, jest wspaniałe! 
Te okładki są cudowne, takie geometryczne. 
Myślę, że to jest ich autor. Nie jestem zazdro-
sny. Poza tym przestrzeń, którą można eks-
plorować, jeśli chodzi o fantastykę w ramach 
szeroko pojętej literatury, jest ogromna, tak 
wielu autorów nie znamy i tak wiele dzieł nigdy 
nie zostało przełożonych na język polski i nie 
trafiło na nasze regały i do naszych rąk, że jest 
co robić, jest co eksplorować. To są po prostu 

złoża kopalne nigdy nie odkryte, jeśli chodzi 
o fantasy i fantastykę naukową. Naprawdę,
wierz mi, Maćku. Zostawmy Lema.

Ja ci wierzę! Słuchaj, pisałem licencjat 
o Lemie. Mogę ci odpowiedzieć mniej wię-
cej jak on by Ci odpowiedział na propozycję
wydania jako autora fantastyki. Negatyw-
nie. Generalnie pod koniec życia, no może
trochę wcześniej, nie chciał być nawet na-
zywany pisarzem fantastyki.
Oj, wiem o tym.

To jest straszne. Jeszcze sposób, w jaki ty 
tak pięknie mówiłeś o tym, że Lem powinien 
być tam, gdzie jest i być wznawiany. Z na-
maszczeniem, troszkę z takim patosem, ale 
słychać tam było nutkę takiej dewaluacji, 
że fantastyka to jednak nie jest miejsce dla 
Lema. Nie wiem, czy to jest kwestia moje-
go przyzwyczajenia, ale chciałbym widzieć 
Lema jako fantastę. Tego człowieka, który 
przekraczał granice gatunku i robił to z mi-
strzowską precyzją, z kunsztem filozoficz-
nym również. Ale wiesz co? Lem w pewnym 
momencie powiedział, że literatura science 
fiction powinna wypełniać białe plamy, szu-
kać ich, eksplorować...
Boże, jak to pięknie powiedziane! To jest cytat 
czy parafraza? 

Mam nadzieję, że nie taka duża parafraza. 
To jest z rozmów z Beresiem Tako rzecze... 
Lem.
Tak!

Tam właśnie coś takiego powiedział, tłu-
macząc też, czym dla niego jest Solaris, 
że ta książka miała za zadanie właśnie od-
kryć pewną białą plamę na mapie literatury. 
Wiesz, i on był świadom tego, co on zrobił. 
Jednocześnie był skromnym człowiekiem 
i jednocześnie wierzył w swoje możliwości. 
Znał je przede wszystkim. To właśnie on dał 
takie namaszczenie, żeby nie odgrzewać 
klisz, żeby szukać czegoś nowego.
Bardzo Lemowskie, bardzo. Powiem ci tak, 
Lem nie bardzo cenił fantastykę naukową, z kil-
ku powodów. Po pierwsze, prawdopodobnie 
dlatego, że stykał się w swoim życiu z niezbyt 
dobrymi dziełami jako czytelnik, ale też jako 
ktoś, kto miał aspiracje filozoficzne i naukowe, 
całkiem słuszne zresztą. Ten komponent filo-
zoficzny i naukowy w tych powieściach był po 
prostu słaby i nie robił na nim wrażenia, czyli 
na kimś o tak wielkiej umysłowości. Jeśli na-
wet Lem czasem miał przebłyski tego, co udało 
mu się stworzyć, to sam pewnie za geniusza 
się nie uważał. Ale myślę, że nim był, serio. 
Myślę, że nim był. Druga sprawa jest taka, że 
Stanisław Lem zbudował polską fantastykę na-
ukową od podstaw. Autorzy anglosascy tak na-
prawdę mogli z siebie nawzajem czerpać, nie? 
Tam historia literatury fantastycznonaukowej, 

z jej wzlotami i upadkami, była bardzo długa. 
U nas w Polsce, nie licząc Żuławskiego Na 
srebrnym globie i całej tej Trylogii księżycowej, 
tak naprawdę nie mieliśmy dzieł, które można 
by nazwać arcydziełami. I on ją tworzył zupeł-
nie jakby od fundamentów, przemienił w coś, 
co okazało się być później ewenementem na 
skalę światową. A trzecia rzecz: nie był doce-
niany w Polsce. Nie za bardzo był w głównym 
nurcie. Nawet jeśli pisał te powieści typu, nie 
wiem, Szpital przemienienia, które z fantasty-
ką nie miały nic wspólnego. Przepiękna zresz-
tą powieść, też Państwu polecam. Przez długi 
czas starał się walczyć o ten poważny odbiór 
siebie jako pisarza, ale też właśnie jako filozo-
fa i naukowca w Polsce. Tak jak na wschodzie 
i zachodzie, a zwłaszcza w Rosji, był hołubio-
ny, tak w Polsce czuł się troszeczkę na ubo-
czu. Tak mi się wydaje.

‘‘
dlaczego wydawnictwo 
fantastyczne? dlatego, 
że fantastyka jest moim 

ulubionym gatunkiem

Wiesz co, można napisać całkiem spory 
esej na temat powodów, dlaczego Lem...
Oj, pewnie są!

No tak, tak! Teraz tylko zbieram w pamięci, 
co gdzieś wyczytywałem, trochę przera-
żony tym, że Lem był trochę, tak jak mó-
wisz, niedoceniony w Polsce. Ale wczuj się 
w jego osobę: przyjeżdżasz do Rosji, astro-
nomowie radzieccy mówią ci: „Jest tak, jak 
napisałeś”!
I o to chodzi.

Co po powrocie do Polski? Przychodzą do 
ciebie z Zajdlem i mówisz, że wygląda jak 
tłuczek do mięsa. To znaczy z nagrodą Zaj-
dla, tak tylko dodam.
Tłuczek do mięsa się przydaje. Lem nie był we-
getarianinem, więc w sumie mógł tłuc kotlety. 

Tak, i kroić czekoladę, a okruchy zrzucać 
do tej szpary między [poduszkami kanapy].
Tak, tak! To był łasuch.

Każdy dzień ponoć zaczynał od wiśnió-
weczki.
Tak, a kończył chałwą pewnie. Tak słyszałem, 
że był typowym chałwiarzem.

Ja tylko słyszałem anegdoty o tym, że 
musiał co jakiś czas znosić puste butelki 
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po... nie wiem, czy to była wiśniówka, czy 
to było wino, w każdym razie jakiś słodki 
likier i musiał znosić do piwnicy puste bu-
telki. Ale! Chcę nawiązać do tych białych 
dziur na mapie polskiej literatury. Nie ukry-
wam, że już wspomniałeś, że masz zadatki 
na odkrywcę białych plam na tej mapie, co 
mnie niezmiernie cieszy. W jakiś sposób 
dołączysz do grona, w którym jest mię-
dzy innymi Jacek Dukaj, który no... to, co 
on odkrywa, to są całe kontynenty i to jest 
fascynujące, ale gdzie tutaj Twoja rola jako 
nawigatora, że tak powiem.
Gdzie mi do Dukaja, Maćku...

‘‘
przestrzeń, którą można 

eksplorować, jeśli 
chodzi o fantastykę, 

jest ogromna

Chodzi mi o to, że Ty będziesz wskazywał 
drogę czytelnikom do kolejnych niezna-
nych lądów. 
Możemy przyjąć to jako taką tezę roboczą.

Od czego zaczniesz odkrywanie tych kart 
w swoim wydawnictwie? 
Jednym zdaniem czy tysiącem zdań? Jaką od-
powiedź sobie życzysz?

Pięćset, tak pomiędzy.
Pięćset jest okej. Damy radę. Las ożywionego 
mitu autorstwa brytyjskiego pisarza Roberta 
Holdstocka. To jest długa historia, bo wiele lat 
temu znalazłem jego powieść, wspomniany 
Las ożywionego mitu, w jakimś antykwariacie. 
Naprawdę nie pamiętam teraz jakie to było mia-
sto, jaki to był antykwariat, nie było to Opole na 
pewno. Kupiłem ją zupełnie tak przypadkiem, 
można powiedzieć niechcący. Coś mnie tknęło 
i to był strzał w dziesiątkę. To była taka rzecz, 
która wprawiła mnie w ogromny zachwyt i taki 
intelektualny stupor. Przeczytawszy Las oży-
wionego mitu, czułem się dokładnie tak samo, 
jak pierwszy raz – mając trzynaście, czy tam 
czternaście lat – przeczytałem Solaris Lema, 
o którym rozmawialiśmy. To były te same
emocje, to był ten sam zachwyt i bardzo po-
dobna ilość pytań, które zostały we mnie i są
we mnie do dzisiaj. Teraz jestem po czwartej
lekturze Lasu ożywionego mitu. Raz na parę
miesięcy, czy może raz na rok, powracam do
tej historii. No i pomyślałem sobie, że chociaż
ta książka była wydana w Polsce na początku
lat 90., a wiemy, jak wtedy wydawano książki –
trochę na masę, trochę w słabej jakości, takiej

edytorskiej. No i na pewno bez odpowiednie-
go marketingu, czyli bez odpowiedniej narracji 
połączonej z proponowaniem danej pozycji 
czytelnikowi. Nikt nie stworzył w naszych gło-
wach, w naszej wyobraźni najpierw potrzeby 
zagłębienia się w tę historię Holdstocka, nic 
o nim nie powiedział i ta książka przepadła
gdzieś w otchłani całej masy innych rzeczy
wydawanych przez dzisiaj duże, a wtedy tak
naprawdę początkujące wydawnictwa. No
i pomyślałem sobie, że kto wie, czy nie byłoby
warto zaryzykować i wydać coś takiego, co bę-
dzie takim trochę Świętym Graalem na półkach
fanów i fantastyki, w sensie fantasy, bo jest to
powieść przez światłych literaturoznawców
i krytyków klasyfikowana jako powieść fantasy.
Mam nadzieję, że o tym też jeszcze porozma-
wiamy, bo to jest ogromny problem klasyfika-
cyjny, jeśli chodzi w ogóle o twórczość Hold-
stocka. Myślę jednak przede wszystkim, że
jest ona na tyle głęboka i z takim komponen-
tem filozoficznym, psychologicznym, ale też
naukowym, że będzie wspaniałym, smakowi-
tym kąskiem, również dla tych osób, takich jak
ja, którzy bardziej celują w fantastykę nauko-
wą na przykład. Także stąd pomysł, stąd autor
i stąd marzenie, żeby ta książka się ukazała.
Ona się zresztą ukaże, ja już to wiem, bo dzie-
więćdziesiąt dziewięć procent rzeczy, które
trzeba było wyczarować w przestrzeni wydaw-
niczej, zostały już wyczarowane. Ta magia się
podziała. To już jest właściwie końcówka tego
procesu i projekt zostanie dowieziony do koń-
ca, ale nie jestem w stanie podać dzisiaj ani
Tobie, ani Państwu konkretnej daty. Przede
wszystkim dlatego, że są dosyć długie kolej-
ki w drukarniach ze względu na braki papieru
i tak dalej. To jest taka odpowiedź na pięćset
zdań, ale to dopiero początek.

Pierwsze pięćset zdań. Czyli mówisz, że musi 
delikatnie odstać, poleżakować... Dobrze, 
niech dojrzewa. Niech porazi nas tym bukie-
tem zapachów nie tylko dobrego papieru. 
Zanim jeszcze podjąłem tę decyzję, czyli ze-
brałem w sobie niewielkie pokłady odwagi, 
bo tak naprawdę ten cały projekt nie płynie 
na odwadze, tylko bardziej na uporze, jakieś 
pasji. To nie jest to samo, co odwaga, bo to 
momentami naprawdę dosyć stresujące. Ale 
kiedy ten pomysł już naprawdę wykiełkował 
i wiedziałem, że to zrobię, i już rejestrowałem 
wydawnictwo, to chciałem, żeby ta książka wy-
glądała w bardzo specyficzny sposób. Bardzo 
ważną dla mnie rzeczą, oprócz tej treści wła-
ściwej, czyli powieści Roberta Holdstocka, było 
to, żeby jeszcze coś w sobie zawierała. Wtedy 
wydawało mi się to zupełnie nierealne. Zupeł-
nie. Ale to się udało, bo wyobraziłem sobie, że 
autorem okładki będzie Piotr Bemben, którego 
bardzo serdecznie pozdrawiam. Genialny gra-
fik, naprawdę, dla mnie drugi Salvador Dali, 
który jest też jednym z najlepszych, a w mojej 
ocenie najlepszym polskim tatuażystą, pracu-
jącym w Krakowie, w swoim własnym studiu, 

które nazywa się Bluszcz Tatoo. Jeśli Pań-
stwo będą mieli ochotę zobaczyć prace Piotra 
Bembna, to jest ich bardzo dużo na różnych 
społecznościówkach: i na Facebooku, i na In-
stagramie.

Już myślałem, że jest ich dużo na różnych 
Polakach. [śmiech] 
Można go spotkać na konwentach, tych spe-
cjalnie organizowanych dla znakomitych tatu-
ażystów. Jego dzieła wyglądają tak, jakby ktoś 
włożył ręce w twórczość Holdstocka i żywcem 
powyciągał te wszystkie przedziwne, tajemni-
cze, niemające prawa istnieć potworne istoty 
z jego twórczości. Coś niezwykłego. Odezwa-
łem się do niego i on również rozkochał się 
w tym projekcie. Bardzo mu się to spodobało. 
Mam nadzieję, że za niedługo już będę mógł 
skończoną pracę wrzucić na swojego Instagra-
ma, którego polecam @terminus_wydawca_sf 
albo fanpage na Facebooku. Tak jak Maciek 
wcześniej wspomniał, z trudem wymieniając 
wszystkie człony nazwy wydawnictwa, czy-
li TERMINUS – Wydawnictwo Fantastyczne 
oraz Kosmiczna Galanteria. Proszę poszukać 
prac Piotra, to jest odlot! To jest po prostu ko-
smos, tylko w lesie. Druga natomiast rzecz, 
o której wiedziałem już na samym początku,
że musi się tam znaleźć, właśnie ze względu
na poziom swego rodzaju skomplikowania tej
historii i całego ogromu źródeł inspiracji, z któ-
rych czerpał Holdstock, o których też poroz-
mawiamy, mam nadzieję. Chciałem, żeby tam
było posłowie, napisane przez jakiegoś bar-
dzo mądrego literaturoznawcę. Parę lat temu,
w audycji Bibliotekarium radia internetowe-
go Paranormalium, prowadzonej przez pana
Marka Żukowskiego i znanego, myślę, nam
wszystkim fantastę, pisarza Wiktora Żwikiewi-
cza, była taka seria rozmów o fantastyce i jed-
na z części tych rozmów dotyczyła literatury
fantasy. Wtedy usłyszałem po raz pierwszy, jak
o samym Holdstocku opowiada najwspanial-
sza i najmądrzejsza, również moim zdaniem,
literaturoznawczyni zajmująca się fantastyką,
dr Marta Kładź-Kocot. Pozdrawiam Cię Marta
po raz kolejny! Tak sobie wtedy pomyślałem,
że byłoby dobrze, gdyby taka osoba napisała
swego rodzaju posłowie, w którym potencjal-
nym czytelnikom w jakiś sposób przybliży ten
cały poziom komplikacji, bogactwa nawiązań
Holdstocka, ponieważ on na pewno bardzo
mocno opierał się na przykład na teorii ar-
chetypów Junga albo na twórczości Josepha
Campbella. Nie wiem, czy Państwo czytali Po-
tęgę mitu czy Bohatera o tysiącu twarzy. Tam
ilość tych inspiracji jest po prostu ogromna.
Ogromna! Przy pierwszej lekturze naprawdę
nie sposób wyłapać tych wszystkich smacz-
ków, tej metapoziomowości Lasu ożywionego
mitu i wszystkich kontynuacji, bo tak naprawdę
to jest cykl, o którym marzę, żeby pojawił się
cały w Polsce. Marta się zgodziła i napisała to
posłowie. Już je czytałem i po prostu czapki
z głów, klękajcie narody.
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No to słuchaj, zanim uklęknę, chętnie po-
dejmę się lektury, zwłaszcza że przygoto-
wując się do naszego wywiadu, sięgnąłem 
po stare polskie wydanie.
Wow, bardzo mnie to cieszy!

Wiesz co? Przez chwilę miałem nawet 
ochotę wejść tutaj do radia i zacząć naszą 
rozmowę tym, że ja będę złym gliną, a ty bę-
dziesz dobrym. 
Możesz być złym gliną, możesz być Brudnym 
Harrym, a ja będę kim? Kto był dobrym poli-
cjantem? Robocop był dobrym policjantem, na 
upartego.

Ale on nie miał wyboru! On się mścił, bo 
go wcześniej ostro poranili, tak że musieli 
go... Nieważne, był okej! Możesz być Ro-
bocopem literatury! [śmiech] Słuchaj, bo 
zaczęłam czytać i muszę Ci powiedzieć, że 
nie wiem, czy to są jakieś moje czytelnicze 
przyzwyczajenia, czy moje czepianie się 
wszystkiego. Przeczytałem jeden fragment. 
Zdziwił mnie, dobra, czytam dalej. Kolejny 
fragment mnie jeszcze bardziej zadziwia 
i co ja mam z tym zrobić? Na szczęście, 
w tak zwanym międzyczasie, gdzieś tam mi 
się fabuła rozjaśniała. Bo książka zaczyna 
się od listu...
A i owszem, od listu.

Ile w zasadzie możemy powiedzieć? Lepiej 
nic nie mówić czy lepiej powiedzieć, jak wy-
gląda początek? 
Myślę, że przybliżenie początku nie stano-
wi spojleru. Myślę, że to jest w miarę bez-
pieczne.

No bo tytułowy las jest w zasadzie miej-
scem, które towarzyszy głównemu boha-
terowi od początku, od dzieciństwa. Jego 
ojciec jest zafascynowany tym miejscem. 
Poświęca swoje życie, żeby je badać. Przez 
dłuższą część niedosłownie, a potem do-
słownie...
To prawda.

I potem tylko dowiadujemy się kolejnych, 
coraz dziwniejszych, coraz bardziej prze-
kraczających nasze ludzkie pojęcie rzeczy, 
które się dzieją dookoła tego lasu i potem 
jest jeszcze lepiej w środku tego lasu.
Co z Ciebie za zły glina? Na razie robisz dobrą 
reklamę.

No bo ja wiem, jakie mam argumenty prze-
ciw! [śmiech]
Dajesz! Jestem ciekaw, tak?

Słuchaj. Bo czytam, że główny bohater tra-
fia na swojego brata po powrocie z wojny, 
gdzie musiał służyć. Trafia na swojego bra-
ta, który jest osłabiony, który wygląda jak 
wrak człowieka.
Zgadza się.

I nagle go budzi, naszego głównego boha-
tera ten jego brat, budzi go: „...ja muszę 
iść! Słuchaj, ja muszę!”. I tylko czytamy 
opis, jak wchodzi w noc. Tak, do tego lasu 
w środku nocy! W międzyczasie, odkrywa, 
pamiętając historię, że ojciec miał ukocha-
ną, która miała bardzo dziwne imię i praw-
dopodobnie była z ludu tego lasu, tak? Tu-
taj nie jestem pewien.
Maćku, jeżeli powiem, z jakiego ludu była 
Guiwenneth (Głinet), bo chyba tak czyta się 
jej zangielszczoną wersję imienia, ponieważ 
to imię starowalijskie, które w oryginale jest 
nie do wymówienia [śmiech], to myślę, że to 
byłby już spoiler. Wrócimy jeszcze do Guiwen-
neth i do innych mitotworów, bo to jest nazwa 
własna tych wszystkich mrocznych bytów, któ-
re tak pięknie przed chwilą określiłeś. Jeżeli 
porozmawiamy sobie o tym, na jakiej zasa-
dzie one istnieją i jaki jest ich status ontyczny, 
to wtedy może będzie to takie delikatne roz-
wianie tych mgieł tajemnicy, ale dostatecznie 
subtelne, żeby przygoda wciąż dla świeżego 
czytelnika była okej. No, ale kontynuuj, bo to, 
co mówisz, jest ciekawe.

‘‘
tak wiele dzieł nigdy  nie 
zost ało przełożonych 
i nie trafiło na  nasze 

regał y, że jest co robić, 
jest co eksplorow ać

Bardzo szanuję Twoją jakże subtelną cenzu-
rę. Kontynuując: dowiaduje się, że była pew-
na kobieta i znajduje miejsce, w którym na-
gle olbrzymi pies zaczyna kopać ziemię! Co 
się okazuje? Tam, gdzie ten pies kopał, jest...
No?

SPOJLER!
I o tym spojlerze nie będziemy mówić, tu się 
zatrzymamy. Aczkolwiek możesz wyartykuło-
wać swoją wątpliwość...

Moja wątpliwość jest taka: potem wspo-
mniany brat wraca z lasu i główny bohater, 
który został w tym domu, najpierw pyta: 
„Gdzie byłeś?”, co jest dosyć logiczne, 
prawda? A potem zamiast: „Co tutaj się 
stało?”, pyta: „A może byś się umył?”. 
[śmiech] Tam gdzieś, między słowami, było 
wspomniane o tym, że dla naszego głów-
nego bohatera wszystko stało się jasne. 
To, co odkrył w tym miejscu, gdzie zaczął 
kopać pies, rozwiało pewne jego wątpliwo-
ści, ale ja jako czytelnik, dosyć empatycz-
ny chyba, zacząłem się zastanawiać, gdzie 

kończy się zamysł autora, a gdzie kończy 
się ludzkość bohatera literackiego? Wiesz, 
co mam na myśli?
Zanim Ci odpowiem na to pytanie, w sposób 
też jakiś taki subtelny i niezdradzający zbyt 
wielu tajemnic, muszę zapytać, na jakim etapie 
jesteś tej historii?

Na tym skończyłem.
No to sobie sam odpowiedziałeś! Jesteś pełen 
zdziwienia – nie ma na tym świecie lepszych 
powieści niż te, które zostawiają w nas całe 
naręcza zdziwień i pytań.

Czyli powinienem w to brnąć? 
Myślę, że na sto procent powinieneś w to 
brnąć dalej. Wiele rzeczy się wyjaśnia, również 
psychologia postaci. To, co mogę powiedzieć, 
to że ta zdawkowość i lakoniczność, również 
emocjonalna, która wydarza się między dwój-
ką tych bohaterów, czyli Stevenem i Christia-
nem, bo tak ci bracia się nazywali, wynika 
bardzo mocno z ich relacji. Ich relacji między 
sobą, między nimi jako dziećmi a ich ojcem 
i również z ich osobistych relacji, na początku 
Christiana, potem Stevena, z pewnymi wytwo-
rami tego lasu, mitotworami, o których zaraz 
powiem. Pewne zachowania mogą wydawać 
się na początku zastanawiające i psycholo-
gicznie nieadekwatne, ale w miarę poznawa-
nia, nie tylko historii tego lasu, ale też osobistej 
historii Stevena i Christiana jako rodzeństwa, 
jako osobnych jednostek, co oni wcześniej 
przeżyli, wiele się wyjaśnia. W tej powieści 
jest bardzo dużo retrospekcji. W ogóle war-
to by było powiedzieć o tym, czym jest czas 
w Lesie ożywionego mitu, bo i ta konkretna 
powieść, pierwsza w ramach cyklu, ale rów-
nież cały cykl, czyli wszystkie poszczególne 
tomy, są kompletnie achronologiczne. W sen-
sie, w ramach cyklu, kiedy pochłaniamy tomy 
w kolejności takiej, w jakiej powstawały, to 
czasem czytamy o tych samych wydarze-
niach, które działy się wtedy, kiedy działy się 
wydarzenia z Lasu ożywionego mitu, czasem 
dzieją się one dużo wcześniej, czasem dużo 
później i cały fenomen polega na tym, że nie-
zależnie od tego, jak skaczemy w tej historii 
w przód i w tył, to w miarę czytania poszcze-
gólnych tomów, coraz bardziej zapadamy się 
w tajemnice tej całej historii. W lesie Ryhope 
czas płynie zupełnie inaczej. Czasem pły-
nie wolniej niż ten czas, do którego jesteśmy 
przyzwyczajeni w naszym codziennym życiu. 
Czasem płynie szybciej, czasem wygląda na 
to, że się zatrzymuje, a czasem jakby w ogóle 
go nie było. Ilość przeżyć Christiana podczas 
tygodniowej przygody w lesie Ryhope to nie-
jednokrotnie miesiące albo lata. I Ty jeszcze 
o tym nie wiesz, bo jesteś na samym początku.
On się zjawia jako zupełnie inny człowiek. Mię-
dzy nimi nie ma już tej relacji bliskobraterskiej,
dlatego że Christian przez swoje doświadcze-
nia na ogromnej przestrzeni czasu, która w ra-
mach subiektywnego czasu Stevena trwała

zacząłem
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może zaledwie tydzień albo dwa, staje się zu-
pełnie inną osobą i to na wielu poziomach, nie 
tylko psychologicznym. 

Tam już były takie sugestie, że oni się zmie-
niali.
Ale jeszcze nie wiemy, w jaki sposób się to 
dzieje i jakie są tego konsekwencje.

Muszę powiedzieć, że trochę mnie uspoko-
iłeś i zachęciłeś do lektury. Z tym że cały 
czas nie mogłem się powstrzymać od takiej 
myśli, że tutaj są jakieś... może nie analogie 
do Solaris.
Tam są analogie do Solaris, bardzo głębokie. 

Chodzi mi o przebieg fabuły, tego początku, 
kiedy nasz astronauta [Kris Kelvin] trafia na 
stację Solaris, przeżywa pewnego rodzaju...
Szok poznawczy i nieadekwatność zachowań 
załogi, którą spotyka. Na początku Snauta, 
a potem Sartoriusa.

Dokładnie! Ale mój problem, jaki wyciągną-
łem z tej analogii, wynika z tego, że w Sola-
ris przez chwilę masz wrażenie, że czytasz 
jakiegoś rodzaju thriller. Chociaż, biorąc 
pod uwagę, że akcja dzieje się w kosmo-
sie i być może jest tam coś niepokojącego 
i ewentualnie żyjącego, to bardziej horror. 
[śmiech]
Jest to powieść grozy pod pewnymi względa-
mi, tak, jak najbardziej.

A tutaj, u Holdstocka, miałem wrażenie, że 
jest to przerażająca w gruncie rzeczy histo-
ria, ale napisana mimo wszystko jakby to 
była codzienność, jakby to, co tam się dzie-
je, nie było źródłem przerażenia, tylko jakby 
to było... Brakuje mi określenia.
Wiem, o co ci chodzi. Proza Holdstocka ma 
taki dość sprawozdawczy charakter. O to Ci 
chodzi?

O! Tak, tak!
Okej. I chociaż są tam fragmenty bardzo pięk-
ne literacko, to jednak przyjął on taką metodę 
dość prostego opisu zjawisk. Te zjawiska mo-
mentami są przerażające, ale wszyscy jeste-
śmy dorośli i nikt nie będzie bardzo się bał tej 
powieści, chociaż ona też ma elementy powie-
ści grozy.

Jak ja bym był tam na miejscu...
Oj! Jakbyś był tam na miejscu, to byś szybko 
stamtąd uciekł. Chociaż to nie jest takie łatwe 
uciec z tego lasu...

No bo ten czas...
Jasne. Ale cały ten lęk i cały strach, i cała gro-
za tych wydarzeń odbywa się na trochę innym 
poziomie, czyli na poziomie poznawczym, i to 
u bohaterów, ale również u czytelnika. Czyli
dopiero w momencie, w którym zaczynamy
rozumieć, co się tam dzieje i jak niezwykłe to

jest, bo ten pomysł naprawdę jest zupełnie 
Solaryjski, zupełnie na poziomie Lemowskim. 
Ja nie wiem, czy Holdstock udźwignął to tak 
jak Lem, bo Holdstock jest dla mnie świetnym 
pisarzem, a Lem był geniuszem, to jest drob-
na różnica. Natomiast najbardziej przerażony 
jesteś albo wzruszony, czytając Solaris w tym 
momencie, w którym zrozumiesz, o co chodzi-
ło. Poniekąd, bo ta zagadka u Lema się nie wy-
jaśnia do końca. Ale bardzo wiele rozumiemy 
i jest to przerażające na swój sposób, że byt, 
który może być obcą, inteligentną istotą, której 
nigdy nie zrozumiemy, jest w stanie genero-
wać z jakichś najgłębszych pokładów naszej 
pamięci, a właściwie wyciągać z podświado-
mości jakieś traumatyczne przeżycia albo ja-
kieś paskudne fantazje na przykład, o których 
nawet nie chcemy myśleć i ubierać je w cia-
ło. No to jest rzecz przerażająca. Holdstock 
idzie na swój sposób jeszcze dalej, ponieważ 
jest tam... To nie będzie spoiler, bo o tym też 
można przeczytać sobie w jakimkolwiek opisie 
twórczości Holdstocka – ten las, który wykre-
ował, ta przestrzeń mająca pewną moc, pewną 
energię w sobie, ona zagląda jeszcze głębiej 
niż w podświadomość. To znaczy, ona zagląda 
do tych pokładów, w których kryją się wzorce 
archetypiczne, coś w rodzaju pamięci przod-
ków. Możemy się cofnąć w czasie, obserwując 
te mitotwory. Czasem żywe, czasem martwe. 
Jeśli żywe, to bardzo często świadomie. To jest 
ten sam problem tego, czym jest samoświa-
domość, poczucie tożsamości siebie same-
go. Dokładnie tak jak u Lema. Dokładnie tak 
samo, jak było z Harey, która na początku była 
bezwolnym bytem, ale w momencie już swo-
jego zaistnienia z dnia na dzień stawała się 
po prostu sobą, a nie tylko kalką wspomnień 
Krisa Kelvina, prawda? Wracając do główne-
go wątku, obserwując te wszystkie mitotwory, 
jesteśmy w stanie zobaczyć te wszystkie rze-
czy, które żyły w ludzkich pokoleniach nawet 
nie sto, dwieście czy pięćset lat wstecz, ale 
możemy się cofnąć nawet do czasów neoli-
tycznych albo przed neolitycznych. Zobaczyć, 
jakie były potrzeby, jakie były lęki. To wszyst-
ko, co generowało mity tak naprawdę. Bo mity 
były generowane właśnie przez to, czego się 
baliśmy, czego nie potrafiliśmy nazwać. Chcie-
liśmy to okiełznać, oswoić w jakiś sposób. 
Bardzo często te mity stanowiły rodzaj broni 
w momencie, w którym ścierały się kultury. 
Na przykład kultura najeźdźca napadała jakieś 
tereny i próbowała nie tylko zdobyć dobra ma-
terialne, ale również zaimplementować swoje 
wierzenia, swoje podania, swoje legendy i tak 
dalej, i tak dalej. I wśród tych ludzi, tysiące lat 
temu, budził się ogromny opór, a jednocześnie 
powstawały historie dotyczące króla Artura czy 
Robin Hooda na przykład. Jesteśmy w stanie 
zobaczyć tę wiedzę, która nigdy nie została 
spisana, bo była przekazywana tylko ustnie 
przez szamanów kiwających się w transie nad 
ogniskami. To wszystko dzieje się u Holdstoc-
ka tak naprawdę.

Tak...
A i owszem! Także, Maćku, rozmawiałem 
z wieloma osobami, którym przydarzyło się 
trafić na powieść Holdstocka i każdy z nich 
znalazł tam coś innego dla siebie, i każdy też 
znalazł rzeczy, które mu nie pasowały. To jest 
normalne w literaturze, jak najbardziej. Na-
tomiast są takie dzieła, które są tak wyjątko-
wo wielopoziomowe, że jedna ich lektura nie 
wystarczy, żeby kompletnie zrozumieć to, jak 
ogromnymi są konstrukcjami. Jak wielki roz-
mach koncepcyjny tkwił u ich źródła. Co Ty 
o tym sądzisz, Macieju, bo widzę, że wpadłeś
w stupor?

Nie bez przyczyny. Bo się po prostu rozma-
rzyłem. 
Rozmarzyłeś się? To pięknie. 

Wiesz, marzy mi się taka lektura, która po-
zwoliłaby mi przeżyć to, o czym mówisz. 
Kartkując Lema, natrafiłem na moment, 
w którym zastanawiał się nad tym, co po-
wiedział człowiek, pierwszy człowiek, który 
był ciekawy świata i postanowił iść w dal. 
Co się działo w jego głowie? I cóż... mam 
nadzieję, że czytając Las ożywionego mitu 
Roberta Holdstocka, uda mi się na coś po-
dobnego natrafić. W jakiś sposób być bo-
gatszy o podobne doświadczenie. Wojcie-
chu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Maćku, ja Tobie również. I Państwu również za 
wysłuchanie tego niekończącego się wywiadu. 

Mam nadzieję, że literatura będzie jeszcze 
długo, długo trwać, a my porozmawiamy 
jeszcze nie jeden raz. 
Oby tak się stało.

Wojtek Mieczysławski
Kiedyś księgarz, od lat 

bibliotekarz, dziś rów-

nież – wydawca. Uza-

leżniony od słodyczy in-

trowertyk, beznadziejnie 

zakochany w fantasty-

ce! Szef, majster i złota 

rączka w wydawnictwie 

TERMINUS. Właściciel 

spranego, białego pasa w marketingowym aikido, ale 

(taką ma nadzieję!) sprawny deweloper nietuzinkowej 

fantastyki. Psychofan cyklu Mythago Wood Roberta 

Holdstocka, którego pierwszy tom – Las ożywionego 

mitu – wybrał jako swoją pierwszą publikację. Ulubio-

ny kolor – zielony, eliksir szczęścia – Ardbeg, dźwięk 

najsłodszy – soundtrack z filmu Blade Runner.
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BABA TINA OPOWIADA!BABA TINA OPOWIADA!

Maciej Janocha: Witam Was bardzo ser-
decznie pierwszy raz w Radiu Sygnały 
w rozmowie z pisarką Martiną Mandera-
-Rzepczyńską. Cześć, Martina.
Martina Mandera-Rzepczyńska: Dzień dobry,
cześć. Witam serdecznie.

Jak to jest być w radiu?
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i... 
Jak to jest być w radiu? Stresująco? Stresują-
co, tak.

Ja też muszę przyznać, że pierwszy raz 
tutaj nagrywam. Zostałem bardzo ciepło 
przyjęty, może nie chlebem i solą, ale cie-
płą herbatą i uśmiechem, więc tym bardziej 
chciałbym to docenić. Ale słuchaj, Martino, 
dzisiaj porozmawiamy o Tobie – o tym, co 
tworzysz, co będziesz tworzyć i gdzie się 
będziesz tą twórczością chwalić. Wiesz co? 
Znam Cię jako autorkę tekstów. Pojawiłaś 
się już na łamach O!Fki ze swoim tekstem 
o wikingach. Teraz podbijasz świat mitami
słowiańskimi czy bajkami w konwencji mi-
tów. Jak się spełniasz aktualnie?
Jak się spełniam aktualnie? Tak powtarzam
po Tobie pytania, żeby nabrać do nich takiego
dystansu, wyciągnąć z nich kwintesencję, to,
o co mnie dokładnie pytasz. Poznałeś mnie
jako autorkę? Myślę, że poznaliśmy się nawet
wcześniej gdzieś na Opolconie, bo bywałam
tam często jako gość, też jako prelegent i za-
zwyczaj opowiadałam tam właśnie o wikin-
gach, bo zajmuję się tym również w swojej pra-
cy badawczej na Uniwersytecie Opolskim jako
doktorantka. Teraz trochę jakby odbiegłam
generalnie od tego i zaczęłam pisać bajki. Ma
to związek trochę z moim życiem prywatnym,
które półtora roku temu nieźle się zmieniło pod
wpływem narodzin dziecka, które mnie zain-
spirowało właśnie do tego, żeby te bajki spe-
cjalnie dla niego napisać.

Czyli mówisz, że te wszystkie historie, które 
przychodziły do Ciebie z profesorskich ust, 
zaczęłaś przekuwać w coś dla młodszego 
odbiorcy, tak?
Może niekoniecznie. To było trochę inaczej – 
w swojej pracy badawczej zajmuję się stricte 
wikingami, Skandynawią, okresem średniowie-

cza i tutaj gdzieś w tych mitach słowiańskich 
też pojawia się to średniowiecze. Albo nawet 
taki folklor, coś, co się zachowało do naszych 
czasów, ale nie ma to związku z tym, co usły-
szałam z ust profesorskich. Ma to natomiast 
związek z tym, co usłyszałam od swoich dziad-
ków i rodziców, oni opowiadali mi w dzieciń-
stwie całą masę różnych bajek. Uwielbiali mi 
też czytać te bajki, za co jestem im dozgon-
nie wdzięczna. Miałam takie poczucie w tym 
momencie, kiedy urodził mi się potomek, że 
to chyba w ogóle jest we krwi, taka chęć prze-
kazywania wiedzy dalej i to, co ja usłyszałam, 
chciałam przekazać mu. Też uświadomiłam 
sobie, że, ojej, przecież to jest małe dziecko 
i może niekoniecznie on to zapamięta. Różnie 
to bywa z pamięcią dorosłych, więc najlepiej 
będzie gdzieś spisać to, co się w tym momen-
cie pamięta. Jako historyk zdaję sobie sprawę 
z tego, że słowo pisane, nawet jak gdzieś się 
gubi, to prędzej czy później ktoś na szczęście 
je odkrywa. Też żyjemy w takich czasach, że 
słowo pisane ma mniejszą tendencję do tego, 
że się zgubi. Tak więc postanowiłam te bajki, 
które mu opowiadałam, te mity, no bo to wła-
ściwie są mity, lub też interpretacje mitów czy 
to, co usłyszałam, spisać. Tak zaczęłam od 
jednego opowiadania, potem narodziły się ko-
lejne i w tej książce, którą ostatnio udało mi się 
opublikować, jest zebranych szesnaście takich 
opowieści.

‘‘
dziecko zainspirowało 

mnie, żeby te bajki 
specjalnie dla niego 

napisać

Czytałem, czytałem! Bardzo mi się podoba-
ją. Może opowiedz, co w tych bajkach po-
stanowiłaś przekazać? Od czego zaczęłaś? 
Którą bajkę napisałaś jako pierwszą?
To może w ogóle opowiem o tym, jak to się 
zaczęło. To nie tak, że jestem świetna w wy-

myślaniu rzeczy. Nie, to też nie do końca tak 
działa. To po prostu powstało pod wpływem im-
pulsu. Pewnego dnia karmiłam swoje dziecko. 
Mamy po prostu zdają sobie z tego sprawę, że 
w tym momencie, kiedy karmi się dziecko, ma 
się wolne ręce i wolny umysł. Człowiek zaczy-
na się troszkę nudzić, do czego część mam się 
totalnie nie przyzna. Te, które się przyznają, ta-
kie jak ja, to właśnie wtedy zaczynają być kre-
atywne. Znam sporo takich mam, które w mo-
mencie karmienia wymyślają najgenialniejsze 
pomysły w swoim życiu. Być może tak jest 
z moją książką – będzie mi to dane ocenić być 
może za parę lat. Podczas karmienia dziecka 
wpadłam na pomysł, żeby nam umilić po pro-
stu ten czas i wyszłam z założenia, że coś mu 
opowiem albo coś mu przeczytam, a że aku-
rat nie mogłam od niego odejść, żeby pójść 
na półkę i sięgnąć po książkę, to zaczęłam po 
prostu coś opowiadać. Przypomniała mi się hi-
storia o bocianie, którą lata temu opowiadał mi 
mój dziadek. Zresztą, to taka śląska opowieść, 
bo ja w ogóle jestem Ślązaczką i do tego się 
przyznaję wszem i wobec. Jestem z tego dum-
na i też posługuję się dialektem. Ale wracając 
do meritum: stwierdziłam, że opowiem moje-
mu dziecku właśnie tę historię. Zdałam sobie 
sprawę, że ona jest trochę krótka, jeśli chodzi 
o taką jej prawdziwą fabułę, więc dodałam do
tego różne wątki. Osoby, które sięgną po moją
książkę, zobaczą, że w sumie jest to całkiem
długa bajka. Zajmuje parę minut, a to, co mi
opowiadał dziadek, było nieco krótsze. Doda-
łam tam różne aspekty, chociażby o tym, skąd
się u bociana wzięły czerwone nogi i dziób,
dlaczego wygląda tak, a nie inaczej i dlaczego
co roku odlatuje do ciepłych krajów. Mój dzia-
dek to trochę spłycił. Generalnie w jego opo-
wieści nie pojawiają się bogowie słowiańscy,
tak jak w mojej, ale on mi opowiadał, że tę hi-
storię usłyszał od swojej prababki – zatem jest
ona całkiem stara. Być może ona ją usłyszała
również od kogoś? Moim zdaniem wywodzi się
to z pnia tych mitycznych opowieści słowiań-
skich. Ja chciałam wrócić do tej genezy i tak
zrobiłam. Od czasu tej bajki o bocianie po-
wstawały kolejne opowieści. Generalnie sam
bocian, tak trochę zaspoileruję, bierze udział
w pewnym konkursie i w związku z tym stwier-
dziłam, że on nie może być jedyną istotą, która

Martina Mandera-Rzepczyńska powraca do O!Fki, tym razem jako gość specjalny. Jakiś czas 
temu zadebiutowała z książką Opowieści Baby Tiny i z miejsca zdobyła serca czytelników 
bajkami takimi jak te, którymi byliśmy raczeni za czasów maleńkości. Zobaczmy, co u niej 
słychać!
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w tym konkursie bierze udział. Więc zgłosiłam, 
w cudzysłowie, do tego konkursu również inne 
zwierzaki, o których są kolejne gdzieś tam 
pojawiające się mity. Dopiero jakoś na końcu 
napisałam mit, który właściwie jest pierwszym 
w tej książce.

Od którego wszystko się zaczyna?
Tak, od którego wszystko się zaczyna, czyli od 
tego, jak powstał świat.

Całkiem logiczna kolejność! 
Tak, bardzo logiczne! Żeby było to jeszcze 
bardziej logiczne, kończę mitem o tym, do-
kąd ludzie idą po śmierci, co się z nimi dzieje. 
Staram się w tych wszystkich mitach odpowie-
dzieć na trudne pytania dzieci w dosyć łatwy 
sposób. Taki, w który rodzice chcieliby im od-
powiadać, żeby też im nie do końca zabierać 
radości z bycia dzieckiem.

‘‘
rodzice opowiadali mi 

w dzieciństwie całą  
masę różnych bajek

Rzeczywiście coś jest takiego w dzieciń-
stwie, że czasami chcemy odpowiedzi na 
już, a one wcale nie są takie proste.
Nie są proste albo inaczej, nie jesteśmy jesz-
cze w tym momencie na nie gotowi i łatwiej jest 
to wytłumaczyć w taki bajkowy sposób. Jest 
to też łatwiej przyswajalne dla dziecka i w pe-
wien sposób pobudza w nim chęć poznawania 
świata. A kiedy mu to spłycamy, na przykład 
jeśli powiemy dziecku zainteresowanemu tym, 
jak powstał człowiek: „No, słuchaj, człowiek 
wywodzi się od małpy” i przedstawimy mu całą 
teorię Darwina, to możliwe, że zniechęcimy je 
do nauki, a przedstawiając mu to w sposób mi-
tyczny: „Słuchaj, człowiek powstał z błota”, tak 
jak w moich słowiańskich mitach, czyli tak jak to 
generalnie jest według słowiańskich mitów, któ-
re zachowały się gdzieś w przekazach pisanych 
u kronikarzy, to właśnie może w ten sposób
pobudzimy kreatywność i wyobraźnię dziecka,
w ogóle chęć poznawania świata i nieograni-
czania go przede wszystkim w twórczości.

Muszę Ci przyznać, raz: że się z Tobą zga-
dzam, dwa: że w Twoich bajkach wszystko 
jest wytłumaczone czy podszyte empatią, 
troską o innych, czasami różnymi innymi 
emocjami, ale tymi, które pochodzą z ser-
ca. Przypomina mi się teraz historia owiecz-
ki, która po prostu chciała, żeby jej braciom 
żyło się lepiej i udała się w cudowną, epic-
ką wręcz, podróż. A owieczka nazywała 
się... Chmurka.

Tak, to prawda. To w ogóle jest jedna z mo-
ich ulubionych baśni. Jest taka trochę grecka. 
Gdzieś we wcześniejszych rozmowach też 
zauważyłeś, że gdzieś tam w tych moich mi-
tach przewijają się różne motywy pochodzące 
chociażby z opowieści Szeherezady z Bliskie-
go Wschodu czy greckie. Przypominają mi się 
historie, które usłyszałam w dzieciństwie. Fak-
tycznie to mogło mieć wpływ na to, o czym pisa-
łam. Czy są one podszyte empatią i miłością? 
Na pewno ta książka powstawała z miłości do 
mojego dziecka, więc myślę, że w tym nie bę-
dzie niczego złego. W ogóle w miłości nie ma 
niczego złego, tak że bardzo ją mogę polecać 
innym mamom i nie tylko mamom, również ta-
tom, dziadkom, babciom, komukolwiek.

Cały czas przychodzą mi do głowy kolejne 
konteksty: pamiętam, jak razem rozmawia-
liśmy przed dzisiejszym spotkaniem i też 
padł temat miłości. Tutaj chciałbym zazna-
czyć, że Twoje bajki będą interesujące nie 
tylko dla czytelnika dziecięcego, ale też dla 
tego czytającego maluchom. Muszę przy-
znać, że niejednokrotnie czytając Twoje 
bajki, zatrzymywałem się i myślałem sobie: 
„Kurczę, jednak miłość to jest skompliko-
wana sprawa”.
Nawet bardzo. Nie ma jednego oblicza i tutaj 
mogą być różne interpretacje. Dziecko zupeł-
nie inaczej zrozumie to, o czym pisałam, niż 
osoba dorosła. Każda osoba dorosła będzie 
miała zupełnie inne odczucia ze względu na 
rozmach tego, co w ogóle przeżyła; ze wzglę-
du na swoje doświadczenia. Tutaj aspekty 
miłości można odnaleźć w każdej bajce, po-
cząwszy od tego, jak świat powstał, czyli od ta-
kiej miłości do przyrody, po miłość partnerską, 
miłość do dziecka i miłość w ogóle do innych 
istot po prostu, że tak to ujmę. Do osób bliź-
nich, do bliskich nam oraz do samego siebie.

Koleżanka zwróciła mi uwagę, na co ja 
w ogóle wcześniej sama nie zwróciłam uwa-
gi, że poruszam dosyć ciekawy aspekt tego, 
że można samemu się kaleczyć i że jest to 
nawet temat tabu w naszych czasach. Zazwy-
czaj w bajkach, jeśli pokazuje się krzywdę, to 
krzywdzi się kogoś innego i to jest piętnowane, 
tak nie powinno się robić, z czym się oczy-
wiście zgadzam, ale ja poruszam też temat 
krzywdzenia samego siebie i że tego również 
nie powinno się robić, a nawet przede wszyst-
kim nie powinno się tego robić. Powinno się 
kochać również samego siebie. Więc mówię, 
tych rodzajów miłości w mojej książce jest bez 
liku i każdy coś dla siebie znajdzie.

Tak, różna jest miłość, różne są sposoby 
jej ukazywania. Muszę Ci powiedzieć, że 
czasem zastanawiałem się też nad tymi 
krótszymi bajkami, które należą do wątku 
głównego, na przykład opowieść o wężu. 
Właśnie jak czytałem tę bajkę, to zaczęło 
mnie zastanawiać, na ile sobie pozwalamy 
czy jak bardzo zmieniamy siebie, żeby do-

stosować się do otaczających nas warun-
ków. Przychodziły mi do głowy różne histo-
rie o tym, jak ktoś musiał zostać na przykład 
lekarzem, musiał iść na taką uczelnię, a nie 
inną, bo tak chcieli jego rodzice. To jest tro-
chę przerażające, że czasami musimy się 
temperować, kształtować w zupełnie inny 
sposób niż zgodnie z predyspozycjami, do 
których wewnątrz bylibyśmy przekonani.
Pytanie – jak bardzo jesteśmy z tym szczę-
śliwi? Generalnie możemy być szczęśliwi 
z decyzjami, które podejmą za nas inni, a nie 
musimy. To zależy po prostu od tego, jaki jest 
człowiek, od jednostki.

Mimo wszystko mam taką dziwną tendencję 
do przypominania sobie tych przemówień 
z TED-a, w których każdy mówi: „Bądź 
sobą!”.
Tak, byłoby super, jakby każdy był sobą. Ja 
bym tego chciała też dla wszystkich dzieci, dla 
których te bajki napisałam, żeby po prostu były 
sobą. Chciałabym, żeby dorastając, nabierały 
przeświadczenia, że mogą zostać, kim chcą. 
Może brzmi to jak komunał, ale naprawdę tak 
jest. To my trochę kreujemy to, kim jesteśmy, 
a trochę to wpływ naszego otoczenia. W za-
leżności od tego, jak bardzo jesteśmy chłonni 
wobec otoczenia, tak bardzo będzie ono wpły-
wało na nasze własne wybory.

‘‘
poruszam też tema t 
krzywdzenia  samego 

siebie i że tego  
również nie powinno 

się robić

OK. Właśnie, à propos dojrzewania, do-
konywania własnych wyborów: z jakimi 
bohaterami nasi czytelnicy będą mieli do 
czynienia?
Jest tutaj mnogość bohaterów. Przede wszyst-
kim pojawiają się bogowie słowiańscy, między 
innymi Dadźbóg i Czarnobóg, główni bohate-
rowie, którzy kreują cały ten słowiański świat. 
Z ich rąk on powstaje. Jest również motyw ko-
biecy – bogini ziemi Mokosz. Ona też się tam 
gdzieś przewija i, wbrew pozorom, ma całkiem 
spory wpływ na tych dwóch wcześniej wymie-
nionych panów. Pojawiają się ich dzieci, kolej-
ni bogowie, między innymi Perun i Swarożyc. 
Są też postaci typowo bajkowe. Może nie mi-
tyczne, bo te istoty także istnieją, takie jak kot, 
pies, wspomniany bocian czy też wąż, nawet 
koń. Tak że myślę, że każdy znajdzie coś dla 
siebie.
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wywiad z... wywiad z...

Weźmy pod uwagę, że każda z tych postaci 
ma w sobie coś charakterystycznego, co ją 
definiuje. Wspomniany przez Ciebie pies 
jest uznawany za strażnika. Kiedy piszesz 
o kocie, to on również się troszczy, ale
jest bardziej samodzielny, potrafi znaleźć
wyjście z każdej sytuacji. Zarysowujesz
w swoich bajkach różne takie uniwersalne
motywy. To jest chyba taki główny łącznik
między Twoimi, współczesnymi w gruncie
rzeczy, bajkami, a tymi historiami z dziada
pradziada, o których wspominałaś.
Tak, to jest generalnie taki ich główny pień, taka
geneza. Ten kot to spryciarz i on zawsze w tych
wszelkich mitach, bajkach przejawia taką właśnie
cechę chytrości i tego, że zawsze spada na czte-
ry łapy. A pies to jest jednak najlepszy przyjaciel
człowieka i on już jest wpisany w naszą mental-
ność. Ja się do tego odwołuję, bo uniwersalne
cechy wcale nie są złe, wręcz przeciwnie – moż-
na na nich wielorako bazować i stworzyć z nich
naprawdę wspaniałe historie. Zawsze można się
do nich odwoływać. Po co na siłę budować coś
nowego? Nie wiem, na przykład kotu nadawać
cechy, których w naszej wyobraźni nie posiada?

Tak się teraz zastanawiam, czy byłoby moż-
liwe zrobienie kolażu z takich elementów 
kulturowych.
Ale czy takie kolaże nie istnieją? Wydaje mi 
się, że istnieją. To są te wszystkie istoty, takie 
hybrydy mitologiczne. Ja akurat tych tematów 
tutaj nie poruszam. Starałam się bazować na 
tym, co istnieje, i tym, co jest znane. W tych hi-
storiach, które usłyszałam, po prostu nie mogły 
pojawić się jakieś nietypowe, bardzo mityczne 
istoty. Aczkolwiek takie oczywiście się pojawia-
ją w mitologii słowiańskiej. Nie wiem, na przy-
kład południca, beboki albo bieda, te wszystkie 
demony... ale o nich akurat nie chciałam pisać. 
Ja chciałam pisać o tym, co jest nam znane 
i nie wiadomo, dlaczego ma takie, a nie inne 
właśnie cechy. Dlaczego, tak jak wspomnia-
łam, bocian ma czerwone nogi i dlaczego kot 
porusza się z taką gracją? Tak cichutko, że 
„puf!” i się pojawia. Albo dlaczego właściwie 
stało się tak, że to właśnie pies jest typowa-
ny na tego najlepszego przyjaciela, a nie na 
przykład koza lub baran? Ja do tego próbuję 
się odwołać, właśnie odpowiadając, tak jak 
mówiłam, na te trudne pytania dzieci. Załóżmy, 
że przychodzi do ciebie syn, córka i zadaje py-
tanie: „Dlaczego Księżyc świeci?”. I co, w tym 
momencie tłumaczysz: po pierwsze, Księżyc 
nie świeci, tylko odbija promienie słoneczne, 
a po drugie, to dzieje się tak i tak, zaraz wycią-
gasz książkę z fizyki i mu to tłumaczysz, tylko 
pytanie – czy dziecko chce w ogóle to usły-
szeć? Nie. Dziecko chce w nas widzieć osobę, 
która zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Je-
śli przestajemy znać odpowiedzi na wszystkie 
pytania, to przestajemy być autorytetem dla 
tego dziecka, a kiedy przestajemy być autory-
tetem, stajemy się kimś po przeciwnej stronie. 
Osobą, której nie chce słuchać.

Mam nadzieję, że odroczę to jak najdalej, 
ten moment, kiedy będzie przychodzić po 
odpowiedzi do mnie mój potomek! [śmiech] 
Słuchaj, bo rozmawiamy o tym, co już napi-
sałaś i, generalnie, już zdążyłaś o tym opo-
wiedzieć. Wydałaś książkę w warszawskim 
wydawnictwie?
Tak, wydawnictwo Graf_ika. Serdecznie po-
zdrawiamy dziewczyny!

Jak było na tym spotkaniu? [Wydawnictwo 
Graf_ika zorganizowało naszemu gościo-
wi spotkanie autorskie, które odbyło się  
23 stycznia b.r. w Warszawie]
Bardzo wzruszająco. Osobiście się wzruszy-
łam. Cieszę się z takiej widowni, która przyszła 
pomimo tego, że mamy takie czasy, a nie inne. 
Ciężkie, covidowe. Bardzo się cieszę, również 
tutaj, w tym momencie, dziękuję wszystkim za 
przybycie. To było moje pierwsze spotkanie 
autorskie. Odbyło się w Warszawie, w prze-
miłej księgarni Leksykon. Przemiłej, bo ludzie 
tam tworzą cudowną atmosferę. Również ślę 
im pozdrowienia! Tak że było bardzo wzrusza-
jąco, bardzo rodzinnie. Myślę, że to mnie też 
nakręciło na kolejne tego typu spotkania.

Tak Cię jeszcze zapytam, czy od czasu na-
szej ostatniej rozmowy wpadłaś już na ko-
lejny pomysł na bajkę?
Tak, mam różne pomysły, ale oczekiwania od-
biorców po przeczytaniu pierwszej części są 
różne i każdy ma jakieś sugestie. Nie zapomi-
najmy, że jest to moja radosna twórczość i po-
mysły są gdzieś w mojej głowie już od samego 
początku, jak napisałam pierwszą książkę. 
Niestety nie dałam rady zmieścić wszystkiego 
w jednej części. Chcę to przelać do drugiej, 
bo od samego początku mam taki pomysł na 
część drugą i ona już się zaczęła w Wordzie 
kreować.

‘‘
Podczas karmienia
dziecka  wpadłam na  

pomysł, żeby  nam umilić 
ten czas i wyszłam z 
założenia, że coś mu 

opowiem

O, to już nie mogę się doczekać, aż się zi-
ści! Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? 
Jakiś jeden motyw, jedno zdanie.
Jeden motyw? O, dobrze, Maćku. Ostatnio 
na naszym spotkaniu pytałeś mnie, dlaczego 
Księżyc płacze, pamiętasz? Bo pojawia się też 
taki motyw w pierwszej części, w tej już wyda-

nej, że przy tworzeniu toporów przez Swaro-
życa potrzebne są łzy Księżyca. Brzmi niczym 
przepis na eliksir. [śmiech]
Trochę tak.
Trochę tak, właśnie. I zapytałeś się mnie, 
skąd te łzy? Dlaczego on w ogóle płacze? Bo 
przecież z książki wynika, że on jest po pro-
stu radosny, taki miły, kochany, fantastyczny 
i faktycznie on taki jest, ten nasz Księżyc. On 
swoją drogą ma na imię po słowiańsku Chors, 
więc myślę, że w drugiej części będzie to wy-
jaśnione.

OK, nie mogę się doczekać, zwłaszcza że 
to jest taka trochę moja, wiesz, czytelnicza 
znajdka. Takie czytelnicze marzenie, które 
ma szansę się ziścić. To jest bardzo dziw-
ne uczucie rozmawiać z autorem i, o mój 
Boże, coś z tego wyjdzie! Super! Bardzo 
się cieszę, zwłaszcza że Księżyc zasługuje 
na takie rozwinięcie. W szczególności te łzy 
albo to, dlaczego ktoś je zbiera i dlaczego 
one hartują?
Dlaczego się zbiera? No nie wiem, dlatego, że 
potrzebne mu są składniki na eliksir. [śmiech]

Mam nadzieję, że te łzy zahartują niejedną 
przydatną rzecz.
W tym momencie akurat topory dla Swarożyca.

Czymś trzeba iskry krzesać!
Czymś trzeba, inaczej nie byłoby burzy. Tak 
powstają nam całkiem niezłe spoilery, ale mam 
nadzieję, że one równie dobrze będą zachęcać 
ludzi do tego, żeby sięgali po książkę.

Będą zaostrzać apetyt. 
Bardzo bym sobie tego życzyła.

Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że do zo-
baczenia wkrótce.

Martina Mandera-Rzepczyńska
Z wykształcenia histo-

ryczka, skandynawistka. 

Z zamiłowania zielarka 

i wielbicielka literatury 

dworskiej, a także magii 

wikińskiej. W czasie wol-

nym zajmuje się rekon-

strukcją historyczną i pi-

saniem bajek dla dzieci.
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opowiadania

Moi drodzy, słyszeliście już sporo opo-
wieści o bogach, o tym jak tworzyli 
świat i różne żyjące istoty. Co powiecie 
teraz na historię o tym, jak to pewne 

zwierzę miało wpływ na losy ziemi i innych stwo-
rzeń? Wierzę, że chętnie posłuchacie, bo to napraw-
dę wspaniała opowieść.

Działo się to dawno, dawno temu, kiedy na świe-
cie nie było jeszcze ludzi. Dadźbóg i Czarnobóg 
tworzyli akurat wtedy zwierzęta, które lubiły jeść ro-
śliny. Wśród tych stworzeń były owce. Zostały stwo-
rzone z mchu i kępek trawy, dlatego też tak bardzo 
lubią je jeść. Owce zostały tak zbudowane, że mają 
twarde głowy, delikatne pyszczki i puchate ciałka. 
Właśnie z powodu tych wrażliwych mordek powstał 
pewien problem. Otóż za każdym razem, kiedy owce 
jadły swoją ulubioną trawę i mech, kaleczyły sobie 
pyszczki. Źdźbła kłuły je niemiłosiernie i owieczki 
strasznie cierpiały. Trawa i mech były dla nich zbyt 
szorstkie i zbyt mało wilgotne. Owce chodziły też co 
chwilę pić, ale słona woda drapała je w chrapy. Bied-
ne zwierzęta męczyły się strasznie, ale starały się 
nie narzekać. Pewnego dnia jedna z owiec się zbun-
towała. Miała na imię Chmura. Zaczęła rozmawiać 
z innymi zwierzętami o smaku wody i drapiącej 
trawie. Okazało się, że wielu zwierzętom taki stan 
nie odpowiadał. Chmura zwołała naradę, na którą 
przybyły wszystkie stworzenia, nawet rośliny. Usie-
dli w kole i zaczęli rozprawiać, co zrobić, by woda 
miała lepszy smak, a trawy nie były takie szorstkie. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że trzeba na ten temat 
porozmawiać z Mokosz. Bogini w tym czasie prze-
bywała z Dadźbogiem w gałęziach Kosmicznego 
Drzewa, gdzie króluje słońce. Zwierzęta orzekły, że 
ktoś musi pójść do tej odległej krainy po pomoc. 
Nikt jednak nie miał ochoty udać się w tak długą 
podróż. 

Po pewnym czasie na środek kręgu wystąpiła 
Chmura:

– Ja pójdę – powiedziała. – To ja zwołałam tę na-
radę, więc ja udam się w podróż i to ja poproszę Mo-
kosz o pomoc.

Wszystkie zwierzęta i rośliny zgodnie kiwnę-
ły głowami. Wyraziły zgodę, by Chmura udała się 
w drogę. Następnego dnia o poranku, kiedy tylko ko-
gut obwieścił wschód słońca, owca stanęła na szlaku 
prowadzącym do krainy bogów. Zdawała sobie spra-
wę z tego, że czeka ją długa i mozolna podróż. Posta-
nowiła więc nie ociągać się i ruszyć czym prędzej. 

Owca szła i szła. Cały pierwszy dzień podróży 
wędrowała zielonymi i ukwieconymi łąkami, słońce 
świeciło i wszystko pięknie pachniało. Aż chciało się 
żyć! Wieczorem Chmura wybrała sobie miejsce do 
spania pośród traw i zasnęła. Rano po przebudzeniu 
wróciła na szlak i dalej podążała w pocie czoła. Dru-
giego dnia szła przez ciemny i gęsty las, bała się przy 
tym okropnie. W mroku było mnóstwo świecących 
oczu. Od czasu do czasu nad głową Chmury przele-
ciał z piskiem nietoperz, wtedy serce stawało jej na 
moment. Czasem w oddali było słychać skowyt wilka, 
tego też się bała nasza owieczka. W pewnym momen-
cie weszła w ciernie i pokaleczyła sobie kopytka. Nie 
poddawała się jednak i szła dalej. Dzień był równie 
gorący, co poprzedni, jedyną pociechą był cień, któ-
ry dawał las. Gdy nastał wieczór, owca znalazła sobie 
miejsce w dziurze, w korzeniach olbrzymiego dębu 
i tam zasnęła. Z nastaniem poranka obudziła się 
i wróciła na szlak. Trzeciego dnia szła piaszczystą pu-
stynią. Słońce piekło okrutnie. Kopytka zapadały się 
w piach, a przez to, że pokaleczyła je dnia poprzed-
niego, teraz parzyły ją od gorącego podłoża. Jednak 
i to nie zraziło owieczki. Dzielnie szła dalej, miała 
bowiem ważną misję do wypełnienia. Wieczorem 
wykopała w piachu dziurę i w niej zasnęła, wyczer-
pana po całym dniu marszu. Nazajutrz wstała z pro-
mieniami słońca i weszła na szlak. Czwartego dnia 
podróż owcy przebiegała też przez pustynię, jednak 
tym razem kamienistą. Kamienie, po których szła, 
były ostre jak igły i strasznie kaleczyły kopytka. Nad 
głową owcy latały głodne sępy. Nasza Chmurka była 
przerażona i zaczęła wątpić w siebie. Pomyślała, że 
sobie nie poradzi i wkrótce stanie się ich posiłkiem. 
Ale dzielnie parła naprzód. Dokuczał jej też okrutny 
wiatr, spychał ją z drogi, ale nie poddawała się. Gdy 

Mit o Chmurce
Martina Mandera-Rzepczyńska

bajka wydana oryginalnie przez Wydawnictwo Graf_ika 
w zbiorze opowiadań Opowieści Baby Tiny 

pod tytułem Mit o owcy i chmurach
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poczuła, że zaraz upadnie ze zmęczenia, nagle poja-
wił się przed nią ogromny orzeł. Zaproponował, że 
ochroni ją przed wiatrem. Otulił ją wielkimi skrzy-
dłami i w ten sposób przeczekali burzę piaskową. 
Wieczorem owca zasnęła w objęciach orła, a gdy 
wstała przed wschodem słońca, ptak tak do niej rzekł:

– Spójrz na wschód, czy widzisz tę jasną, poły-
skującą nisko nad horyzontem gwiazdę?

– Tak, widzę – odpowiedziała owca.
– Musisz iść w kierunku tej gwiazdy. Na końcu

drogi odnajdziesz kryształowy pałac bogini Mokosz. 
Nie zapomnij! – poradził orzeł i odleciał.

Owca wstała i wróciła na szlak. Piątego dnia 
swojej wędrówki szła po skałach. Ciężka to była po-
dróż. Tego dnia znów niemiłosiernie piekło słoń-
ce i Chmurce okropnie chciało się pić. W pewnym 
momencie przewróciła się i zasnęła. Nie wiadomo, 
co by się stało, gdyby nie podbiegł do niej szczurek. 
Obudził owcę i powiedział, że nie powinna tak leżeć 
na słońcu, bo może dostać udaru. 

– Czy widzisz tę ogromną skałę tu niedaleko? –
zapytał. – Spróbuj tam dojść, proszę, a ja wtedy wy-
kopię ci wodę – obiecało zwierzątko.

Owca wstała i za radą poszła w kierunku wiel-
kiej skały. Szczurek już czekał tam na nią i gdy tylko 
się zbliżyła, zaczął kopać. Kopał tak długo, póki nie 
wypłynęła woda. Chmura zbliżyła do niej swoją po-
parzoną słońcem mordkę i zaczęła pić. Woda była 
chłodna i koiła ból. Niestety była słona. Pod tą skałą 
została na noc, a szczurek razem z nią. Zwierzątko 
wtuliło się w miękką wełnę owcy i zasnęli. Kiedy 
rano się obudzili, szczurek tak rzekł:

– Czy widzisz tamte góry?

– Tak – odpowiedziała owca.
– Posłuchaj mnie teraz uważnie. Musisz iść w ich

kierunku. Po drodze będzie ogromna przepaść, mu-
sisz ją pokonać. Później spotkasz skowronka, który 
powie ci, co musisz zrobić dalej. Zapamiętaj moje 
słowa — poradził jej szczur i pobiegł w dal.

Owca znów weszła na szlak. Szóstego dnia szła 
przez góry. Widoki były cudowne. Raz była na stro-
mym zboczu, innym razem w dolinie. Kopytka jej się 
trochę zagoiły i mogła swobodnie skakać po kamie-
niach. Tego dnia podróż znowu ją cieszyła. Szła tak 
długo, dopóty nie ujrzała przepaści. Zwątpiła wtedy 
w swoje siły. Usiadła. Nigdy nie uda mi się pokonać 
tej przepaści i zawiodę wszystkich – myślała z roz-
paczą. Przypomniała sobie miny przyjaciół, cierpią-
cych z powodu słonej wody, którą musieli codzien-
nie pić i to ją zmotywowało. Owca wstała, odeszła 
kilka kroków i wzięła rozbieg. Biegła jak szalona, za-
mknęła oczy, by nie widzieć, jak spada. Gdy otworzy-
ła je ponownie, była już po drugiej stronie przepaści. 
Odetchnęła z ulgą i poszła dalej. Po chwili krótkie-
go marszu jej oczom ukazał się widok gałęzi Drzewa 
Kosmicznego. Na jednej z nich siedział skowronek.

– Witaj, Chmuro! Cieszę się, że udało ci się poko-
nać przepaść. Zasłużyłaś na odpoczynek, bo to nie 
koniec twojej podróży. Przygotowałem dla ciebie po-
siłek z boskich, miękkich traw i wody posłodzonej 
nektarem z ula. Podejdź i skosztuj, proszę – powie-
dział ptaszek.

– Dziękuję ci bardzo – odpowiedziała owca i za-
częła jeść i pić. 

Wszystko jej bardzo smakowało. Marzyła o ta-
kim posiłku, od kiedy się urodziła. Miała teraz już 
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wszystko. Mogłaby zostać ze skowronkiem już na za-
wsze. Musiała jednak wypełnić swoją misję.

– Chciałabym, żeby moi przyjaciele też mogli jeść 
takie pyszności – powiedziała do skowronka.

– Wiem, po co tu przybyłaś, owieczko. Posłuchaj
mnie teraz uważnie – odrzekł na to skowronek.

– Jestem strasznie zmęczona i oczy mi się kleją –
odparła i zaczęła zasypiać.

– Dobrze, więc, śpij, śnij snem pięknym i słuchaj,
co mówię. 

Ptak zaczął machać skrzydłami i mówił do po-
grążonej w sennych marzeniach owcy:

– Słuchaj mnie uważnie! Daleko w gałęziach Ko-
smicznego Drzewa swój pałac ma bogini Mokosz. 
Musisz teraz tam polecieć. Wstań więc i leć. Leć 
w kierunku gwiazdy na wschodzie, jej błysk wskaże 
ci drogę do Mokosz. Wstań i leć!

– Jak mam lecieć, skoro nie mam skrzydeł? – za-
pytała owca.

– Masz skrzydła, rozwiń je i leć. Tak, jak ja latam –
odparł ptaszek.

– Nie dam rady, nie uniosę się, nie jestem pta-
kiem! – z rozpaczą w głosie krzyknęła owca.

– Dasz radę! Leć! – powtórzył skowronek i zniknął.
Gdy owca się obudziła, nie była pewna, czy to był

tylko sen. Skowronka nigdzie nie było. Nad sobą zo-
baczyła gałęzie Kosmicznego Drzewa, przed sobą świt 
i gwiazdę, o której mówił orzeł i skowronek, a za sobą 
przepaść. Boję się – pomyślała. Jak mam się unieść 
i polecieć, skoro nie jestem ptakiem? Wtedy zobaczy-
ła, że na plecach ma skrzydła. To dodało jej odwagi. 
Rozwinęła je, wzięła rozbieg i skoczyła i... Uniosła się 
w powietrzu. Mogła lecieć, skrzydła ją niosły wysoko. 
Leciała ponad górami. Leciała wśród gałęzi Kosmicz-
nego Drzewa. Leciała tak wysoko, że prawie brakowało 
jej tchu. Kierowała się w stronę błyszczącej na wscho-
dzie gwiazdy. Leciała i leciała, aż w końcu zobaczyła, 
że gwiazda tak naprawdę jest migoczącym kryszta-
łowym pałacem. Wylądowała na dziedzińcu i weszła 
do komnaty. Sala tronowa była ogromna i błyszczała 
wszystkimi kolorami tęczy. Owca jeszcze nigdy tak 
wyraźnie nie widziała barw. Na tronie, na samym 
środku sali, w pięknej błękitnej szacie, z kryształową 
koroną na głowie siedziała bogini Mokosz.

– Podejdź bliżej, Chmuro! – powiedziała bogini.
– Wiem, po co do mnie przybyłaś. Podejdź, proszę –
poprosiła Mokosz.

Owca podeszła i skinęła głową, by wyrazić swoją 
cześć wobec bogini. 

– Chciałabym, żeby wody na ziemi były słodkie
jak pszczeli nektar, a trawa miękka jak mój puch. 
Czy mogłabyś pomóc, o wielka bogini? Proszę o to 
w imieniu swoim i moich przyjaciół.

– Pomogę ci z ochotą, to jednak nie będzie takie
proste. Będziesz musiała jeszcze raz się poświęcić. 
Czy jesteś na to gotowa? – spytała bogini.

– Tak, uczynię wszystko, co trzeba – odparła owca. 
Jej serce było wypełnione odwagą.

– Wody na ziemi będą słodkie jak nektar, a trawy
miękkie jak twój puch, muszę cię jednak zamienić 
w wodę. Czy się na to zgodzisz? – zapytała ponownie 
Mokosz.

– Tak! Zgadzam się! Uczyń ze mnie wodę – powie-
działa pełna pokory owca.

– Niech tak będzie. Podejdź bliżej.
Owca podeszła i pochyliła głowę. Bogini zbliżyła

do jej czoła wrzeciono, które było jej berłem i różdż-
ką jednocześnie. Wtedy stała się jasność. Ciało owcy 
zaczęło się świecić i zmieniać powoli w wodę, ale 
nie zwykłą, taką, która płynie, tylko w latającą. 
Chmura stała się chmurą. Jej ciało było lekkie jak 
puch, a jednocześnie ciężkie od wody słodkiej jak 
nektar, który wcześniej piła. Chmura podziękowała 
bogini i wyleciała przez okno. Popłynęła nad łąkę, 
na której żyły rośliny i zwierzęta oraz nad las, nad 
pustynię i góry. Wszyscy na nią patrzyli i się cieszy-
li, kiedy zaczął z niej padać słodki deszcz. Zwierzęta 
wreszcie mogły napić się wody, która nie była słona. 
Rośliny nabrały smaku słodkiej wody. Deszcz padał 
i padał, aż powstały jeziora ze słodką wodą i rzeki, 
źródła w górach i oazy na pustyniach. Deszcz padał 
cały dzień i napełnił słodką wodą całą ziemię.

– Za każdym razem, kiedy teraz będzie padać
deszcz, spójrzcie w górę i pomyślcie o mnie, kocha-
ni przyjaciele – zawołała Chmura. 

– Dziękujemy ci za twoje poświęcenie, owco – od-
powiadały jej wszystkie zwierzęta i rośliny.

Od tej pory zawsze, kiedy będzie padać deszcz, 
pomyślcie, drogie dzieci, jakie to ważne jest dla 
naszej ziemi. Dzięki poświęceniu jednej Chmury 
mamy słodką, pitną wodę. Trzeba zawsze o tym pa-
miętać i umieć za to podziękować.
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Dawno temu i nieprawda
Emilia Noczyńska

Wszystkim tym, którzy wyczekują swojego księcia 
lub księżniczki.

Bardzo dawno temu, za siedmioma górami, 
siedmioma rzekami i siedmioma lasami, 
zaraz za pewnym pagórkiem oraz nieopo-
dal rozległej doliny żyły sobie księżniczki. 

Wysokie, szczupłe, powabne i zgrabne. I chociaż może 
zabrzmieć to głupio, każda z nich mieszkała w swojej 
własnej wieży, której opuszczenie... groziło śmiercią.

Przez czyjś kaprys, a dokładniej – Bliżej Nie-
określonej Siły, każde dotknięcie ziemi przez którąś 
z dziewcząt skutkowało natychmiastowym zgonem 
oraz zawaleniem się jej wieży. Jak łatwo można się 
domyślić – mało która, jeśli nie żadna, odważyła się 
opuścić swoją samotnię. Lecz do rzeczy...

Mimo braku wolności ślicznotki żyły beztrosko. 
Dnie spędzały na przeglądaniu się w lusterkach, 
śpiewaniu, malowaniu czy rozmawianiu ze wszelki-
mi zwierzętami, co akurat należało do ich najważ-
niejszych obowiązków. Drobne myszki, wróble oraz 
gołębie trzy razy dziennie przynosiły wygłodniałym 
księżniczkom strawę i, o ile było to konieczne, do-
datkowe koce, pościel czy świeżą wodę. Wszystkie 
dziewczyny korzystały z ich łaskawości – dzięki nim 
miały jakąkolwiek szansę na przeżycie, a tam, na 
górze, oprócz drobnej kuchni i łóżka znajdowało 
się niewiele więcej. Ani kominka, ani bieżącej wody, 
zero śladów łazienki. Dzisiejsze księżniczki z pew-
nością nie wytrzymałyby w takich warunkach dłu-
żej niż pięć minut. Na szczęście tamte dziewczyny 
były nie do zdarcia i nigdy nie narzekały na swoją 
niedolę. Nigdy.

Każda z uśmiechem na twarzy zamiatała, szoro-
wała podłogę czy wdawała się w dyskusje z pająka-
mi, które, nie wiedzieć dlaczego, nie miały zamiaru 
przesiedlać się w inne miejsca. Nieliczne z nastola-
tek z pasją pozbywały się zawartości nocnika, wy-
rzucając ją przez jedyne okno wieży. Celowo piszę 
tu: nieliczne, gdyż zdecydowana większość dziew-
czyn była normalna. Właściwie to tylko kilka z nich 
cieszyła ta czynność... No dobrze. Jedna księżniczka 

z uśmiechem na twarzy potrafiła patrzeć na spa-
dające nieczystości – Marianna. Reszta dziewczyn 
starała się przynajmniej zachować kamienną twarz, 
chociaż, powiedzmy sobie szczerze, rzadko im się 
to udawało. Ta czynność nie mogła być przyjemna. 
A Marianna po prostu była dziwna, tak samo jak 
cały ten wywód... Wybaczcie.

Wbrew pozorom ich życie nie było aż tak złe. 
Mogły robić, co chciały – spać, kiedy im się podo-
bało, jeść o dowolnej porze i w dowolnej ilości, 
a nawet plotkować z innymi więźniarkami za po-
średnictwem tellegramów – drobnych niebieskich 
ptaszków wielkością przypominających wróble. 
Księżniczki dość szybko odkryły ich nadzwyczaj-
ne umiejętności dźwiękonaśladowcze i regularnie 
korzystały ze szczególnego talentu. Tellegramy po-
trafiły w mgnieniu oka nauczyć się krótkich wiado-
mości i, co ciekawe, powtórzyć je konkretnej osobie. 
Dość dobrze akcentowały też poszczególne sylaby, 
co pozwalało dostatecznie odczytać intencje nadaw-
cy. Nie zawsze było to perfekcyjne (nie udawało im 
się odwzorować sarkazmu), ale lepszy rydz niż nic, 
prawda? Dzięki nim życie towarzyskie księżniczek 
trochę odżyło, lecz tylko na chwilę. Lakoniczne wia-
domości i gorące plotki nie były w stanie zastąpić 
drugiego człowieka.

Osamotnione księżniczki ciągle łaknęły towarzy-
stwa. Po dniach, miesiącach, a czasem również la-
tach samotności nawiązywały przyjaźnie z pająka-
mi, karaluchami, rzadziej ze szczurami. W pewnym 
momencie chodziły nawet słuchy o Annie, która 
zaczęła gadać do swoich obrazów. Lecz to był tylko 
kolejny skrajny przypadek i, niestety, nie ostatni.

Z każdym dniem przybywało księżniczek. Pew-
na Bliżej Nieokreślona Siła wznosiła wieże różnych 
rozmiarów, które wyrastały jedna za drugą. W nie-
długim czasie zapełniły całą dolinę wzdłuż i wszerz, 
i to w takim stopniu, że dziewczyny nie musiały już 
korzystać z uprzejmości tellegramów, by ze sobą 
porozmawiać. W najbardziej zaludnionych miej-
scach odległość między wieżami nie przekraczała 
trzech metrów.
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Może przez utratę prywatności, a może przez 
brak szczerych rozmów w cztery oczy (sąsiadki 
miały wybitnie dobry słuch i były w stanie dosły-
szeć najpikantniejsze szczegóły każdej pogawędki), 
utworzył się nowy trend – na latanie.

Nastolatki powoli zaczynały mieć dość swojego 
marnego życia, które nie miało żadnych perspektyw 
i ograniczało się do prostych, monotonnych czyn-
ności. Dlatego też przytłoczone bólem istnienia, 
stawały na parapecie, zamykały oczy i rozkładały 
ramiona, wyobrażając sobie, że mają wielkie, silne 
skrzydła, dzięki którym mogą odlecieć, zostawić 
cały dotychczasowy świat i wyruszyć w nieznane. 
Kiedy czuły się już gotowe, a wiatr im sprzyjał, pró-
bowały swoich sił. I leciały. Przez chwilę, ale leciały. 
Muszę przyznać, że nawet ładnie im to szło. Szkoda 
tylko, że nikt nie nauczył ich lądować.

Po ciężkim zderzeniu zarówno z ziemią, jak 
i rzeczywistością, niemal natychmiast umierały, 

a ich wieże się waliły. Najbardziej pechowe księż-
niczki leżały, walcząc o każdy oddech. I życie. W na-
szych czasach ktoś natychmiast by im pomógł, we-
zwał pomoc. Jednak tamtejsze mieszkanki osady 
wolały dbać o czubek własnego nosa i stały tylko ci-
cho w oknach, ze skupieniem przyglądając się ago-
nii samobójczyni. Od czasu do czasu nad konającą 
krążyły tellegramy, które niosły ze sobą wieść o jej 
śmierci. Wredniejsze koleżanki wysyłały drwiące 
wiadomości prosto do niej. A gdy widziały łzy na jej 
twarzy, śmiały się w głos.

Gdyby trwało to dłużej, z całą pewnością wszyst-
kie dziewczęta by zginęły. Bez celu, bez nadziei. 
Oraz zupełnie bez sensu. Dlatego też ktoś lub coś 
postanowiło dać im szansę i zesłać książąt.

Tamten dzień miał być kolejnym niczym niewy-
różniającym się dniem, pełnym plotek o leniwych 
sąsiadkach, malowania na ścianach czy rozważań 
na temat istnienia. Jednak gdy pierwszy młodzie-
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niec przybył do wrót, w dolinie zawrzało. Wszystkie 
prace przerwano, pędzle odłożono i nawet zaprze-
stano puszczać tellegramy, co zdarzało się nader 
rzadko. Czekano z niecierpliwością. Kiedy wresz-
cie magiczne wrota się otwarły i mężczyzna minął 
pierwsze dwie wieże, na terenie osady rozległy się 
wiwaty, gwizdy i piski. W miasteczku jeszcze nigdy 
nie było tak głośno.  Niesamowite, że zaledwie jedna 
osoba potrafiła tak drastycznie wpłynąć na poczyna-
nia tak wielu kobiet.

Książę zaledwie po paru metrach zatrzymał swo-
jego śnieżnobiałego rumaka, mrużąc oczy i wpatru-
jąc się w okno pobliskiej wieży, jednej z niższych 
spośród stojących w wiosce. Nagle wszystkie księż-
niczki ucichły. Wbiły w niego wygłodniałe, rozsza-
lałe spojrzenia i go chłonęły. Nie mogły się nasycić 
jego egzotycznym wyglądem – niebieskimi oczyma, 
krótkimi blond włosami i oczywiście tym niepowta-
rzalnym gęstym zarostem...

Nigdy nie widzieliście na czyichś twarzach takiej 
intensywnej mieszanki szoku, radości, niedowie-
rzania i... przerażenia. Księżniczki nigdy wcześniej 
nie widziały mężczyzny i nie wiedziały, jak powin-
ny się zachować. Miały uciekać? Zawołać księcia? 
A może spuścić swe włosy z okna wieży? Bały się 
tych intensywnych nieznanych uczuć, które nagle 
nimi zawładnęły, gdyż nic nie wskazywało na to, że 
szybko przeminą.

Chcąc nie chcąc, duża część z nich westchnę-
ła bądź jęknęła z zachwytu, gdy zeskoczył z konia 
i ruszył śmiałym krokiem do jednej z wież. Spodzie-
wały się po nim naprawdę wiele, ale na pewno nie 
tego, że po prostu zacznie się wspinać. Bez sprzę-
tu, bez asekuracji, bez przygotowania. Jednak czy 
mógł się na to przygotować? Kiedy dotknął muru, 
koń zarżał cicho i ruszył stępem tam, skąd przyje-
chał. Na szczęście księcia wieża była niska, a jej po-
wierzchnię pokrywał gęsty bluszcz, dzięki któremu 
wspinaczka poszła mu nader sprawnie. Już po kilku 
długich dla obserwatorek minutach wszedł do środ-
ka i stanął oko w oko ze znaną Wam już Marianną. 
Jaka była jego reakcja – tego nie wiemy. Na pewno 
z sąsiednich wież dało się usłyszeć zduszone chi-
choty szczęśliwej pary.

Księżniczki stały i czekały kilka godzin. Liczyły 
na to, że młodzieniec zejdzie z wieży i odwiedzi ko-
lejną z nich, a potem kolejną i kolejną. Jakże płon-
ne to były nadzieje. Mimo że po dziesięciu godzi-
nach od jego wejścia czuły, że to koniec i nie wróci, 
ciągle patrzyły głodnym wzrokiem przez okno. Wi-
działy go zbyt krótko, by się nasycić.

Jak dobrze, że blondyn nie przybył ostatni. Już 
po kilku dniach przyszli kolejni. Umięśnieni, na 

białych koniach i zabójczo przystojni. Każdy z nich 
zapierał dech w piersiach. Ponoć niektóre księż-
niczki mdlały na ich widok, tak byli piękni. Dlatego 
też w kobietach dość szybko obudził się duch ry-
walizacji. Skoro chciały, by najpiękniejszy znalazł 
się w ich wieży, to musiały go czymś zwabić niczym 
piękny kwiat motyla. Kombinowały więc na róż-
ne sposoby: jedne kusiły głosem, drugie stroiły się 
godzinami, a trzecie, najbardziej zdesperowane, 
widząc, że wspinaczka akurat po ich wieży nie nale-
żałaby do najłatwiejszych, robiły drabinki. A potem 
zarzucały je i czekały, aż ryba zacznie brać. Trzeba 
było jednak pamiętać, że książęta różnili się między 
sobą. Nie każdy dawał się złapać na to samo. Istnieli 
tacy, którzy nie chcieli się natrudzić – wybierali wie-
że najbliżej wejścia do doliny, najniższe lub te naj-
bardziej zarośnięte (pnącza ułatwiały wspinaczkę). 
I to oni przeważali. Lecz istniała też o wiele mniej 
liczna grupa takich, którzy godzinami chodzili mię-
dzy wieżami, zastanawiali się i szukali tej jedynej. 
O ten typ toczyły się najzacieklejsze walki.

Dnie mijały, a książęta nie przestawali przycho-
dzić i wszystko powoli zaczynało się stabilizować, 
aż pewnego razu w dolinie znowu stało się coś nie-
spodziewanego. Z jednej z wież zaczął wydobywać 
się cichutki, cieniutki płacz, który potem przerodził 
się w ryk. Tellegramy poszły w ruch. Każda ze ślicz-
notek chciała się dowiedzieć, co tam się stało. Po 
wysłaniu dziesiątek ptaków w odpowiedzi dostały 
tylko krótką wiadomość o treści: To Wspominek, za-
raz uciszę. Chciały zaspokoić swoją ciekawość, więc 
zapytały o księcia.

Nie było dane im się dowiedzieć.
Z czasem w osadzie pojawiało się coraz więcej 

Wspominków, które kolejno ryczały, a następnie 
cichły. Odważniejsze księżniczki mówiły coś o ich 
wyglądzie, którym rzekomo przypominały niemow-
lę, oraz o tym, że Wspominki rodziły się po odejściu 
księcia (chociaż raczej dziewczyny spostrzegłyby 
młodzieńca, który wcześniej musiałby wyjść z wie-
ży, więc ta teza odpadała). Niektóre panny usłyszały 
nawet, że żeby je uciszyć, trzeba je zabić. Inne mó-
wiły, że należy dać im trochę czasu. Ale to były tylko 
plotki, prawda...?

Po roku zdecydowaną liderką wśród dziewcząt 
została Marianna, która zdołała przyciągnąć do sie-
bie aż trzydziestu siedmiu książąt. Budziło to nie-
mały podziw w dolinie. Zdobyć dziesięciu to wyczyn, 
dwudziestu to misja prawie niemożliwa, a trzydzie-
stu siedmiu... Dziewczyna wyszła poza skalę! Innym 
szło trochę gorzej, co nie oznaczało jednak, że nikt 
nie deptał jej po piętach. Aż pięć nastolatek zdobyło 
po trzydziestu facetów! Średnia książąt zwabionych 
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przez wszystkie księżniczki wynosiła piętnastu na 
głowę. Przy takich wynikach można by pomyśleć, że 
nie ma takiej, która nie zwabiłaby żadnego.

A jednak.
Nasza bohaterka mieszkała w najwyższej (bo 

niemal stumetrowej!), najpiękniejszej oraz najbar-
dziej zadbanej marmurowej wieży. Budowli nie 
obrastał bluszcz, żadna cegła nie była poluzowana. 
Właściwie to dziewczynie brakowało tylko smoka do 
pełnej bajkowej wizji pięknej królewny uwięzionej 
w wieży. Co więcej, nazywali ją Julią.

Inne dziewczyny szczerze nią gardziły. Nie ze 
względu na to, że Julia jako jedna z nielicznych 
potrafiła czytać i robiła to dość regularnie czy ze 
względu na to, że mieszkała w najpiękniejszej i naj-
bardziej zapierającej dech w piersiach wieży. Nie 
obchodziło ich nawet to, że nie miała podwojonej 
litery w swoim imieniu, przez co traciła na szlachet-
ności. Panny twierdziły, że koleżanka celowo alieno-
wała się od ich małej społeczności. I w zasadzie się 
nie myliły.

Księżniczka nie chciała stać się taka jak one – ob-
gadywać każdego na każdym kroku, śmiać się z po-
tknięć innych. Wolała zaczytywać się w historiach 
przyniesionych jej przez małych przyjaciół. Tam 
przynajmniej istniało coś takiego jak moralność 
i sumienie (czy jak tam to się nazywało).

Nie myślcie sobie tylko, że ona tak całkiem za-
mknęła się w wieży i miała gdzieś cały świat. Julia 
też uległa urokowi książąt, naprawdę. Tyle tylko, że 
przez lekturę licznych książek jej zainteresowanie 
nimi przejawiało się w nieco odmienny sposób. 
Twierdziła, że na miłość wystarczy poczekać, w koń-
cu kiedyś sama przyjdzie. Bez żadnej pomocy. Dla-
tego też, nie bacząc na krzywe spojrzenia koleżanek, 
zaraz po przybyciu książąt do wsi zamykała swoje 
jedyne okno oraz czekała, wertując strony kolej-
nej opowieści lub zamiatając. I o ile w mniemaniu 
jej sąsiadek takie zachowanie było bezmyślne oraz 
niedopuszczalne, to dziewczyna i tak wolała spożyt-
kować ten czas na coś innego. Posprzątać, ugotować 
coś, uszyć, a nie siedzieć i patrzeć w ścianę.

Myślenie miała dobre, naprawdę trafne. Szko-
da tylko, że zapomniała, iż książęta z natury bywali 
leniwi i mało któremu chciało wspinać się po naj-
piękniejszej, lecz zarazem najwyższej i najtrudniej-
szej do zdobycia wieży. Zwłaszcza biorąc pod uwagę 
to, że nie wiedzieli, kogo tam zastaną.

Dnie mijały, książęta przychodzili i odchodzili, 
a Julia nadal siedziała w swej wieży. Zgodnie z wcze-
śniejszymi planami regularnie sprzątała, czytała 
i szyła, ale ileż można było? Mieszkanko nie miało 
sporego metrażu i nikt tam nie bałaganił, natomiast 

książki oraz materiały dość szybko się skończyły, bo 
po czasie nawet myszy przestały jej pomagać. Kon-
takty z księżniczką bez księcia dość prędko stały się 
czymś hańbiącym, dlatego też, wbrew własnej woli, 
Julia musiała otworzyć się na świat.

Jej pierwszym krokiem w tym kierunku było 
uchylenie okna, a następnie szybkie i taktyczne 
wycofanie się. Może wydać się to śmieszne, lecz po-
przez ten mały gest dała innym znak, że żyje i do-
brze się miewa. Mimowolnie potarła dłonie, czeka-
jąc na pierwsze wiadomości. Dziw, że dotychczas nie 
oszalała bez wieści z zewnątrz.

Nie musiała czekać długo na pierwszego telle-
grama, który wleciał z impetem do pomieszczenia 
zaraz po tym, jak rozległ się odległy ryk jakiegoś 
Wspominka. Po chwili kolejny ptak wpadł do kom-
naty. A potem kolejny. I kolejny. Wkrótce cały pokój 
wypełnił się cienkimi głosami rozentuzjazmowa-
nych niebieskich zwierząt, które zaraz po ogłosze-
niu swojego orędzia odlatywały. Julia uśmiechnęła 
się od ucha do ucha, widząc liczbę wiadomości (nie-
ważne, że nie była w stanie ich zrozumieć, bo ptaki 
zagłuszały się wzajemnie), a po odlocie ostatniego 
z tellegramów roześmiała się w głos, pierwszy raz 
od dawna.

Jednak nie była wyrzutkiem.
Od tamtej chwili jej lica stały się jakby bardziej 

żywe, a chód pewniejszy. I nawet kiedy przyby-
li książęta, nie zmarkotniała, jak to zwykła mieć 
w zwyczaju. Nie mogło być lepszej nowiny! Dołączy-
ła do gry.

Kiedy usłyszała pierwsze rytmiczne uderzenia 
kopyt o podłoże, natychmiast podeszła do okna 
i walcząc ze sobą, wychyliła się. Natychmiast spo-
strzegła trzech śmiałków na śnieżnobiałych ruma-
kach. Szybko omiotła ich wzrokiem, zatrzymując 
się dłużej na jegomościu z zasuniętą pozłacaną 
przyłbicą, który wyraźnie wyróżniał się na tle in-
nych obserwowanych przez nią książąt. Jako jedyny 
krył swą twarz, inni się ich nie wstydzili. Trzeba było 
przyznać, że zaciekawił ją ten fakt, ale mimo to dość 
szybko porzuciła swoją ofiarę, nie mogąc się ogra-
niczać. Sytuacja była, jaka była, a ona musiała mieć 
pewność, że to dzisiaj zdobędzie jakiegokolwiek 
księcia. Chociażby takiego śmierdzącego, niewy-
chowanego i brzydkiego... Musiała jakoś przekonać 
do siebie myszy, w końcu chciała mieć co włożyć do 
garnka! Dlatego też spojrzała na pozostałych poten-
cjalnych kandydatów, po czym westchnęła cicho. 
Chyba się nadawali...

Zanim zdążyła zareagować, usłyszała czyjś nę-
cący śpiew z wieży z naprzeciwka. Julia zmierzyła 
sąsiadkę karcącym wzrokiem. Miała ochotę wypalić 
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w jej wnętrzu olbrzymią dziurę i przez chwilę zda-
wało jej się nawet, że podoła swojej chorej fantazji. 
Wzruszenie ramion Adrianny oraz pisk Wspominka 
z innej wieży przywołały ją jednak do porządku.

Dreszcz obrzydzenia, który przeszedł Julię, kie-
dyś z pewnością zniechęciłby ją do dalszego dzia-
łania. Po prostu wycofałaby się, zamknęła za sobą 
okno i wróciła do swoich obowiązków (których nie 
muszę chyba znowu wymieniać). Teraz jednak wie-
działa, że to sprawa dużo większej wagi. Tylko dwie 
stare myszy wciąż przynosiły jej strawę...

Przymknęła oczy, zacisnęła pięści i mruknęła 
pod nosem:

– A więc tak sobie pogrywasz, moja droga. –
Uśmiechnęła się gorzko. – Chcesz wojny? – W odpo-
wiedzi nie usłyszała nic poza słowami układający-
mi się w bajkową pieśń. Skrzywiła się na tę oznakę 
ignorancji. – Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem.

Usłyszawszy nęcący śpiew koleżanki, znowu wy-
chyliła się przez okno. Kiedy ujrzała, że książęta 
zmierzali w kierunku wieży Adrianny, wiedziała, że 
musi coś zdziałać. Natychmiast. Dlatego też jej dło-
nie same ułożyły się w charakterystyczny sposób 
i powędrowały do ust, a ona sama po chwili zaczęła 
gwizdać. Cała trójka, mocno zbita z tropu, odwróci-
ła się jak na zawołanie. Żaden z nich nie myślał, że 
na najwyższej i najpiękniejszej wieży ktoś mieszka. 
Jeden, jadący na najokazalszym ogierze, zagwizdał 
cicho pod nosem, z uwagą oglądając wieżę. Stał 
w bezruchu przez chwilę, patrząc jak zauroczony 
i oceniając własne możliwości.

Na szczęście nie potrzebował dużo czasu, by się 
namyślić. Niemal natychmiast wzruszył ramionami 
i znowu skierował konia do Adrianny. Prostak. Dru-
gi z jeźdźców uczynił dokładnie to samo, tyle tylko, 
że on ruszył do najniższej wieży w okolicy, która, 
zapewne Was to nie dziwi, należała do Marianny. 
Gorzej chyba nie mógł postąpić. Julia, czując ru-
mieniec na swoich licach, zgarbiła się nieco, zgasła 
w oczach. Przegrała. Już nawet pogodziła się z po-
rażką, kiedy do jej umysłu przedarł się jeden istotny 
fakt.

Tam stał jeszcze jeden mężczyzna.
Prychnęła pod nosem i już miała się wycofać, 

kiedy rzeczywistość szepnęła jej do ucha małe co 
nieco i przypomniała o fatalnej sytuacji. Julia zama-
chała więc do księcia, całkowicie zrezygnowana. Ja-
kie było jej zdziwienie, kiedy ten ruszył w jej stronę, 
uprzednio odmachawszy.

To musi być sen.
Uszczypnęła się więc, jak to zwykła robić i ze 

zdziwieniem odkryła, że faktycznie ją to zabolało. 
Nie śniła.

Niemożliwe.
Weszła głębiej w komnatę, 

kryjąc twarz w dłoniach, cała 
zarumieniona. Ktoś nadchodził.

Niebywałe.
Podeszła z powrotem do 

okna i ujrzała, jak u podnóża 
wieży mężczyzna wbił pierwszy 
sztylet między dwa marmurowe 
odłamki. Wspinał się.

Intrygujące.
Odskoczyła od jedynego wyj-

ścia jak oparzona i zaczęła cho-
dzić w kółko. On idzie. Idzie... 
Idzie, idzie, idzie. IDZIE. Idzie . 
Idzieee... Chociaż, jakby nie pa-
trzeć, on wcale nie szedł, tylko 
wdrapywał się po ścianie... Co za 
nieistotny fakt! Liczyło się tyl-
ko to, że nadchodził. I z każdą 
chwilą był coraz bliżej.

Usiadła więc w kącie i cze-
kała. Tylko dwa razy, nieco zbita 
z tropu, zeszła ze swojego po-
sterunku i wychyliła się przez 
okno. Za pierwszym takim ra-
zem odkryła, że książę był już 
w połowie drogi, a za drugim, 
że... jej przyszły mąż był znacz-
nie niżej i najwidoczniej zsunął 
się kilka metrów w dół. Co za 
beznadziejny regres! Chociaż 
w sumie każdemu mogło się to zdarzyć, prawda? 

Gdy po pół godzinie wypełnionej cichym nuce-
niem bliżej nieokreślonej piosenki przez Julię po-
jawił się w oknie, oniemiała. Jego zbroja, stworzona 
ze srebra, miejscami pozłacana, pięknie odbijała 
promienie słoneczne. Mężczyzna miał pewny chód, 
lecz jego kroki nie były ciężkie. Nie posiadał postu-
ry niedźwiedzia i nie haczył głową o sufit, co zde-
cydowanie zaplusowało w oczach naszej bohaterki. 
Wcześniej Julia martwiła się, że w jego obecności 
poczuje się osaczona, zdominowana. Chociaż brzmi 
to dziwnie, jego sylwetka dodała jej odwagi i otu-
chy. Uśmiechnęła się w duchu. Kiedy mężczyzna 
podszedł bliżej, dalej miał opuszczoną przyłbicę. 
Dziewczyna wstała niepewnie, oceniając go. Musiała 
przyznać, że z bliska wyglądał o wiele atrakcyjniej. 
I najwidoczniej nie miał tej okropnej brody (albo 
miał ją, ale sporo krótszą), nie wystawała ona bo-
wiem spod hełmu.

Stali tak w niezręcznej ciszy, dopóki Julia nie od-
ważyła się odezwać.
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– Witaj, książę, naprawdę mi miło. – Czuła pie-
czenie na całej swej twarzy, szyi oraz uszach. To było 
okropne. – Powiedz mi, dlaczego ja? Dlaczego wybra-
łeś akurat mnie...? – Postawiła krok w jego kierunku, 
co było, jak na nią, bardzo śmiałym posunięciem. – 
Nie jestem osobą uwielbianą przez takich jak ty...

W tym momencie książę chwycił za swój hełm 
i go ściągnął. Spodziewał się, że kiedy to uczyni, 
księżniczka oniemieje. Ale żeby aż tak? Julia odsko-
czyła jak oparzona, potknęła się i upadła na ziemię, 
zobaczywszy pojedyncze długie blond loki, któ-
re opadły na twarz księcia. I nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie kwiaty w nie wplecione... oraz 
to wcięcie w talii, które dopiero teraz zwróciło uwa-
gę nastolatki. Julia siedziała z rozdziawionymi usta-
mi i mocno zmarszczonymi brwiami. Uparcie wpa-
trywała się w delikatne rysy twarzy, zarumienione 
policzki i gęste czarne rzęsy, okalające duże oczy 
nieznajomej. Księżniczka miała właśnie pisnąć, kie-
dy nowoprzybyła jednym susem znalazła się przy 
niej i położyła palec na jej ustach.

– Silencio (Cicho) – szepnęła jakże damskim gło-
sem. Julia cała zesztywniała; takiego obrotu spraw 
w życiu by się nie spodziewała. – No tengas miedo, 
por favor... (Nie bój się, proszę...) – Julia przełknęła ci-
cho ślinę, nie wiedząc, co robić. Nie dość, że jej ksią-
żę był księżniczką, to jeszcze mówił w nieznanym 
języku. Portugalskim, włoskim? Raczej nie hiszpań-
skim...

– Przepraszam, ale... ja nie rozumiem...
– ¿Tú no hablas español? (Nie mówisz po hiszpań-

sku?) – Dziewczyna poczekała chwilę na odpowiedź, 
która niestety nie nadeszła. – ¿No? Qué pena... Afor-
tunadamente esto no es importa, mi princesa. (Nie? 
Szkoda... Na szczęście to nie jest istotne, moja księż-
niczko)  – W jej oczach przez ułamek sekundy moż-
na było dostrzec cień zawodu, który na szczęście 
dość szybko minął. Przesunęła dłonią po włosach 
Julii i zakręciła sobie jeden kosmyk wokół palca, po 
czym obdarowała księżniczkę (w zamyśle) czarują-
cym uśmiechem. Nie sądziła, że przerazi tym dziew-
czynę.

Julia czym prędzej wyrwała się z jej ramion 
i podbiegła do swojej małej kuchni, skąd wzię-
ła wałek do ciasta. Zamachała nim groźnie przed 
dziewczyną, przez co ta się roześmiała i po chwili 
wyciągnęła z pochwy okazały miecz. Księżniczka 
pobladła.

– Odejdź! Nawet nie waż się do mnie podejść! –
wykrzyknęła, odsuwając się aż pod przeciwległą 
ścianę.

– ¡Despacio, mi princesa! Inhalar y exhalar. ¡No
hago daño a ti! (Spokojnie, moja księżniczko! Wdech 

i wydech. Nie zrobię ci krzywdy!) – Schowała broń, 
po czym uniosła ręce w pokojowym geście. – ¿Ves? 
Baja el rodillo, por favor... (Widzisz? Odłóż ten wałek, 
proszę...) 

Julia po dłuższej chwili odłożyła broń. W nagro-
dę dostała zapewne jeden z najszerszych uśmie-
chów, które w życiu widziała. 

– Bien. Ahora podemos hablar. Me llamo Astra,
¿y tu? (Dobrze. Teraz możemy porozmawiać. Nazy-
wam się Astra, a ty?) – Zobaczywszy nierozumieją-
cy wzrok księżniczki, westchnęła cicho, po czym, 
przyłożywszy do swojej piersi dłoń, kilkukrotnie po-
wtórzyła swoje imię. Wtedy Julia zreflektowała się 
i przedstawiła.

– Bonito nombre, princesa. Y probablemente entien-
do... (Piękne imię, księżniczko. I chyba rozumiem...) 
– Westchnęła cicho, spuszczając wzrok. – No te gu-
sta las mujeres, ¿verdad? (Nie lubisz kobiet, praw-
da?) – mruknęła z goryczą, po czym postawiła krok
w stronę Julii i widząc jej przerażoną minę, wyraź-
nie zmarkotniała. Zacisnęła usta w wąską linię, a jej
oczy straciły wcześniejszy blask. Dziewczyna pode-
szła do okna ze zwieszonymi ramionami, przygryzła
wargę oraz poprawiła pochwę z mieczem, intensyw-
nie nad czymś myśląc. Chwilę później odparła: – Lo
siento. (Przepraszam) – Zamknęła przyłbicę i wyszła. 
Tak po prostu.

Julia z prędkością światła podbiegła do okna i je 
zatrzasnęła, ciężko oddychając. Trzymała je jeszcze 
przez chwilę, tak dla pewności, i mogłaby przysiąc, 
że przez ściany słyszała hordę tellegramów, które 
zwietrzyły kolejną sensację. Zamknęła mocno oczy, 
analizując całą sytuację.

Książę uciekł z wieży. Niebywałe.

Emilia Noczyńska
Studentka publikowania cyfrowego i sie-
ciowego na UWr. W wolnych chwilach 
uczy się litewskiego, gra w gry, fotografu-
je zwierzęta i głaszcze swojego królika. Z 
uporem maniaka znajduje sobie nowe za-
jęcia, na które nie ma czasu. I chociaż nie 
zna Opola, przez sen wyrecytuje imiona 
kotów z tamtejszego zoo.
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O jeden pagórek za daleko
Weronika Kłysz

Gdzieś o jeden pagórek za daleko, w kra-
inie, o której dane było słyszeć jedynie 
nielicznym, żyła pozornie niczym niewy-
różniająca się w tamtych stronach rodzi-

na. Jej głową był pracujący w kopalni ojciec, a szyją 
matka, starająca się za wszelką cenę połączyć pro-
wadzenie piekarni z opieką nad domem. Owocem 
miłości rodziców była siedmioletnia Marianna, czę-
sto nazywana Marcysią – dziewczynka spostrzegaw-
cza, przez wielu w okolicy uznawana za zbyt sprytną 
i wygadaną jak na swój wiek. Rodzina mieszkała ze 
starą Krysią, przybraną babcią, w małym, czerwo-
nym domku z wieloma balkonami, doskonale nada-
jącymi się do wypatrywania kształtów w chmurach. 
Było to jednym z ulubionych zajęć Marcysi – po-
mimo tego, że nasilało plotki, które krążyły o niej 
w wiosce. W końcu taka mała, młoda osóbka po-
winna raczej interesować się zabawą i tym, co przy-
ziemne, zamiast bujać w obłokach. 

– Wyjdzie coś złego z tego zadzierania noska. –
Dziewczynka usłyszała pewnego dnia od sąsiadki.

– Nosek w dół, bo odlecisz – rzucił innym razem
z dachu kominiarz.

– Nosek zaprowadzi mnie w dobre miejsce – od-
powiadała rezolutnie na takie przytyki Marcysia. By-
cie małą zupełnie nie przeszkadzało jej w pewnym 
siebie i sprytnym odgryzaniu się dorosłym. Dodat-
kowo upominający ją ludzie nie zdawali sobie spra-
wy, że im bardziej każą jej chować nos, tym wyżej 
stara się go zadzierać. 

Któregoś wieczora ciekawość Marcysi wzięła górę 
i podczas cowieczornej rozmowy z babcią dziew-
czynka spytała, co dorośli ukrywają w chmurach, że 
tak często karcą ją za spoglądanie w niebo. Jednak 
odpowiedź staruszki, jak zwykle, nie była prosta. 

– Wiesz, wnusiu, czasami chcemy wiedzieć
o czymś, o czym nie powinniśmy, i choć inni starają
się nas bronić, my brniemy ku swemu, aż zaczyna-
my żałować takiej decyzji – rzekła zagadkowo bab-
cia. – Ja nie chcę cię karcić, ale też wolałabym, żebyś
pozostawiła to, co wysoko, dla wysokich. Nie zajmuj
się kominem, nie będąc kominiarzem – zaśmiała się 

głośno. Jednak iskierka w oczach Marcysi zwiasto-
wała, że dziewczynka nie posłucha rady. 

Minęło kilka spokojnych dni, podczas których 
rodzice ciężko pracowali, a ich córka starała się 
oglądać raczej własne buty niż obłoki. Nic nie wska-
zywało na nadejście jakiejś zmiany. Na świecie zda-
rzają się jednak różne niesamowite wypadki. 

Pewnego pięknego dnia Marcysia podczas spa-
ceru, na którym poszukiwała najciekawszego ka-
mienia, usłyszała miauczenie. Odruchowo zaczęła 
szukać źródła dźwięku pod nogami, z nadzieją, że 
to czarny kot sąsiadów, który zwykł towarzyszyć jej 
w błąkaniu się po wiosce w słoneczne dni. Na zie-
mi jednak nie było żadnej ciemnej ani nawet jasnej 
kuli sierści. W pewnym momencie zbyt zajęta roz-
glądaniem się Marcysia uderzyła głową w drzewo, 
a chwilę potem usłyszała znajomy dźwięk. 

– Miaaaau – odezwał się z drzewa kot, coraz bar-
dziej upominający się o pomoc.

– Raczej aaaaał – odpowiedziała Marcysia, pocie-
rając ręką powoli wyrastającego guza. – Co pan robi 
na drzewie, panie Eugeniuszu? Aż tak znudziły się 
panu spacery ze mną? 

Kot odpowiedział kolejnym przeciągłym miauknię-
ciem. Dziewczynka zdała sobie sprawę, że musi go te-
raz jakoś uratować. 

– Niech pan poczeka, panie Eugeniuszu, pójdę
po drabinę. – Marcysia bez chwili zawahania ruszy-
ła do stodoły, ale choć bardzo się starała, nieprędko 
wróciła do zabiegającego o uwagę zwierzaka. Drabi-
na była o wiele wyższa niż dziewczynka, a do tego 
trzeba ją było wynieść niepostrzeżenie. Kto wie, co 
powiedzieliby dorośli na widok siedmiolatki z tak 
niecodziennym sprzętem.

W końcu przytaszczyła drabinę pod odpowied-
nie drzewo. Udało się nawet w miarę stabilnie ją 
ustawić. Pozostawało tylko zebrać się na odwagę 
i ściągnąć czarnego futrzaka. Z tym pierwszym 
Marcysia nie miała problemu, jednak samo rato-
wanie pana Eugeniusza okazało się trudniejsze, niż 
myślała. Czworonożny mistrz wspinaczki zobaczył, 
że ktoś po niego idzie, i z każdym pokonanym przez 
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dziewczynkę stopniem drabiny nabierał więcej 
pewności siebie. W efekcie wdrapywał się coraz wy-
żej. Gdy Marcysi wydawało się, że już będzie w sta-
nie go dosięgnąć, ten uciekł na kolejną gałąź. Na 
szczęście przyniesiona drabina wydawała się sięgać 
ponad drzewo. Dziewczynka była pewna, że kotu nie 
uda się uciec.

Miała rację. Pan Eugeniusz wspiął się na najwyż-
szą gałąź drzewa, tak cienką, że ledwo utrzymywała 
jego koci ciężar, i rozglądał się na boki, jakby cie-
sząc się, że teraz widzi coś więcej niż liście i przy-
ziemną rzeczywistość. 

– No dobrze, panie kocie. Wygrałeś wyścig, a te-
raz czas schodzić na dół. – Marcysia wyciągnęła ręce 
w stronę zwierzaka, ale ten syknął na nią i wystawił 
zęby. 

Dziewczynka wystraszyła się, ale nie chciała zo-
stawiać miauczącego wcześniej zwierzątka samego. 
Postanowiła wziąć z niego przykład i poobserwować 
okolicę z wysokości. Wioska wyglądała zaskakująco 
ciekawie, gdy widać było jedynie dachy i rozciąga-
jący się w oddali las. Na jednej z pobliskich gałęzi 
Marcysia zobaczyła nawet śliwkę, niestety zbyt zie-
loną, by ją zjeść. Po chwili poczuła na szyi delikatny 

podmuch wiatru. Podniosła głowę. 
– Przecież tutaj nikt nie pilnuje, czy mam no-

sek na dole – pomyślała i zaczęła rozglądać się za 
ciekawymi chmurami, a było ich wyjątkowo dużo. 
Po lewej stronie białe obłoczki układały się w wiel-
ki zamek, a te po prawej były bardzo podobne do 
zwierzątek. Biały, puchaty króliczek, szara owieczka 
i malutka alpaka płynęły po niebie gdzieś w oddali. 
W głowie Marcysi zaczynała się tworzyć historyjka, 
w której jeden zwierzak gonił drugiego. Dziewczyn-
ka nagle poczuła na ręce dziwne mrowienie. Gdy 
spojrzała w dół, ujrzała małego, zielonego pajączka. 

– Dzień dobry panu! – zawołała lekko drżącym
głosem, licząc, że ośmionożny przybysz szybko ją 
opuści. 

– Witam! – odpowiedział niespodziewanie. Dzie- 
wczynka ze zdziwienia aż przechyliła się do tyłu na 
drabinie. 

– Co pan tu robi? – spytała, delikatnie odsuwając
od siebie rączkę. Pajączek rozmawiał, ale nadal był 
pajączkiem. 

–  Odwiedziłem cię, by zdradzić ci pewną tajemnicę.
– Jaką tajemnicę? Co może wiedzieć taki mały

pajączek? – zdziwiła się Marcysia. – Uwierzyłby pan 
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w to, panie Eugeniuszu? Pajączek ma tajemnicę! – 
zaczepiła kota, jednak ten nadal milczał. 

– Słuchaj, dziewczynko. Skoro weszłaś na drze-
wo, powinnaś przysłuchać się temu, co słychać tak 
wysoko – powiedział zagadkowo ośmionożny towa-
rzysz i zaczął zsuwać się z ręki dziewczynki. 

– Aale po co? – Marcysia była zupełnie zbita z tro-
pu, jednak nie otrzymała odpowiedzi na swoje pyta-
nie. Pajączek zniknął w liściach zielonych jak jego 
odwłok. 

Jako że pan Eugeniusz dalej znajdował się poza 
zasięgiem ręki, a rada małego przybysza była bar-
dzo ciekawa, Marcysia postanowiła poświęcić jesz-
cze chwilę wsłuchiwaniu się w otoczenie. Było to 
dla niej przeżycie magiczne. Stopniowo odkrywała 
nowe, coraz piękniejsze odgłosy. Najpierw przele-
ciały ptaki, których radosne ćwierkanie odzwier-
ciedlało słoneczną pogodę. Potem zaszumiały liście 
drzew. Dziewczynce wydawało się, że gdzieś w od-
dali cyka świerszcz. Postanowiła skupić się właśnie 
na tym dźwięku. Po wizycie pająka zaczęła liczyć, że 
inne stworzenia też będą chciały z nią rozmawiać. 

Po chwili przysłuchiwania się cykaniu dziew-
czynka zaczęła robić się podejrzliwa. Nie dość, że 
nie zbliżał się do niej żaden świerszcz, to jeszcze 
sam dźwięk powoli zaczynał robić się nieznośny, 
zbyt jednostajny, zupełnie niepasujący do tak cha-
otycznego zwykle podwórka. Dodatkowo stawał się 
coraz głośniejszy, tak jakby jakieś dziwne stworze-
nie było coraz bliżej. Zdecydowanie przestało jej się 
to podobać i zaczęła się nerwowo rozglądać. 

Marcysia nie spodziewała się, że źródłem dźwię-
ku okazało się coś, co znajdowało się nieco ponad 
jej głową. Był to zawieszony w chmurze zegar. Róż-
nił się on jednak od tych znajdujących się w domu – 
miał tylko jedną wskazówkę, która wydawała się zu-
pełnie nie ruszać, jedynie cykała w wolnym tempie. 
Zaciekawiona dziewczynka chciała dotknąć zegara, 
jednak ten rozpłynął się pod jej dłonią. 

– Widziałeś, Eugeniuszu? – spytała kota zdziwio-
na Marcysia, po czym zauważyła, że wysoko nad jego 
głową unosiła się chmurka, w której wisiał mały ze-
gareczek. – A to ci zagadka. 

Eugeniusz o dziwo zareagował na słowa dziew-
czynki. Spokojnie wstał i eleganckim krokiem za-
czął schodzić na niższą gałąź drzewa, by po niej 
przejść wprost w ręce Marcysi. Ta powoli podniosła 
go i stąpając po drabinie, zniosła z drzewa. Jej gło-
wy nie opuszczały jednak myśli o chmurzystym ze-
garze, który przed chwilą zobaczyła. 

Tego dnia powrót do domu nie był dla Marcysi ła-
twy. Zastanawiała się, czy zdradzić rodzinie, co cie-
kawego spotkało ją na podwórku. Obawiała się jed-

nak, że jej odkrycie zdenerwuje dorosłych. Przecież 
zignorowała nawet radę babci i popatrzyła tak wy-
soko, jak tylko siedmiolatek na drabinie jest w sta-
nie. Stwierdziła, że póki sama nie dowie się, co za 
dziwne przeżycie ją spotkało, pozostanie po prostu 
grzeczną dziewczynką, chodzącą z nosem w zie-
mi. Co ciekawe, taka postawa przydała się nie tylko 
w kontakcie z rodzicami. Patrząc pod nogi, Marcy-
sia mogła unikać podeptania pajączków, które tego 
dnia stały się dla niej bardzo ważnymi zwierzątka-
mi. Wiedziała, że już nigdy nie przygniecie żadnego 
kapciem. 

W domu rodzice wydawali się nie zauważać od-
mienionego zachowania córeczki. Usiedli do obiadu 
i, jak zwykle, jedli szybko, by zdążyć jeszcze wrócić 
choć na moment do pracy czy pójść do sklepu. 

– Nie zgadniecie, jaką miałam przygodę! – wy-
krzyknęła nagle Marcysia. 

– Nie zgadniemy, nie zgadniemy, maluchu, opo-
wiadaj szybko – odpowiedział tata, wpatrzony w ga-
zetę.

– Znalazłam kota sąsiadów na... – Dziewczynka
przypomniała sobie, że nie może opowiedzieć rodzi-
com pełnej historii, musiała coś szybko wymyślić. – 
Na płocie. Biedny Eugeniusz się zaklinował i musia-
łam go ściągnąć. 

– Faktycznie niewiarygodna historia, kochanie! –
krzyknęła mama Marcysi, już ubierając buty 
w przedpokoju. – Resztę historii opowiedz tacie. Ja 
biegnę do piekarni. 

– Na szczęście to cała historia! Nic nie przega-
pisz, mamusiu. 

Dziewczynka była z każdym dniem coraz bar-
dziej zawiedziona z powodu tego, że rodzice prawie 
w ogóle z nią nie przebywali. Wiedziała, że muszą 
pracować, ale przecież czas płynął tak wolno, tyle 
można było zrobić wspólnie, a ona siedziała sama 
przy obiedzie. Zaczęła wspominać niesamowitą  
przygodę, którą przeżyła tego dnia,  i myśleć, czy ro-
dzice wiedzą o zegarach. W końcu to tłumaczyłoby, 
dlaczego nie pozwalają jej wysoko patrzeć. Postano-
wiła zbadać sprawę, jednak wiedziała, że nie będzie to 
proste. Stwierdziła, że zajmie się tym kolejnego dnia. 

***

Słońce tego ranka obudziło Marcysię wyjątkowo 
późno. Nie słyszała już rodziców szykujących się do 
pracy, jedynie Krysię krzątającą się po domu. Jak co 
dzień wyszykowała się więc do śniadania, a po zje-
dzeniu go przysiadła na chwilę u boku babci. 

– Dzisiaj też planujesz latać za Eugeniuszem? –
spytała staruszka, podejrzliwie patrząc na wnuczkę.
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– Za panem Eugeniuszem albo za innym kotem
albo poszukam grzybów – odpowiedziała napręd-
ce dziewczynka, nie chcąc przypadkiem zdradzić 
swoich prawdziwych intencji. – I nie martw się, nie 
pójdę do lasu – dodała, ucałowała babcię w policzek 
i wyszła. 

Czarny kot faktycznie czekał na nią na ścieżce, 
jednak gdy się do niego zbliżyła, ruszył w pole, zu-
pełnie gdzie indziej, niż ją prowadziła ciekawość. 
Zrozumiała, że ścieżki jej i pana Eugeniusza tego 

dnia się rozchodzą, jednak szybko okazało się, że 
nie jest skazana na samotność. 

– Witam ponownie – usłyszała tuż przy uchu głos
małego, zielonego pajączka. 

– Ddzień dobry – odpowiedziała, szukając, gdzie
tym razem znajduje się mały towarzysz. 

– Jestem na twoim ramieniu, nie martw się.
Chciałem tylko przekazać, że podążasz dobrą dro- 
gą – powiedział pajączek i zamilkł.

Marcysia miała wrażenie, że całkowicie się ulot-
nił, więc ruszyła przed siebie. 

Planowała odwiedzić pana kominiarza. Wymy-
śliła, że skoro to on pracuje najwyżej, to najłatwiej 
jej będzie wyszukać zegar nad jego głową. Z samym 
znalezieniem wysokiego, ubranego na czarno pana 
nie było tak łatwo, mimo wszystkich wyróżniających 
go cech. Mógł kryć się na jakimś dachu, w piwnicy 
lub po prostu spacerować po mieście i wywoływać 
falę ludzi łapiących się za guziki. 

Na szczęście tym razem wybrał pracę na wyso-
kości, w domu niedaleko głównej drogi. Jak zwy-
kle wysoki, kiedy stał na kominie, wydawał się nie 
mieć czubka głowy. Marcysia wiedziała, że mimo 
zafascynowania, nie może się zbytnio przyglądać – 
zwróciłaby na siebie uwagę. Postanowiła wspiąć się 
na drzewo niedaleko domku, w którym pracował 
wysoki pan i podglądać go ukryta w koronie drzew. 
Jak pomyślała, tak zrobiła i już po chwili troszkę wy-
raźniej widziała, na czym polega praca kominiarza, 
a sadza wylatująca z komina tak ją zafascynowała, 
że niemal zapomniała o swoim zadaniu. 

Po pewnym czasie przyglądania się ciemnym 
kłębom ocknęła się i popatrzyła na chmury znaj-
dujące się nad mężczyzną. Początkowo nie zauwa-
żyła niczego – zwykłe obłoki, niezwiastujące ani 
pogody, ani niepogody – ot, niebo jak zwykle. Póź-
niej jednak aż westchnęła z zaskoczenia. Chmurka 
nad kominiarzem powoli się obracała, pokazując 
wskazówkę dziwnego zegara. Pierwsze, co dostrze-
gła Marcysia, to to, że była ona położona zupełnie 
inaczej niż na jej zegarze. Miała już pewien pomysł, 
dlaczego może tak być, ale stwierdziła, że jeszcze 
poszuka odpowiedzi. 

Ruszyła tym razem do pani Rolnik – wiekowej 
kobiety, która prowadziła gospodarstwo i przez 
większość dnia pracowała na podwórku. Tym razem 
Marcysia nie musiała się kryć. Pani Rolnik lubiła to-
warzystwo i nie śmiałaby nigdy podejrzewać dzieci 
o złe zamiary. Gdy zobaczyła dziewczynkę, serdecz-
nie ją przywitała i zaproponowała wspólne dogląda-
nie krów. Marcysię bardzo to ucieszyło, bo wiedziała, 
ile pani Rolnik uwagi poświęca łaciatym zwierzętom. 
Było jasne, że bez problemu zobaczy chmury blisko
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niej. Okazało się nawet, że pierwsze przypuszczenia 
Marcysi znalazły swoje potwierdzenie. 

Zegar pani Rolnik nie dość, że pokazał się szyb-
ciej niż każdy poprzedni, to jeszcze wskazywał naj-
późniejszą godzinę. Wskazówka, która u innych 
była niemal nieruchoma, tutaj ruszała się dość żwa-
wo. Dziewczynka zaniepokoiła się. Wiedziała, że za-
czyna poznawać świat, jednak denerwowało ją, że 
nie otrzymała w tym niczyjej pomocy ani towarzy-
stwa. Stwierdziła, że czas zająć się obserwowaniem 
rodziny. 

***
Droga do domu minęła Marcysi bardzo szybko. 
Dziewczynka niemal biegła, aby tylko dotrzeć do 
upragnionego miejsca, gdzie już czekała na nią bab-
cia Krysia. 

– Dzień dobry, słoneczko! Jak ci minął spacer? –
spytała już w drzwiach. 

– Wspaniale – odrzekła Marcysia.
Zastanawiała się, jak sprawdzić porę, którą wska-

zuje zegar nad głową babci. Na szczęście Krysia za-
oferowała jej wspólne prace w ogrodzie. Tym razem 
wnuczka nie pracowała pilnie. Jej wzrok nieustannie 
wędrował z krzaczków truskawek na niebo. Dzię-
ki temu w końcu otrzymała to, czego oczekiwała. 
Chmura nad głową babci odwróciła się w dobrą stro-
nę i Marcysia mogła zobaczyć, że ukryty w niej zegar 
pokazuje raczej późną godzinę, jednak wskazówka 
porusza się w ślimaczym tempie. Dziewczynka się 
ucieszyła, bo oznaczało to, że babcia zbliża się do 
odejścia, jednak zupełnie jej do niego nie spieszno. 

Ciekawą informację o zegarach przyniósł pan 
pajączek, gdy Marcysia obserwowała chmury nad 
głowami wracających z pracy rodziców. Mimo że 
wskazówka nie pokazywała późnej godziny ani nie 
tykała za szybko, rodzice wszędzie się spieszyli. 
Zwracali uwagę na upływający czas, ale dziewczynka 
miała wrażenie, że patrzą nie na te zegarki, na które 
powinni.

– Czy oni widzą te zegarki z chmur? – szepnęła
do siebie Marcysia. Musiała zastanowić się głośno. – 
Czy tylko te małe, które chyba kłamią?

– Oni myślą, że wszystko tyka za szybko – odpo-
wiedział niespodziewanie wprost do jej ucha pają-
czek. – Wiedzą, że mija czas, ale myślą, że ucieka, 
przez to, co mają na nadgarstkach...

– To dlatego tak ciągle pracują? – dopytała szybko
dziewczynka, z nadzieją, że towarzysz jej nie opuścił. 

– Pracują, bo zapominają, że czasu nie dogonią.
Chcą szybko wszystko zrobić, żeby mieć chwilę dla 
ciebie, ale ich zegary wariują, przez co nie mają cza-
su na nic – wyjaśnił smutno pajączek.

W tym momencie Marcysię ogarnął ogromny 
smutek. Dlaczego mający tyle czasu rodzice nie zde-
cydowali się spędzać go z nią, a babcia dawała jakoś 
radę? To wszystko wydawało się nie mieć sensu. 

– Ten czas to bardzo trudna sprawa – szepnęła do
siebie. 

Jednak zdała sobie sprawę, że babcia nie uży-
wa jednej rzeczy, na którą zwracają uwagę rodzice. 
To małe zegarki wydawały się kompletnie niszczyć 
działanie tych dużych i zasłaniać rodzicom wszelkie 
perspektywy. Ale może był w tej sytuacji sposób, żeby 
pokazać rodzicom czas? Może Marcysia mogła zrobić 
coś, co udowodniłoby im, że można żyć inaczej?

– Mamusiu, znajdziesz dzisiaj dla mnie chwilę? –
spytała z ciekawości. 

– Nie wiem, kochanie, popatrz, jak czas ucieka! –
Szybkie tykanie małego zegarka na moment wystra-
szyło nawet dziewczynkę, jednak się nie poddała. 

Z całych sił przytuliła mamę, a ta przestała wi-
dzieć i słyszeć mały zegarek, co pozwoliło jej ode-
tchnąć. Chwila uścisku wydawała się trwać w nie-
skończoność, a pokój, w którym obie przebywały, 
napełnił się spokojem. W tym momencie zdały so-
bie sprawę, że jeśli są razem, nie muszą gonić czasu, 
bo wystarczy oderwać oczy od wskazówek i przesta-
je on uciekać. Marcysia chciała jednak powiedzieć to 
głośno, żeby została na pewno zrozumiana. Sięgnęła 
do małego zegarka na ręce mamy. 

– Patrz, mamusiu! – krzyknęła rozweselona. – Nie
uciekło za dużo! Wystarczy, że nie patrzyłaś. 

W tym momencie mama zrozumiała dwie rze-
czy. Po pierwsze, jej mała córeczka była sprytniejsza, 
niż jej się zdawało, a po drugie – czas faktycznie nie 
płynął tak szybko. 

– Masz rację, kochanie, masz rację – rzuciła jesz-
cze z uśmiechem. 

– Czas to skomplikowana rzecz. Nie da się go zła-
pać, bo nie można go gonić – dodała Marcysia i wes-
tchnęła z ulgą. Może teraz rodzice będą przebywać 
z nią częściej.
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