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Abstract
The article Autoreferentiality in Two European Fairy Tailes: Charles Perrault’s
“Donkeyskin” and “On a Fool who Married a Princess and Became a King” offers
a critical introduction to Charles Perrault’s Donkeyskin fairy tale, published
for the first time in Polish in this very issue of “Creatio Fantastica” journal,
as well as a comparative analysis of French and Polish editions of the aforementioned work along with a lesser known Polish one, entitled On a Fool who
Married a Princess and Became a King. Anne-Marie Monluçon uses those texts
as an exemple of the use of the “text-within-a-text” or “story-within-a-story”
(mise en abyme) narrative device and proceeds with an in-depth interpretation and close reading of the fairy tales in order to explore their autoreferentiality. Finally, the author focuses on how Charles Perrault succeded in
finding a “middle voice” between the literary fairy tale and a folk one—and,
at the same time, how autoreferentiality and mise en abyme may be successfully utilized in both genres, challenging the way one may want to draw
differences between literature performed for the courtly joy of the highborns and on the backyard for the common folk.
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Wprowadzenie 1
Większość czytelników francuskich, jak również bez wątpienia europejskich, sądzi, że zna
baśń o Oślej Skórce, chociaż niewielu z nich ją czytało. Poznali ją bowiem w wydaniu dla
dzieci i wersji skróconej, poddaną adaptacji i uwspółcześnieniu, z ilustracjami, które mogły
zapaść w pamięć mocniej niż tekst albo też zobaczyli ją w postaci animowanej lub też –
w rodzinach osób wykształconych – odkryli ją za pośrednictwem bardzo ładnej komedii
muzycznej z 1970 roku, wyreżyserowanej przez Jacquesa Demy i z Catherine Deneuve
w roli głównej 2. Niewielu zatem zdaje sobie sprawę, że Ośla Skórka to baśń wierszowana
– przecież czytali ją w wersji napisanej prozą.
Rzeczywiście w 1781 roku, gdy wydawca Lamy zebrał baśni Perraulta: trzy napisane
wierszem i opublikowane bez tytułu w 1695 roku oraz osiem baśni prozą, wydanych w 1697
roku w zbiorze pod tytułem Historie albo opowieści z dawnych czasów z Morałami, trzecia a zarazem ostatnia wierszowana baśń, Ośla Skórka, została zastąpiona wersją apokryficzną, napisaną prozą 3. Wzmocniła ona element moralizatorski, czyniąc z Oślej Skórki i księcia, którego bohaterka ostatecznie poślubi, osoby dużo bardziej podporządkowane autorytetowi
rodzicielskiemu i konieczności sprostania obowiązkom dynastycznym związanym z przekazaniem władzy niż to było w oryginalnej wersji Charlesa Perraulta. Co więcej, cała opowieść kończy się jak w komedii – podwójnym małżeństwem: księżniczka wychodzi (za
mąż) za księcia, a jej ojciec, król i wdowiec – żeni się z królową, „również wdową, bardzo
piękną, z którą nie ma już dzieci” 4. Dość jeszcze wspomnieć, że pragnący kazirodztwa ojciec
w tej wersji oczywiście podporządkował się normom. Drugie ważne przekształcenie dotyczy morałów w niezwykle złożonym epilogu baśni: autor apokryfu pozostawił jedynie
ostatni z pięciu istniejących w wersji z 1695 roku. Omawiana edycja z 1781 roku cieszyła
się dużym sukcesem, do czego przyczyniły się również dodane w 1862 roku genialne ilustracje Gustava Doré, co w rezultacie spowodowało zastąpienie oryginalnej wersji baśni
przez apokryf również w późniejszych wydaniach.
W naszej pamięci zbiorowej, wspólnym dziedzictwie, pozostała zatem baśń zbudowana
wokół trzech epizodów, które tak reasumuje badacz Jean-Pierre Collinet: „Żadna inna baśń
nie rozpowszechniła się tak bardzo. Złożyły się na to trzy jej elementy: kazirodcze mał-

1

Artykuł przygotowano w oparciu o wystąpienie Anne-Marie Monluçon wygłoszone 16 grudnia 2014 roku w Krakowie na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; tekst został rozszerzony i uzupełniony przez Autorkę w czerwcu 2016
roku.
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Księżniczka w oślej skórze (Peau d’âne), reż. Jacques Demy, Marianne Productions Parc Film 1970. Informacje na temat tego
filmu – zob. Filmweb.pl, online: http://www.filmweb.pl/film/Ksi%C4%99%C5%BCniczka+w+o%C5%9Blej+sk%C3%B3rze1970-8587 [dostęp: 5 sierpnia 2016] (przyp. red.).
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Les Contes de Perrault dans tous leurs états, oprac. Annie Collognat, Marie-Charlotte Delmas, ilustr. Gustave Doré, Paris:
Omnibus 2007. Chodzi o wydanie baśni Perraulta wzbogacone o wersje wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do wersji
innych autorów.
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Tamże, s. 156.
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żeństwo, przed którym musiała uciekać główna bohaterka, ukrycie się w skórze zwierzęcia oraz końcowe rozpoznanie, które nastąpiło dzięki pierścionkowi” 5. Jednak ani struktura zaprezentowana tutaj przez Collineta, ani podsumowanie baśni jako typu AT 510B,
którego dokonał niemiecki komparatysta Uther 6 w przetłumaczonej na język angielski
międzynarodowej klasyfikacji baśni (w jej zaktualizowanej wersji), nie uwzględniają jednego: iż w dniu zaślubin Oślej Skórki z księciem Matka Chrzestna – Wróżka 7 jest obecna
i to ona opowiada losy swojej podopiecznej, których finał właśnie poznaje czytelnik. Zastosowanie chwytu „dzieła w dziele [mise en abyme]”, potraktowanego tu na zasadzie elipsy,
badacze uznają za szczegół 8.
Czemu miałaby służyć ta konstrukcja? Przecież nie przyczynia się do rozwoju akcji,
skoro ta właśnie uzyskuje swoje szczęśliwe zakończenie. Z tego względu należałoby zapytać, co wnosi na planie znaczeniowym, ponieważ z jednej strony stanowi dopełnienie
portretu Wróżki, a szerzej – element satyry na kobiecą próżność, satyry rozpoczętej sceną
przysięgi, jakiej na początku baśni żąda umierająca królowa; z drugiej jednak strony chwyt
ten wprowadza żeńskiego sobowtóra narratora, co każe się zastanowić nad sztuką opowiadania baśni.
Czy należałoby zatem ulec pokusie zinterpretowania chwytu „tekstu w tekście” jako
znaku wyrafinowania typowego dla baśni literackiej w kształcie zaproponowanym przez
akademika Charlesa Perraulta w XVII wieku; baśni – gatunku, opisywanego przez J-P.
Collineta jako „fenomen przede wszystkim arystokratyczny i towarzyski” 9. Ten wybitny
znawca epoki przypomina nam, że Ośla Skórka, trzecie i ostatnie wierszowane dzieło, stanowi etap przejściowy w stosunku do kolejnych baśni, ponieważ autor po raz pierwszy
skorzystał z repertuaru ludowego, nie decydując się jednak na ostateczne porzucenie poezji wysokiej, odziedziczonej po Fontainie: „Należy ona [baśń Ośla Skórka – przyp. AMM]
do zbiorów Robina Le Clerca, o którym NDL wspomina w swych „PR” Noël du Fail, przywołanych w jego Propos rustiques (w rozdziale V)” 10. Ponadto, jak pokazywałam już we

5

Charles Perrault, Contes, red. Jean-Pierre Collinet, Paris: Gallimard 1981, s. 278 [tłumaczenia wszystkich cytatów z literatury
przedmiotu: Anita Całek, jeśli nie zaznaczono inaczej. Za tym wydaniem będą dalej cytowane fragmenty Peau d’Âne w wersji
oryginalnej].

6

Hans-Jorg Uther, The types of international folktales : a classification and bibliography: based on the system of Anti Aarne and Stith
Thompson, t. I-III, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 2004.

7

Wróżka występująca tutaj w „francuskim” ujęciu to połączenie dwóch przeciwstawnych elementów: mimo iż jest istotą nadnaturalną reprezentującą porządek wierzeń pogańskich – zostaje chrzestną, a zatem osobą przynależącą z racji pełnionej
funkcji do porządku chrześcijańskiego.

8

Chwyt mise en abyme polega w malarstwie na umieszczeniu obrazu w obrazie, a w literaturze – na opowiedzeniu wewnątrz
opowieści ramowej nowej historii. Ten sposób konstrukcji nie ma charakteru dekoracyjnego. Ogólnie rzecz biorąc, opowieść
umieszczona wewnątrz jest na różne sposoby analogiczna do historii ramowej; często relacje pomiędzy nimi mają charakter
antycypacji lub zawoalowanych aluzji do późniejszego zakończenia opowieści ramowej. Por. Lucien Dällenbach, Le Récit
Spéculaire, Paris: Seuil 1977 [w języku polskim brakuje dobrego odpowiednika terminologicznego; o samym chwycie szczegółowo pisze na np. Brian McHale w monografii Powieść postmodernistyczna, przekł. M. Płaza, Kraków 2012, s. 179-181].
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Collinet, dz.cyt., s. 46.
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Tamże, s. 17.
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wcześniejszym artykule 11 na przykładzie baśni niemieckich 12, rosyjskich 13, polskich 14, w języku jidysz 15 i polskich Romów 16, baśnie ludowe zebrane przez folklorystów zawierają
wszystkie wyrafinowane chwyty autoreferencjalne.
Polska baśń ludowa pod tytułem O głupim, co ożeniuł się z królowną i był królem doskonale
nadaje się do porównania z Oślą Skórką i to z dwóch powodów. Należy zacząć od tego, że
chociaż obie baśni opowiadają bardzo różne historie, używa się w nich tego samego
chwytu: w zakończeniu jeden z bohaterów podejmuje się opowiedzenia wydarzeń, o których właśnie przeczytał lub usłyszał. Po drugie, opowieść ta jest jedną z niewielu baśni ludowych aktualnie dostępnych czytelnikom we Francji. Jedno z najlepszych francuskich wydawnictw książek dla młodzieży, L’Ecole des Loisirs, opublikowało w 2007 roku dziewięć
bajek zaczerpniętych z polskiego folkloru, adaptując je dla dzieci w wieku od dziewięciu
lat 17. Co najdziwniejsze, tylko jedna z nich pochodzi z ogromnego zbioru Oskara Kolberga,
zaś pięć zaczerpnięto z książki Jana Świętka pt. Lud Nadrabski (od Gdowa po Bochnię) z roku
1893. Baśń O głupim…, szósta z kolei w adaptacji francuskiej, pochodzi właśnie ze zbioru
Lud Nadrabski.
Francuską baśń literacką oraz ludową baśń polską łączy zatem zabieg polegający na
umieszczeniu „tekstu w tekście [mise en abyme]”: jedno z bohaterów (odpowiednio Wróżka
oraz głupiec) opowiadają, co właśnie przeczytały na temat innych bohaterów tej samej
baśni, co w obu przypadkach wprowadza wymiar autoreferencyjny.
W jaki sposób będziemy rozumieć pojęcie autoreferencyjności? W języku francuskim
rozróżnia się dwa sposoby funkcjonowania literatury: sposób referencyjny, poprzez który
opowiada się o świecie (świecie zewnętrznym, ale także o naszym świecie wewnętrznym)
oraz typ auto-referencyjny, poprzez który odnosi się ona do siebie samej. Konkretnie oznacza to, że wiele bajek zawiera refleksję albo nad własną treścią, albo nad własną gatunkowością lub też – w szerszej perspektywie – nad literaturą w ogóle. Ujmując to jeszcze
precyzyjniej: niektóre baśni proponują zastanowienie się nad samą sztuką opowiadania
lub przemilczania czegoś – ponieważ te dwie rzeczy się łączą – a także na temat znaczenia
(odczytywania) sensów ukrytych czy też symbolicznych pisma, mowy lub sytuacji.

11

Zob. Anne-Marie Monluçon, Le second degré entendu comme réflexivité dans quelques contes d’Europe centrale et orientale, „ILCEA”
2015, nr 21, online: https://ilcea.revues.org/pdf/3082 [dostęp: 30.07.2015].

12

Jakob i Wilhelm Grimm, Contes pour les enfants et la maison, t. I-II; przekł. i red. Natacha Rimasson-Fertin, Paris: José Corti
2009.

13

Alexandre Afanassiev, Contes populaires russes (Narodnye Russkie Skazki), t. I-III, przekł. i red. Lise Gruel-Apert, Paris: Imago
2010.

14

Contes de Pologne (racontés par Oldřich Sirovátka), adapt. Claude Clément, ilustr. Dagmar Berková, Paris: Gründ 1990 (Édition
originale; Prague: Artia, 1989; Contes polonais: Maciek et Wojtek, adapt. i oprac. Agnieszka Macias, ilustr. Mette Ivers. Paris:
L’École des Loisirs 2007.

15

Contes Yiddish de Chelm à Varsovie, przekł. i red. Sarah Schulmann, Paris: l’Ecole des loisirs 2000.

16

Jerzy Ficowski (1961; 1982, 2013). Gałązka z drzewa słońca, Warszawa: Nasza Księgarnia (wyd. 3); reedycja polska: Gałązka z
drzewa słońca. Baśnie cygańskie ilustrowała Aleksandra Kucharska-Cybuch, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal (tom ten
przetłumaczono na język francuski, ale jego nakład jest wyczerpany: Jerzy Ficowski, Le Rameau de l’arbre du soleil, contes
tsiganes polonais, d’après la tradition orale, przekł. i ilustr, Małgorzata Sadowska-Daguin, Châteauneuf: Wallada 1990.

17

Por. Contes polonais: Maciek et Wojtek, dz.cyt. (niestety wydanie to jest już niedostępne we Francji z powodu wyczerpania
nakładu; wznowienia raczej nie będzie, gdyż nie sprzedawało się dobrze).
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W proponowanej tu analizie chodzi o to, by zrozumieć, co obie wybrane przeze mnie
baśni mają do powiedzenia n a te ma t l it era tu ry , ale także w j aki s p os ó b to mówią.
Pierwszy sposób umieszczania autoreferencyjności w tekście, jaki możemy wyróżnić, to
jej ulokowanie na per yf er ia c h tekstu, na przykład poprzez uobecnienie postaci bajarza
na początku lub na końcu opowieści. Jest to przypadek Oślej Skórki. Drugi sposób polega
na całkowitym wtopieniu wymiaru autoreferencyjnego w fabułę (akcję) baśni i nadaniu mu
głównej funkcji dramatycznej. W tym przypadku wymiar autoreferencyjny przyczynia się
do rozwoju wydarzeń. Tak jest w przypadku baśni O głupim, co ożeniuł się z królowną i był
królem. Niniejsza analiza pozwoli nam zrozumieć, dlaczego autoreferencyjność nie przynależy wyłącznie literaturze uczonej czy tej przeznaczonej dla dorosłych oraz dlaczego można
ją odnaleźć w baśniach ludowych.
Ośla Skórka
Ośla Skórka (Peau d’Âne), trzecia z kolei baśń w zbiorze Charlesa Perraulta, nosi numer 510B
według międzynarodowej klasyfikacji Aarnego i Thompsona. Łączona jest z Kopciuszkiem
o numerze 510A. Chyba każdy zna historię owdowiałego króla, który zapragnął poślubić
swą córkę. Ta zasięgnęła rady swojej Matki Chrzestnej – Wróżki i – by przeciwstawić się
ojcu oraz opóźnić ślub – zażądała trzech zaczarowanych sukien, a w końcu także skóry
magicznego osła, który cudownym sposobem dostarczał królestwu sztuk złota zamiast
obornika. „Szalona miłość” króla skłania go aż do poświęcenia zwierzęcia będącego jednym ze źródeł dochodów królestwa. Z kolei królewna stopniowo słabnie i byłaby skłonna
ulec ojcu, gdyby na koniec Wróżka nie doradziła jej ucieczki w przebraniu. W tym właśnie
momencie bohaterka przybiera przezwisko „Ośla Skórka” i staje się służką zajmującą najniższe miejsce w hierarchii społecznej w zagrodzie należącej do innego króla. Tam królewicz widzi przypadkiem królewnę kiedy ta, w ukryciu, przymierza swoje zaczarowane
suknie. Młodzieniec zakochuje się w pięknej nieznajomej, jednak wszyscy mówią mu, że
to tylko Ośla Skórka, „prawdziwe lekarstwo na miłość [remède à l’amour]” 18. Królewicz
pada zemdlony i prosi tylko o jedno: o ciasteczko przyrządzone własnoręcznie przez Oślą
Skórkę 19. Ta pozwala, by do ciasteczka, które przygotowuje, ześliznął się jej pierścionek.
Od tej chwili królewicz usiłuje odnaleźć dziewczynę, na której palec mógłby pasować tak
wąski pierścionek. Panny ze wszystkich warstw społecznych przymierzają pierścionek

18

To wyrażenie stało się przysłowiem w języku francuskim i oznacza: „Ona jest tak brzydka, że zniechęca do miłości”, a nawet
„jej brzydota zabija miłość” lub „jej brzydota sprawia, że znika miłość”. Tłumaczenie fragmentów Oślej Skórki w całym artykule: Szczepan Całek. Pochodzą one z pierwodruku polskiego przekładu tej baśni, który znajduje się w aktualnym numerze
„Creatio Fantastica” (przyp. red.).

19

W polskim tłumaczeniu fragment ten brzmi następująco:
Królewska matka tymczasem
Nad jedynym swym synem rozpacza i płacze.
By wyznał swe cierpienie, daremnie prosiła.
Jeno płacz, wzdychanie, jęczenie.
Nic nie mówi, tylko życzenie,
By Ośla Skórka sama placek dlań zrobiła.
A matka nie pojmuje, co znaczy to chcenie (Ośla Skórka, strofa 35).
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i w ten sposób królewicz w końcu rozpoznaje Oślą Skórkę i postanawia ją poślubić. Jednak baśń na tym się nie kończy…
Utwór jest autoreferencyjny od początku do końca 20, jednak zabieg interesujący ze
względu na porównanie z polską baśnią znajduje się na końcu, pomiędzy szczęśliwym rozwiązaniem i pięcioma morałami, które utwór zamykają. Strofa 44 mówi o wtargnięciu Wróżki
– Matki Chrzestnej na ślub Oślej Skórki z królewiczem:
Dans ce moment la Marraine arriva
Qui raconta toute l’histoire,
Et par son récit acheva
De combler Peau d’Ane de gloire
(Collinet, 114).
W tej chwili Chrzestna przybywa,
Opowiada historię całą,
A swym słowem tak przekonywa,
Że okrywa królewnę chwałą
(Ośla Skórka, strofa 44).

Na pierwszy rzut oka przemowa Matki Chrzestnej powinna uszczęśliwić bohaterkę,
ponieważ „okryć chwałą” znaczy tutaj „uczynić sławną ogłaszając wszem i wobec, jak bardzo była ona cnotliwa”. Ale jakąż to historię opowiada Wróżka? Gdyby opowiedziała dokładnie tę samą historię, którą właśnie opowiedział nam narrator, byłaby to katastrofa.
W istocie, baśń ukazuje króla, który pała kazirodczą żądzą do własnej córki. Na początku
umieszczona została co prawda okoliczność łagodząca, to znaczy taka, która mogłaby przyczynić się do uniewinnienia króla: na łożu śmierci królowa zażądała od niego obietnicy, że
ożeni się tylko z kobietą równie piękną i mądrą co ona. Jak to świetnie zanalizował Władimir Propp w Morfologii bajki 21 pod nakazem kryje się tu zakaz, ponieważ królową przedstawiono jako prawdziwą piękność. Jednak dwa elementy stanowią okoliczności obciążające, wykazujące winę króla. Po pierwsze, jest on w pełni usatysfakcjonowany, mając
tylko jedną córkę w czasach, gdy, przynajmniej we Francji, królowie powinni byli mieć
syna, by przekazać mu władzę. Po drugie, zamiast być niepocieszonym wdowcem, spieszy
się z ożenkiem i bardzo krótko nosi żałobę. Można zatem podejrzewać, że od dawna już
pałał wobec córki kazirodczą żądzą, na długo przed śmiercią królowej. Z drugiej strony
królewna, która najpierw jest wstrząśnięta propozycją małżeństwa, daje się coraz bardziej
uwodzić dowodami miłości i jest gotowa ulec, gdy król ofiarowuje jej skórę osła, co można
interpretować jako przejaw wzajemności w kazirodczej żądzy. Gdyby Wróżka wyjawiła
te dwie tajemnice (kazirodcze żądze ojca i córki), byłaby to katastrofa dla pary młodych

20

Por. Marc Escola, komentarz do Contes Charlesa Perraulta, Paris: Gallimard 2005, s. 98.

21

W Polsce monografia Władimira. Proppa ukazała się najpierw w postaci fragmentu (Władimir Propp, Morfologia bajki, przekł.
Stanisław Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, t. LIX, z. 4, s. 203-243), osiem lat później ukazał się pierwszy przekład całości
(w tłumaczeniu W. Wojtygi-Zagórskiej, Warszawa 1976). Nowe tłumaczenie przygotował Paweł Rojek, a opatrzył wstępem
– Maciej Czeremski, por. Władimir Propp, Morfologia bajki magicznej, Kraków 2011 (przyp. red.).
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małżonków, a także dla reputacji króla i jego córki. Należy przypuszczać, że szczęśliwe
rozwiązanie jest co najmniej zgodne z „moralnością nowoczesną”, z ustaleniami antropologii (Lévi-Strauss 22) oraz nowoczesnej psychoanalizy (Freud): kompleks Edypa musi zostać przekroczony, zwyciężony. A jeśli uszanuje się zakaz kazirodztwa, zostaje się nagrodzonym możliwością znalezienia miłości poza rodziną, poza więzami krwi, w poszanowaniu dla prawa egzogamii, które jest przeciwieństwem zakazu kazirodztwa.
Trzeba jednak powrócić do tekstu oryginalnego i stwierdzić, że Perrault kpi z nieprawdopodobieństwa baśniowego dotyczącego aspektu społecznego i matrymonialnego, typowego dla bajek magicznych 23. Kiedy Ośla Skórka zakochuje się w Królewiczu, w strofie
24 narrator zauważa z ironią, że wybrała partnera ze względu na jego status społeczny „Zachowała nadal serce Królewny”. Ironia narratora nie oszczędza także Królewicza, który
– cytuję za strofą 43 – jest szczęśliwy: „A przyszły małżonek zrozumiał swe szczęście / Że
władcy tak możnego będzie teraz zięciem”. Dwoje młodych ludzi nie zawiera więc małżeństwa z miłości, lecz małżeństwo z rozsądku. Ich związek jest z pewnością egzogamiczny, lecz podlega ogólnej zasadzie endogamii społecznej dobrze znanej socjologom, a polegającej na zawieraniu małżeństw w ramach jednej grupy społecznej.
Można byłoby jednak powiedzieć, że mimo wszystko następuje rodzinny happy end:
wydaje się, że ojciec i córka spotykają się bez ryzyka ponownego popadnięcia w kazirodcze żądze i z szansą na pojednanie. Narrator twierdzi, że Król „oczyścił” swoje uczucia.
Jednak widmo kazirodztwa odżywa pod inną postacią. Teść bohaterki, cytuję: „nie czuł
się na siłach / oglądać tylu wdzięków u swej synowej; królowa za nią przepadała” 24. Takie
sformułowanie w siedemnastowiecznej francuszczyźnie oznaczało, że ojciec królewicza
był zachwycony tym, że jego synowa jest tak pociągająca, i że sama królowa miała bzika
na punkcie synowej, czyli za nią szalała. Tego samego czasownika używa narrator w Czerwonym Kapturku żeby opisać chorobliwe uwielbienie matki i babki dla zachwycającej dziewczynki 25. Inaczej mówiąc, takie rozwiązanie nieszczególnie świadczy o cnotliwości bohaterki, delikatnie sugerując w dodatku niemoralność jej przyszłej rodziny.

22

Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris: La Haye: Mouton 1981 [wydanie polskie: tegoż, Elementarne
struktury pokrewieństwa, przekł. Maciej Falski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 2011].
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W bajkach magicznych nikogo nie dziwią nadzwyczajne wydarzenia, postaci tam występujące są szlachetnie urodzone,
mocno wyidealizowane, a cała historia opowiadana jest w poważnym tonie. W opozycji do tego istnieją również bajki żartobliwe: do takich należą przygody Głupiego Jasia (fr. Jean Le Sot) występujące tak w folklorze francuskim, jak i polskim oraz
rosyjskim (tu – Iwan Idiota, dourak, głupy). Baśnie te nie wykluczają magiczności, ale łączą ją z komizmem. Podobnie czyni i
Perrault, ale tu komizm w znaczący sposób przekształca się w parodię (przyp. red.).
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W polskim przekładzie oddano to następująco:
W gwarnej wesołości tego zgromadzenia
Dobry król poczuł się słaby,
Widząc jak liczne synowej powaby,
Królowa – pełna zachwycenia (Ośla skórka, strofa 49).
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Anne-Marie Garat, Une faim de loup. Lecture du petit Chaperon rouge, Arles: Actes Sud 2004, s. 100-106. W tym miejscu AnneMarie Monluçon wspomina oczywiście o oryginalnej wersji baśni o Czerwonym Kapturku – w polskich adaptacjach wspomnianego detalu nie ma wcale, a w jedynym wiernym przekładzie na język polski tej baśni, dokonanym przez Barbarę Grzegorzewską, zagubiono chorobliwość tej miłości, chociaż wyrażone to zostało podobnie: „matka za nią szalała, a babka jeszcze
bardziej”; por. Charles Perrault, Baśnie, czyli opowiadania z dawnych czasów, przekł. Barbara Grzegorzewska, Warszawa: Agencja Librone 2010, s. 23. Obecnie przygotowywane jest pierwsze wydanie krytyczne Baśni Perraulta w nowym tłumaczeniu
autorstwa Szczepana Całka, ze wstępem Anne-Marie Monluçon i komentarzami Anity Całek – z niego pochodzi cytowana
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Jeśli Wróżka jest w stanie opowiedzieć tę historię w jej właściwym kształcie, można
wysnuć kilka hipotez. Interpretacja psychologiczna kazałaby sądzić, że to raczej nieprzyjazna Matka Chrzestna, być może nieświadomie zazdrosna, podobnie jak zmarła królowa,
którą bardzo przypomina. Jednak analiza autoreferencyjności może nas zaprowadzić dalej. Jeśli Wróżka opowiada historię Oślej Skórki, to czy nie należy jej traktować jako sobowtóra, alter ego narratora? I co wnosi do właściwej historii ramowej chwyt mise en abyme,
opowieść w opowieści, przedstawiona tu w sposób całkowicie eliptyczny?
Na pierwszym poziomie Wróżka jest negatywnym sobowtórem narratora, od początku pozostając obiektem jego ironii. Popełnia błąd czterokrotnie, sądząc, że żądania Oślej
Skórki, coraz bardziej niemożliwe do spełnienia, powstrzymają kazirodczą żądzę króla.
Cette fée était bien savante, Et cependant elle ignorait encore
Que l’amour violent pourvu qu’on le contente,
Compte pour rien l’argent et l’or
(Collinet, 104).
Wróżka ta dość była uczoną,
Ale nadal jej tajne było to,
Że miłość gwałtowna, gdy chce być spełnioną,
Za nic ma srebro i złoto
(Ośla Skórka, strofa 14).

Rewelacje ujawnione przez nią podczas ślubu Oślej Skórki byłyby więc jej piątym błędem. Stałaby się wówczas przykładem nie do naśladowania. Baśń uczyłaby zatem, że dobry bajarz powinien brać pod uwagę tożsamość swoich adresatów. Oznaczałoby to jednak także, że dobry bajarz powinien wiedzieć, jak daleko może się posunąć i stosować
autocenzurę. Czy główny narrator daje przykład autocenzury? Nie zapominajmy, że we
wstępie oraz w tytułach ośmiu baśni prozą, które następują po Oślej Skórce, narrator twierdzi, że baśnie kończą się morałami, a także że na końcu Oślej Skórki znajduje się pięć strof
morałów. Problem w tym, że po owej 44 strofie nie wiadomo komu przypisać te pięć strof
morałów: narratorowi czy Wróżce – Matce Chrzestnej? I jaka z nich wypływa nauka?
Dwa początkowe morały mogłyby pochodzić od Wróżki, ponieważ nawiązują do
maksym, za pomocą których udzielała rad Królewnie. Za pierwszym razem, kiedy dziewczyna przychodzi prosić ją o pomoc, Wróżka radzi jej:
Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser ;
Ecouter sa folle demande
Serait une bien grande faute,
Mais sans le contredire on le peut refuser
(Collinet, 101).

tu Ośla Skórka. Wydanie pojawi się w serii „Creatio Continua” przygotowywanej przez redakcję „Creatio Fantastica” we
współpracy z jego wydawcą, Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta w Krakowie (przyp. red.).
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Ojciec twój, co tu mówić, pragnąłby cię poślubić.
Ustąpić przed szaleństwem
Byłoby bezeceństwem.
Lecz w spór się nie wdając, można mu odmówić.
(Ośla Skórka, strofa 9).

Chodzi tu więc o to, by opierać się Królowi, nie sprzeciwiając mu się otwarcie. Kiedy
Królewna po raz czwarty prosi o pomoc, po tym jak dostarczono jej skórę osła, Matka
Chrzestna zapewnia ją, że Gdy dobro się czyni, nie wolno się cofać. W strofach 45 i 46 Matka
Chrzestna powraca do myśli, że Cnota może napotykać przeciwności, ale ostatecznie
zawsze czeka za nią nagroda. Te dwa morały są dość naiwne i podlegają autocenzurze, ponieważ skrywają to, co przewrotne i transgresywne w baśni. Ukrywają fakt, że aby pozostać cnotliwą, Królewna musiała wypowiedzieć posłuszeństwo ojcu, postawić zakaz kazirodztwa wyżej niż władzę rodzicielską. Natomiast trzeci morał w strofie 47 przywołuje
myśl wyrażoną przez narratora w strofie 14, gdzie kpi on z Wróżki, która nie docenia potęgi
miłości. Nie jest to już bynajmniej moralna prawomyślność, lecz stwierdzenie realisty. Morał czwarty powraca do mizoginicznej satyry, którą narrator rozwinął w strofie 32 i którą
z trudem można przypisać Wróżce. Chodzi o napiętnowanie kobiecej kokieterii i próżności 26. Jeśli dwa pierwsze morały pochodzą od Wróżki a dwa kolejne od narratora, oznacza to, że Wróżka skuteczniej stosowała autocenzurę w morałach niż w swojej opowieści.
Jednak, jako że, ogólnie rzecz biorąc, dobrzy bajarze pozostawiają „najlepsze na koniec”,
można przypuszczać, że narrator nie ma wysokiego mniemania o prawomyślnych morałach Wróżki, które przedstawia nam jako przykłady przerażających skutków autocenzury. Jego nauka brzmiałaby zatem tak: w społeczeństwie trzeba dokonywać autocenzury, ale na planie estetycznym skutkuje to złą literaturą.
Wróżka jako negatywny sobowtór narratora służy mu więc po to, by skłonić czytelników do refleksji nad autocenzurą i by im wykazać, poprzez porównanie oraz kontrast,
że znajdowali największą przyjemność w czytaniu historii radośnie amoralnej, którą on,
narrator, dopiero co im opowiedział oraz że prawomyślne morały wróżki z trudem maskują rzeczywistość tekstu – parodystyczną, satyryczną i transgresywną. Skoro jednak
trzeci i czwarty morał nie mówią nic szczególnie szokującego czy transgresywnego, można
sobie zadawać pytanie, czy także i one nie są interpretacjami „ekranującymi” 27 baśń, rozwiniętymi tym razem przez samego narratora, który wcześniej ostrzegał czytelnika, po-
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To satyra na kobiety, które uważają się za lepsze od innych (piękniejsze lub mądrzejsze) tak jak nieboszczka królowa wierząca, że jest niezastąpiona czy wróżka, uważająca się za nieomylną. Jedynym wspólnym punktem tych czterech morałów
jest to, że oszczędzają krytyki samej Oślej Skórce, oczywiście poza kokieterią.

27

Chodzi o taki typ interpretacji, który w procesie psychoanalizy freudowskiej polega na tworzeniu fałszywych wyjaśnień,
czasem nawet bardzo przekonujących po to, by nie odkryć prawdziwego znaczenia opowieści, która byłaby niewygodna dla
pacjenta. „Ekran” i „ekranowanie” rozumiane są tutaj metaforycznie jako rodzaj przesłony, maski, która uniemożliwia spojrzenie prawdzie w oczy i sprawia, że pacjent oszukuje samego siebie w kwestii odnalezienia w jego opowieści prawdziwego
znaczenia [chodzi tu o sens jawny i jego interpretacje, które chronią pacjenta przed rozpoznaniem nieświadomego sensu
utajonego, czyli prawdziwego znaczenia opowiedzianej historii].
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sługując się przykładem wróżki, że i on jest zmuszony się cenzurować, przynajmniej w morałach, skorzystawszy wcześniej z szerokiej swobody w opowieści. Jak zatem jest sens ukryty tekstu? I co przynosi piąty morał?
Piąty i ostatni morał powraca do myśli, którą narrator wprowadził do pierwszej strofy
baśni. Rozpoczyna ją dedykacją dla Markizy de Lambert, arystokratycznej damy pisującej
traktaty o moralności, chcąc jej zaproponować przyjemne głupstwa [w polskim tłumaczeniu: cne bagatelki – przyp. red.], to znaczy fraszki czy też niedorzeczności, zawsze związane – cytuję dalej – ze snem rozumu [co w polskim przekładzie zostało oddane frazą: głowa
[…] marzeń się rozkoszom odda – przyp. red.]. Innymi słowy narrator zapowiada rozrywkę
pozbawioną poważnych znaczeń, co potwierdza pod koniec, podkreślając w strofie 49 nieprawdopodobieństwo opowiadanej dzieciom przez kobiety baśni, w którą „nie jest łatwo
wierzyć”. Rzeczywiście w tamtym czasie kobiety i dzieci postrzegano, tak samo jak przedstawicieli ludu, jako publiczność pozbawioną znaczenia, a przeznaczone dla nich baśnie
należały do niższych gatunków.
Le Conte de Peau d’Ane est difficile à croire,
Mais tant que dans le Monde on aura des Enfants,
Des Mères et des Mères-Grands,
On en gardera la mémoire
(Collinet, 115).
W bajkę o Oślej Skórce nie jest łatwo wierzyć,
Lecz dopóki na świecie będą małe dziatki,
Mamy i babki –
Pamiętać ją będziemy.
(Ośla Skórka, strofa 49).

To podsumowanie baśni sugeruje, że nie ma tu sensu, którego należałoby poszukiwać,
co stoi w rażącej sprzeczności z samą ideą wprowadzania morału. Jednak można to rozmaicie interpretować. Być może chodzi tu o strategię obliczoną na zmylenie cenzury, a ukryty sens baśni, zawarty implicite, należy czytać między wierszami. Ta strategia pozwala
zachować bardzo dużą swobodę pozwalającą zmierzyć się z tematem tabu, jakim jest kazirodztwo oraz przedstawić, dzięki licznym anachronizmom, prawdziwą satyrę na dwór
Ludwika XIV (to temat wykraczający poza ramy niniejszego tekstu 28), a także pobudzić
do myślenia nad rolą cenzury w tamtej epoce. A być może należy potraktować ten brak
znaczenia dosłownie.
Jest to hipoteza poważniejsza niż by się mogło wydawać, bowiem taki specjalista jak
Marc Escola przypuszcza, że baśnie Perraulta to przede wszystkim narracja krotochwilna

28

Analiza semiotyczna politycznych aspektów bajek Perraulta – por. Louis Marin, La Parole mangée, Paris: Klincksieck 1986.
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(wesoła, zabawna, podobnie jak wyrafinowane gry towarzyskie mające zabawić dwór i bywalców salonów) 29. Bezceremonialne potraktowanie narracji (w tym wiele nieprawdopodobieństw, improwizacji, celowych niespójności), krytyczne wypowiedzi narratora, które podważają wszelką iluzję narracyjną i jakąkolwiek identyfikację z postaciami wynikają
być może z innej formy autocenzury samego Perraulta. Perrault to przedstawiciel burżuazji piszący teksty przynależne niższemu gatunkowi, przeznaczone dla dzieci i dorosłych
ze szlachty czy mieszczaństwa. Jeżeli chce zachować swój status społeczny, w żadnym
razie nie może pisać baśni jako czegoś traktowanego serio, a zwłaszcza pisać ich na poważnie. Wręcz przeciwnie: musi puszczać oko do swej publiczności z wyższych sfer, parodiując niższy gatunek, o ludowych korzeniach, postrzegany jako zbyt naiwny. Jednak można również powiedzieć, że niezwykle złożone zakończenie tej baśni jest kombinacją obu
strategii: pierwsza polega na tym, że trzeba oświadczyć, iż opowiada się tak, jak robią to
nianie (piastunki, które – o czym warto pamiętać – były domownikami) absurdalne historyjki, aby zmylić polityczno-religijną cenzurę swej epoki. Druga strategia polega na uniknięciu kompromitacji z powodu posługiwania się gatunkiem niskim, który z tego powodu potraktowany zostaje z ironią, a nie na poważnie, co pozwoliło Perraultowi wymyślić baśń literacką i uczynić ją modnym gatunkiem, wyrafinowanym i pełnym humoru. Zresztą to nie przypadek, że Charles Perrault uczynił ojcem tego zbioru swojego siedemnastoletniego syna! 30 By zakończyć tę część rozważań, należy przyznać, że ta niepozorna strofa
44, umieszczona na peryferiach baśni, skłania w rzeczywistości do powtórnej lektury całości.
O głupim, co ożeniuł się z królowną i był królem
Francuska adaptacja baśni O głupim, co ożeniuł się z królowną i był królem (fr. L’Idiot qui épousa
la princesse et devint roi) dokonana przez Agnieszkę Macias jest bardzo wierna wersji polskiej. Cztery punkty, w których odbiega ona od oryginału, dotyczą następujących kwestii.
Autorka dzieli sześć akapitów wersji polskiej na dziewiętnaście znacznie krótszych akapitów oraz zamienia archaiczny język oryginału na współczesną francuszczyznę. Oba te
zabiegi są typowe dla adaptacji przygotowanych z myślą o dzieciach i uzasadnia je cel pedagogiczny. Baśń musi nadawać się dla dziewięciolatków. Trzeci zabieg polega na znacznie
częstszym powtarzaniu słowa „głupiec [idiot]” niż w oryginale, w którym stosowany jest
zaimek osobowy „on”. Daje to efekt komiczny, ale podkreśla także narastający stopniowo
komizm sytuacyjny, który wynika z tego, że głupiec nie zachowuje się wcale niemądrze: okazuje się coraz inteligentniejszy i sprytniejszy. Czwarty zabieg polega na dosłownym wyrażeniu tego, co polski tekst okrywa wstydliwym milczeniem, posługując się zawieszającym wielokropkiem (…) lub peryfrazami, jak na przykład za tą samą cenę co piersa i druga
w opisie tajemniczego upominku ofiarowywanego przez kobiety w zamian za zająca. Na
francuski przetłumaczono to przy użyciu dość niejasnego wyrażenia un present de valeur,
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Por. Marc Escola, dz. cyt.., s. 94-102.
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Por. Anne-Marie Garat, dz. cyt., s. 197-206; 217-224.
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czyli „drogocenny dar”. Francuskie tłumaczenie jest z kolei bardziej dosłowne niż oryginał w przypadku prezentu od Króla: zwrot pocałuje jego kobyłkę w d… staje się embrasser le
cul de sa vielle rosse. Czy należy to interpretować jako sygnał tego, iż czasy (epoki) się zmieniły? W języku francuskim słowo zadek [chociaż częstszym odpowiednikiem francuskiego wyrazu cul jest nadal wulgarne w języku polskim słowo wykropkowane w cytacie – przyp.
red.] przestało należeć do wyrazów niecenzuralnych, które nie mogą się pojawiać w książkach dla dzieci. Czy tak samo jest dziś w Polsce? A może istnieje rzeczywista różnica w mentalności i panuje większa wstydliwość?
W baśni O głupim, co ozeniuł się z królowną i był królem, pochodzącej ze zbioru Contes Polonais, wszystko zaczyna się w sposób tradycyjny. Pewien król obiecuje rękę swojej córki temu, kto zdoła wjechać na diamentową górę. Głupi podejmuje się tego wyzwania po tym,
jak klęskę ponoszą śmiałkowie ze szlachty oraz dwaj jego starsi bracia przedstawiani jako
„mądrzy”. Zdobywa przedmiot magiczny, piszczałkę, w wyniku jedynej próby wstępnej,
polegającej na okazaniu współczucia żebrakowi. Dzięki fujarce przechodzi zwycięsko przez
trzy kolejne próby główne. Konkretnie oznacza to, że naszemu protagoniście udaje się wspiąć
na diamentową górę, zgromadzić wszystkie złote owce świata w dwanaście godzin, a potem wszystkie zające w godzin osiemnaście. Wówczas ujawnia się zła wola szlachty: królewna wpada w gniew z powodu mezaliansu, a szlacheckim konkurentom udaje się przekonać króla do zastawienia pułapki na głupiego. Chodzi o to, by zażądać od bohatera dostarczenia zająca na ucztę weselną, a potem zarzucić mu, że daje coś, co do niego nie należy, inaczej mówiąc, by go oskarżyć, że jest złodziejem. Ów spisek prowadzi do pięciu
prób identyfikujących 31. Nie wiadomo w jaki sposób ostrzeżony, głupi odsyła pierwszego
posłańca, czyli kucharza, potem daje zająca, w zamian za „drogocenny dar” trzem kobietom, które się u niego kolejno zjawiają: kucharce, królowej, a na końcu – królewnie. Jednak za każdym razem głupi gra na fujarce i zając natychmiast ucieka. Kiedy sprawa jest już
beznadziejna, pojawia się król we własnej osobie i tym razem narrator nam ujawnia, czego
żąda głupi w zamian za zająca: król musi pocałować jego starą szkapę w d… I tak się dzieje.
Kiedy bohater triumfuje po tych pięciu próbach, rywale zastawiają na niego ostateczną pułapkę 32: „Powiedzcie mu, że królewna będzie jego, kiedy wypełni opowieściami worek uszyty ze stu łokci płótna” (Contes polonais, s. 82). Jak to zwykle bywa w baśniach, zadanie
jest niemożliwe do wykonania, gdyż opowieści nie mają materialnego charakteru. Przypomina się tu myśl Proppa, według której w nakazie kryje się zakaz poślubienia królewny 33.
Teraz także głupi znajduje sposób, by pokonać przeszkodę. Zaczyna opowiadać „swoją historię od początku”: „Opowiada wszystkim, co otrzymał na wymianę, a potem opowiedział

31

Posługuję się tutaj terminologią pochodzącą ze schematu inicjacyjnego autorstwa Nicole Belmont (por. tejże Poétique du
Conte. Essai sur le conte de tradition orale, Paris: Gallimard 1999, s. 175), który różni się nieco od tego zaproponowanego przez
Algirdasa Juliena Greimasa – francuska antropolog nazywa trzecią serię prób – „próbami identyfikującymi” zamiast „prób
gloryfikujących”.

32

Liczba prób podlega tu wzrostowi geometrycznemu: jedna, potem trzy, potem sześć prób.

33

Por. Vladimir Propp, Morphologie du conte, przekł. Tzvetan Todorov, Paris: Seuil 1970, s. 37-38 [w polskim wydaniu: tegoż,
Morfologia bajki magicznej, dz. cyt., s. 28-29].
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o wizycie króla” (s. 83). Król mu wtedy przerywa, ale przekład jest niejednoznaczny, ponieważ nie wiadomo, czy zrobił to na czas i uniknął publicznego upokorzenia.
Odnajdujemy tu więc ten sam zabieg co w końcowej części Oślej Skórki. Na końcu baśni
jedna z postaci opowiada historię, którą właśnie przeczytaliśmy. Na pierwszy rzut oka występują tu dwie różnice: po pierwsze głupi opowiada swoją własną historię, podczas gdy
Wróżka opowiadała dzieje swojej podopiecznej; po drugie, Wróżka opowiada w momencie, gdy Ośla Skórka jest już bezpieczna, a akcja dobiegła końca, tymczasem głupi snuje
opowieść, by ratować siebie, swój ożenek i awans społeczny.
Ten epizod, który wykorzystuje chwyt mise en abyme, wymaga licznych komentarzy.
Przede wszystkim w przeciwieństwie do wielu baśni, w których to milczenie pozwala bohaterowi uniknąć niebezpieczeństwa, to niedyskrecji zawdzięcza on ocalenie. Narrator
nie informuje, czy ta niedyskrecja rozśmieszyła dwór czy też wzbudziła strach. Wszystko
zależy od tego, jak brzmi odpowiedź na następujące pytanie: dlaczego król przerwał opowieść głupiego dopiero in extremis (w wersji francuskiej) lub zbyt późno (w oryginale)?
Pierwsza hipoteza: król jest wytrawnym politykiem: chciał się dowiedzieć, jakie względy okazały trzy kobiety w zamian za zająca, aby mieć „na nie haka”, ale jednocześnie pozwolił publicznie pozbawić je czci. W tym przypadku opowieść budzi strach.
Druga hipoteza: król jest tak głupi, że rozpoznał własną historię dopiero w ostatniej
chwili. W tym przypadku opowieść budzi śmiech. W tej sytuacji jednak, w kontekście realistycznym, byłby to koniec jego kariery politycznej. Zgodnie z tą hipotezą głupi dokonuje spektakularnego przewrotu, ponieważ dowodzi jednocześnie własnej inteligencji i głupoty króla. Król w istocie wpadł w pułapkę, wierząc zapowiedzi głupiego, że ten opowie
własną historię, a nie tę o królu i jego dworze.
Trzecia hipoteza: król pozwolił głupiemu snuć opowieść, będąc zaciekawionym słuchaczem uwiedzionym przez fabułę. W tym ujęciu byłby on naszym sobowtórem. Jednak
ta baśń jest bardziej autoreferencyjna niż się zdaje, bo posługując się owym złym słuchaczem, jakim jest król, narrator pośrednio doradza nam, byśmy byli gotowi zadać sobie
pytanie, czy historia, którą opowiada, nie dotyczy także nas samych. Czy przypadkiem baśń
nie opowiada nam o nas, czytelnikach, o zmienności naszego przywiązania do opowieści,
skłonnej wyciągać na światło dzienne cudzą intymność i tajemnice?
Czwarta możliwa interpretacja: miejmy się na baczności, jeśli w ten sposób zmienia
się poziom analizy, bo narrator nie opowiada tego samego co głupi, a tym samym fikcyjny
czytelnik, jakim jest król, nie słyszy tej samej opowieści co my. Innymi słowy gł u pi n ie
jes t id eal ny m s o b o wt ór e m na rr a to ra. W polskiej wersji głupi opowiada wszystko,
we francuskiej – jedna z możliwych interpretacji jest taka, że nie wyjawia tylko wstydliwego
sekretu króla. W przekładzie głupi opowiada na dworze, co dały mu trzy kobiety, ale nie
mówi, na co przystał król. Odwrotnie rzecz biorąc: narrator dwukrotnie opowiada nam
o upokorzeniu króla (p. 82 i 83), lecz zataja przed nami (nami: faktycznymi czytelnikami),
sekrety kobiet. Głupi potrzebuje tylko strategii politycznej, podczas gdy celem narratora jest
jak najbardziej wyrafinowana kompozycja estetyczna. Buduje opowieść na figurze chiazmu,
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skrzyżowania tego, co zostało powiedziane, z tym, co ukryto przed jednymi (fikcyjnymi
słuchaczami) i drugimi (rzeczywistymi czytelnikami). Co więcej narrator prowadzi swą grę
na dwóch planach. Na pozór szanuje konwenans i poddaje się autocenzurze we fragmencie dotyczącym kobiet. Jednak kładąc nacisk na sekret owego „drogocennego daru” i podkreślając różne traktowanie przez głupiego mężczyzn (kucharz i król) oraz kobiet, narrator
czyni sugestię dotyczącą (hetero)seksualności. W tej kwestii jego sztuka eliptyczności i niedopowiadania wywołuje z pewnością raczej śmiech niż frustrację czytelnika. Udaje mu się tak
przykuć uwagę do tego, czego nie powiedział, że wszyscy rozumieją, o co chodzi. Widać tu
wyraźnie, że sztuka opowiadania jest nieodłączna od sztuki niedopowiadania.
Podsumowanie
Porównanie obu baśni, literackiej i ludowej, prowadzi do wielu wniosków. Wbrew wszelkim oczekiwaniom baśń literacka nie ma wyłączności na wyrafinowane zabiegi, takie jak
mise en abyme. Tym, co ją odróżnia od baśni ludowej, nie jest więc jej struktura. Struktura
baśni ludowej także jest wyszukana. Odróżnia ją natomiast jej styl, specyficzna dla niej forma wierszowana. Perrault, który występował po stronie Nowożytników przeciwko Starożytnikom, odrzucał wysoki styl epopei czy tragedii. Stał się twórcą stylu średniego, pełnego błyskotliwych gier słownych połączonych z burleską 34. Jego postaci wyrażają się jednak inaczej niż ludowi bohaterowie z tamtych czasów. A fakt, że baśń ludowa może charakteryzować się autoreferencyjnością dowodzi, że ludowi bajarze także byli artystami świadomymi swej sztuki. Jednak baśń ludowa pokazuje nam, dlaczego w naszych czasach znajdujemy tyle baśni autoreferencyjnych lub parodystycznych w zbiorach dla dzieci 35, przynajmniej we Francji. Literatura dla młodzieży zawdzięcza jej zabieg polegający na wszczepieniu autoreferencyjności w akcję główną zamiast pozostawienia jej na peryferiach tekstu. W każdym razie obecność zabiegu mise en abyme w naszych dwu baśniach dowodzi, że
kobiety, dzieci i osoby z ludu były i są w stanie docenić wyrafinowanie na równi z damami
na dworze Ludwika XIV.
Z języka francuskiego przełożyła Anita Całek.

34

Analiza tych gier słownych oraz ich wydźwięku ekonomicznego, psychoanalitycznego oraz religijnego – por. René Demoris,
Du littéraire au littéral dans Peau d’Ane de Perrault, „Revue des sciences humaines” 1977, t. XLII, nr 166, ss. 261-279; analiza
języka i stylu – por. uwagi J-P. Collineta w wydaniu Perraulta (dz.cyt.).

35

Christiane Connan-Pintado, Lire les contes détournés à l’école. A partir des contes de Perrault, Paris: Hatier 2009.
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Abstract
The aim of the article A fairy-tale herstory. Postmodern strategies of reinterpretation by Angela Carter, Tanith Lee, and Emma Donoghue is to analyze selected
postmodern fairy tales written by Angela Carter, Tanith Lee, and Emma Donoghue. The most important literary strategy applied by all three authors
consists in presenting fairy tales from a new, female perspective. As a result,
this strategy reveals “facts”, contexts, and meanings that have so far been unnoticed, ignored, or omitted in the original story, turning it into a fairy-tale
“herstory”. Postmodern fairy tales by Carter, Lee, and Donoghue are revisionist stories that critically engage the “canonical” material, i.e. fairy-tale
pre-texts. The authors question traditional social values as well as petrified
cultural “norms”, rules, hierarchies, and images. At the same time, they often suggest a new order and new values. Consequently, the genre of fairy
tale is given back to women—the social group so far discriminated, according to feminist discourse. By challenging the traditional socio-cultural context and constructing the new one, Carter, Lee, and Donoghue change the
meaning of fairy tales. Therefore, classic fairy-tale stories become the subject of a postmodern, intertextual play.
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Wprowadzenie
Jako tekst kultury i dokument antropologiczny baśń wyjątkowo dobitnie wskazuje na zależność z na c ze nia od ko n te ks tu. Wielokrotnie zwracali na to uwagę przedstawiciele
historyczno-socjologicznej szkoły badań nad baśniami, kwestionując tezy o ponadczasowych, uniwersalnych przekazach baśni, głoszone przez badaczy – związanych zwłaszcza
z podejściem psychoanalitycznym – ignorujących kulturowe, społeczne i historyczne konteksty tworzenia i reprodukowania tego typu opowieści 36. Najogólniej rzecz ujmując, baśń
odzwierciedla realia danego miejsca i czasu oraz idee funkcjonujące w społeczności, w której powstała i w której jest opowiadana (kwestie społeczne, ideologiczne, wartości moralne,
wierzenia religijne i tak dalej). Jest przez tę społeczność kształtowana, a jednocześnie sama
ją kształtuje. Niczym kulturowe „archiwum, w którym przetrwały relikty historycznej przeszłości, minionego życia oraz interpretującej je świadomości” 37, wskazuje na porządek społeczno-kulturowy, którego jest wytworem, a zarazem utrwala ten porządek, ponieważ –
jak wyjaśnia Maria Tatar – „kiedy opowiadamy te historie, jednocześnie przywołujemy kulturowe doświadczenie przeszłości i odtwarzamy je w sposób kształtujący i konstruujący
doświadczenie dzieci, do których mówimy” 38.
Ów dwukierunkowy proces oddziaływania nie oznacza jednak, że baśń jest kulturową „skamieliną” (co w dobie postmodernistycznych baśniowych wariacji 39 – literackich,
filmowych czy serialowych retellingów – zapewne staje się oczywiste dla większości odbiorców kultury popularnej). Z jednej strony podlega ona, by tak rzec, naturalnej ewolucji
– w związku z kulturową ewolucją opowiadających ją ludzi i tworzonych przez nich systemów społecznych 40. Z drugiej zaś w pełni świadomie bywa przekształcana tak, by podać
w wątpliwość lub wręcz skompromitować daną ideę (czy też – szerzej – dany kontekst
społeczno-kulturowy), a na jej miejsce zaproponować inną, konkurencyjną, z różnych powodów dotąd niedostrzeganą lub ignorowaną. Jak dowodzi Charlotte Trinquet: „[…] każda wer-

36

Chodzi tu o psychoanalityczne podejście do baśni, zgodnie z którym stanowi ona odzwierciedlenie indywidualnej (Freud, Bettelheim i inni) czy też zbiorowej psychiki (Jung i kontynuatorzy jego idei). Polemikę z psychoanalitycznymi tezami Brunona
Bettelheima można znaleźć np. w: Jack Zipes, On the Use and Abuse of Folk and Fairy Tales with Children. Bruno Bettelheim’s
Moralistic Magic Wand, w: tegoż, Breaking the Magic Spell. Radical Theories of Folk and Fairy Tales, Lexington: The University
Press of Kentucky 2002, s. 179-205.

37

Danuta Ulicka, Wstęp, w: Wladimir Propp, Nie tylko bajka, przekł. D. Ulicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010,
s. 19.

38

Przekład własny za: „As we tell these stories, we simultaneously evoke the cultural experience of the past and reproduce it in
a way that will shape and structure the experience of the children to whom we speak”. Maria Tatar, Off with Their Heads! Fairy
Tales and the Culture of Childhood, Princeton: Princeton University Press 1992, s. 229-230.

39

rzez baśń postmodernistyczną rozumiem tutaj utwór, który „w odróżnieniu od adaptacji reinterpretuje baśń klasyczną, czyli
dekonstruuje ją, proponuje nowe jej odczytanie, włącza ją w obszar intertekstualnych gier z tradycją, weryfikuje dotychczasowe interpretacje”; pisałam o tym w książce: Weronika Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2014, s. 16.

40

Zob. Jack Zipes, Why Fairy Tales Stick. The Evolution and Relevance of a Genre, New York-London: Routledge 2006, s. 130.
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sja [baśni – WK] niesie inny przekaz dostosowany do swoich odbiorców, czasami wzmacniający, a czasami podważający lub kwestionujący wartości społeczne właściwe czasowi i miejscu,
w których powstała” 41.
Przedmiotem tego artykułu jest analiza literackich, baśniowo-postmodernistycznych
aktów takiego właśnie kwestionowania wartości utrwalonych przez tradycyjny dyskurs
społeczny oraz kontestowania spetryfikowanych kulturowych „norm”, reguł, hierarchii
i wizerunków, a także namysł nad literackimi propozycjami porządku, wartości, perspektyw i obrazów odmiennych od tych zanegowanych. Rozważania będą dotyczyły twórczości trzech współczesnych pisarek z kręgu kultury anglosaskiej, które zasłynęły między innymi dzięki swoim reinterpretacjom kanonicznych baśni 42: Brytyjek Angeli Carter i Tanith Lee oraz pół Irlandki, pół Kanadyjki Emmy Donoghue. Odwołam się do wybranych
utworów z tomów: The Bloody Chamber and Other Stories (1979) 43 i American Ghosts and Old
World Wonders (1993) 44 Carter (w Polsce wybrane opowiadania z tych i innych tomów zostały wydane w zbiorze Czarna Wenus z 2000 roku 45), Red as Blood or Tales From the Sisters
Grimmer (1983) 46 Lee oraz Kissing the Witch (1997) 47 Donoghue.
Postmodernistyczne baśnie trzech wymienionych autorek są częścią tego samego dyskursu, który współtworzą badania nad baśnią prowadzone przez przedstawicieli krytyki
feministycznej i gender studies 48. W literaturze anglosaskiej badacze często zresztą utożsamiają baśń postmodernistyczną z retellingami czerpiącymi z założeń wspomnianych szkół
badawczych (a także z queer studies). W ujęciu Cristiny Bacchilegi 49 czy Stephena Bensona 50
baśń postmodernistyczna dekonstruuje utrwaloną przez baśń kanoniczną (a zatem odsyłającą do tradycji) wizję świata – to jest patriarchalną strukturę społeczną, kulturowe wzorce
płci, podział na akceptowaną „normę” i zachowania uznawane za odstępstwa od niej, a także
rzekomą uniwersalność określonych wartości moralnych, modeli postępowania i wzorów

41

Przekład własny za: „ […] each version communicates a different message tailored to its audience, sometimes reinforcing and
sometimes subverting or questioning social values pertaining to the time and place in which it was conceived”. Charlotte
Trinquet, Sociohistorical Approaches, w: The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, t. 3, red. Donald Haase, Westport, CT-London: Greenwood Press 2008, s. 887.

42

Najogólniej rzecz ujmując, przez „baśnie kanoniczne” (inaczej: klasyczne) rozumiem baśnie „utrwalone w powszechnej świadomości (niezależnie od wieku i »obycia literackiego« czytelników [z danego kręgu kulturowego – W.K.]), nie tylko o proweniencji ludowej”; pisałam o tym w: W. Kostecka, dz. cyt., s. 17. Jednocześnie, wobec niemożności jednoznacznego ustalenia
kanonu baśni („Jeżeli za kanoniczną uznać baśń zapisaną (czy raczej […] napisaną od nowa) przez konkretnego autora, pojawia się pytanie: przez którego? Jeżeli zaś mianem kanonicznej określić najbardziej popularną wersję baśni – czy nie będzie
to np. współczesna adaptacja filmowa?” – tamże, s. 112), przyjmuję, że „za kanoniczną należy zatem uznać samą topikę baśniową”; tamże, s. 112-113.
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relacji między ludźmi. Tego typu praktyki literackie, ukierunkowane krytycznie i rewizjonistycznie wobec materiału „kanonicznego”, a więc baśniowych pre-tekstów, charakterystyczne są dla twórczości Angeli Carter, Tanith Lee i Emmy Donoghue. Stosując postmodernistyczne strategie reinterpretacyjne, wszystkie trzy autorki „zwracają” baśń dyskryminowanej dotąd – jak dowodzi krytyka feministyczna – grupie społecznej: kobietom. Kwestionując tradycyjny kontekst społeczno-kulturowy i konstruując nowy, zmieniają znaczenie baśni, które stają się obiektem postmodernistycznych, intertekstualnych
gier. Pytanie badawcze dotyczy zatem tego, na czym polegają strategie reinterpretacyjne
stosowane przez przywoływane autorki – tak w sensie stricte literackim, jak i kulturowym.
Postmodernistyczne strategie reinterpretacyjne
Oddziaływanie reinterpretacji baśni na hipotetycznego odbiorcę – zaskoczenie go, niezaspokojenie ugruntowanych przez tradycję czytelniczych oczekiwań, a w zamian „zadanie”
mu do przemyślenia nowych znaczeń generowanych przez zmieniony kontekst danej opowieści – nie byłoby możliwe bez napięcia intertekstualnego, wytworzonego między baśniowym pre-tekstem a jego nową wersją. W przypadku postmodernistycznych baśni Carter,
Lee i Donoghue bodaj najważniejszym zabiegiem intertekstualnym, z którego wypływają
wszelkie pozostałe strategie reinterpretacyjne, jest takie przetworzenie baśniowej historii, by przedstawić ją z nowej, kobiecej perspektywy, ujawniającej dotąd niedostrzegane,
lekceważone czy też przemilczane „fakty”, konteksty i znaczenia – opowiedzieć baśniowe
herstory.
Feministyczna koncepcja herstory zrodziła się w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Zapoczątkowała ją Amerykanka Adele Aldrige, która:
[…] w 1972 roku zaproponowała dekonstrukcję samego słowa „historia”. Jak stwierdziła, angielski termin
history wskazuje, że historia to his story (jego historia/opowieść), przedrostek his (jego) bowiem sugeruje „męskość” tej dyscypliny. W miejsce więc przedrostka his wstawiła my (moja). W ten sposób termin history zastąpiła określeniem mystory (moja opowieść), która – jak stwierdziła Aldridge – jest w istocie mystery (tajemnicą, jest tajemnicza). Wkrótce też historię kobiet zaczęto określać mianem herstory (jej historia/opowieść) 51.

Szczegółowa rekonstrukcja idei łączących się z terminem herstory oraz głosów wobec
nich krytycznych 52 nie mieści się w ramach niniejszego szkicu; używam tego pojęcia jako
słowa-klucza, aby uwydatnić nadrzędny, jak sądzę, aspekt intertekstualnej gry z tradycją
baśniową uprawianej przez wszystkie trzy przywoływane pisarki. Jak wskazywała Grażyna Lasoń-Kochańska w 2004 roku – w odniesieniu do baśni postmodernistycznych
i utworów w konwencji fantasy – „idea stworzenia nowej tradycji, nowej opowieści i no-
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wego języka jest w kobiecej literaturze (i krytyce) ostatnich lat tematem wręcz obsesyjnym” 53. Carter, Lee i Donoghue oddają głos swoim bohaterkom (częstokroć także w sensie zupełnie dosłownym, stosując narrację pierwszoosobową). Poprzez rewizjonistyczne
gry z tradycją transformują ją i konstruują tradycję nową, alternatywną. Gdyby jednak prześledzić kulturową historię baśni, która znała przecież zarówno aktywne, dominujące fabularnie baśniowe protagonistki, jak i płodne twórczo bajarki i baśniopisarki, można by
stwierdzić, że autorki takie jak trzy tutaj przywoływane w jakimś sensie nawiązują do baśniowych korzeni. Przeanalizowanie tego złożonego zagadnienia przekracza oczywiście
ramy tego artykułu; sama baśń jako gatunek opowieści ma wszakże swoją herstory, godną
osobnych studiów 54.
Eksperymentując z możliwościami, jakie daje reinterpretacja baśni z punktu widzenia
kobiet – tak dziewcząt stojących dopiero u progu dorosłego życia, jak i kobiet dojrzałych,
obarczonych życiowym doświadczeniem – Carter, Lee i Donoghue stosują różnorakie zabiegi intertekstualne. Kształtują swoje opowieści tak, by uwydatnić rozmaite aspekty napięcia intertekstualnego między pre-tekstem a jego reinterpretacją. Jednym z takich zabiegów jest odwracanie tradycyjnych ról baśniowych postaci. W wersji Królewny Śnieżki zaproponowanej przez Lee (Red as Blood) królowa ma, owszem, magiczne moce, ale wykorzystuje je dla dobra poddanych, pragnąc uchronić ich przed zagrożeniem ze strony królewny,
która z kolei okazuje się bezduszną wampirzycą, przedstawicielką zła. Chwyt inwersji jest
tutaj tym wyraźniejszy, że w tradycyjnych baśniach częstokroć kobieta dorosła, dojrzała,
jest „z założenia” postacią negatywną, czarownicą, którą bezwzględnie należy zniszczyć.
Carter odwraca tradycyjne role Pięknej i Bestii: w Oblubienicy Tygrysa to Bestia pomaga
młodej kobiecie odnaleźć jej prawdziwą naturę i zrzucić skórę kulturowych, opresyjnych
„norm” i konwenansów.
Innym zabiegiem jest nobilitacja tych postaci, które były dotąd marginalizowane lub
miały do spełnienia tylko jedną fabularną funkcję. Lee nobilituje postać babci Czerwonego
Kapturka (Wolfland) – w wariantach tradycyjnych figurę wprawdzie kluczową dla przebiegu akcji, lecz będącą raczej przedmiotem niż podmiotem opowieści. Tutaj postać ta staje
się mistrzynią wnuczki, nauczycielką życia, mentorką pozwalającą jej odkryć własną naturę, kobiecość i zarazem zwierzęcość. Donoghue z kolei eksponuje postać wróżki-matki
chrzestnej (The Tale of the Shoe), której rola nie ogranicza się do „wyprawienia” Kopciuszka
na bal, lecz tworzy alternatywę dla oczywistego wyboru (życia u boku księcia). Snując rozważania nad wróżkami występującymi w siedemnasto- i osiemnastowiecznych baśniach
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francuskich oraz nad ich odpowiedniczkami z niemieckich baśni dobry romantyzmu, Pierre Péju określa te postaci jako „zwiastun szczęścia” 55. Cechami baśniowej wróżki są tajemniczość, nieuchwytność, nieokreśloność. „Skąd przybywa? W jakim jest wieku? Dokąd zmierza? Nieważne, ponieważ jej droga jedynie przecina naszą, nie aby nadać jej kierunek, ale
by ukazać barwę krajobrazu, którego bez niej nigdy byśmy nie dostrzegli” 56. Matka chrzestna z opowieści Donoghue w istocie jest zarówno zwiastunem szczęścia, jak i uosobieniem
tajemnicy, jednakże jej droga nie tylko „przecina się” z drogą Kopciuszka, lecz ostatecznie
łączy się z nią w jedną życiową ścieżkę.
Przekształcanie fabuły prowadzi do przeobrażeń w sferze baśniowej aksjologii. W odniesieniu do twórczości Angeli Carter Urszula Śmietana określa to zjawisko jako re-waloryzację, czyli „nową wycenę starych wartości, weryfikację ich hierarchii” 57; tak rozumiana
re-waloryzacja dotyczyłaby także strategii reinterpretacyjnych stosowanych przez dwie
pozostałe autorki. W postmodernistycznej transformacji Grimmowskiej wersji Kopciuszka
(Popielucha) Carter poddaje krytycznej refleksji relacje między matką a córką (córkami).
Hipotetyczny czytelnik zaznajomiony z tradycyjną wersją tej baśni (Grimmowską, ale też
Perraultowską) zwykł „obarczać winą” macochę i przyrodnie siostry bohaterki. Tu zaś napięcie intertekstualne potęgowane jest przez szczegółową analizę owej „winy”, jaką wobec
swoich córek ponoszą ich matki, pragnąc, by dziewczęta uczestniczyły w tradycyjnym, patriarchalnym systemie wartości, tak jak czyniły poprzednie pokolenia kobiet. W wariacji
na temat Czerwonego Kapturka (Wolfland) Lee „re-waloryzuje” figurę wilka, w wersjach i interpretacjach klasycznych 58 uznawanego za zagrożenie (realne – w postaci uwodziciela
i oszusta, ale też metaforyczne – jako ta część własnej natury, którą należy okiełznać),
w omawianej reinterpretacji zaś stanowiącego niewątpliwą wartość: tę część jaźni, którą
należy w sobie rozbudzić, rozwinąć i afirmować. Małżeństwo proponowane bohaterce przez
księcia w zreinterpretowanym przez Donoghue Kopciuszku (The Tale of the Shoe) i nakreślona przez niego wizja wspólnej przyszłości wydają się kuszące, bezpieczne i komfortowe – a jednak (a może właśnie dlatego) dziewczyna je odrzuca, nie znajdując w nich satysfakcjonujących ją wartości, i wybiera, zaskakującą hipotetycznego czytelnika, alternatywną drogę życia.
Kobieca perspektywa, skierowanie uwagi na kobiece bohaterki i oddanie im głosu nie
wiążą się z bezwzględną afirmacją samej kobiecości. Postmodernistyczne baśnie Angeli
Carter, Tanith Lee i Emmy Donoghue dalekie są od infantylnej, naiwnej idealizacji kobiet.
Toteż konstrukcja poszczególnych dziewczęcych i kobiecych postaci także należy do re-
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pertuaru intertekstualnych gier z tradycją. W Krwawej komnacie (reinterpretacji Sinobrodego Charles’a Perraulta) Carter sygnalizuje, że traumatyczne doświadczenia, jakie stały
się udziałem protagonistki, bohaterka ta w jakimś sensie ściągnęła na siebie sama, wychodząc za mąż dla wygody i majątku, poniekąd wypierając się samej siebie; nie jest li tylko
bezbronną, naiwną i niewinną baśniową heroiną. Przywoływana tu już Popielucha to psychologiczne studium toksycznej rodzinnej traumy rozgrywającej się – od wieków – między dwoma pokoleniami kobiet. W reinterpretacji Andersenowskiej Calineczki (The Tale
of the Bird) Donoghue opisuje środowisko, jakie ukształtowało protagonistkę: kary cielesne za „przewinienia” córki stosowane są nie tylko przez ojca, lecz także przez matkę i idą
w parze z życiową lekcją, by nie marzyć, nie pragnąć, nie wiedzieć i nie oczekiwać zbyt
wiele. Z kolei Lee prezentuje galerię niepokornych, mrocznych kobiecych postaci. Nawiązując do baśniowej tradycji czynienia z baśniowych dojrzałych kobiet i staruch – wiedźm,
„czarnych charakterów” (może w odwecie za ów binarny podział na niewinne dziewczęta
i złowrogie kobiety?), autorka ta pokazuje prawdziwie potworne, fascynujące i intrygujące kobiety-monstra, ale też dziewczęta-monstra. To między innymi drapieżna wilkołaczka z opowieści Wolfland – postać niejednoznaczna, mająca na sumieniu zbrodnię,
choć przecież umotywowaną – oraz Lisel, jej wnuczka, młoda „adeptka” wilkołactwa, odkrywająca dopiero swoją dziką naturę. To również Bianca – bezwzględna wampirzyca
(Red as Blood), nieochrzczona, a więc wyjęta spod Boskich praw, podobnie jak jej zmarła
matka, i przywrócona do grona chrześcijan dopiero po skosztowaniu jabłka, w którym
ukryto kawałek Eucharystii. Wreszcie – to demoniczna Ashella (When the Clock Strikes),
służebnica Szatana, wtajemniczona w czarną magię przez zmarłą matkę. Czytelnik nie
dostaje jednoznacznej wskazówki, czy Ashella jest postacią negatywną czy też pozytywną. Nie wiadomo, jak zamierza ona wykorzystać swój niepokojący dar: „[…] jej moc
(którą przez cały ten czas pielęgnowała, modląc się do Szatana w ciemnościach o północy), jej moc wschodziła niczym mroczny księżyc w jej duszy [her power (which all this time
she had nurtured, saying her prayers to Satanas in the black of midnight), her power was rising
like a dark moon in her soul]” 59.
Uprawiając swoje postmodernistyczne, intertekstualne gry z baśniową tradycją na poziomie fabularnym, aksjologicznym, konstrukcyjnym (budowanie poszczególnych postaci), Carter, Lee i Donoghue de facto grają z kulturowo-społecznymi wzorcami i paradygmatami. Każda z nich we właściwy sobie sposób stosuje zabieg rekontekstualizacji, czyli
wprowadzania baśniowych motywów i wątków w nowy, zaskakujący dla hipotetycznego
odbiorcy kontekst, generujący nowe znaczenia danej baśni. Oprócz rekontekstualizacji
można by tu wymienić jeszcze inne zabiegi, których nazwa zawiera charakterystyczny
przedrostek „re”, wskazujący na „przepracowanie” czegoś, weryfikację, ponowną lekturę
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– tym razem krytyczną. Urszula Śmietana opisuje te zjawiska literackie (obok przywoływanej już re-waloryzacji) następująco:
Na literacki recykling, jaki uprawiała Angela Carter [ale też Tanith Lee i Emma Donoghue — W.K.], złożyły
się następujące operacje:
RE-fleksja, czyli przekierowanie uwagi na nieobjęte nią obszary tekstów kultury,
RE-wizja, czyli nowe spojrzenie na ich stare treści,
RE-akcja, czyli ruch-odpowiedź na wyzwania czasu, […]
RE-forma, czyli nowy modelunek czy – szerzej – projekt całości 60.

Postmodernistyczne baśnie trzech przywoływanych tu autorek stanowią z jednej strony
diagnozę zastanej sytuacji, z drugiej zaś – swoistą literacką receptę na jej przemianę. Diagnoza polegałaby na krytycznym rozpoznaniu wzorców społeczno-kulturowych, schematów interakcji międzyludzkich (matka-córka, kobieta-mężczyzna itd.), wartości oraz
„norm” roszczących sobie prawo do miana uniwersalnych oraz na wskazaniu konfliktów.
Recepta zaś opierałaby się na zmianie lub rozszerzaniu dotychczasowych wzorców, ustanawianiu nowej jakości interakcji i nowej hierarchii wartości oraz na tworzeniu więzi.
Dokonując nieuniknionego w tym szkicu uproszczenia – i zastrzegając, że robocze kategorie „diagnozy” i „recepty” są, oczywiście, płynne i nakładają się na siebie – można by zaryzykować tezę, że wśród opowieści Carter dominują teksty „diagnozujące”, Lee i Donoghue tworzą zaś teksty „uzdrawiające”, terapeutyczne. Jak twierdzi przywoływana już badaczka, „Carter uchyla się […] od wszelkiej dydaktyki i pozytywnej idei, nie chce tworzyć
opozycyjnego dyskursu, lecz tylko podważać jego oczywistość” 61. Można by z tą opinią polemizować, wskazując choćby na „pozytywne idee” zawarte w Oblubienicy Tygrysa (wyzwolenie się z kulturowej opresji), czy też w Towarzystwie wilków (afirmacja własnej cielesności i seksualności), choć z drugiej strony oba te procesy dokonują się, paradoksalnie i wciąż,
w relacji do mężczyzny. Co więcej, Urszula Śmietana wskazuje na terapeutyczny wymiar
opowieści tej autorki:
Angela Carter proponuje kobietom – Śpiącym Królewnom, patriarchalnym Kopciuszkom – kulturoterapię, rozumianą jako aktywne i twórcze wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego do artykulacji własnych
doświadczeń i zaspokojenia potrzeb, co stanowi warunek sine qua non konstytuowania się pełnej podmiotowości 62.

Niemniej, baśnie Carter wydają się eksponować przede wszystkim potrzebę zakwestionowania utrwalonego w kulturze porządku, krytyki rzeczywistości – i to rzeczywistości
współtworzonej przez kobiety. Z kolei Donoghue i Lee uznają, że skoro baśń może utrwalać
tradycyjne, nieraz opresyjne wzorce płci i relacji, może też zostać wykorzystana do przeciwdziałania takim tendencjom poprzez próbę „zaszczepienia” w kulturze nowych wzorców.
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Zarówno „diagnostyczny”, jak i „terapeutyczny” wymiar przywoływanych tu opowieści uwidacznia się najpełniej w sposobie prezentowania przez autorki rozmaitych interakcji. Mam tu na myśli zarówno interakcje między dwojgiem bohaterów czy też dwiema
bohaterkami, jak i autorefleksyjność – świadomy stosunek bohaterki do samej siebie: odkrywanie własnej cielesności oraz introspekcję. W reinterpretacjach Angeli Carter mamy
do czynienia z krytyczną analizą tradycji baśniowej, w której kobieta jest zazwyczaj jedynie przedmiotem interakcji; Lee i Donoghue czynią zaś kobiecą bohaterkę podmiotem
baśniowych interakcji, obdarzając ją własnym głosem, możliwością – lub co najmniej potrzebą – samostanowienia, zdolnością krytycznego myślenia. W pewnym sensie ujawnia
się tutaj „postkolonialny” wymiar feminizmu. Jak pisze Magdalena Nowicka:
[…] do etniczno-narodowego rdzenia postkolonializmu zostają włączone kolejne przedmioty i pytania badawcze, związane z tożsamością i wizerunkiem jednostki oraz jej ciałem poddanym kulturowej dyscyplinie. Zaczyna dokonywać się stopniowe przesunięcie semantyczne zasadniczych dla teorii postkolonialnej
pojęć kolonii i wyzwolenia. W postmaterialnym sensie, stawiającym pytanie o możliwości samoekspresji zatomizowanego indywiduum, mianem kolonii można określić ciało, role społeczne, normy dotyczące seksualności […]. Z kolei wyzwolenie nie musi już oznaczać suwerenności i niepodległości państwowej ani
zbiorowego samostanowienia o lokalnej kulturze, lecz przede wszystkim wolność pojedynczego człowieka
„od” społecznej kontroli – bez względu na to, czy jest ona narzucana przez zewnętrzne podmioty, czy też
przez członków własnej społeczności 63.

Tak więc przywoływane autorki z jednej strony wskazują na wymiar „kolonialny” funkcjonowania swoich kobiecych bohaterek w systemie społecznym, z drugiej zaś – dekolonizują poszczególne obszary tego funkcjonowania, do których należą między innymi: decydowanie o swoim ciele, wyznawanych wartościach i własnej przyszłości, relacja względem
poszczególnych członków rodziny i pozycja w jej strukturze, relacja względem mężczyzny.
Niezwykle istotną grupą interakcji przedstawianych przez Carter, Lee i Donoghue są
te zachodzące między kobietami. W klasycznych baśniach relacje te mają często charakter
opresyjny: macocha Kopciuszka dręczy swoją pasierbicę i skazuje na bytowanie gdzieś „na
marginesie” rodzinnej społeczności, macocha Śnieżki, rywalizując z nią o urodę i wzglę-dy
mężczyzny (własnego męża, ojca królewny), jest gotowa pozbawić rywalkę życia, czarownica więzi Roszpunkę w wieży, izolując ją od świata, i tak dalej. Z kolei postać matki jest
zazwyczaj nieobecna lub niczym w Grimmowskiej wersji Kopciuszka „zza grobu”, w sposób symboliczny, stara się dopomóc córce w dołączeniu do obowiązującego, patriarchalnego porządku społecznego. Psychoanalityczne interpretacje tych klasycznych baśni –
spopularyzowane przez Brunona Bettelheima – zręcznie umotywowały taki stan rzeczy.
Zgodnie z nimi matka i macocha to w istocie ta sama osoba, „rozszczepiona” w dziecięcej
psychice na dobrą matkę, którą należy „dla siebie” ocalić, i złą macochę, katalizującą negatywne emocje dziecka. Ponadto, jak argumentuje Bettelheim w odniesieniu do Kopciuszka:
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„Dziewczynka, oblewając łzami zasadzoną gałązkę, okazuje, że pamięć o matce pozostaje
w niej żywa, kiedy zaś z gałązki wyrasta drzewo, odpowiednim przemianom ulega także
reprezentacja matki uwewnętrzniona przez bohaterkę” 64. Z kolei Grażyna Lasoń-Kochańska dowodzi:
Tylko rozstając się z matką kobieta może wejść w świat, który jednak bardzo szybko okazuje się dla niej
obcy, bo jest tworzony przez i dla mężczyzn […]. Los Kopciuszka to wejście w pole Ojca, zwieńczone zamążpójściem. To archetypowa opowieść kultury patriarchalnej, ale nie opowieść samych kobiet. Nasze historie powstają albo ze sprutych nitek tkaniny kultury, albo z tych, które trzeba dopiero utkać 65.

Carter, Lee i Donoghue „prują” ową tkaninę kultury i tkają nowe opowieści. Pierwsza
z wymienionych autorek bezlitośnie i brutalnie kwestionuje Bettelheimowskie interpretacje. W jej postmodernistycznych retellingach szczególnie istotną rolę odgrywa interakcja między matką i córką; autorka uznaje tę interakcję „za prototypową dla tożsamości swoich bohaterek, czy szerzej – kobiet. Związek z matką, najbardziej archaiczny i zarazem najbardziej aktualny, jawi się autorce jako doskonałe tworzywo i narzędzie baśniotwórcze.
Pozwala dekonstruować i przerabiać zastane matryce kreacyjne – ożywiać zmarłe matki,
realizować ich wolę, podziwiać je lub oskarżać” 66. W losach Popieluchy i jej przyrodnich
sióstr Carter dostrzega toksyczne relacje między córką a matką i opisuje konsekwencje tego
rodzaju zależności. Konflikt, o którym mówi ta archetypowa opowieść, rozgrywa się między dwiema kobietami: matką i macochą. Jego przedmiotem jest zaś mężczyzna jako gwarant komfortowego funkcjonowania w patriarchalnym porządku społecznym. Popielucha i jej przyrodnie siostry nie istnieją jako autonomiczne osoby; „ożywia [je – W.K.] tylko
wola matek” 67, są przede wszystkim córkami – ta zależność i podległość definiuje je całkowicie. Odmienna kreacja interakcji między matką i córką występuje w Krwawej komnacie Carter – reinterpretacji Sinobrodego. Postać matki „rozsadza” patriarchalny porządek
baśni. To mężczyzna osacza bohaterkę, wystawia na próbę, a następnie feruje wyrok, ale to
nie bracia – jak w klasycznej wersji – ratują ją z opresji, lecz matka. Więź łącząca matkę i córkę
okazuje się wystarczająco silna, by sprowadzić ocalenie. Ta opowieść to w istocie „historia
córki, którą uwalnia z męskiej opresji właśnie gniew matki, »rozsierdzona sprawiedliwość«.
Ma ona – jak w micie o Korze i Demeter – władzę odmiany kobiecego losu” 68.
Interakcje między baśniowymi bohaterkami zachodzą oczywiście nie tylko wewnątrz
rodziny. Zbiór baśniowych reinterpretacji autorstwa Emmy Donoghue prezentuje złożone,
głębokie relacje między protagonistkami i ich opiekunkami, wybrankami serca, przyjaciół-
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kami czy też rzekomymi nieprzyjaciółkami, które jednak okazują się mieć pozytywne intencje. Autorka kreuje nieraz zaskakujące, ale głęboko umotywowane więzi między bohaterkami – pełne szacunku, przyjaźni i miłości. Pokazuje, jak w ich interakcjach rodzą się
pozytywne, konstruktywne i nieopresyjne relacje. Kopciuszek odrzuca scenariusz oczywisty – wygodną i dostatnią egzystencję u boku księcia – i dostrzega prawdziwe spełnienie
w dzieleniu życia z kobietą wspierającą ją dotąd w próbach realizowania własnych pragnień.
Śnieżka i jej macocha darzą się sympatią tak długo, aż król – ojciec jednej z nich, mąż drugiej
– konfliktuje je ze sobą, zadając z pozoru niewinne pytanie: „[…] która z was jest najpiękniejsza ze wszystkich [which of you is the fairest of them all]? 69. To zatem mężczyzna wprowadza rywalizację do relacji bohaterek, to jego oczy stają się magicznym lustrem, w którym
chce się przeglądać baśniowa macocha. I to on przyjmuje rolę sędziego w tym konflikcie:
„Powiedzcie mi – zapytał – jakże mógłbym wybierać między takimi dwiema pięknościami
[Tell me, he asked, how am I to judge between two such beauties]?” 70. Ostatecznie jednak obie kobiety łączą się ponownie, baśniowa macocha okazuje się przyjaciółką, a nie wrogiem.
W symbolicznej scenie kończącej opowiadanie Śnieżka każe się zatrzymać niosącym ją
(w mniemaniu, że dziewczyna cierpi po próbie jej otrucia) mężczyznom (odpowiednikom
„klasycznych” krasnoludków) i o własnych siłach zawraca, by dotrzeć do pałacu i spotkać
swoją macochę.
Z kolei w reinterpretacji Pięknej i Bestii (The Tale of the Rose) baśniowe monstrum okazuje się kobietą. W interakcji między nią i odpowiedniczką baśniowej Belli rodzi się przyjaźń, lojalność, być może nawet miłość. Z biegiem czasu „[…] niektórzy wieśniacy opowiadali podróżnikom o bestii i piękności, które mieszkały w zamku […], inni zaś opowiadali o dwóch pięknościach, a jeszcze inni – o dwóch bestiach [some villagers told travellers
of a beast and a beauty who lived in the castle […], and others told of two beauties, and others, of
two beasts]” 71. Jak wskazuje Anna Mik:
Sam fakt, że postaci tradycyjnie łączone w parę – Piękna i Bestia – to w omawianym opowiadaniu dwie kobiety
(obie wykluczone społecznie), sugeruje interpretacje lesbijskie, jednak w moim przekonaniu kwestia orientacji seksualnej protagonistek nie jest wcale zaprezentowana jednoznacznie. Być może po prostu obie, jako
niezrozumiane przez innych kobiety, postanawiają wieść wspólne życie, inspirując siebie nawzajem? 72.

Jennifer Orme dowodzi zaś, że tom Emmy Donoghue jest nie tyle zbiorem lesbijskich
baśni, ile opowieści prezentujących „nienormatywne tematy i pragnienia [nonnormative sub-
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jects and desires]” – tekstów „przeciwstawiających się heteropatriarchalnym ideologiom [resisting heteropatriarchal ideologies]” 73. Odbiorcy zanurzonemu w popkulturze, pamiętającemu baśnie przede wszystkim z klasycznych przekazów Disneyowskich, Donoghue oferuje doświadczenie, które Cristina Bacchilega nazywa „momentem »co jeśli?« [»what if?« moment]” 74. Co, jeśli bestia nie jest mężczyzną zaklętym w ciele monstrum, lecz kobietą przywdziewającą monstrualną maskę z własnej woli? Co, jeśli Kopciuszek ma do wyboru inny
happy end niż klasyczny? Co, jeśli przebudzenie do życia przez księcia nie jest konieczne,
by wieść spełnioną egzystencję…?
Każda kolejna baśń z tomu Kissing the Witch opowiadana jest przez drugoplanową bohaterkę baśni poprzedzającej. Każda z bohaterek jest więc tą, która mówi, ale też tą, która
słucha. To nadrzędna interakcja między heroinami Emmy Donoghue. W ten sposób zrekonstruowana zostaje genealogia baśniowych bohaterek, a ich historie stają się elementami
wielkiej archetypowej herstory. Tom Kissing the Witch okazuje się skończonym, kompletnym, afirmującym kobiety i kobiecość projektem kulturowym. Znacząca okazuje się nawet dedykacja autorki dla jej matki: z „wdzięcznością i miłością [with gratitude and love]” 75
Donoghue dziękuje swojej matce za to, że ta czytała jej w dzieciństwie, po wielokroć, baśń
Pinkel and the Witch Andrew Langa. Tym samym włącza samą siebie i swoją matkę do tej
wielkiej wspólnoty opowiadających i słuchających, do wspólnoty kobiet, które dzielą się
tym, co mają najcenniejszego: opowieściami. Życiowe doświadczenie autorki staje się częścią jej książki.
W feministycznych, postmodernistycznych baśniach opisywane są też oczywiście interakcje między kobietą i mężczyzną. Demoniczna Ashella z opowieści Lee dosłownie doprowadza do utraty zmysłów przerażonego księcia – reprezentanta społeczności, która
przyczyniła się do śmierci jej matki, podejrzanej (skądinąd słusznie) o czary i konszachty
z diabłem. To Ashella, baśniowa protagonistka, decyduje o losie księcia i ona wymierza sprawiedliwość, którą definiuje zresztą samodzielnie. Inaczej u Carter, która niejednokrotnie
poddaje krytyce relacje między mężczyzną – przedstawicielem i strażnikiem określonego
porządku a kobietą wobec tego porządku podległą. Bohater Krwawej komnaty – odpowiednik Sinobrodego – ma nad młodą żoną władzę absolutną: niejako „kupuje” sobie swoją wybrankę, dysponuje jej strojem i biżuterią, „modeluje” nawet jej pożądanie seksualne. On wystawia ją na pokuszenie, on ustala zasady sprawiedliwości i on ostatecznie zostałby katem,
gdyby nie ratunek ze strony matki bohaterki.
Jednakże w słynnym Towarzystwie wilków Carter proponuje nową „jakość” relacji między kobietą i mężczyzną. Przedstawia historię dziewczyny doświadczającej inicjacji seksualnej. Instynkt kobiecej seksualności rozbudza w bohaterce uwodzicielski i przerażający
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zarazem mężczyzna-wilk. W interakcji z nim jej pierwotny strach przed mężczyzną jako
uosobieniem seksualnego pożądania zmienia się w ciekawość i pragnienie eksplorowania
tej części własnej natury, która dotąd była dla niej niedostępna. Dziewczyna łamie tabu i afirmuje własną seksualność: „Popatrzcie! Słodko i mocno śpi dziewczyna w babcinym łóżku,
między łapami czułego wilka” 76. Zdaniem Katarzyny Slany akt seksualnej afirmacji odbywa
się kosztem odrzucenia więzi matrylinearnej:
Perwersyjna sytuacja sprawia, że powrót do siedziby matki oraz innych kobiet staje się niemożliwy. Reprezentują one bowiem normy patriarchalne i zmuszone byłyby wygnać ze wspólnoty tę, która złamała zakaz
i zdecydowała się w dominujący sposób zamanifestować swoje pożądanie. Więź matrylinearna wraz z przypisaną jej solarną przestrzenią życia zostaje więc przez bohaterkę Carter odrzucona, uznana za spetryfikowaną,
sztuczną, daną arbitralnie przez dominującą kulturę. Dziewczyna wybiera życie pośród wilków, w chtonicznym „wilczym” exterior 77.

Odkrywanie własnej cielesności w interakcji z mężczyzną prowadzi do namysłu nad swoistą autorefleksyjnością bohaterek postmodernistycznych baśni; protagonistki świadomie
zwracają się ku samym sobie. Taka autorefleksyjność może mieć właśnie wymiar cielesny:
„Zamknęła okno i nie było już słychać wilczych trenów, zdjęła szkarłatny szal – koloru maków, koloru poświęceń, koloru swoich miesiączek, a ponieważ strach jej nie pomógł, przestała się bać” 78; bohaterka Towarzystwa wilków, przeżywając erotyczne katharsis, odkrywa
i tworzy na nowo samą siebie. Na nowo doświadcza samej siebie także protagonistka Czerwonego Kapturka w reinterpretacji Lee. Wyzwolenie w sobie wilczej natury – dopuszczenie
jej do głosu, zaprzestanie prób jej stłamszenia – jest równoznaczne z osiągnięciem pełni
kobiecości, a zatem – człowieczeństwa. Scenę, w której bohaterka przeistacza się po raz
pierwszy w wilczycę, można zinterpretować zarówno jako akt swoistej introspekcji, podczas której bohaterka odkrywa swoją prawdziwie kobiecą, nieskrępowaną społecznymi
„normami”, dziką naturę, jak i akt doświadczenia, pokochania na nowo własnego ciała:
Jej serce biło bardzo mocno. Nie wiedziała, co czuje ani w co wierzy. I wtedy w lesie zaśpiewał wilk. Uniosła
głowę. Nagle poznała, czym jest mróz, szybki bieg, […] wyścig z lodowatym wiatrem i gwiazdy roztrzaskujące się pod twardymi podeszwami jej czterech łap. Otworzyła się przed nią olbrzymia biała sala balowa, a jej
usta wypełniły się powietrzem o smaku szampana 79.

Introspekcji dokonują także bohaterki Donoghue – i to właśnie akty zgłębiania własnych
pragnień, tęsknot i potrzeb pogłębiają ich relacje z innymi kobietami. Autorefleksyjność
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– komunikacja z samą sobą – skutkująca usłyszeniem własnego wewnętrznego głosu prowadzi Kopciuszka, Piękną czy Śnieżkę do odrzucenia „oczywistych”, bo ugruntowanych
przez tradycyjne wzorce i „normy”, życiowych wyborów. Szczególnie znacząca jest tutaj
introspekcja dokonana przez bohaterkę The Tale of the Bird – reinterpretacji Calineczki,
mamy tu bowiem do czynienia z włączeniem do autorefleksji kwestii przestrzeni, w jakiej
żyje bohaterka. W klasycznych baśniach często jest to przestrzeń zamknięta: w przypadku
Kopciuszka – dom rodzinny, a potem pałac księcia, w przypadku Śnieżki – pałac, następnie domek krasnoludków, którego najbezpieczniej jest nie opuszczać; nie wspominając już
o wieży, w której uwięziona jest Roszpunka. Czerwony Kapturek udaje się wprawdzie do
lasu, jednak nie jest to przestrzeń dla niej przyjazna: to tutaj ulega podstępowi wilka i łamie
zakaz dany przez matkę 80. Protagonistce The Tale of the Bird wspaniały dom niedawno poślubionego mężczyzny zaczyna się wydawać zbyt mały. Przestrzeń „kurczy się” i ogranicza dziewczynę – tym silniej, im bardziej stanowczo mąż zakazuje jej opuszczania posiadłości. Marzenie o otwartej, nieograniczonej przestrzeni i wędrowaniu staje się marzeniem o wolności i prawdziwym doświadczaniu świata oraz samej siebie. Zainspirowana
lotem uratowanego przez siebie ptaka (odpowiednika Andersenowskiej jaskółki), bohaterka
składa samej sobie obietnicę, że w przyszłości opuści swój dom-więzienie i uda się do miejsc,
których nie zna, ale w których mogłaby doświadczyć niczym nieskrępowanej wolności i promieni słońca: „Mogłabym zostać skrzywdzona, mogłabym się bać, ale już nigdy nie byłabym
uwięziona [I would be hurt and I would be fearful, but I would never be locked up again]” 81.
Zamiast podsumowania: paradoks rekanonizacji
Baśnie postmodernistyczne, a więc i feministyczne reinterpretacje Angeli Carter, Tanith
Lee oraz Emmy Donoghue, istnieją jako strona kulturowego dialogu. Moc kwestionowania utrwalonych w patriarchalnej tradycji „norm”, schematów i wzorców oraz refleksyjnego oddziaływania na hipotetycznego czytelnika mają jedynie dzięki istnieniu swoich
pre-tekstów, to jest baśni kanonicznych, oraz funkcjonowaniu baśniowych toposów w pamięci pop-kulturowej 82 (konstruowanej przypuszczalnie zwłaszcza na podstawie klasycznych ujęć Disneyowskich, które z kolei bazują właśnie na baśniach kanonicznych). Opowiadając zatem każdą baśniową herstory, wszystkie trzy autorki, których teksty były tu analizowane, paradoksalnie umacniają tę postać baśni, do której krytycznie i rewizjonistycznie się odnoszą. Na ten paradoks zwracała uwagę Vanessa Joosen, według której postmodernistyczne reinterpretacje determinują „proces kanonizacji [canonization process]” baśni
tradycyjnych 83. To zjawisko ma jednak charakter dwukierunkowy: im większa popularność
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danej baśni kanonicznej, tym bardziej krytyczne są jej reinterpretacje, gruntownie przewartościowujące tradycyjną baśniową aksjologię 84. „Efektem ubocznym” takich praktyk literackich jak omawiane już: rewizja, rewaloryzacja czy rekontekstualizacja, okazuje się
zatem rekanonizacja klasycznych baśni jako tekstów (tradycyjnej) kultury. To prawdziwe
wyzwanie – i zadanie – dla podejmujących kolejne próby konstruowania (czy też rekonstruowania?) baśniowej herstory.

84

Zob. tamże.

Baśniowe herstory. Postmodernistyczne strategir reinterpretacyjne…
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Postmodernistyczny retelling baśni
— garść uwag terminologicznych
Maciej Skowera

Abstract
Nowadays, new versions of well-known fairy tales are extremely popular.
However, it is debatable how to define such works. The author of the paper
Postmodern Retelling of Fairy Tales — A Handful of Terminological Comments
suggests using the term “retelling” in relation to a particular group of postmodern works which tell canonical, traditional fairy tales in new ways. Andrzej Sapkowski’s definition of “retelling” and differences between this notion and the others (such as “rewriting” or “adaptation”) are also considered.
The article concludes with a proposal to form a new definition of “retelling”. It is based on the conviction that this term should be used to call both
the mode of storytelling and such works in which various aspects of pretexts undergo essential revisions.
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Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych

Weronika Kostecka zauważa, że:
Współczesne metamorfozy baśni charakteryzuje […] swoisty bunt wobec tradycji pojmowanej jako nienaruszalna świętość, wiążący się ze skłonnością do uwydatniania silnego napięcia intertekstualnego między
baśniowym pierwowzorem (pre-tekstem) a wariantem nowym, negującym schematyczność i konwencjonalność, igrającym z wszelkimi regułami 1.

Nowe wersje baśni – proponujące odbiorcom grę z obecnymi w dobrze znanych opowieściach „motywami, strukturami fabularnymi, regułami aksjologicznymi itp.” 2 – są dziś
niezwykle popularne. Powieści Sereny Valentino Bestia 3 i Wiedźma 4 sąsiadują w przestrzeni
kultury z filmami Czarownica 5 czy Tajemnice lasu 6, wyświetlanymi od 2011 roku serialami
Dawno, dawno temu 7 i Grimm 8, komiksowymi Baśniami 9 czy grami wideo ze stworzonej przez
studio Spicy Horse serii American McGee’s Grimm 10 – a to tylko ułamek z ogromnej liczby
dzieł reprezentujących różne media. Należy zatem zgodzić się z opinią Kamili Kowalczyk,
że „baśniowe renarracje przeżywają obecnie renesans” 11, a nawet pójść o krok dalej i stwierdzić, że jesteśmy świadkami fali (pop)kulturowej mody na baśnie i baśniowość 12. Kwestią
sporną pozostaje natomiast to, jak nazywać poszczególne utwory (nie tylko literackie), które
są przejawami owej mody.
W polskim dyskursie naukowym funkcjonuje mnóstwo „baśniologicznych” określeń, od
derywatów słowa baśń utworzonych poprzez dodanie odpowiedniego przedrostka (antybaśń,
metabaśń, parabaśń, niebaśń) po formy z przymiotnikami lub wyrażeniami przyimkowymi
(baśń współczesna, baśń na opak). Pojęcia te nie zawsze są stosowane konsekwentnie – można
wręcz mówić o terminologicznym chaosie w polskich studiach nad baśnią 13. Najświeższa

1

Weronika Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2014, s. 10.

2

Tamże, s. 9.

3

Serena Valentino, Bestia. Prawdziwa historia księcia, przekł. J. Polkowski, Warszawa: Dream Books 2014 (The Beast Within:
A Tale of Beauty’s Prince, New York: Disney Press 2014).

4

Serena Valentino, Wiedźma. Prawdziwa historia złej królowej, przekł. J. Polkowski, Warszawa: Dream Books 2014 (Fairest of All:
A Tale of the Wicked Queen, New York: Disney Press 2009).

5

Czarownica, reż. Robert Stromberg, Walt Disney Pictures 2014 (Maleficent).

6

Tajemnice lasu, reż. Rob Marshall, Walt Disney Pictures 2014 (Into the Woods).

7

Dawno, dawno temu, sezony 1-5, USA: ABC 2011-2016 (Once Upon a Time).

8

Grimm, sezony 1-5, USA: NBC 2011-2016.

9

Bill Willingham (scen.), Lan Medina (rys.), Baśnie. Na wygnaniu, przekł. K. Uliszewski, Warszawa: Egmont Polska 2007 (Fables:
Legends in Exile, New York: DC Comics 2002).

10

American McGee’s Grimm, Spicy Horse, Turner Broadcasting System 2008-2009.

11

Kamila Kowalczyk, Antagoniści we współczesnych renarracjach baśni na przykładzie czarownicy z Jasia i Małgosi braci Grimmów,
„Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3, s. 35.

12

Weronika Kostecka, dz. cyt., s. 9.

13

Dobrym przykładem wydaje się w tym kontekście „kariera” pojęcia antybaśń. W myśl słownikowej definicji jest to „wypowiedź narracyjna, w której obecności pewnych baśniowych wątków i motywów towarzyszy dystorsja innych składników
charakterystycznych dla baśni” (Danuta Szajnert, Antybaśń, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s. 38). Po raz pierwszy owego terminu użył André Jolles, nazywając w ten sposób
te utwory braci Grimm, które nie posiadały szczęśliwego zakończenia. Zob. tamże. W taki sposób rozumie też znaczenie
omawianego określenia choćby Ryszard Waksmund (zob. tegoż, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy – gatunki
– konteksty), Wrocław: Wydawnictwo UWr 2000, s. 246). Inaczej – znacznie bardziej restrykcyjnie – pojmował zaś antybaśń
Stanisław Lem. Polski pisarz zaprezentował wywiedzioną z teorii gier koncepcję nazwanego w ten sposób, nieistniejącego
„w folklorach” gatunku – zasadzałby się on na nieprzychylnej stronności świata względem jednostek, wyrażającej się m.in.
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bodaj na rodzimym gruncie propozycja pojawia się w obszernej monografii Kosteckiej Baśń
postmodernistyczna. Zaproponowana przez badaczkę tytułowa kategoria obejmuje utwory literackie (a także – o czym informuje ostatni rozdział rozprawy – reprezentujące inne media),
które „reinterpretują baśń klasyczną, czyli dekonstruują ją, proponują nowe jej odczytanie,
włączają ją w obszar intertekstualnych gier z tradycją, weryfikują dotychczasowe interpretacje” 14. Głównego źródła współczesnych metamorfoz baśni, zdaniem autorki, należy doszukiwać się w postmodernizmie i w związanej z nim idei kryzysu jako bodźca twórczego 15.
Baśń klasyczna, którą ta postmodernistyczna dekonstruuje, to w ujęciu polskiej badaczki „pojęcie […] obejmujące baśniowe opowieści utrwalone w powszechnej świadomości (niezależnie od wieku i «obycia literackiego» czytelników), nie tylko o proweniencji ludowej” 16.
Kostecka bierze zatem pod uwagę współczesne utwory odwołujące się do ludowych bajek
magicznych (które „funkcjonują w kanale ustnego przekazu realizowanego za pomocą różnych tworzyw semantycznych” 17) i ich zapisanych wersji w formie literackich baśni tradycyjnych (czyli tekstowych realizacji sklasyfikowanych przez folklorystów wątków bajkowych 18), a także literackich baśni nowoczesnych (oryginalnych dzieł posiadających konkretnego autora, „wprowadzających zmiany w obrębie wzorca strukturalnego klasycznej
opowieści, proponujących nowe tematy, wątki” 19). Badaczkę zajmują przy tym nie tylko
teksty nawiązujące na zasadzie polemiki do poszczególnych narracji (np. Jasia i Małgosi czy
Śpiącej Królewny), lecz także te, które dekonstruują same wyróżniki formalne baśni jako
konwencji i gatunku. W związku z tym baśń postmodernistyczna to z założenia bardzo szeroka kategoria. Z jednej strony włącza ona w swój obręb utwory prezentujące dobrze znane
opowieści na nowo – np. nawiązujące do Królewny Śnieżki opowiadanie Neila Gaimana
Szkło, śnieg i jabłka 20 czy kontaminującą różne baśniowe (i inne) wątki powieść Johna Connolly’ego Księga rzeczy utraconych 21. Z drugiej zaś obejmuje swym zasięgiem dzieła oparte na
zabiegach architekstualnych, choćby takie jak Pies w Krainie Wędrującej Nocy Joanny Klary

w świadomym dążeniu (anty)bohaterów do czynienia zła, co byłoby dla nich źródłem przyjemności. Egzemplifikacją (być
może jedyną) tak rozumianej antybaśni byłyby utwory markiza de Sade’a (zob. Stanisław Lem, Markiz w grafie, „Teksty” 1971,
nr 1). Tymczasem dziś termin utracił jakąkolwiek wyrazistość i oderwał się od obu przywołanych koncepcji – mianem antybaśni określa się ogromną liczbę bardzo zróżnicowanych tekstów, dawnych i współczesnych: od romantycznych utworów
Ludwiga Tiecka przez krótkie narracje Franza Kafki po dwudziestowieczne opowiadania Angeli Carter i film Shrek (2001)
w reżyserii Victorii Jenson i Andrew Adamsona; zdaniem Danuty Szajnert, rozpiętość zastosowań omawianego terminu
sprawia, że jawi się on jako „nazewniczy gadżet z podręcznego leksykonu krytycznego”, który wykorzystywany jest „wtedy,
gdy mniej lub bardziej widocznym w strukturze tekstu nawiązaniom do baśni towarzyszą jakieś odstępstwa od klasycznych
wzorów”. Danuta Szajnert, Antybaśń, msc. cyt.
14

Weronika Kostecka, dz. cyt., s. 16.

15

Zob. tamże, s. 21-56.

16

Tamże, s. 17.

17

Jolanta Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1981, s. 31.

18

Zob. Violetta Wróblewska, Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003, s. 20.

19

Tamże.

20

Neil Gaiman, Szkło, śnieg i jabłka, w: tegoż, Dym i lustra. Opowiadania i złudzenia, przekł. P. Braiter, Warszawa: Mag 2002
(Snow, Glass, Apples, w: Smoke and Mirrors: Short Fictions and Illusions, New York: Avon Books 1998).

21

John Connolly, Księga rzeczy utraconych, przekł. K. Malita, Warszawa: Niebieska Studnia 2007 (The Book of Lost Things, New
York: Atria Books 2006).
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Teske 22 i Opowieść o Despero Kate DiCamillo 23. Naturalna zdaje się więc potrzeba wypracowania terminów szczegółowych, za pomocą których można by opisać rozmaite odmiany baśni
postmodernistycznej.
W artykule proponuję, aby w odniesieniu do ściśle określonej grupy baśni postmodernistycznych stosować znane w humanistyce anglosaskiej i pojawiające się od jakiegoś czasu
na gruncie polskim określenie retelling (od ang. to retell – powtórzyć, opowiedzieć ponownie). Staram się określić istotę tego pojęcia i odróżnić je od innych nazw. Rezygnuję przy tym,
poza cytatami, z zapisu z dywizem (re-telling), który co prawda lepiej oddawałby oparty na
różnicy związek między tekstem nowym a pre-tekstem, ale jest słabiej zakorzeniony zarówno
w rodzimym, jak i w zagranicznym dyskursie naukowym.
W Polsce omawiane określenie zostało spopularyzowane przez Andrzeja Sapkowskiego, który umieścił jego definicję w kompendium Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Pisarz
wykazuje, że:
Retelling jest słowem obcym, mającym jednak tę przewagę nad rodzimymi, że w sposób krótki, zwięzły,
dźwięczny a konkretny definiuje pojęcie, które – marnując słowa – musielibyśmy określić jako ponowne
opowiedzenie bardziej lub mniej znanych historii. Przy czym ponownie opowiada się mity, legendy, podania, bajki i mniej lub bardziej kanoniczne dzieła literackie […] 24.

Twórca zwraca szczególną uwagę na obecność retellingów w literaturze fantasy i wskazuje na dwa elementy tego rodzaju dzieł:
[…] jednym jest owo zawarte w tytule „jak to było naprawdę”, albowiem ambicją autora jest, aby czytelnik
[…] daną wersję mitu czy baśni przyjął jako prawdziwą, a przynajmniej literacko prawdziwą. Drugim elementem jest euhemeryzacja […], zabieg polegający na eliminowaniu elementów bajkowości. W przypadku
fantasy euhemeryzacja […] eliminuje bajkowość, pozostawiając magię 25.

W definicji Sapkowskiego jest kilka niejasnych punktów. Autor, ograniczając zakres pojęcia retelling do grupy utworów mówiących „jak to było naprawdę”, bierze pod uwagę głównie teksty ujawniające „prawdziwą historię”, którą tradycyjne warianty opowieści miałyby
fałszować. Tę właściwość wykazują niektóre z jego własnych opowiadań o Geralcie, a także
np. teksty ze zbioru Tanith Lee Red as Blood 26 czy wspomniane już Szkło, śnieg i jabłka Gaimana, a także liczne utwory modernistyczne 27. Co jednak zrobić choćby z opowiadaniami
Petera Cashoralego ze zbioru Fairy Tales: Traditional Stories Retold for Gay Men 28, w których

22
23

Joanna Klara Teske, Pies w Krainie Wędrującej Nocy, Lublin: Wydawnictwo Mimochodem 2011.
Kate DiCamillo, Opowieść o Despero. Historia myszki, księżniczki, zupy i szpulki nici, przekł. A. Cioch, Warszawa: Philip Wilson
2005 (The Tale of Despereaux: Being the Story of a Mouse, a Princess, Some Soup and a Spool of Thread, Cambridge: Candlewick
Press 2003).

24

Andrzej Sapkowski, Retelling, czyli „jak to było naprawdę”, w: tegoż, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o
literaturze fantasy, Warszawa: Supernowa 2011, s. 40.

25

Tamże.

26

Tanith Lee, Red as Blood or Tales from the Sisters Grimmer, New York: DAW Books 1983.

27

Przykłady podaje Kostecka – zob. Weronika Kostecka, dz. cyt., s. 132-138.

28

Peter Cashorali, Fairy Tales: Traditional Stories Retold for Gay Men, San Francisco: Harper 1995.
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metamorfozom ulegają przede wszystkim płeć oraz orientacja seksualna postaci? Czy to retellingi baśni? W ich przypadku nie mamy przecież do czynienia z pokazaniem „oryginalnej”,
„prawdziwej” historii, lecz z wprowadzeniem odmiennej perspektywy przy zachowaniu pozostałych topicznych elementów opowieści. A przecież – o ironio! – utworzony od czasownika to retell imiesłów przymiotnikowy bierny pojawia się już w tytule tego tomu.
Wątpliwości budzi również element metamorfozy określany przez Sapkowskiego jako
euhemeryzacja. Pojęcie to utworzono od imienia antycznego filozofa Euhemera (około 340260 p.n.e.) – uważał on, że „istotę religii stanowi kult bohaterów […] którzy uosabiają najdoskonalsze ludzkie cechy, przedstawione w postaci nieistniejącej, boskiej apoteozy” 29. Termin jest zazwyczaj stosowany w kontekście „historycznych racjonalizacji przemieniających
bóstwa i herosów w sławnych władców” 30; jako zabieg literacki zaś przekształcać ma sensy
mistyczne (mityczne) w historyczne (w ramach świata przedstawionego) 31. Sapkowski natomiast nie tylko porzuca „mityczność” na rzecz „bajkowości”, lecz także nie precyzuje, czym
w istocie jest owa „bajkowość”, której w retellingach w wersji fantasy baśnie zostają pozbawione. Być może w rozumieniu polskiego pisarza zabiegi euhemeryzacyjne odnoszą się do
wielokrotnie już opisywanych fundamentalnych różnic między baśnią a fantasy (zasadzających się na kontraście między umownością a weryzmem ich światów przedstawionych) –
tyle tylko, że nie wiadomo, na czym miałaby polegać euhemeryzacja choćby w przypadku
utworów realistycznych. Czy takie dzieło, jak umieszczająca baśń o Śpiącej Królewnie w czasach Holokaustu powieść Jane Yolen Briar Rose 32, to nie retelling? Tego nie można się już dowiedzieć od Sapkowskiego.
Wydaje się, że retelling należałoby (w odniesieniu do baśni) rozumieć z jednej strony szerzej, a z drugiej – nieco dokładniej. Przyjmuję wstępnie za Kostecką, że pojęcie to obejmuje
„nowe wersje baśni, weryfikujące sens poprzednich wariantów” 33, a więc dzieła przedstawiające dobrze znane opowieści w sposób zaskakujący odbiorcę znającego tradycyjne wersje narracji źródłowych. W dalszej części tekstu ta propozycja o charakterze zrębu definicji
zostanie rozwinięta.
W jednym wszakże należy zgodzić się z pisarzem – słowo retelling nie ma dobrego polskiego odpowiednika. Sądzę jednak, że uzasadnione jest – także w celu uniknięcia powtórzeń – stosowanie jego tłumaczeń zaproponowanych przez Lidię Gąsowską (po-wtórne, ponowne opowiadanie 34 jako określenie sposobu opowiadania, stąd: baśń po-wtórnie, po-nownie
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Konrad Szocik, Ateizm i religia w filozofii starożytnej Grecji, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 4, s. 9.

30

Rosemond Tuve, Alegoria narzucona, przekł. R. Zimand, „Pamiętnik Literacki” 1975, t. 66, z. 4, s. 183.

31

Magdalena Roszczynialska, Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP
2009, s. 110.
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Jane Yolen, Briar Rose, New York: Tow Books 1992.
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Weronika Kostecka, dz. cyt., s. 13.
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Lidia Gąsowska, Fan fiction, czyli złoto dla zuchwałych. Pomiędzy pragnieniem narracji a realizacją opowieści, w: Kody kultury.
Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
2009, s. 449.
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opowiedziana jako nazwa gatunku/konwencji) i Martę Jaworek (baśń przepowiedziana 35 – aby
jednak podkreślić różnicę między tekstem nowym a kanoniczną baśnią i uniknąć konotacji
z „przepowiadaniem przyszłości”, tym razem wybieram zapis określenia z dywizem: baśń
prze-powiedziana; stąd: prze-powiadanie baśni).
Niemniej jednak oba pojęcia w wersji polskiej nie cechują się podobną zwięzłością i neutralnością, co retelling. Krótkość i jednoznaczność tej nazwy to również powody, z racji których Vanessa Joosen wybiera ją spośród całego szeregu terminów funkcjonujących w humanistyce anglosaskiej; badaczka uważa także, że prefiks re- w wyraźny sposób wskazuje na
relację między dziełem nowym i opowieścią, do której się ono odwołuje 36.
Podobnym określeniem, często używanym także w odniesieniu do nowych wersji baśni,
jest rewriting. Należy zatem zastanowić się, jaka jest różnica między tymi pojęciami. Na język polski rewriting zwykło się tłumaczyć jako prze-pisywanie (czasami bez dywizu: przepisywanie). Agnieszka Izdebska i Danuta Szajnert w słowie wstępnym do tematycznego numeru
„Zagadnień Rodzajów Literackich” (zatytułowanego zresztą Literatura prze-pisana) wykazują, że „re-writing, ré-écriture, prze-pisywanie – to pisanie od nowa już napisanego”, a „dywiz w nazwie wskazuje na różnicę, którą nieuchronnie zarażone jest każde takie powtórzenie” 37. Co więcej, „ta ogólna formuła odsyła […] do szczególnych postaci literackiego recyklingu, twórczego pasożytowania na cudzych tekstach” 38. Te same badaczki, tym razem we
wstępie do tomu pod tytułem – znów – Literatura prze-pisana, stwierdzają jednak, że:
Prze-pisuje się […] teksty, nie tylko literackie, którym przysługuje szczególny status kulturowy. Są to zazwyczaj takie teksty, które należą do jakiegoś kanonu (o ambicjach uniwersalnych lub lokalnego, archiwalnego lub aktualnego) albo – tu mamy do czynienia z intensyfikacją metaforyczności formuły – konwencje,
np. stylistyczne, dyskursywne czy gatunkowe 39.

Zarysowana tu koncepcja bazowania literatury prze-pisanej również na tekstach pozaliterackich wydaje się nie współgrać z ideą „pisania od nowa już napisanego”. Czy na pewno
prze-pisywanie to dobry termin służący określaniu praktyk literackiego recyclingu odwołujących się np. do filmów, seriali telewizyjnych, gier wideo? I czy uprawnione jest rozszerzanie omawianej formuły choćby na konwencje? Sądzę, że zanurzenie pojęcia prze-pisywanie w „tekstowości” niejako wyklucza taką możliwość.
Największe wątpliwości w odniesieniu do uznawania dzieł „baśniopochodnych” za teksty prze-pisane budzi kwestia autorstwa pierwowzorów – w końcu prze-pisywać powinno
się „cudze teksty”, co więcej – należące do „kanonu”. Trudno zaś orzec, co w zasadzie jest
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Marta Jaworek, Baśń zrekontekstualizowana, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3, s. 193.

36

Vanessa Joosen, Critical and Creative Perspectives on Fairy Tales: An Intertextual Dialogue between Fairy-Tale Scholarship and
Postmodern Retellings, Detroit: Wayne State University Press 2011, s. 9.
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Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert, Od redakcji, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 2, s. 7.
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Tamże.
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Tychże, Wstęp, w: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. tychże, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2015, s. 7.
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w retellingach baśni tradycyjnych (a więc takich, które są „znane – w różnych wersjach – odbiorcom od co najmniej kilku setek lat […], takich, w przypadku których nie da się wyróżnić
jednego, konkretnego autora” 40) przedmiotem praktyk intertekstualnych: wariant zapisany? Jeżeli tak, to który? Nawet gdyby przyjąć, że kanoniczne są np. baśnie braci Grimm
(a autor bądź autorka właśnie je wskazuje jako „oryginały”), problemem pozostaje kwestia
wyboru odpowiedniej wersji danej opowieści z odpowiedniego wydania. Wiadomo przecież, że Grimmowie na przestrzeni kolejnych edycji dokonywali na materiale wyjściowym
zmian 41. Jeśli natomiast określić mianem baśni kanonicznej najbardziej popularną wersję
danej opowieści – czy współcześnie, jak wykazuje Kostecka, „nie będzie to na przykład adaptacja filmowa” 42, stworzona choćby przez wytwórnię Walta Disneya? Kanoniczne są więc
nie tyle konkretne tekstowe – czy, tym bardziej, ustne – realizacje określonych fabuł, ile
baśnie pojmowane jako powtarzające się w kolejnych wariantach zestawy postaci i ich rekwizytów, motywów, wątków i tym podobnych 43. Jak pisze Kostecka: „Nie istnieje podstawowa wersja baśni o Czerwonym Kapturku – nie istnieje jej „platońska idea”, czysta, oryginalna i niezmącona. […] Nie ma też czegoś takiego jak „czysta” baśń ludowa czy literacka (jakkolwiek je rozumieć) […]” 44.
Podobnie rozumuje Kowalczyk – zdaniem tej autorki:
Utworem oryginalnym w większości przypadków nie jest literacka forma baśni istniejąca w którejś edycji
baśni braci Grimmów, lecz taka […] wersja, jaka istnieje w masowej wyobraźni odbiorców. […] Bohaterowie baśniowi i ich czyny funkcjonują w powszechnej pamięci i […] są bardzo łatwo rozpoznawalne jako
„marki” same w sobie: Czerwonego Kapturka zawsze zjada Wilk, Kopciuszek gubi pantofelek, Śpiąca Królewna zapada w długi sen 45.

Trudno zatem w odniesieniu do nowych wersji baśni tradycyjnych mówić o intertekstualnej grze z „cudzym” utworem, gdyż w zasadzie nie da się wskazać ani autora przekształcanego tekstu „kanonicznego”, ani – co szczególnie istotne – owego tekstu samego w sobie. A jak zauważa Steven Connor, rewriting różni się od innych form kulturowego naśladownictwa przede wszystkim tym, że za kł a da sz c ze gół o w y i ś cis ł y z wi ą zek z po j edyn c zy m te ks to w ym p o p rz ed nik ie m 46. Stosowanie pojęć prze-pisywanie czy rewriting, jak sądzę, wydaje się zaś zasadne w kontekście utworów bazujących na omówionych
wcześniej literackich baśniach nowoczesnych. Tego rodzaju baśnią byłby np. Czarnoksiężnik
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Weronika Kostecka, dz. cyt., s. 17. Z tej perspektywy mniej ważna wydaje się różnica między ludową bajką magiczną a literacką baśnią tradycyjną, niż między nimi obiema a literacką baśnią nowoczesną. Innymi słowy: mimo że dana opowieść uległa
obiektywizacji poprzez zapis, to pojawiają się w niej te same topiczne elementy, co w wariantach oralnych – a do „prawzoru”
tych ostatnich nie dotrzemy.
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Maria Tatar, The Hard Facts of Grimms’ Fairy Tales, Princeton: Princeton University Press 1987, s. 3-38.
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Weronika Kostecka, dz. cyt., s. 114.
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Zob. tamże, s. 109-114.
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Tamże, s. 113-114. Pominięto przypisy.
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Kamila Kowalczyk, Przed „dawno, dawno temu” i po „żyli długo i szczęśliwie” – o filmowych i komiksowych prequelach i sequelach
na podstawie Jasia i Małgosi braci Grimmów, „Literatura Ludowa” 2014, nr 4-5, s. 40.
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Steven Connor, Rewriting Wrong: On the Ethics of Literary Reversion, w: Liminal Postmodernisms: The Postmodern, the (Post- )Colonial, and the (Post- )Feminist, red. Th. D’haen, H. Bertens, Amsterdam-Atlanta: Rodopi 1994, s. 80.
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ze Szmaragdowego Grodu L. Franka Bauma 47, a prze-pisaną wersją tego utworu – powieść
Gregory’ego Maguire’a Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu 48. Te współczesne
dzieła, które odwołują się do topiki kanonicznych baśni tradycyjnych, określać natomiast
należy mianem retellingów.
Pewnym usprawiedliwieniem dla etykietowania nowych wersji tradycyjnych opowieści
jako rewritingów czy prze-pisań wydaje się jedynie argument, na który wskazuje Magdalena
Bednarek. Badaczka pisze:
Prze-pisywanie baśni mieści się w kręgu zjawisk intertekstualnych i choć omawiane utwory można by interpretować za pomocą popularniejszych w polskim literaturoznawstwie pojęć parodii czy trawestacji, wybór […] terminu wskazuje tradycję […] krytyki feministycznej − a nie jest jedynie tłumaczeniem angielskiego re-writing 49.

I rzeczywiście – w polskim (i nie tylko) dyskursie feministycznym zwykło się mówić
o prze-pisywaniu przez kobiety własnej historii (a więc, w uproszczeniu, o tworzeniu zaproponowanych przez Adele Aldridge herstories), a także pozycji z patriarchalnego kanonu.
Zresztą właśnie w tym kontekście w rodzimym literaturoznawstwie najczęściej wspomina
się o prze-pisywaniu baśni, np. w odniesieniu do twórczości Angeli Carter 50.
Wydaje się jednak, że w tym ujęciu nie rozróżniano rodzaju narracji – feministyczne
teksty nazywane prze-pisaniami dotyczyć mogły powieści i mitów, historiografii i krytyki,
baśni w odmianie tradycyjnej i literackiej. Sądzę, że formuła baśni prze-powiedzianej (i, co
z tego wynika, np. mitu prze-powiedzianego) z jednej strony zachowuje ideę ukazywania
opowieści z zakładającej różnicę i depatriarchalizację kobiecej perspektywy, zaś z drugiej –
pozwala na uniknięcie problemów związanych z takimi kwestiami, jak autorstwo opowieści, jej „kanoniczność” czy medium, za pomocą którego jest przekazywana.
Tym samym retelling i rewriting postrzegam jako dwie zasadnicze – ale różniące się pod
względem statusu materiału źródłowego – formy renarracji, rozumianej tu jako szersza kategoria, która obejmuje wszelkie rodzaje twórczego prze-rabiania jakiejś narracji 51. Podczas
gdy rewriting wymaga pierwowzoru w postaci jednostkowego, oryginalnego tekstu w formie pisanej, retelling odsyła nas do sytuacji ustnego opowiadania – oczywiście formuła ta
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Zob. L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu, przekł. S. Wortman, Warszawa: Nasza Księgarnia 1990 (The
Wonderful Wizard of Oz, Chicago: George M. Hill Company 1900).
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Gregory Maguire, Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu, przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków: Initium 2010
(Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, New York: ReganBooks 1995).

49

Magdalena Bednarek, Ucieczka z zamkowej wieży, czyli o feministycznym prze-pisywaniu baśni w prozie polskiej po 1989 roku,
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, t. 54, z. 2, s. 233.
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Zob. np. Grażyna Lasoń-Kochańska, Córki Penelopy. Kobiety wobec baśni i mitu, „Słupskie Prace Filologiczne” 2004, nr 3.
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Termin renarracja jest stosowany konsekwentnie np. przez Kowalczyk w odniesieniu do różnomedialnych współczesnych
wersji baśni. Zob. Kamila Kowalczyk, Antagoniści …, dz. cyt.; tejże, Przed „dawno, dawno temu”…, dz. cyt.; tejże, Obrazy grozy w
filmowych renarracjach baśni Grimmów, „Perspektywy Kulturoznawcze” 2014, nr 4. W polskim literaturoznawstwie renarrację
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siłą rzeczy bazuje na tekstualnych reprezentacjach historii funkcjonujących niegdyś najpewniej w formie oralnej 52, ale ważne jest przede wszystkim to, że do źródeł poszczególnych
tematów, fabuł i motywów nie sposób dotrzeć.
Kwestia medium powraca także w kontekście nieliterackich tekstów „baśniopochodnych”. Dominika Kozera, omawiając gry wideo z serii American McGee’s Alice 53, stosuje w odniesieniu do nich termin rewriting 54. O ile wątpliwości nie budzi fakt, że przedmiotem praktyk intertekstualnych jest „cudzy”, „zapisany” tekst – Przygody Alicji w Krainie Czarów Lewisa
Carrolla 55 – o tyle uznanie gry wideo za dzieło prze-pisane jest, w mojej opinii, nadużyciem.
W tym przypadku chyba lepiej byłoby mówić o remediacji, a w odniesieniu do utworów
bazujących na tradycyjnych baśniach i innych podobnych historiach (jak wspomniana już seria gier American McGee’s Grimm 56, filmy, seriale) – o retellingu. Kategoria po-wtórnego opowiadania pozwala bowiem na objęcie swoim zasięgiem tekstów reprezentujących wszelkie
media, w których pojawia się element narracyjny.
W kontekście praktyk zasadzających się na przeniesieniu baśni tradycyjnej na grunt innych mediów przywołuje się często również termin adaptacja. Claire L. Malarte-Feldman
pisze:
Koncepcja „adaptacji” odnosi się do procesu, który zachodzi, gdy […] baśnie są w toku swej transmisji przekształcane w nowe wersje, warianty. Adaptacje mogą mieć miejsce, kiedy tekst lub typ opowieści jest na
nowo opowiadany ustnie lub przepisywany i gdy jest przekładany na inną formę rodzajową (np. na powieść)
lub na inne medium (jak np. z oralności na druk, z druku na oralność, z druku na film itd.) 57.

Włączenie w obręb adaptacji wariantów odwołujących się do typów opowieści, a nie do
poszczególnych historii, jest jednak nie do końca trafne w kontekście teorii adaptacji. Monika Woźniak zauważa bowiem, że co prawda „nowe wersje baśni odpowiadają […] wszystkim właściwie kryteriom adaptacji wyróżnionym przez Lindę Hutcheon”, ale, co istotne,
„nie adaptują one niemal nigdy konkretnego tekstu: są przetworzeniem pewnego wątku
narracyjnego i tematycznego” 58. Jak stwierdza dalej badaczka (z czym w kontekście wcześniej poczynionych w niniejszym artykule rozważań trudno się nie zgodzić):

52

Przekonanie o oralnych korzeniach baśni podziela większość badaczy i badaczek. Zob. Weronika Kostecka, dz. cyt., s. 89.
Odmienne jest zdanie Ruth B. Bottigheimer – w opinii tej autorki trudno jest dowieść, by „ustna baśń” istniała przed XIX w.,
a pogląd, że „baśnie zrodziły się w kulturze ustnej i poprzez nią były rozprzestrzenianie, a następnie zostały spisane przez
rozmaitych autorów”, jest błędny. Zob. tamże, s. 107-108.
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Dominika Kozera, Wirtualna Alicja – historia Alicji w Krainie Czarów napisana na nowo, „Media – Kultura – Komunikacja
Społeczna” 2015, t. 11, z. 1.
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Lewis Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, przekł. M. Słomczyński, Warszawa: Czytelnik 1972 (Alice’s Adventures in
Wonderland, London: Macmillan and Co. 1865).
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American McGee’s Grimm, dz. cyt.
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Przekład własny za: “The concept of „adaptation” refers to a proccess that occurs when […] fairy tales are changed into new
versions, or variants, in the course of their transmission. Adaptations can occur when a text or tale type is retold orally or
rewritten or when it is transferred into a different generic form (for example, into a novel) or into a different medium (such
as, orality to print, print to orality, print to film, and so on)”. Claire L. Malarte-Feldman, Adaptation, w: The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales. Volume 1: A-F, red. D. Haase, Westport-London: Greenwood Press 2008, s. 2. Wyróżnienia
autorki hasła.
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Monika Woźniak, Adaptacja w przekładach dla dzieci – gawęda terminologiczna, „Filoteknos” 2012, nr 3, s. 29.

Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych
Można by co prawda rozszerzyć na te opowieści status „płynnego tekstu” (fluid text) […] i uznać, że adaptacją są także utwory odwołujące się nie tyle do konkretnego utworu, ile do określonego schematu fabularnego. Jednak skomplikowana siatka przemian i zależności między danymi wersjami poszczególnych baśni
wykracza poza linearną relację tekst wyjściowy – tekst przetworzony, którą implikuje pojęcie adaptacji 59.

Co więcej, adaptacja – nawet gdybyśmy nie odróżnili jej od retellingu ze wskazanego
wyżej powodu – najczęściej odsuwa kwestię reinterpretacji pierwowzoru na dalszy plan
(choć oczywiście każda, nawet najbardziej podobna do wariantu wyjściowego wersja bazująca na danej narracji w jakiś sposób go reinterpretuje). Tymczasem dzieła, które nazywa się
zazwyczaj retellingami, zakładają podkreślenie różnicy między pre-tekstem i tekstem nowym w duchu swoiście rozumianego rewizjonizmu. Jack Zipes zresztą, rozpatrując dzieła
„baśniopochodne”, dzieli je na dwie zasadnicze grupy: du pl i k at y i rew iz j e. Badacz uznaje, że duplikacja jest procesem wytwarzania kopii pierwowzoru; kopii, które nie są wyjątkowe, kreatywne, stymulujące, a wręcz przeciwnie: umacniają silnie zakorzenione w społeczeństwie myśli, wyobrażenia, przekonania, które strukturyzują naszą egzystencję 60.
Inaczej jest z rewizjami: cechują się one krytycznym podejściem do pierwowzorów,
kwestionując czy wręcz obalając zawarte w nich sensy poprzez włączanie w swój obręb całkiem nowych wartości i perspektyw. Nie wszystkie z tych dzieł można uznać za progresywne, ale sam fakt pojawienia się przesłanek dla rewizji świadczy o tym, że coś jest „nie
tak” z powszechnie znanym wariantem opowieści i że powinno się go poprawić 61. Retellingi
mogą być zatem rewizjami, choć drugie z tych pojęć, co należy podkreślić, obejmuje także
utwory odwołujące się do nowoczesnej odmiany baśni literackiej (Zipes analizuje w tym
kontekście na przykład teksty nawiązujące do cyklu Bauma o Oz).
Poddawanie rewizji elementów tradycyjnych opowieści pozwala na usytuowanie retellingów przede wszystkim w szeroko pojmowanym postmodernizmie (choć i wcześniej, zwłaszcza w antycypującej opisywane tendencje epoce modernistycznej, pojawiały się podobne
rozwiązania). Stąd też poszczególne baśnie prze-powiedziane wpisują się w różnorodne
idee żywotne w epoce ponowoczesnej 62. Mamy w nich do czynienia z kompromitacją „oficjalnej” historii (Szkło, śnieg i jabłka Gaimana 63, film Czarownica 64, serial Dawno, dawno
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Tamże.
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Jack Zipes, Fairy Tale as Myth, Myth as Fairy Tale, Lexington: The University Press of Kentucky 1994, s. 9.
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Zob. tamże, s. 9-10.
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Podobnie jest zresztą, na poziomie ideowym, z rewritingiem. Maja Staśko dowodzi, że ponowoczesność „powstała […] z przepisania” i podkreśla rewolucyjny poniekąd charakter rewritingu: „[…] podstawienie liczby mnogiej pod pojedynczą, kolektywu pod samowystarczalną jednostkę, rodzaju żeńskiego pod męski, przesunięcie słowa czy litery, zrobienie błędu ortograficznego lub interpunkcyjnego, zmiana imion, płci, pochodzenia, języka, koloru skóry bohaterów poematów, opowiadań i
powieści, przepisanie tekstu na inny język itd. – pozwala odsłonić opresyjne mechanizmy wtłaczanych nam powszechnie
wzorców i lektur, i rozciągnąć ich symboliczne pole na etycznie pomyślaną współczesność”. Maja Staśko, Rewriting, „Wakat”
2015, nr 4, http://wakat.sdk.pl/rewriting/ [dostęp: 17 kwietnia 2016].
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Neil Gaiman, Szkło, śnieg i jabłka, dz. cyt.
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Czarownica, dz. cyt.
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temu 65), z „oddaniem głosu” kobietom (opowiadania Angeli Carter 66, Emmy Donoghue 67,
Priscilli Galloway 68, Jane Yolen 69, Barbary G. Walker 70) i mniejszościom seksualnym (wspomniany już zbiór Cashoralego 71), z odwróceniem płci bohaterów i bohaterek (Królewicz Śnieżek Agnieszki Suchowierskiej i Wojciecha Eichelbergera 72; O dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach Weroniki Jóźwiak 73). Rewizji podlega także ugruntowane animacjami
Walta Disneya przekonanie o „dziecięcości” baśni tradycyjnych, nieznajdujące przecież potwierdzenia w historii tego rodzaju opowieści. Tak czyni choćby Sapkowski w niektórych
opowiadaniach o Geralcie (np. Ziarno prawdy 74, Mniejsze zło 75) czy Connolly w Księdze rzeczy
utraconych 76. W obu przypadkach – co istotne – fragmenty retellingowe zostają wplecione w
bardziej rozbudowane i wykorzystujące również inne rodzaje kulturowego tworzywa narracje. W każdym z przywołanych utworów baśniowa topika jest z jednej strony rozpoznawalna, z drugiej zaś – zreinterpretowana, przekształcona i ukazana z zaskakującej perspektywy.
Czym zatem jest postmodernistyczny retelling baśni? Należy uznać, że pojęcie to obejmuje utwory, które po-wtórnie, po-nownie opowiadają k an o ni c zn e b aś ni e t ra dycy j ne (we wcześniej wskazanym rozumieniu), wprowadzając zmiany o charakterze rewizjonistycznym, za pomocą których zostają podważone sensy zawarte w poprzednich wariantach danej opowieści. Przy czym przedmiotem rewizji mogą stać się bardzo różne aspekty
pierwowzoru: od ról płciowych i przypisanych im atrybutów, przez elementy świadczące
o „dziecięcym” bądź „dorosłym” charakterze danej fabuły, po nacechowanie aksjologiczne
postaci. Tym samym zawsze mamy do czynienia z jakąś formą reinterpretacji pre-tekstu.
Retelling to nie tylko określenie o charakterze genologicznym, lecz także nazwa samego
sposobu opowiadania. Może zarówno ogarniać całość dzieła nowego (w tekstach skupiających się na po-wtórnym opowiedzeniu pewnego wątku), jak i stanowić tylko jeden z elementów narracji bardziej rozbudowanej (w utworach kompilujących różne opowieści, a także
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69
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Andrzej Sapkowski, Ziarno prawdy, w: tegoż, Ostatnie życzenie, Warszawa: Supernowa 1993.
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John Connolly, dz. cyt.
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w prequelach i sequelach 77). Zasięg tego terminu nie jest przy tym ograniczany ani przez medium utworu docelowego (retellingami mogą być dzieła literackie, filmy, seriale, gry wideo
czy komiksy), ani przez konwencję (w uproszczeniu: realistyczną bądź fantastyczną).
Retelling rozsadza tradycyjne ramy twórczości baśniowej: tematyczne, gatunkowe, a przede wszystkim – ideowe. Można powiedzieć, że nie istnieje dla niego ani prawda absolutna,
ani tradycja rozumiana jako nienaruszalny korpus idei, motywów, schematów czy opowieści. Stąd też rację ma Kowalczyk, gdy zauważa, że we współczesnej kulturze „storytelling
stopniowo zamienia się w retelling” 78. Wiąże się to oczywiście także z postmodernistycznym
porzuceniem przekonania o prymacie „oryginalności” dzieła – powtarzanie „z różnicą” góruje współcześnie nad tradycyjnie pojmowaną „nowością” czy „niepowtarzalnością”. Wszelkiego rodzaju po-wtórnie opowiedziane baśnie dałoby się zapewne, przynajmniej w pewnej
mierze, opisać z wykorzystaniem dobrze już znanych pojęć – takich jak choćby hipertekst 79
czy apokryf 80. Sądzę jednak, że zarówno zawarte w omawianym określeniu odwołanie do
kwestii o p o wi ada ni a – tak przecież istotnej dla baśniowych historii – jak i dość silne zakorzenienie tej nazwy w polskiej i, przede wszystkim, światowej humanistyce pozwalają na
to, by z przekonaniem używać właśnie słowa retelling w odniesieniu do przywołanych w niniejszym tekście dzieł i podobnych do nich utworów – byle tylko w jego właściwym znaczeniu.
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Zob. Kamila Kowalczyk, Przed „dawno, dawno temu”…, dz. cyt.
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Tamże, s. 39. Pominięto przypis.
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Choć wypracowana przez Gérarda Genette’a aparatura pojęciowa odpowiada wielu stosowanym w retellingach zabiegom, to
wydaje się, że sam termin hipertekst nie do końca pasuje do nowych wersji tradycyjnych baśni. Badacz pisze bowiem, że „do
prostego zrozumienia hipertekstu nie jest konieczne odwołanie się do hipotekstu. Każdy hipertekst […] może być czytany
[…] sam dla siebie; ma swój autonomiczny sens, a zatem […] sens wystarczający”. Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przekł. T. Stróżyński, A. Milecki, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2014, s. 420-421. Tymczasem wśród retellingów znaleźć można takie utwory, których odbiór bez odniesienia do – jakkolwiek rozumianego – pierwowzoru nie miałaby
nawet owego „wystarczającego” sensu. Co więcej, ich istotą jest właśnie związek z poprzednimi wariantami; retellingi zakładają, że audytorium te warianty zna. Trudno zresztą wyobrazić sobie odbiorcę z szeroko pojętego świata Zachodu, który na
dowolnym etapie swojej kulturowej biografii nie zetknął z jakąkolwiek wersją takich opowieści, jak baśnie o Czerwonym
Kapturku, Śnieżce czy Jasiu i Małgosi. Stąd też niemal niemożliwa jest lektura baśniowego retellingu bez odwoływania się
do wcześniej opracowanych realizacji danego wątku.
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Patrycja Pokora proponuje zresztą, aby stosować termin apokryf w kontekście praktyki „poszerzania biografii” baśniowych
bohaterów w popularnym amerykańskim serialu Dawno, dawno temu. Zob. Patrycja Pokora, Titelitury: postać-zagadka. Nieoczekiwana kariera Grimmowskiego bohatera w serialu Once Upon a Time, w: Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty
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jednak zgody na objęcie tym mianem ani relacji do każdego – dowolnego tekstu, ani każdej – dowolnej transpozycji. [… ] w
grę wchodzi tu w dalszym ciągu to, co w danej kulturze uznawane jest za kanoniczne, a więc szczególnie wartościowe – tyle
że w już w zlaicyzowanym oraz pozasakralnym sensie. W tak rozumianym apokryfie Biblia może być zastąpiona tylko przez
bibliotekę arcydzieł, a nie – przez zwykłą księgarnię”. Tamże, s. 144. Pokora uznaje, że baśnie stanowią takie arcydzieła, stąd
też omawiany przez nią serial może być z pełnym przekonaniem odbierany jako apokryficzny. Zob. Patrycja Pokora, msc.
cyt.
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Czytać wciąż na nowo.
Kilka słów o baśniach w świecie wiedźmina
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Abstract
The article Reading It Still Again. A Few Words on Fairy Tales in the World of
the Witcher discusses selected issues related to short stories from the volume The Last Wish by Andrzej Sapkowski, featuring the famous character of
the Witcher, Geralt of Rivia. Offering a comparative close reading of The
Lesser Evil and The Grain of Truth, Karolina Zastępska proceeds with contextualising the terms of, respectively, a fairy tale and a fantasy. By doing
so, the author (re)approaches the narrative device of retelling, understood
as here as a renarration of fairy tales, legends, themes and threads both
from literary and cultural texts.
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Czytać wciąż na nowo. Kilka słów o baśniach w świecie wiedźmina

Wprowadzenie
Podróż Geralta przez krainy nienazwanego kontynentu to wędrówka po kartach kolejnych
historii, baśni, opowiadań, motywów, zawoalowanych cytatów oraz trawestacji. Statyczny
i stateczny wiedźmin wplątuje się w kolejne intrygi, stając się tym, który potrafi ocenić z zewnątrz dany problem, zmierzyć się z nim i zazwyczaj – rozwiązać. Dla czytelnika nieprzypadkowe jest to, że bohater znajduje się w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu danej historii – zazwyczaj są to momenty krytyczne, apogeum danej opowieści, punkt zwrotny, moment, gdy coś się rozstrzyga, coś kończy bądź zaczyna. Nierzadko wiedźmin wywołuje lawinę zdarzeń (również poprzez brak działań), w wyniku których pogłębia swoją samotność: rezygnuje z miłości, prawa do Dziecka Niespodzianki, odcina się od przyjaciół
i przychylnych mu osób lub rozwiązuje krwawo konflikty, stając się personæ non gratæ. W wędrówce nie pozwala sobie na odpoczynek, nie tylko dlatego, że taka jest jego rola w powieściowym uniwersum (ma być najemnym zabójcą potworów), ale także z powodu dręczących
go pytań o sens egzystencji, o istotę własnego jestestwa. Pomimo funkcjonowania w świecie,
w którym wiele się może zdarzyć, nieobce są mu dylematy i wątpliwości związane ze sferą
nadnaturalną; metody, jakie wykorzystuje przy rozwiązywaniu postawionych przed nim
problemów, są uzasadniane, a wydarzenia mają swe logiczne przyczyny i konsekwencje,
choć nie zawsze jest to dla czytelnika i bohatera oczywiste. Nierzadko jednak Geralt spotyka się z kwestiami, które nawet w świecie magii są tajemnicze, niewytłumaczalne i trudne
do przyjęcia. W przeciwieństwie do zagadki – czyli stanu, który da się ,,rozwiązać” lub objaśnić 1, tajemnica jest zjawiskiem, które wprowadza niepokój; istota rzeczy pozostaje przed
bohaterem ukryta. W opowiadaniach Sapkowskiego częściej mamy do czynienia ze stanami, które – w logice świata przedstawionego! – można wytłumaczyć poprzez działanie
magii, demonów, klątw i tak dalej.
Nieprzypadkowe jest powinowactwo fantasy z baśnią właściwą; związek ten opisywał
między innymi Lem, dzieląc fantastykę na baśń, science fiction, horror i fantasy, przy czym
literaturę fantasy traktował jako ,,nowszą wersję bajki”, zaznaczając również, iż jest ,,ontologicznie nieco bliższa realności” 2. Majkowski przyjął podobny punkt widzenia tego rodzaju literatury z zaznaczeniem, że posiada ona pewne specyficzne, właściwe sobie cechy,
np. quasi-średniowieczny kostium 3. Z kolei Violetta Wróblewska stanowczo przeciwstawiła się zacieśnianiu definicji fantasy do zakresu znaczeniowego ,,baśni współczesnej” czy

1

Marian Maciejewski, Zagadka i tajemnica, w: Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1970, s. 128.

2

Stanisław Lem, Fantastka i futurologia, Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej 2012, t. 1, rozdział II: ,,Świat dzieła literackiego: Ontologia porównawcza fantastyki”. Lem rozważał powyższe podziały w odniesieniu do taksonomii Rogera Caillois,
jednakże francuski badacz nie przyjmował perspektywy synchroniczności występowania owych przejawów fantastyki ani
nie uwzględniał funkcjonowania kategorii fantasy, por. Roger Caillois, Od baśni do ,,science fiction”, w: tegoż, Odpowiedzialność
i styl, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, s. 31-65.

3

Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 17-18.
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,,nowoczesnej” 4, argumentując, że nawet określenie jej jako ,,odmiany” baśni (a nie baśni samej w sobie) nie pozwala na dokładne dookreślenie, czym charakteryzować miałaby się ta
,,odmiana” gatunkowa różnić od klasycznej (ludowej? literackiej?) baśni właściwej. Kornelia
Ćwiklak określiła w zamian baśń jako tekst kultury o charakterze uniwersalnym, której
,,specyficzny, właściwy gatunkowi język oparty na symbolu przekracza granice kultur narodowych i języków naturalnych” 5. Poprzez takie rozumienie pole zainteresowań rozszerza
się na teren badań sięgających daleko w głąb historii kultury 6. Sam Andrzej Sapkowski wielokrotnie wypowiadał się na tematy związane z poetyką własnej twórczości i definicji związanych z powyższymi kategoriami, warto więc przytoczyć również jego słowa. Poniższe zdania pochodzą z rozmowy ze Stanisławem Beresiem: fantasy jego zdaniem jest „rodzajem odpowiedzi na uładzony świat bajeczek, a jego fabuła zbliża się do prawdy o rzeczywistości”;
polega na opowiadaniu rzeczy nieprawdopodobnej w sposób prawdopodobny; „jest opowiedzenie[m] mitu, baśni, legendy, ale językiem absolutnie nie baśniowym” 7.
W wypowiedziach pisarza pojawiają się dwie szczególnie istotne kwestie: specyficznego, właściwego literaturze fantasy języka, odmiennego od języka baśni i ,,opowiadanie” rozumiane jako czynność. Sapkowski nie nazywa swoich opowieści baśniami ani, tym bardziej, antybaśniami, ale raczej ,,odpowiedziami” na konstrukcję świata przedstawionego. To,
co twórca ocala z pierwotnego tekstu, leży wedle niego poza sferą literalnego przekazu. Są to
nie tyle symbole, takie jak zatrute jabłko, kryształowa trumna czy niezwykłej piękności róża,
które mają raczej służyć literackiej zabawie i pomóc czytelnikowi w poprawnym zidentyfikowaniu źródła, ale to, co w danej historii frapujące, niepokojące, jak również prawdopodobne – stąd stwierdzenie, że opowiadania te polegają na ,,zabawie w rekonstrukcję wydarzeń”. Język baśniowy, który prowadzi czytelnika w schematy, zostaje w fantasy zakwestionowany: urodziwa kobieta może być Piękną o okrutnym sercu, a zła macocha, która skazuje
pasierbicę na śmierć – kochającą matką dbającą o przyszłość swoich dzieci. Oczywiście, nie
można zawyrokować, że autor w ogóle nie posługuje się językiem symboli, które – jeśli się
pojawią – będą tylko jednowymiarowymi odnośnikami do świata ,,oryginalnej” baśni.
Kwestia ,,opowiadania”, przekazywania historii i tworzenia jej (sparodiowany proces
twórczy poznawany jest u Sapkowskiego głównie dzięki obecności poety Jaskra 8) wiąże się
również z baśniowością, jako że baśń, początkowo ustna, a dopiero później spisywana 9, ulegała przemianom strukturalnym, przekształceniom, skracaniu i nawarstwianiu elementów.

4

Violetta Wróblewska, ,,Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci, Toruń: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, s. 220.

5

Kornelia Ćwiklak, Zaproszenie do baśni. Zamiast wstępu, s. 9, w: Baśń we współczesnej kulturze. Tom 1: Niewyczerpana moc baśni:
literatura – sztuka – kultura masowa, red. K. Ćwiklak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014.

6

Osobnym problemem jest kwestia relacji baśniowości i mityczności, badań nad uprzedniością jednego lub drugiego gatunku
oraz ich pochodzenia, zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków: Universitas 1996, s. 13.

7

Stanisław Bereś, Andrzej Sapkowski, Historia i fantastyka, Supernowa, Warszawa 2005, s. 30, 33.

8

Okaże się na przykład, że poeta antycypował część zdarzeń w opowiadaniu Trochę poświęcenia, ale – ironicznie – tym razem
szczęśliwe zakończenie nie będzie wystarczająco poetyckie, by mogło stać się częścią baśni (w przypadku relacji Geralta i
poetki Essi problem ten był odwrotny, co pokazuje, że żaden realizm nie jest dla poety wystarczająco ,,balladowy”!).

9

Zob. Kornelia Ćwiklak, dz. cyt., s. 7.
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Dążenie do znalezienia ,,źródła” danego wyobrażenia, poszukiwanie oryginału, Dominika
Materska i Ewa Popiołek, autorki artykułu Trzy gry Andrzeja Sapkowskiego, nazywają wręcz
,,obsesją” pisarza, odnajdując jednak w tym kolejny autorskiej element Gry z Czytelnikiem:
jesteśmy wciągani w błędne koło poszukiwania Autentyku (skojarzenie z Schulzem nieprzypadkowe) poprzez czytanie stworzonej przez pisarza ,,nieoryginalnej i zakłamanej fabuły” 10. W opowiadaniach Sapkowskiego ważny jest stąd opis powstawania ballad Jaskra,
które ,,pokazują proces naginania i zmieniania rzeczywistości dla potrzeb tekstu, lecz jednocześnie jej utrwalania i zachowywania” 11. Jeżeli więc ,,rekonstrukcja” jest w gruncie rzeczy oszukiwaniem siebie i czytelnika, to pozostaje... zabawa? Sam fakt opowiadania? Teksty
Sapkowskiego tego nie rozstrzygają. Warto wiec przyjrzeć się dwóm historiom z tomu
Ostatnie życzenie 12, które bezsprzecznie odwołują się do znanych baśni.
Mniejsze zło, czyli co stanowi o istocie człowieczeństwa
Wprowadzenie do opowiadania pokazuje, że przybycie Geralta do Blaviken nie miało konkretnego celu – było to jedno z wielu miast, jakie mijał na szlaku swej wędrówki donikąd.
Nigdzie nie potrafił zagrzać miejsca – zwraca mu na to uwagę wójt Caldemeyn. Paradoksalnie to właśnie ta postać dokona wykluczenia Geralta w końcowych partiach tekstu, zakazując wiedźminowi powrotu do Blaviken. Ciasny światopogląd małomiasteczkowego
urzędnika nie pozwala zauważyć Caldemeynowi, że wiedźmin ocalił mieszkańców od potencjalnej rzezi; nie pozwala mu również dostrzec, że trudno jest przebywać długo w jednym miejscu człowiekowi, który nie ma żony ani dzieci, żyje z poszukiwania potworów
(a tych liczbę systematycznie zmniejsza), a na dodatek, jak się zdaje, przyciąga kłopoty. Spotkanie w Blaviken znajomego czarodzieja mogłoby być tylko przelotnym odświeżeniem
znajomości, gdyby nie fakt, że Stregobor postanowił wciągnąć wiedźmina w niefortunne
dlań rozgrywki. To najpierw od niego Geralt słyszy historię o Renfri – dziewczynie, która
przyszła na świat w wyniku czarodziejskich eksperymentów. Rozmowie znajomych towarzyszą znaki, które zaburzają autentyczność relacji czarodzieja; nie możemy ufać słowom
Iriona/Stregobora, bo w jego wieży wszystko jest iluzją 13 – od sadu i kobiet poczynając, a na
tak fundamentalnych zjawiskach jak dzień i noc kończąc. Ironiczne wstawki wiedźmina,
przerywające wypowiedzi sardonicznymi komentarzami tylko pogłębiają wrażenie nieufności w stosunku do opowiadającego. Sam Stregobor jest podejrzany – ukrywanie prawdziwej tożsamości, nawet jeśli uzasadniane ochroną życia, wywołuje nieufność co do uczciwości mędrca. W świecie wiedźmina wątpliwość budzą zwłaszcza osoby, wpisujące się w schemat wyobrażeń; jedną z takich postaci jest właśnie Stregobor:

10

Dominika Materska, Ewa Popiołek, Trzy gry Andrzeja Sapkowskiego, ,,Nowa Fantastyka” 1994, nr 8 (143), s. 66.

11

Tamże, s. 66.

12

Andrzej Sapkowski, Ostatnie życzenie, Warszawa: superNOWA 2014. Analizowane opowiadania będą cytowane za tym wydaniem (w nawiasie będę zaznaczać tytuł opowiadania oraz stronę).

13

Zauważył to Oskar Kalarus, zob. tegoż, Królewna Śnieżka kontra postmodernizm. Na podstawie twórczości Donalda Barthelemego,
Andrzeja Sapkowskiego i Kaori Yuki, w: Baśń we współczesnej kulturze, dz. cyt., s. 301.
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Wiedźmin spotykał w życiu złodziei wyglądających jak rajcy miejscy, rajców wyglądających jak proszalne
dziady, nierządnice wyglądające jak królewny, królewny wyglądające jak cielne krowy i królów wyglądających jak złodzieje. A Stregobor zawsze wyglądał tak, jak wedle wszystkich prawideł i wyobrażeń winien
wyglądać czarodziej. Był wysoki, chudy, zgarbiony, miał wielkie, siwe, krzaczaste brwi i długi, zakrzywiony
nos. Na dobitkę nosił czarną powłóczystą szatę z nieprawdopodobnie szerokimi rękawami, a w ręku dzierżył długaśny posoch z kryształową gałką. Żaden ze znanych Geraltowi czarodziejów nie wyglądał tak jak
Stregobor. Co dziwniejsze, Stregobor faktycznie był czarodziejem. (Mniejsze zło, s. 97-98).

Materska i Popiołek szczególnie akcentują owo stwierdzenie ,,co dziwniejsze” 14, które
znacząco kontrastuje z komicznym wyliczeniem kontrastów między powierzchownością
czarodzieja a pełnioną przezeń funkcją. Nie zawsze można znaleźć tu dobrych i pięknych
królów oraz królewny, bo jeśli ktoś może pochwalić się urodą, to nie w każdym przypadku
da się go zaliczyć do grona cnotliwych (Foltest, król Temerii, o obliczu godnym bicia na
monetach, pała kazirodczą miłością do siostry, a czarodziejki stosują poprawioną magicznymi eliksirami urodę jako kartę przetargową). W świecie wiedźmina zabawa w maskaradę
i karnawał nie jest tylko chwilą rozrywki, ale inherentną własnością. Iluzją jest więc nie
tylko to, co potrafi stworzyć magia, ale również to, kim jest człowiek – prawda o osobie jest
niedostępna dla innych, dlatego łatwo nią manipulować. Wiąże się to w oczywisty sposób
z osobą Renfri, która przedstawiona jest przez Stregobora jako postać drapieżna, żądna
krwi, pozbawiona ludzkich odruchów i – co dla Geralta chyba najbardziej ważne – poddana
,,potwornej mutacji”.
W historii opowiedzianej przez Stregobora po raz pierwszy podane zostają elementy
układanki, z których składany jest obraz, do którego czytelnicy mogą się odwołać. Pojawiają
się tu w królewny zamykane w wieżach i ofiary Przekleństwa Czarnego Słońca. Mag snuje
opowieść, w której stawia siebie i innych czarodziejów w pozycji obrońców człowieczeństwa, chroniących ziemię przed złem. Ta pseudoteoria Stregobora staje się dla wiedźmina
kolejnym argumentem przeciwko praktykom magicznym, które przynoszą jego zdaniem
więcej szkody niż pożytku: ,,Widziałem ludzi mających zamiast rąk orle szpony, ludzi z wilczymi kłami. Ludzi o dodatkowych zmysłach. Wszystko to były efekty waszego babrania się
w magii” (Mniejsze zło, s. 101). Geralt nie wierzy w tłumaczenia Stregobora, jednocześnie nie
usprawiedliwiając poczynań Renfri. Po tym, jak czarodziej nakreśla historię związaną z wszystkimi ,,przeklętymi” dziewczynami (co oznacza, że przejścia bohaterki są tylko częścią większej tragedii, obejmującej nawet kilkadziesiąt kobiet), czytelnik zostaje wprowadzony w świat
baśni o Królewnie Śnieżce. Wywód czarodzieja nie jest w tym miejscu przypadkowy: nie
tylko wiąże losy Stregobora i Renfri, ale również ,,urealnia” motywacje, jakie kierowały bohaterami 15. Z ,,kanonicznej” wersji pozostały sygnały, które czytelnik pamięta z baśni i przyjmuje

14

Dominika Materska, Ewa Popiołek, dz. cyt., s. 65.

15

Owo ,,urealnianie” motywacji bohaterów wynika z zabiegu euhemeryzacji, czyli, jak rozumie to Sapkowski, z eliminowania
z opowieści elementów bajkowości. Autor zauważa jednak, że ,,w przypadku fantasy euhemeryzacja przybiera szczególną
postać – eliminuje bajkowość, pozostawiając magię”, zob. Andrzej Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa: superNOWA 2011, s. 40-41; oraz hasło Euhemer z Messeny, w: tamże, s. 83. Na
ten temat pisze także Maciej Skowera w artykule opublikowanym w niniejszym numerze „Creatio Fantastica”: Maciej Skowera, Postmodernistyczny retelling baśni — garść uwag terminologicznych, „Creatio Fantastica” 2016, nr 2 (53), s. 48 (przyp. red.).
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za pewnik 16, nie weryfikując ich już w oryginalnej opowieści. W wersji fantasy takie elementy
muszą ulec uautentycznieniu, tak aby czytelnik uzyskał wrażenie, że opowieść współczesna
istotnie poszukuje pierwotnych źródeł danej baśni.
Baśniowa motywacja niechęci macochy do pasierbicy oparta jest na zawiści o urodę
Śnieżki. W opowiadaniu Sapkowskiego zwierciadło nie służy próżności kobiecej, ale jest
elementem politycznej gry. Macocha chce ocalić życie swoje i dzieci, gdyż przepowiednia
zwierciadła wskazywała na Renfri jako przyczynę śmierci wielu osób. Kolejny raz pojawia
się więc przepowiednia, która kieruje losami człowieka. W przypadku Renfri jedno proroctwo jest nałożone na drugie, co teoretycznie jest wyznacznikiem ich prawdziwości. Nie wiadomo, czy dziewczyna istotnie miała skłonności do przemocy wynikające z ciążącego na
niej przekleństwa; bardziej prawdopodobne wydaje się, że przepowiednie te miały na celu
umożliwienie czarodziejom manipulacji faktami i podporządkowanie sobie władców. Stregobor jest ścigany przez Renfri, a zamiar zabicia go motywuje jej nadzwyczajną mutacją,
a nie chęcią zemsty, innymi słowy: uzasadnia jej czyny nie swoją winą (zaangażowaniem
w ,,babranie się w magii”) i logiczną w tym przypadku chęcią ,,wyrównania rachunków”, ale
spełnianiem się obu przepowiedni. Wiedźmin jednak nie daje sobie wmówić, że wszystkiemu winne jest przeznaczenie: zna świat czarodziejów od środka, wie o intrygach, spiskach
i manipulacjach.
Kolejnymi znakami, które jednoznacznie odsyłają do konkretnej baśni, są dwa momenty
z życia Renfri: scena z łowczym w lesie oraz dołączenie do kompanii siedmiu gnomów. Jak
relacjonuje Stregobor, macocha wysłała Renfri do lasu z ,,wynajętym zbirem, łowczym”,
którego dziewczynka zabiła, wbijając szpilkę od broszki przez ucho. W opowieści Stregobora zaznacza się wprawdzie, że mężczyzna nie miał na sobie spodni, ale dopiero w rozmowie z Geraltem Renfri wyjawia, że łowczy, zanim pozwolił jej odejść, zgwałcił ją i obrabował
z kosztowności. Z kolei czarodziej relacjonuje, że dziewczyna, po ucieczce, żyła ,,w Mahakamie z siedmioma gnomami, których przekonała, że bardziej opłaca się łupić kupców na
drogach niż zapylać sobie płuca w kopalni” (Mniejsze zło, s. 105). Stregobor nie wspomina
jednak, że to właśnie jeden z owych gnomów opiekował się dziewczyną, gdy została podstępnie otruta wyciągiem z pokrzyku podanym w jabłku 17, a następnie sugeruje, że Renfri
stała się przyczyną ,,nożowej rozprawy” w kompanii, w wyniku której ocalała tylko ona.
Wykreowanie jej na femme fatale nie tylko pozwala czarodziejowi na usprawiedliwianie
swoich czynów, ale też, w jego mniemaniu, pomaga w zasugerowaniu Geraltowi, że jest ona

16

Oskar Kalarus, dz. cyt., s. 303.

17

Definicja euhemeryzacji u Sapkowskiego zakłada właśnie taką interpretację opowieści, która prowadzi do przekształcenia
motywów ,,nadprzyrodzonych, bajecznych, boskich i nieziemskich w całkiem ziemskie”, zob. A. Sapkowski, Rękopis…, dz. cyt.,
s. 83. Oskar Kalarus zauważa, że fakty z życia bohaterki są kolejnymi elementami ,,urealniania” świata przedstawionego:
motywy znane z baśni nie mogą być przyjmowane bezrefleksyjnie, jabłko musi być czymś zatrute, gnomy są nazywane przez
Renfri ,,humanoidami” i spełniają w świecie wiedźmina więcej niż dekoracyjną rolę, macocha nienawidzi Śnieżki z powodów
,,politycznych” itd. Por. O. Kalarus, dz. cyt., s. 303. Kwestię tę porusza również Tomasz Z. Majkowski, zaznaczając, że występująca w fantastyce nieprzenikalność elementów ikonicznych i fantastycznych powoduje, że wszystkie zdarzenia muszą zostać umotywowane, nawet, jeśli jest to motywacja ,,fantastyczna”, czyli nie mająca odzwierciedlenia w wiedzy empirycznej
czytelnika, por. Tomasz Z. Majkowski, dz. cyt., s. 44-45.
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jednym z potworów, których należy się pozbyć. Na nieszczęście czarodzieja historia dziewczyny przedstawiona zostaje również z punktu widzenia samej zainteresowanej, która
współwini go za lata niesprawiedliwej tułaczki, głodu i poniewierki. Niefortunnie dla Renfri, Geralt nie daje się omamić wdziękami dziewczyny, która sądzi, że jest w stanie go przeciągnąć na swoją stronę, a jeśli nawet nie zmusić do zabicia Stregobora, to skłonić chociażby
do niestawania na drodze jej zemsty.
Podróż Geralta nie obejmowała dłuższego pobytu w Blaviken, ani tym bardziej angażowania się w sprawy miasteczka, jego mieszkańców i przybyszów. Programowo neutralny –
politycznie, światopoglądowo, moralnie, uczuciowo – wplątuje się on jednak w kolejną kryminalną aferę, bezkutecznie usiłując się przed tym obronić. Wiedźmin nie chce wy-bierać
pomiędzy mniejszym lub większym złem, jednak okazuje się, że wybór nie należy do niego.
Czy to przypadek, że Geralt znajduje się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu?
Dla bohatera jest to oczywiście nieodpowiedni czas, bo jego rolą jest walka z potworami,
a nie rozstrzyganie sporów; dla czytelnika jest to jednak sygnał, że zgodnie z baśniową koniecznością przeznaczenie daje o sobie znać” 18. W wielu opowiadaniach Geralt staje się widzialną ręką niewidzialnej siły, która popycha go do działania; w Blaviken tylko Geralt mógł
się przeciwstawić pałającej żądzą zemsty Renfri, bo tylko on posiadał ku temu odpowiednie
zdolności. Siła i bezwzględność, nawet w stosunku do osób, z którymi nawiązało się romans, są cechami, które decydują o zwycięstwie. Wiedźmin chce stać poza nawiasem społeczeństwa i jego animozjami, ale nieustannie przekonuje się, że nawias ten obejmuje go
wszędzie, dokądkolwiek by uciekł. Nieustannie zniewolony w swej wolności – pragnący
życia, do jakiego został stworzony, życia bez rozterek, wyborów, wahań, bohater Sapkowskiego raz po raz doświadcza tego, że musi ponosić konsekwencje nawet w przypadku ,,niewybierania” – które i tak kończy się tym, że o czymś decyduje. Skutki jego działań są podobne, gdyż jako człowiek od wyborów, których nikt inny nie chce lub nie może dokonać,
staje się osobą niechcianą, niezrozumianą. Tylko czytelnik zdaje sobie sprawę, że Geralt
uratował Blaviken przed rzezią i to on staje się jedynym sojusznikiem Geralta; mieszkańcy
miasteczka zauważają tylko skutki jego działań, a nie motywację, nie widzą rozpaczy człowieka, który działa pod przymusem.
Jak twierdzi Katarzyna Kaczor, w opowiadaniach z cyklu wiedźmińskiego pojawiają się
kobiety (,,Piękne”), a ich obecność sygnalizuje, że dany tekst staje się antybaśnią 19. Jakie skutki
wiążą się z określeniem danego tekstu jako przeczącego swemu domniemanemu pierwowzorowi? Nie wydaje się, aby autor żywił szczególną niechęć w stosunku do świata baśniowego jako takiego. Nieraz przekonać się można, że należy być ostrożnym w nazywaniu utworów Sapkowskiego, które nawiązują do baśni toposami i postaciami, ,,baśniami” w jakimkolwiek kontekście (np. baśń nowoczesna, antybaśń, baśń postmodernistyczna). Wachlarz
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Katarzyna Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Kulturowy recykling Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk: słowo/obraz terytoria
2006, s. 17.
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nawiązań genologicznych jest tak szeroki, że opowiadania te należałoby nazwać nie tylko
antybaśniami, ale również antywesternami, antykryminałami czy antylegendami, żeby wymienić tylko kilka. A co z tekstami, których główną osią nie są wydarzenia baśniowe, na
przykład opowiadaniem Miecz przeznaczenia? Przeczytać w nim można o wędrówce Geralta,
Ciri i driady przez las brokiloński, a w siedzibie driad bohaterowie spotykają człowieka,
który kiedyś zaklęty był w kormorana, a według przekazów świata wiedźmińskiego i pozaliterackiego (!) w łabędzia. Fragment rozmowy Geralta i Freixeneta niewątpliwie gra motywami z baśni o dwunastu braciach, ale antybaśnią nazwać go nie można. W trakcie podróży
przez las zasygnalizowane zostaje nawiązanie do baśni o Czerwonym Kapturku, jednak nie
jest to moment, który decyduje o określeniu tej historii jako antybaśni. Z kolei opowiadanie
Okruch lodu osnute na motywach z Królowej Śniegu wcale nie neguje przekazu baśniowego:
wiedźmin pozostaje pod urokiem Królowej Śniegu, bo ukochana, która mogłaby być Gerdą
wyruszającą na ratunek i Pani Zima, są jedną i tą samą osobą.
Katarzyna Kaczor podaje enigmatyczną definicję antybaśni pisząc, że baśń uświadomiona staje się antybaśnią 20. Nie wiadomo jednak do końca, czym jest ,,uświadomienie” baśni. Czy jest to proces, jaki zachodzi w czytelniku podczas lektury zreinterpretowanej opowieści? Czy jest to sam fakt wykorzystywania elementów baśniowych przez autora w taki
sposób, że z dawnych wyobrażeń o danej postaci czy wydarzeniach pozostaje tylko konieczny do gry intertekstualnej szkielet? Warto w tym momencie przywołać ponownie słowa autora zawarte w wywiadzie Historia i fantastyka. Sapkowski broni się przed definicjami
negatywnymi, natomiast w kwestii samego opowiadania mówi, że ,,fantasy to jest opowiedzenie mitu, baśni, legendy, ale językiem absolutnie nie baśniowym” 21. Według Michała Pustowaruka nie można fantasy nazywać baśnią współczesną, gdyż to miejsce jest już zajęte –
przez współczesną baśń literacką 22. Jak się zatem wydaje, celem Sapkowskiego nie było
kwestionowanie istoty baśniowości, metod konstrukcji tego gatunku, sposobu prowadzenia fabuły. Ośrodkiem euhemeryzacji staje się sam fakt opowiadania, odkrywania nowych
ścieżek, które prowadzą do jądra danej historii. Katarzyna Kaczor uważa, że jedynym ocalonym z baśni elementem jest uroda Renfri/Śnieżki 23. Trudno się z tym zgodzić, gdyż szkielet baśniowy jest łatwo rozpoznawalny, ale nie dzięki wyrazistej urodzie głównej bohaterki,
z której Sapkowski zrezygnował:
Geralt odwrócił się bardzo wolno i spojrzał w oczy koloru morskiej wody. Prawie dorównywała mu wzrostem. Włosy koloru słomy nosiła nierówno obcięte, nieco poniżej uszu […]. Jej spódnica była nierówna,
asymetryczna – z lewej strony sięgała łydki, z prawej odsłaniała mocne udo ponad cholewą wysokiego buta
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Tamże, dz. cyt., s. 121.
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Stanisław Bereś, Andrzej Sapkowski, dz. cyt., s. 33. Kwestia ,,opowiadania” znanej historii innym językiem wynika z zabiegu
retellingu, jakiemu literatura fantasy chętnie ulega; w rozumieniu Sapkowskiego, retelling w fantasy zawiera dwa główne
elementy: tworzenie wrażenia docierania do prawdziwej (chociażby literacko) wersji wydarzeń oraz euhemeryzację, czyli
eliminowanie pierwiastków bajkowości, zob. A. Sapkowski, Rękopis…, dz. cyt., s. 40-41.
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Marek Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2009, s. 36-37.
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z łosiowej skóry. U lewego boku miała miecz, u prawego sztylet z wielkim rubinem w głowicy (Mniejsze zło,
s. 113).

Paradoksalnie specyficzna uroda Śnieżki objawia się częściowo w innej postaci, bliskiej
Geraltowi czarodziejce Yennefer:
Spod czarnych loków objawiła się blada trójkątna twarz, fiołkowe oczy i wąskie, lekko skrzywione wargi
[…]. Miała ładne ramiona i zgrabną szyję, na szyi czarną aksamitkę z gwiaździstym, skrzącym się od brylantów klejnotem (Ostatnie życzenie, s. 269).

W porównaniu z ukochaną wiedźmina, Renfri nie wygląda na dziewczynę wysokiego
rodu ani nie jest uznawana za wyjątkową piękność. Owe ,,ocalone” elementy baśni nie skupiają się więc na samej bohaterce, ale na tym, co dokoła niej się wydarzało. Streszczona historia Renfri jest prawie identyczna z baśniową: znienawidzona przez macochę, ścigana,
schronienie znajduje u ,,nieludzi”, którzy ratują ją przed śmiercią; zaklęta w bryłę kryształu
górskiego zostaje uratowana przez królewicza – przy czym w przypadku fantastycznej logiki musi to być kontrzaklęcie.
Renfri jest bliska Geraltowi z wielu powodów – oboje zostali wypchnięci poza obręb
społeczeństwa, szukają swojego miejsca w świecie, ale wybory dokonane za nich w dzieciństwie czy młodości ciążą jak okrutna klątwa. Wiedźmin nie znajduje w dziewczynie potwora, za jakiego uchodzi, dlatego tym bardziej dramatyczne jest ich starcie na placu w Blaviken. W pewnym momencie bohater próbuje nawet przekonać dziewczynę, by zrezygnowała z zemsty, udowadniając światu, że nie jest ,,nieludzkim, krwiożerczym potworem, mutantem i odmieńcem”. Żarliwe słowa wiedźmina są o tyle znaczące, że on sam takiej szansy
już nie otrzyma: cokolwiek by zrobił, został już osądzony i nie ma możliwości przekonania
do siebie ludzi czy zmienienia swojej natury. Geralt jest potworem stworzonym przez genetyczne modyfikacje, przez ingerencję w jego ciało i ducha; Renfri potworem została nazwana, a jej wybory życiowe mają jakoby potwierdzać teorię o psychopatycznych skłonnościach. Stregobor przypisuje Renfri liczne morderstwa, nie można jednak mieć pewności, że
była ona sprawczynią ich wszystkich. W rzeczywistości dziewczyna zdaje się iść drogą zemsty
wobec tych, którzy odebrali jej godne życie, dobre imię, spokojne dzieciństwo. W oczach Geralta dziewczyna jest ofiarą dworskich intryg i bezlitosnej walki o władzę, a nie krwiożerczym potworem.
Reinterpretacja Sapkowskiego odchodzi również od ,,oryginalnego” baśniowego zakończenia: Śnieżka/Renfri zginie, nie nasycając się zemstą, a żyć długo i szczęśliwie 24 będzie Mała
Syrenka/Sh’eenaz z opowiadania Trochę poświęcenia. Spotkany królewicz stał się w rękach
Renfri narzędziem, które umiejętnie wykorzystała. Godnego siebie przeciwnika znalazła
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Katarzyna Kaczor, dz. cyt., s. 125.
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dopiero w Geralcie. Ich relacja skupiała się nie tylko na seksualności 25, ale również na poszukiwaniu głębszego związku. Renfri żyła w nieustannym pędzie, tak jak wiedźmin, ale jej
wędrówki miały cel, a było nim nasycenie się zemstą. ,,W wielu baśniach bohater zmuszony
jest szukać, błądzić i cierpieć samotnie przez długie lata, zanim dojrzeje do tego, aby spotkać
i wybawić kogoś, z kim połączy się w sposób nadający trwały sens zarówno jego życiu, jak
życiu spotkanej osoby” – pisał Bruno Bettelheim 26. Renfri miała możliwość zatrzymać się
w swej podróży, miała szansę zawrócić i zrezygnować z zemsty. Na pewno nie stworzyłaby
z Geraltem takiej relacji, jaka była jej potrzebna: relacji, dzięki której oboje nadaliby sens
swoim działaniom. Wiedźmin nie może stać się księciem z bajki, a Renfri nie może naprawić
tego, co w jej życiu zostało zniszczone. Oboje znajdują się pomiędzy światem zwykłych,
szarych ludzi a mrocznym światem potworów. Dziewczyna dokonała jednak wyborów,
których konsekwencje poniosła aż do końca: nie pojawił się Stregobor, który poddałby się
karze, a Geralt nie pozwolił jej na dokonanie zemsty.
Interesujące rozważania dotyczące roli Geralta w życiu Renfri pojawiają się, gdy się
uwzględni psychoanalityczną interpretację funkcji łowczego w baśni o Królewnie Śnieżce.
Łowczy, czy też myśliwy, to prototyp ojca: ,,w odczuciu dziecka jedynie rodzic, który jest
myśliwym, może te groźne zwierzęta przepędzić, umie nie dopuścić ich do drzwi domostwa. Dlatego baśniowy myśliwy to nie ten, kto zabija przyjazne stworzenia, ale ktoś, kto
panuje nad dzikimi, wściekłymi bestiami, ujarzmiając je i sprawując nad nimi kontrolę” 27.
Renfri spotkała już łowczego, który skrzywdził ją, jednocześnie pomagając, pozwalając na
ucieczkę. Kolejnym quasi-łowczym jest zawodowy zabójca potworów – i tym razem dziewczyna szuka u niego pomocy, mając nadzieję, że uratuje ją nawiązanie romansu. Wiedźmin
nie pozwoli jej jednak odejść spokojnie: Renfri wyczerpała już, by tak rzec, fabularne możliwości swojego rozwoju, sekwencja łowczy–gnomy–książę–ratunek nie zostanie powtórzona, gdyż bohaterka nie przeżyła przemiany, jakiej doświadczył jej baśniowy pierwowzór:
przemiany od emocjonalnie niegotowej do życia dziewczynki do świadomej siebie kobiety.
Renfri kieruje się w życiu założeniem, że musi odpłacić swoim krzywdzicielom i nawet
słowa Geralta nie są jej w stanie przed tym powstrzymać. W ostatecznym rozrachunku staje
się więc tym, za kogo była uważana: potworem, jako że w uniwersum wiedźmina jest nim
ten, kto działa przeciwko ludziom 28.

25

Bettelheim uważa, że domeną Śnieżki jest nieuświadomiona seksualność, objawiająca się podświadomie w dążeniu do akcentowania urody (czesanie włosów grzebieniem, ściskanie w pasie gorsetem), por. Bruno Bettelheim, Cudowne i pożyteczne:
o znaczeniach i wartościach baśni, t. 2, przekł. Danuta Danek, Warszawa: PIW 1985, s. 92, 93. Strój Renfri świadczy o jej świadomości dotyczącej atrakcyjności cielesnej, a próba uwiedzenia Geralta i nieustanne otaczanie się mężczyznami sugeruje
zdolność do wykorzystywania seksualności w relacjach z ludźmi.
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Ziarno prawdy, czyli gdzie są pewniki
Zgodnie z regułą ,,nieprzypadkowego przypadku”, która rządzi życiem Geralta, pojawił się
on w okolicy zamku potwora. Tym razem zboczył z obranej wcześniej trasy, powodowany
nie tyle chęcią zarobku, ile ciekawością: na leśnej drodze znalazł brutalnie zamordowaną rodzinę kupiecką i postanowił sprawdzić, czy w okolicy nie pojawiło się niebezpieczne monstrum. Niczym profesjonalny detektyw badał ,,miejsce zbrodni”, dokonując analizy i interpretacji danych (w trakcie oględzin zwłok skaleczył palec o kolec róży, co w kontekście następnego w tomie opowiadania, grającego motywami z baśni o Królewnie Śnieżce, jest zabawnym nawiązaniem do podobnej sceny z udziałem matki królewny). W drodze do zamku
zauważył na skraju lasu piękną dziewczynę o efemerycznej urodzie. Opis tajemniczej kobiety zawiera dwie główne składowe: kontrastową kolorystykę (,,jej biała, powłóczysta suknia kontrastowała z połyskliwą czernią długich, rozczochranych włosów spadających na ramiona”, ,,twarz miała bladą, oczy czarne i ogromne”; Ziarno prawdy, s. 54-55) oraz uśmiech,
którego istnienia ani Geralt, ani czytelnik nie są do końca pewni. Wiedźmin nie podążył za
dziewczyną, chociaż być może to ona znała odpowiedź na pytanie o zamordowanych podróżnych. Bardziej interesował go lokator zaniedbanego domostwa.
Nivellen, czyli potwór zamieszkujący zamek, jest jednym z niewielu przykładów monstrów ,,szlachetnych”, to znaczy żyjących wśród ludzi, posiadających własne mienie, charakteryzujących się wysoko rozwiniętą inteligencją i niechęcią do krwawych potyczek. Tak jak
w opowiadaniu Mniejsze zło i tutaj zostały podane wprost znaki, za pomocą których można
się odwołać do znanej baśni o Pięknej i Bestii. Tymi znakami są między innymi róża o przepięknym wyglądzie (który ujmuje nawet wiedźmina), zaniedbany zamek położony w odludnym miejscu, człekokształtny potwór o charakterystycznej fizjonomii (miał ,,olbrzymi,
kosmaty jak u niedźwiedzia łeb z ogromnymi uszami, parą dzikich ślepi i przerażającą paszczą pełną krzywych kłów, w której, niby płomień, migotał czerwony ozór”; Ziarno prawdy,
s. 56). Okazuje się jednak, że straszny był w potworze tylko wygląd, a jego samego cechowało złośliwe poczucie humoru, żywa inteligencja i (tajona szyderstwami) chęć kontaktu
z ludźmi.
Relacja Geralta z Nivellenem jest o tyle ciekawa, że wiedźmin nie został przez nikogo
,,nasłany” i oprócz własnej ciekawości nic nie skłaniało go do zajmowania się sprawą zaczarowanego młodzieńca. Wiedźmin delikatnie badał sprawę, mimochodem uzyskując informacje, z których składał obraz całości. Geralt trafił jednak na godnego przeciwnika, który
fortelem wyciąga z niego informacje na temat profesji zabójcy potworów. Podczas wymiany
zdań pomiędzy bohaterami wiedźmin dokonał ważnego spostrzeżenia. Geralt w rozmowie
z Nivellenem wyjawił mu swe przekonanie, że ten z pewnością nie jest potworem, na co
sam zainteresowany zareagował uszczypliwą uwagą: ,,Więc, według ciebie, czym ja jestem?
Kisielem z żurawiny? Kluczem dzikich gęsi odlatujących na południe w smutny, listopadowy poranek?” (Ziarno prawdy, s. 64). Zasady rządzące wyobraźnią ludzką są skomplikowane; potworem nie jest tylko to lub ten, kto wygląda ,,potwornie”, gdyż demony mogą się
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objawiać pod postacią istot pięknych i kuszących. Z pewnością jednak zniekształcenia fizyczne, ludzko-zwierzęce hybrydy, przerażająca fizjonomia są wystarczającym powodem
do uznania czyjejś osoby za monstrum.
Geralt odwrócił schemat takiego myślenia, tłumacząc, że kategoria ,,potworności 29” nie
ma wiele wspólnego z tym, co podpowiada wyobraźnia. Jednym z wyznaczników przynależności do świata potworów była dla wiedźmina wrażliwość na przedmioty wykonane ze
srebra. Drugim wyznacznikiem był rodowód potwora, to znaczy kwestia potworności nabytej lub wrodzonej. Tak jak w przypadku królewny-strzygi, przyczyną potworności był
rzucony na bohatera urok, jednak córka Foltesta odznaczała się wrażliwością na działanie
srebra, toteż jej przynależność do świata potworów była niepodważalna. Osobną do rozważenia kwestią jest fakt, że Nivellen nie podlega żadnej kwalifikacji rodzajowej – oprócz nazywania go potworem, bestią, Wyrodem albo Kłykaczem, trudno wskazać jego miejsce w bestiariuszu wiedźmińskim. O ile strzyga takie miejsce ma i dzięki temu Geralt mógł starannie
przygotować się do jej pokonania, o tyle Nivellen to odosobniony przypadek, niemający
sobie podobnego. Wiedźmin był dodatkowo zdziwiony faktem, że zaczarowany mężczyzna
nie miał zamiaru prosić o cofnięcie uroku. Powodowane było to faktem, że w obecnej postaci Nivellen czuł się bardziej atrakcyjny: posiadł ,,magiczne” moce, stał się bardzo silny,
a co za tym idzie – odważny. Wykorzystując rodowe bogactwa, obdarowywał przejeżdżających kupców dobrami, w zamian żądając pobytu córek przez rok w jego zamku, toteż nie
narzekał na brak zainteresowania. Wiele kobiet zgadzało się na taki układ, gdyż tylko wygląd Nivellena budził grozę, a ,,dla nich to był dom z bajki” (Ziarno prawdy, s. 71).
Baśniowość Nivellena objawiła się jednak w zgoła inny sposób: był on bardzo samotny
i znudzony powtarzającymi się historiami oraz czekaniem na odczarowanie poprzez ,,dziewiczy całus”. Również w czasie pobytu Geralta Nivellen nie był w zamku sam; towarzyszyła
mu dziewczyna, Vereena, którą wiedźmin widział w lesie. Rozmowa pomiędzy dwoma bohaterami, dotycząca zagadkowej nieznajomej, jest niezrozumiała dla czytelnika: urywane
zdania, enigmatyczne odpowiedzi, ukryte pytania tworzą atmosferę tajemniczości i wzbudzają dreszcz niepokoju. Nie tylko czytelnik błądzi w domysłach; również Geralt fałszywie
ocenił jej naturę, nazywając dziewczynę rusałką. W finale opowiadania okazuje się, że była
ona bruxą, wampirem, który postanowił opętać Nivellena. Vereena była tą kobietą, która
pragnęła zmienić kochanka w prawdziwego potwora, a nie, jak powiedział Geralt, ,,człowieka w potwornej masce”. Potwierdziły się więc wcześniejsze słowa wiedźmina: o potworności Nivellena nie przesądził jego wygląd, a postępowanie. Ponownie wybrzmiewa reguła:
w świecie Sapkowskiego potworem jest nie ktoś o potwornym wyglądzie, lecz ten, kto działa
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Nie do końca czytelne rozgraniczenia pomiędzy potworem a nie-potworem w uniwersum wiedźmina znajdują odbicie w
rozważaniach Mikołaja Marceli na temat monstrów w kulturze współczesnej. Jak pisze autor Monstruarium nowoczesnego,
,,potwór jest więc w(y)kroczeniem: przekracza normy, będąc tym, co w ukryciu powinno pozostać nieodsłonięte. Monstrum
nie jest więc czymś, ale raczej nie-czymś: różnicą zacierającą różnice”. Mikołaj Marcela, Monstruarium nowoczesne, Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, s. 28. Przenikanie się tych dwóch, wydawałoby się, odległych światów, zauważa
Marcela chociażby na przykładzie filmu: ,,Obcy: Przebudzenie wydaje się zatem sugerować, że dziś konieczna jest zmiana definicji zarówno ,,człowieka”, jak i ,,potwora”, bowiem to, co do tej pory uznawaliśmy za ,,potworne”, teraz jest już częścią
tego, co ,,ludzkie”, zob. tamże, s. 277.
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przeciwko ludziom. Gdyby wampirzycy udało się zawładnąć wolą i umysłem Nivellena, ten
stałby się ,,mordercą na zawołanie” i ,,ślepym narzędziem”. Działania Vereeny umieszczają
ją bezsprzecznie w kategorii bestii, które ma unicestwiać wiedźmin, dlatego nie wahał się
on przed walką. Dodatkowym wyznacznikiem przynależności do świata potworów jest
wrażliwość bruxy na srebro. Wiedźmin nie zwracał uwagi na fakt, że wampirzyca była partnerką Nivellena; uważał, że jej działania nie mogą wynikać z miłości, ale z instrumentalnego
wykorzystywania okazji do posiadania silnego i bezwzględnego podwładnego. Wiedźmin
pomylił się jednak ponownie: to właśnie relacja z wampirzycą okazała się wyzwalająca.
Gdyby Nivellen dokładniej pamiętał, a Geralt uważniej słuchał, wiedzieliby wcześniej to, co
oczywiste stało się na końcu:
— W każdej baśni jest ziarno prawdy — rzekł cicho wiedźmin. — Miłość i krew. Obie mają potężną moc.
Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że…
— Że co, Geralt?
— Miłość musi być prawdziwa (Ziarno prawdy, s. 84).

Niebagatelne znaczenie ma tu zależność krwi i magicznych uroków 30. W przypadku
gdy bohaterem opowiadania jest wampir, związek z krwią jest oczywisty. Sapkowski dokonał jednak ciekawego zabiegu połączenia cechy charakterystycznej wampira, czyli nieustannego pragnienia krwi, z rolą tego płynu w obrzędach połączonych z czarami. Żadna z poprzednich relacji Nivellena nie była związana z krwią obojga partnerów, ale też żadna nie
polegała na czymś więcej niż pożądanie. Pierwszy kontakt seksualny Nivellena układa się
niemal symetrycznie z procesem odczarowywania go: po jednej stronie mamy gwałt, czyli
miłość wymuszoną i krew popełniającej samobójstwo, umierającej kapłanki (czyli śmierć
,,dobrowolną”), po drugiej: miłość dobrowolną i krew zabijanej kobiety (śmierć wymuszoną). Urok rzucony na Nivellena zawierał zapewne kilka elementów, ale znana jest tylko
fragmentaryczna relacja:
— […] kapłanka napluła mi w gębę i coś wywrzeszczała.
— Co?
— Że jestem potwór w ludzkiej skórze, że będę potworem w potwornej, coś o miłości, o krwi, nie pamiętam
(Ziarno prawdy, s. 66).

Zadziwiające jest to, że bohater tak mało pamięta z tego momentu; być może jest to spowodowane szokiem, chęcią zatarcia złych wspomnień, a być może tym, że nie chce on być
odczarowany, dlatego informacje podawane Geraltowi są tak urywkowe. Zaskakująca jest
również jego reakcja na zdjęcie czaru. Bohater jest zdziwiony tym, że wszystko ułożyło się
w całość, tak jak w bajkach: pojawiła się prawdziwa miłość, ważna była krew, być może
również słowa wampirzycy: ,,Mój. Albo niczyj. Kocham cię. Kocham” (Ziarno prawdy, s. 82).
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Dramatyczna scena śmierci Vereeny była również poruszająca dla Geralta. Błyskawicznie ocenił on, że wampirzycę należy unicestwić, jednak jej relacja z Bestią okazała się o wiele
głębsza, niż przypuszczał. Obudziło to refleksję na temat jego przynależności i samotności:
Potworów jest coraz mniej?
A ja? Czym ja jestem?
[…]
Jak cicho!
Jak pusto. Jaka pustka.
We mnie (Ziarno prawdy, s. 83).

Geralt, niespodziewanie dla samego siebie i wbrew woli Nivellena, pomógł mu w zdjęciu uroku. Nie czuł jednak dumy z tego powodu; nie dość, że zrobił to bezinteresownie
(a przynajmniej nie otrzyma w zamian zapłaty), to być może zniszczył coś, czego nie powinien był niszczyć. Przyjął jednak na siebie ciężar odpowiedzialności za ,,nowego” człowieka,
którego prawdopodobnie ocalił od śmierci. Mówi do niego ,,Wstań, Nivellen. Wstań i chodź”
(Ziarno prawdy, s. 84) co może być aluzją do biblijnej relacji o uzdrowieniu paralityka (Mt 9,
1-8), jednak między bohaterami nie pojawiła się ewangeliczna kwestia darowania popełnionych grzechów. Odpuścić winę Nivellena mogłaby tylko kapłanka, którą skrzywdził, jednak
ta popełniła samobójstwo. Zmieniony w zwierzę mężczyzna nie chciał być odmieniony, bo
– być może – czuł, że odprawia w ten sposób pokutę: ,,To mój problem, Geralt, moje życie
i moja kara. Nauczyłem się to znosić, przyzwyczaiłem się. Jak się pogorszy, też się przyzwyczaję. A jak się bardzo pogorszy, nie szukaj nikogo, przyjedź tu sam i skończ sprawę. Po
wiedźmińsku” (Ziarno prawdy, s. 75). Bestia z baśni nie wyjawia przyczyn czaru, jaki został
na niego rzucony, ale, jak wspomniano, opowieści fantastyczne wykorzystujące motywy
baśniowe próbują je urealniać, stąd opowieść Nivellena o wizycie w świątyni Lwiogłowego
pająka. Bohaterowi opowiadania została więc wymierzona surowa kara za złe postępowanie, dlatego nie budzi on takiego współczucia jak baśniowy protoplasta.
Kapłanka postanowiła zniszczyć życie Nivellena nie przez zamordowanie go w odwecie
(choć mogła to uczynić), ale nadając mu postać odrażającego stwora, dodatkowo obwarowując odczarowanie koniecznością znalezienia prawdziwej miłości. W klasycznej wersji baśni
Piękna jest w stanie opanować wstręt do potwora i dotrzeć do jego serca, przez co potrafi
go szczerze miłować. W wersji Sapkowskiego kobiety są zafascynowane zwierzęcą postacią
Nivellena i być może któraś potrafiłaby go pokochać 31, ale ludźmi rządzi tu w dużej mierze
chciwość – perspektywa dobrobytu i ożenku z wdowcem, właścicielem szynku, okazuje się
o wiele bardziej nęcąca aniżeli spędzenie reszty życia w pustym zamku z potworem. Kapłanka nie przewidziała jednak, że potwora jest w stanie pokochać szczerze drugi potwór,
który nie jest dla niego odstręczający z powodu nienaturalnego wyglądu 32. Dla Nivellena
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Według Katarzyny Kaczor niemożność pokochania Bestii przez kobiety jest jednym z elementów ,,urealniania” baśni, por.
tejże, dz. cyt., s. 120.
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związek z Vereeną był już wystarczającą nagrodą, nie potrzebował odmiany wyglądu aby
wiedzieć, że ich związek ma sens: ,,To nie jest kolejna kupiecka córka, Geralt, ani kolejna
próba szukania ziarna prawdy w starych bajędach. To coś poważnego. Kochamy się” (Ziarno
prawdy, s. 74). W baśniowym świecie ukoronowaniem tej miłości jest przemiana fizyczna,
która na powrót porządkuje relacje dobro=piękno, zło=brzydota. Bohater fantasy potrafi
być spełnionym nawet w momencie, gdy takiej symetrii nie ma. Dobrym odzwierciedleniem
tego stanu są słowa Brunona Bettelheima wprowadzające w omówienie cyklu baśni o narzeczonym lub narzeczonej zaklętych w zwierzę: „[…] człowiek wtedy przemienia się
w pełną istotę ludzką i urzeczywistnia wszystkie swoje możliwości, gdy nie tylko staje się
sobą, ale nadto zdolny jest pozostać sobą i być szczęśliwy w więzi z drugim człowiekiem” 33.
Pomimo niezgodnego z naturą wyglądu, Nivellen czuł się wreszcie pełnowartościowym
mężczyzną; takim również okazał się po przemianie. Istotnie, zwierzęca maska przysłaniała
tylko zupełnie ,,niepotwornego” młodzieńca o bladej cerze i błędnym wzroku.
Bettelheim podaje również trzy elementy baśni z cyklu narzeczonych zamienionych
w zwierzęta, które w kontekście opowiadania Sapkowskiego są godne rozważenia:
1) ,,w baśniach tych nie wiadomo, w jaki sposób i dlaczego narzeczony został przemieniony w zwierzę”;
2) ,,przemiana ta jest dziełem czarownicy, ale nie zostaje ona za ten niegodziwy uczynek ukarana”;
3) ,,osobą która sprawia, że bohaterka łączy się ze zwierzęciem, jest jej ojciec, młoda
dziewczyna bowiem czyni to z miłości do ojca lub przez posłuszeństwo wobec
niego; matka nie odgrywa w zewnętrznej warstwie tych opowieści żadnej ważnej
roli” 34.
Nie wiadomo, dlaczego Bestia z baśni stała się potworem, co tym bardziej wzmaga
współczucie w stosunku do tej postaci; zdaje się ona ofiarą okrutnego żartu lub zemsty za
nieodkryte winy, niekoniecznie samego bohatera. W opowiadaniu zostały podane i sposób,
i przyczyna przemiany Nivellena. Zostało to podyktowane, jak się wydaje, nie tylko koniecznością fabularnego uzasadnienia istnienia w świecie przedstawionym takiego typu potwora, ale również chęcią dodania ,,realności” dawnej opowieści (czyli zabiegu euhemeryzacji). Historia klątwy rzuconej na Nivellena jest szczątkowa i jednostronna, dlatego nie
można jej w pełni przyjąć; z powodu samotności bohatera nie mamy możliwości poznania
innej wersji wydarzeń, która pozwoliłaby zweryfikować jej prawdziwość.
Tym, co zostało z motywacji baśniowej jest z pewnością jej powiązanie ze sferą seksualności człowieka, o czym pisze Bettelheim. Według jego teorii baśnie o narzeczonych zaklętych w zwierzęta mają na celu ukazanie problemu seksualności i sposobów radzenia sobie z nią. Płciowość, a zwłaszcza popęd seksualny, będzie kojarzyć się dziecku ze sferą niebezpieczną, groźną, a więc – z dzikim zwierzęciem, stąd przemiana młodzieńca (rzadziej
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dziewczyny) w postać hybrydalną. Dlatego też nie wiadomo w tych baśniach, w jaki sposób
ani dlaczego osoba została zaczarowana; wydźwięk związany z płciowością pozostaje ukryty dla czytelnika, który zda sobie z niego sprawę poprzez nieświadome wiązanie 35. W opowiadaniu sfera ta jest ujawniona, a nawet przejaskrawiona poprzez pokazanie nieujarzmionej seksualności: młody Nivellen dokonał gwałtu na kapłance, równocześnie przekraczając
dwie, a nawet trzy granice: inicjacji seksualnej, kontaktu seksualnego wbrew woli drugiej
osoby oraz gwałtu zadanego opiekunce świątyni (ostatni element jest niepewny, gdyż nie
wiadomo, czy kapłanki owego chramu ślubowały czystość).
Drugą wiążąca się z powyższymi rozważaniami kwestią jest konieczna obecność kobiety jako tej, która dokonuje przemiany w potwora. W baśni jest to zazwyczaj zła wróżka
lub matka (częściej w przypadku zaklętych dziewcząt, jak w przykładowej baśni Kruk ze
zbioru braci Grimm). Postać kobieca jest tu elementem niezbędnym, jako że to matka narzuca pierwsze zakazy seksualne, bo jest zazwyczaj pierwszym wychowawcą 36. Również ze
względu na łączenie tej postaci z figurą matki, w baśni nie następuje jej ukaranie; według
amerykańskiego psychologa większość rodziców stosuje pewne formy nacisku i systemu
zakazów w związku z seksualnością najmłodszych, dlatego trudno za to wymierzać karę 37.
Symptomatyczne jest to, że w relacjach Nivellena dotyczących historii jego rodu pojawiają
się tylko przodkowie po mieczu (ojciec i ,,dziadunio”), a jedyną żeńską postacią, która została wspomniana, jest niania Lenka (o której ten wypowiada się niepochlebnie: ,,stara prukwa”). Nad płciowością młodego dziedzica zamku czuwali więc tylko brutalni, agresywni
mężczyźni, skłonni do rozbojów, mordów i bijatyk. Brak dobrego wzorca osobowego obu
płci sprawił, że Nivellen nie potrafił się odnaleźć w związku z żadną kobietą (był w stanie
zatrzymać je przy sobie tylko bogactwem i ,,innością”, która działała jak afrodyzjak) oraz
obawiał się, że poprzez odczarowanie powróci do stanu chorowitego, niezbornego i mało
męskiego nastolatka.
Sapkowski poruszył więc kwestię, która w baśni jest praktycznie nieobecna: różnicy
pomiędzy miłością a pożądaniem 38. Partnerki Nivellena cechowała początkowa nieufność,
z czasem przemieniona w rozpasanie erotyczne. Co ciekawe, symbolika i Pięknej, i wampirzyc w ogólności wiąże się z erotyką 39, jednak to partnerki ,,ludzkie” zostały pokazane
w sposób nacechowany negatywnie. Vereena była piękna w tajemniczy, frenetyczny sposób,
ale jej seksualny związek z Nivellenem nie został podkreślony, tak jak działo się to w przypadku wcześniejszych partnerek: Fenne, Ilki czy Venimiry. Istotne jest również pominięcie
kwestii czystości Vereeny. Nivellen oczekiwał przez pewien czas, że uratuje go ,,dziewiczy ca-

35

Por. tamże, s. 211 i nast.

36

Tamże, s. 212.

37

Tamże, s. 212.

38

Katarzyna Kaczor, dz. cyt., s. 120.

39

Tamże, s. 120.

72

73

Karolina Zastępska

łus”, jednak ostatecznie okazuje się, że dziewictwo nie miało żadnego znaczenia w odczarowywaniu mężczyzny. W baśni miłość jest z zasady dziewicza i spełniona w małżeństwie.
W Ziarnie prawdy rezygnuje się z tych punktów, stawiając na piedestale ,,prawdziwość” relacji. W świecie w którym niczego nie można być pewnym, owa ,,prawdziwość” jest tym
bardziej trudna do uzyskania, zweryfikowania i ocenienia, dlatego uśmiercenie wampirzycy
okazało się dla Geralta takie wstrząsające.
W świecie wiedźmina nie są ważne również sakramenty – nie ma jednego, generalnego
obrzędu ślubu ani wiodącej religii. Małżeństwa istnieją, nie są jednakże nierozerwalnie
związane z prawdziwością relacji. I tak jak w baśni ,,dziedzina płci staje się dostępna i akceptowana dopiero w małżeństwie, dzięki któremu sfera zdająca się mieć charakter zwierzęcy przemienia się w uświęconą więź między dwojgiem ludzi” 40, tak u Sapkowskiego takim wyznacznikiem prawdziwości relacji nie są więzy krwi, sakrament czy reguły prawne,
ale ,,coś więcej”. Opowiadania nie wyjaśniają, co jest źródłem prawdziwej miłości: przeznaczenie, wypowiedziane życzenie, nadzwyczajna Moc Natury czy może raczej szereg zazębiających się zdarzeń, przypadek pozwalający spotkać się dwóm osobom albo może ciężka
praca i łut szczęścia. W baśniach miłość jest nagrodą za odwagę, dobroć i mądrość bohatera
lub bohaterki, we współczesnej powieści jest ona celem ich dążeń 41. Ziarno, do którego dociera Sapkowski, nie dla każdego będzie takie samo, i to chyba świadczy o wartości tej rekonstrukcji.
Podsumowanie
Powyższe rozważania dotyczyły dwóch opowiadań z tomu Ostatnie życzenie. Andrzej Sapkowski wskazał w cytowanym już wywiadzie-rzece ze Stanisławem Beresiem, że konwencja jest fundamentem fabuły i nie można jej zniszczyć doszczętnie 42, jednak jego teksty pokazują, jak dużą swobodą twórczą dysponuje pisarz przy wykorzystywaniu motywów baśniowych. Powrócić należy do kategorii ,,antybaśni”, jaką zaproponowała Katarzyna Kaczor
w odniesieniu do opowiadań, w których pojawiają się ,,Piękne”. Tymi postaciami były strzyga, córka króla Foltesta z opowiadania Wiedźmin, Renfri z Mniejszego zła oraz Vereena
z Ziarna prawdy. Sapkowski odwraca schematy myślowe, którymi nasiąknęła czytelnicza
wyobraźnia pokoleń. Konsekwentnie stosuje jednak pewne reguły, którymi powinna rządzić się historia: nawet jeśli fantastyczna, to w ramach świata przedstawionego nie wszystko
jest dozwolone, a pozostawienie czegoś w tajemnicy i niedopowiedzeniu musi zostać usprawiedliwione, chociażby poprzez niedoinformowanie samego bohatera.
Możliwie najszerzej należy również umotywować działania postaci i ich stan zaznaczony w tekście; znane z baśni elementy mogą zostać zachowane lub rozbite, ale należy oca-
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lić schemat konstrukcyjny, który pozwoli na odwołanie się do konkretnego utworu. Fantastyka w wydaniu Sapkowskiego rezygnuje z moralizatorstwa, bo życie może się toczyć niekorzystnie zarówno dla postaci, które czymś zawiniły, jak i dla tych, które były najzupełniej
niewinne, a zostały z góry skazane śmierć. Nie zawsze zwycięży tu prawda, ale też nie zawsze odnajdzie się ją tam, gdzie zdaje się ona ukrywać. Zabiegi, którym poddaje Sapkowski
elementy znane z tekstów kultury, Weronika Kostecka nazywa ,,odważną rekontekstualizacją” 43, w której w przypadku Mniejszego zła ,,na plan pierwszy wysuwa się dylemat etyczny
Stregobora i Geralta” 44, a intertekstualne zabawy stanowią tło fabularne. Owa rekontekstualizacja jest przez badaczkę łączona z innymi elementami gry z tradycją literacką, podejmowanej przez pisarzy, które zsyntetyzować można w trzy główne archigry, które wymieniły
Materska i Popiołek (te badaczki nie sytuują jednak autora w kręgu pisarzy postmodernistycznych, tak jak robi to Kostecka, tłumacząc, że jego styl nawiązuje tylko do ,,ukochanych”
przez postmodernistów chwytów). Tymi grami są:
1) gra z t ym , c o był o – charakteryzująca się wciąganiem czytelnika w pułapki myślowe, które wynikają z bezrefleksyjnego przypisywania sygnałom baśniowym ich
pierwotnej roli i statusu, jaki posiadają w tekście ,,oryginalnym”;
2) gra z j ęz yk ie m – bazująca na zabawie w tworzenie nowych słów i języków, zaburzaniu reguły decorum (mówienie o magii żargonem naukowym czy gwarą o rzeczach rycerskich), parodiowaniu i trawestacji wypowiedzi;
3) gra z c z yt el n iki em – rozbijająca wyobrażenia czytelnicze poprzez intertekstualne nawiązania i stawianie problemów w nowym, zaskakującym kontekście oraz
rozbudzanie w czytelniku wątpliwości dotyczących czytanej opowieści 45.
Omawiane opowiadania opierają się głównie na stosowaniu retellingu, czyli opowiadaniu ,,na nowo” znanych (lub nieznanych) historii, legend, baśni. Wymaga ono tego, by możliwie najwięcej elementów ,,urealnić”, również poprzez poddawanie tekstu zabiegom euhemeryzacji, czyli stopniowemu eliminowaniu elementów bajkowości. Dla przykładu, magia
wprawdzie jest tu prawem fizycznym, ale nie ma już miejsca na bezrefleksyjne przyjmowanie baśniowego rozumienia czarów: znane z bajek magicznych elementy zostają zamienione w bardziej ,,naukowe” odpowiedniki, miotła zastępowana jest teleportacją (chociaż
wynik jest taki sam: niezgodne z prawami ,,naszego” świata przemieszczenie się w przestrzeni), a szklane kule: przez profesjonalnie brzmiące ,,megaskopy”. Jednocześnie jednak,
jak zaznacza Marek Pustowaruk, motywacje pseudonaukowe są tylko zasadą i nie wymagają ścisłej realizacji, zagłębiania się w tajniki na przykład sztuki magicznej czy mutacji
wiedźmińskich. W opowiadaniach jest to usprawiedliwiane właśnie kwestią profesjonalizmu czarodziejów i wiedźminów: wiedzę na temat magii i świata nadnaturalnego (również
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świata potworów) zdobywają oni w ciągu wieloletniej nauki, treningów, przygotowań,
a wszystkie te elementy owiane są zawodową tajemnicą. Oczywiście pojawiają się w opowiadaniach i sadze dookreślenia reguł rządzących światem magii, ale ukazane są głównie
w momencie nauki Ciri w świątyni Melitele oraz podczas wędrówki bohaterki przez pustynię i później, w świecie Ludu Olch; w opowiadaniach magia występuje raczej rzadko, dlatego nie istnieje konieczność ciągłego jej uzasadniania. Sapkowski zręcznie wplata w tekst
narracji zasady rządzące czarami, jednocześnie dość często dyskredytując pozycję czarodziejów (jak ma to miejsce w przypadku Stregobora czy Istredda). W efekcie, retelling opowieści
o Królewnie Śnieżce oraz Pięknej i Bestii pozwala czytelnikowi zajrzeć za przesłonę znanej fabuły
i przypuszczać, co mogło lec u podstaw danych wyobrażeń.
Interesującym sposobem konstruowania postaci jest zaprzeczanie spodziewanemu stereotypowi poprzez kwestionowanie cech najbardziej konstytutywnych dla danego wyobrażenia: wampir Regis jest krwiopijcą-abstynentem, smok jest łagodnym stworzeniem,
które chroni gatunek, Królewna Śnieżka nie jest niewinną i uciśnioną dziewicą, a żądną zemsty walkirią, Mała Syrenka nie chce cierpieć w milczeniu, lecz dąży do realizacji w miłości,
piękna czarodziejka jest w rzeczywistości okropną czarownicą, a straszliwy potwór – sympatycznym mężczyzną. Każda taka zmiana jest ważna, bo powoduje wrażenie przełamania
znanej narracji: czytelnik, który poprzez sygnały wysyłane przez tekst przygotował się na
schematyczną powierzchowność Śnieżki, spotyka się z zupełnie innym opisem wyglądu tej
postaci. Oczywiście, odbiorca nie powinien się czuć rozczarowany faktem tak kardynalnych zmian: mają one służyć zabawie i grze w znane-rozpoznane. Świata tego nie buduje
jednak Sapkowski zupełnie na opak – funkcjonują tu uniwersalia związane z brutalną prawdą
o rzeczywistości: niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku, zawodowiec za wykonaną
pracę musi otrzymać obiecaną – pieniężną – zapłatę, prawdziwy potwór nie będzie miał litości
dla bohatera, a wojenna machina nie zatrzyma się, aż zbierze krwawe żniwo, nawet jeśli ucierpią na tym niewinni. Tym bardziej zaskakujące są wszystkie przejawy dobrego serca, przyjaźni oraz czułości i tym cenniejsze relacje z ludźmi, którym można zaufać.
Strategie twórcze powiązane z konstruowaniem fabuły związane są ze wspomnianymi
trzema grami. Owe gry bazują również na rozbijaniu stereotypów wszelkiego rodzaju, od
wyobrażeń o postaciach, przez symboliczne elementy, aż po stereotypy fabularne. Jak zauważają Materska i Popiołek, Sapkowski wie, że stereotypy myślowe istnieją i z nimi nie walczy, ale raczej je kwestionuje. Nie zawsze jednak rozbija i niszczy dane wyobrażenie, często
wiele kwestii dopowiada – kwestii, nad którymi czytelnik legendy, baśni czy opowieści nie
zastanawia się w toku lektury. Rozbijanie i kwestionowane jest przede wszystkim zakończenie danej historii, nie zawsze zgodnie z oryginałem – szczęśliwe oraz charakter bohaterów baśniowo-legendowych, którzy tutaj zyskują głos i okazują się być bardzo ludzcy
w swoich przywarach i niedoskonałościach charakterologicznych.
Tom Ostatnie życzenie pozostawił w historii literatury teksty, które opowiadają na nowo
niewyczerpane w możliwościach konfiguracji treści, przybliżając czytelnikowi możliwą
pierwotną i „prawdziwą” wersję wydarzeń. A być może jest to kolejna gra, jaką autor podjął,
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wprowadzając czytelnika w błędne koło wiecznych poszukiwań pratekstu. Opowiadania
o wiedźminie to niewątpliwie świat marzeń, tęsknot i czarownych opowieści: marzeń Geralta o pełnym człowieczeństwie, tęsknot Yennefer za macierzyństwem oraz cudownych
i (czasem) pożytecznych ballad Jaskra, ale i marzeń i tęsknot za tym, że nie ma granic możliwości. Sapkowski opowiada czarowną historię, która – czytana na nowo – nie będzie
miała końca.
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Groza w nieco innej odsłonie
O książce „Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana” oraz badaniach nad dziecięcą literaturą grozy rozmawiają Katarzyna Slany i Ksenia Olkusz

Ksenia Olkusz: Jesteś specjalistką z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz autorką książki Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana. Powiedz, proszę, co Cię zainspirowało do badania grozy dla dzieci?
Katarzyna Slany: Poszukiwałam tematu, który nie był omawiany przez badaczy literatury dziecięcej, zwłaszcza na gruncie polskim i który stałby się
moją domeną. Zależało mi na temacie ważnym, interesującym i rozwijającym, za sprawą którego wniosłabym cos nowatorskiego do polskich badań
nad literaturą dziecięcą. Groza jest niezwykle pojemna i „wielobarwna”. Można interesująco interpretować i reinterpretować siatkę proponowanych przez
nią obrazów. Wiedziałam, że zawsze będę mogła do niej naukowo wracać,
że będą powstawały coraz lepsze i ciekawsze teksty grozy dla dzieci, które
staną się pożywką dla mojej wyobraźni jako czytelniczki i badaczki. Groza
dla dzieci jest też moją przepustką do literatury i filmu grozy, które nie są
przeznaczone dla dzieci, do których zawsze się odwołuję, ponieważ nie
wyobrażam sobie pisać o grozie dziecięcej bez znajomości i odniesienia do
grozy dla dorosłych. Podobnie jest z opracowaniami naukowymi o grozie
i horrorze, które uwielbiam, z pasją gromadzę i wykorzystuję w badaniu
tekstów grozy dla dzieci. W skrystalizowaniu tematu, który pierwotnie
dotyczył powieści grozy dla dzieci, pomogła mi profesor Alicja Baluch, od
której przejęłam metodologię, czyli krytykę archetypowo-mitograficzną,
bardzo przydatną w badaniach nad literaturą dziecięcą.

Creatio Fantastica 2016, nr 2 (53), ss. 79-88.
Tekst dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie. Wersja elektroniczna artykułu jest referencyjna.
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Ksenia Olkusz: Jak długo powstawała książka?
Katarzyna Slany: Pierwotnie była to praca doktorska, którą pisałam z różną systematycznością w czasie czteroletnich studiów doktoranckich. Kiedy okazało się, że może stać się książką (było to już po podjęciu przeze mnie
pracy w uczelni), pracowałam nad nią bardzo intensywnie jeszcze rok ze
szczególnym uwzględnieniem inspirujących opracowań zagranicznych i metodologii.
Ksenia Olkusz: Jak zbierałaś materiały?
Katarzyna Slany: Zanim zebrałam materiał literacki, skrupulatnie przygotowałam metodologię, która z jednej strony zawęziła materiał badawczy,
z drugiej wytyczyła ścieżkę ściśle związaną z krytyką archetypową. Wiedzie ona od form prostych, czyli baśni magicznych przez baśnie literackie,
powieści oniryczne i fantazmatyczne do wyrazistych, współczesnych przykładów tekstów grozy dla dzieci, mieszczących się w konwencji fantazmatycznej i fantastycznej. Nie mogłam pominąć klasyki literatury dziecięcej
i to było dla mnie wyzwanie, gdyż wydawać się może, że o tej klasyce już
wszystko napisano. Musiałam też zmierzyć się z poszukiwaniem elementów
grozy w tekstach, których nie lubię, takich jak Alicja w Krainie Czarów Lewisa
Carrolla. Jednak niedaleko pada groteska od grozy i właśnie nurt mrocznej
groteski okazał się w tym przypadku cennym kluczem interpretacyjnym. Najwięcej satysfakcji dało mi poszukiwanie znaczących przykładów literatury
współczesnej i budowanie ich interpretacji z perspektywy krytyki archetypowej. Warto dodać, że nie jest to praca historyczno-literacka, lecz interpretacyjna, dlatego zależało mi na dobraniu różnych utworów, które mocno podkreślą wielowymiarowość grozy w literaturze dziecięcej i będą dla dzieci rozpoznawalne. Jeżeli chodzi o opracowania naukowe to bardzo cenne okazały się pozycje zagraniczne, które już od lat sześćdziesiątych XX wieku eksplorują grozę w literaturze dziecięcej, szczególnie w baśniach.
Ksenia Olkusz: Powiedz mi: dzieci lubią się bać?
Katarzyna Slany: Na to pytanie inaczej odpowie psycholog czy pedagog,
a inaczej badaczka literatury dziecięcej, czyli ja. Jeżeli przyjrzymy się rozwojowi literatury dziecięcej to kategorie takie jak: groteska, groza, turpizm,
makabra, motywy skatologiczne, sadystyczne są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych przez dzieci. Ilość tekstów grozy dla dzieci rośnie,
są omawiane w mediach, prasie, powstają na ich bazie kultowe filmy, a to
wszystko za sprawą dzieci, które wnoszą je na literacki piedestał. Możemy
mówić o pojawieniu się powieści grozy dla dzieci, które mieszczą się w ramach tradycyjnej fantastyki grozy, ale nie tylko. Istnieją teksty schizoidalne,
tworzone przez znawców formuły horroru i grozy. Ich odbiorcą jest dziecko, które lubi odczuwać strach, dlatego intuicyjnie szuka tekstów opartych
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na „grze ze strachem” omawianej przez Rogera Caillois. Gra ta, jak sama nazwa wskazuje, gwarantuje czytelnikowi wejście w świat grozy traktowanej
jako fikcja przy możliwości wyjścia z niego w dowolnym momencie. To
spostrzeżenie odnosi się do dzieci w starszym wieku szkolnym. Spójrzmy
jednak na dzieci w wieku przedszkolnym. Lubią one brać udział w zabawach w „banie się” i „straszenie się”, podczas których wymyślają makabryczne i horrorystyczne wierszyki. W tych improwizowanych wierszach naigrywają się ze strachów, upiorów, dzieciożerców i złych dorosłych. Karnawalizują strach, terapeutyzują go poprzez jowialny żart. Jerzy Cieślikowski pisał, że dzieci uwielbiają straszyć się nawzajem, odczuwają przy tym
dreszcz rozkoszy. Joanna Papuzińska dodaje, że dzieci rozbrajają grozę poprzez sceny absurdalne, makabrę ukazują w scenerii „na opak”, czego świadectwem jest folklor dziecięcy. Długo by o tym mówić, wszystko opisałam
w książce. Warto przywołać refleksję Antoniego Kępińskiego, który pisał,
że dzieci mają duże zapotrzebowanie na grozę. Potrafią ją poprzez zabawy
i samodzielne poetyzowanie neutralizować, co sprawia, że niejasne lęki zamieniają się w namacalne, oswojone strachy.
Ksenia Olkusz: Czy dziecku potrzebna jest groza? Nie szkodzi mu
kontakt z nią?
Katarzyna Slany: Mogę mówić tylko o grozie literackiej, pytanie to bowiem
jest trudne i pozostanę w roli badaczki literatury, próbując na nie odpowiedzieć. W książce staram się udowodnić, że nie powinny powstawać utwory dla dzieci wolne od klimatu grozy, gdyż strach jest jednym z pierwszych przejawów życia emocjonalnego człowieka. Bruno Bettelheim, psychoanalityk, autor książki Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach
baśni, twierdził, że dziecko ma świadomość istnienia grozy i zła, dlatego
narzucanie mu sztucznie idyllicznych wizji świata i człowieka budzi w nim
niepokój, gdyż obawia się własnych myśli i pragnień. Źle jest zatem, gdy
pozbawiamy dziecko możliwości słuchania i czytania tekstów ufundowanych na estetyce grozy, ponieważ ma ono wówczas poczucie, że jedno jedyne fascynuje się grozą, odczuwa strach i pokusy. Hans Christian Andersen, mój ukochany pisarz, na przykładzie biografii dziecięcej Kaja, wspaniale
pokazał, jak rodzi się mroczna wyobraźniowość dziecka i że lubi ono być
uwodzone przez grozę, fascynuje się nią. Królowa Śniegu, fantazmat grozy,
uwodzi Kaja, stygmatyzuje go wampirycznym pocałunkiem-ukąszeniem,
zaś Kaj porzuca raj dzieciństwa, aby uciec z nią do mrocznej krainy. Autorzy, których teksty prezentuję, udowadniają, że istnieją różne oblicza grozy
i dziecko ma prawo o niej fantazjować, gdyż dzieciństwo jestem etapem, na
którym wyobraźnia potrzebuje takiej strawy. Najlepsze utwory grozy dla
dzieci to te, które mówią o niej językiem wyobraźniowym, symbolicznym,
który dziecko intuicyjnie potrafi odczytać. Dzieci integrują grozę i mierzą
się z nią poprzez tekstowe zbliżenie się do niej, dzięki czemu oswajają lęki,
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stawiają im czoło. Kontakt z grozą literacką, symboliczną, archetypiczną nigdy nikomu nie szkodził, niezależnie od wieku. Inna sprawa, istnieją różne
osobowości, różne stopnie wrażliwości, w każdym z nas rozwijają się inne
upodobania czytelnicze. Dlatego dziecko samo da nam znać, czy grozy literackiej potrzebuje, jeśli nie – podobnie jak dorosły, który nie lubi horrorów, podąża swoją ścieżką literacką, tworzy własną bibliotekę (dosłowną
i symboliczną), ważne, żeby ona w ogóle była.
Ksenia Olkusz: Gdzie szukać źródeł grozy dla dzieci?
Katarzyna Slany: Źródeł grozy dla dzieci poszukiwać trzeba na pewno w baśniach ludowych (w ogóle w folklorze ludowym, pedagogice ludowej) i literackich. Tematologia baśniowa jest żywa w literaturze dziecięcej, zaś topika grozy coraz częściej reinterpretowana lub przywoływana w baśniach
postmodernistycznych, powieściach grozy dla dzieci i w popularnych picture
bookach dla najmłodszych. Poszukiwać jej też trzeba w dziewiętnastowiecznej „pedagogice strachu”, pod wpływem której powstawały utwory mające
na celu zastraszenie dziecka, wymuszenie na nim posłuszeństwa i uległości
właśnie poprzez poetykę grozy oraz słynny trójelementowy model fabularny: przestroga, złamanie zakazu i kara. Warto przywołać tu Złotą Różdżkę
Heinricha Hoffmanna, zbiór wierszy o dzieciach, które spotkała straszna
kara np. śmierć za niezjedzenie zupy, katorżnicze bicie za fochy przy stole,
spalanie na proch za zabawę ogniem i inne. Dziś poetyka tekstów spod znaku „czarnej pedagogiki” jest reinterpretowana i prezentowana dziecku w sposób ironiczny. Co więcej, dziecko samo może przedrzeźniać dawne teksty
i ich poetykę opartą na okrucieństwie. Źródeł grozy dla dzieci szukać trzeba
też w folklorze dziecięcym, czyli w zabawach dzieci w „straszenie się”, „banie się”, którym towarzyszą wymyślane przez nie makabreski, mroczne wierszyki polegające na ośmieszaniu strachu. Na strategiach wypracowanych
przez folklor dziecięcy bazuje współczesna dziecięca powieść grozy, która
korzysta z grozy ludycznej, parodystycznej, karykaturalnej oraz z dziecięcego zamiłowania do osłabiania mocy strachu. Warto też szukać grozy dla
dzieci w gotycyzmie i horrorze, które zostają zaadaptowane na grunt mrocznych powieści dziecięcych. Ulokowanie ich w świecie dziecka jest zauważalnym dysonansem, co sprzyja budowaniu nastroju mrocznego, tworzenia pejzażu strachu i wprowadzaniu groteskowo-strasznych perypetii, które kończą się upadkiem prześladowcy i zwycięstwem dziecka.
Ksenia Olkusz: Jak funkcjonuje groza w baśniach? Jaki ma cel?
Katarzyna Slany: Groza w baśniach magicznych/ludowych stanowi istotny element organizujący fabułę. W wersjach Grimmów, którzy znacznie uprościli wersje ludowe, czasami dokonali w ich obrębie sporych zmian, groza
ma dość figuratywny charakter. Została mocno zinfantylizowana i pełni funkcję kompensacyjną jak przykładowo w Bajce o jednym takim, co wyruszył w świat
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żeby strach poznać. Jednocześnie, jak udowadnia Maria Tatar, Grimmowie
w wielu opowieściach wykorzystali „pedagogikę strachu”, represyjną wobec
przejawów dziecięcego nieposłuszeństwa, pełniącą funkcję wychowawczą.
Mamy tu chociażby takie baśnie jak Dziecko Matki Boskiej, fabuła bliska mrocznej opowieści o seryjnym mordercy Sinobrodym ze zbioru Perraulta, Baba
Jaga, w której dziewczynka zagląda do chatki czarownicy i zostaje za karę zamieniona w płonące w kominku drewno czy Uparte dziecko, gdzie nieposłusznego malca Bóg karze śmiertelną chorobą. Chłopiec nawet po śmierci jest
uparty, gdyż wystawia rękę z mogiły. W końcu matka chłoszcze rękę rózgą
i wtedy nastaje spokój. W mojej książce postrzegam jednak baśnie jako teksty transgresyjne i przypominam, że wersje ustne nie były kierowane do dzieci.
Baśnie jako narracje ludowe mają bogatą siatkę obrazów grozy, do których
zalicza się m.in. gwałt, kanibalizm, morderstwo, kazirodztwo, okrucieństwo, drastyczna śmierć, groźny inny, wilkołactwo, wampiryzm czy obłęd. Na
wybranych baśniowych przykładach pokazuję te mroczne obrazy, tak dobrze nam znane z współczesnego horroru. Wywodzą się one z tekstów archaicznych, między innymi baśni, które czas przestać infantylizować i sprowadzać do rangi form prostych dla dzieci. Nawet jeżeli są one nam znane
głównie w wersjach Grimmów i za ich sprawą weszły do literatury dziecięcej, pamiętajmy, że w wersjach oralnych obrazy grozy odgrywały dominującą rolę.
Ksenia Olkusz: Jak bardzo współczesne teksty grozy adresowane do
dzieci różnią się od tych dawniejszych?
Katarzyna Slany: Według mnie we współczesnych tekstach grozy dla dzieci strach zaczyna pełnić funkcję autoteliczną. Pozwala się odbiorcy dziecięcemu cieszyć grozą – po prostu. Nie traktuje się go protekcjonalnie, nie roztacza nad nim fałszywego płaszcza ochronnego. Autorzy zaczynają mieć świadomość, że dziecko podobnie jak dorosły potrzebuje w tekście emocji bardzo intensywnych, ujętych w poetykę horroru, strachu czasami pozbawionego racjonalnego uzasadnienia, mrocznej fantastyki, dusznego oniryzmu,
tajemnicy, nieprzeniknionego, oprawy nocnej. Nie lubi za to sztucznego literackiego lukru – „łaszących” się do niego uładzonych wizji świata czy mentorów, którzy pokazują, że wszystkie problemy da się rozwiązać (pisała o tym
znakomicie Ursula le Guin). Groza przestaje mieć funkcję wychowawczą,
jak to było w pedagogice ludowej i w dziewiętnastowiecznej „czarnej pedagogice”. Nie służy już projektowaniu sztucznie idyllicznej osobowości dziecięcej. Nie wymusza postaw, zachowań. Popularny w „czarnej pedagogice”
motyw fabularny: przestroga rodzica – nieposłuszeństwo dziecka – drastyczna kara (śmierć, odcięcie placów, katowanie itp.) jest parodiowane i wyśmiewane, właśnie z perspektywy dziecka. Współcześnie najwięcej powstaje książek dla dzieci, w których pojawia się groza ludyczna, groteskowa,
traktowana intertekstualnie. Ich autorzy widzą w dziecku partnera dialogu
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literackiego i pozwalają mu samodzielnie dekodować symbolikę grozy. Dziecięcy odbiorca może egzorcyzmować grozę śmiechem, dotyczy to oczywiście tekstów dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dzieci przekonują się,
że groza nie jest tematem tabu, że często teksty grozy są bardzo wartościowe
i gdyby przyjrzeć się literaturze w ogóle, to najlepsze utwory, nie tylko dla
dzieci, posługują się poetyką grozy i groteski. Współczesna literatura grozy
dla dzieci zwraca uwagę czytelnika na fakt, że groza jest istotną kategorią
estetyczną, wpisaną w teksty kultury i należy do zjawisk wartych uwagi i namysłu. Istnieje też grupa tekstów, które w wyrafinowany sposób operują poetyką grozy, autentycznie straszą czytelnika dziecięcego bądź młodzieżowego. Kreują schizoidalnych, sobowtórzych bohaterów dziecięcych, przykładowo Koralina Neila Gaimana, której poetykę nazywam „fantazmatem
frenetycznym”. To pozycja dla odbiorcy, który nie tylko interesuje się grozą,
ale chce ją interpretować, szukać znaczących obrazów, bawić się wraz z autorem możliwością różnorodnych interpretacji. Widać też progres na gruncie polskim, przykładowo twórczość Grzegorza Gortata, który nie boi się
mocno zarysować fabułę, czym daje świadectwo znajomości formuły grozy i horroru.
Ksenia Olkusz: Na jakich tekstach pracowałaś, żeby pokazać literacką grozę dla dzieci?
Katarzyna Slany: Pracowałam na baśniach magicznych zebranych i spisanych przez Charlesa Perraulta i braci Grimm, jako że zbiory te uznawane są
za formy proste, dające podwaliny pod literaturę dla dzieci. Nie szukałam
w nich jednak grozy dla dzieci, gdyż, jak wszyscy wiemy, pierwotnie baśnie
ludowe nie były opowiadane dzieciom ani wymyślane z myślą o dzieciach.
Nawet pierwsza edycja baśni Grimmów nie była kierowana do dzieci, wielka
szkoda, że nie została przetłumaczona dotąd na język polski (polecam jej
angielskie wydanie opracowane przez Jacka Zipesa). Obecna w niej tematologia grozy i okrucieństwa stanowi wyraźną dominantę świata baśniowego, co odkrywają współcześni reinterpretatorzy baśni m.in. Angela Carter,
której postmodernistyczne baśnie kontekstowo analizuję. Warto przypominać, że baśnie to teksty należące do folkloru ludowego (ich wersje ustne
są stale przywoływane), dlatego upraszczanie zawartej w nich grozy lub całkowite odzieranie ich z niej jest wbrew ich pierwotnej naturze. Udowodnili
to Pierre Péju, Jack Zipes, Robert Darnton, Maria Tatar czy Christina Bacchilega. Wiemy też, że kolejne edycje swoich baśni Grimmowie dedykowali dzieciom i stworzyli wersje „dla dzieci”. Chcę jednak, żeby czytelnicy
mojej książki widzieli w baśniach teksty kultury, będące źródłem uniwersalnych archetypów grozy i sytuacji transgresyjnych. Następnie na warsztat wzięłam baśnie literackie Andersena, w którego utworach również poszukiwałam grozy poważnej, wieloznacznej, związanej z jego biografią oraz
indywidualną filozofią życiową, w której nie brak było rozpaczy, smutku,
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lęku. Wytypowałam szereg utworów, które można interpretować w kontekście grozy romantycznej i w odniesieniu do fantastyki Ernsta T. A. Hoffmanna. To jednak tylko jedna z możliwości! U Andersena najbardziej ciekawił mnie świat jego własnych lęków i swoisty pesymizm, który sprawia,
że odbiorca tych opowieści, zwłaszcza późniejszych, jest wielce niejednoznaczny. Czy Andersen był pisarzem dla dzieci? Odkrywając różne oblicza
grozy w jego tekstach, staram się pokazać, że niekoniecznie i że Andersen
generuje lęki, z którymi dorosłym nie jest łatwo oswoić się. Istotna jest też
dla mnie obecna w jego baśniach wizja fatum w skali mikro (jednostkowej)
i w skali makro (kosmicznej), brak szczęśliwych zakończeń, fatalizm oraz
śmierć i bohater – egzystencjalny odmieniec, któremu przypisuje autor tragiczną biografię. Kolejną grupą tekstów były powieści oniryczne i fantazmatyczne E. T. A. Hoffmanna Dziadek do orzechów i Mysi Król, obie części Alicji
Lewisa Carrolla oraz obie wersje Piotrusia Pana Jamesa M. Barriego. Tutaj
interesowała mnie ciemna groteska, schizoidalność, perwersja, mroczne oblicze karnawału, subwersywne dzieciństwo, tricksterska natura bohaterów,
które to tematy są ściśle z grozą powiązane. I ponownie, teksty te nie były
dla mnie przykładem grozy dla dzieci, gdyż wpisują się w poetykę mrocznej karnawalizacji i subwersji dzieciństwa, co sprawia, że są niejednoznaczne
w odbiorze, a tym samym istnieje możliwość ich dojrzałej interpretacji. Dopiero po omówieniu klasyki literatury dziecięcej badałam literacką grozę
dla dzieci. Prezentowałam ją na przykładach zaczerpniętych z folkloru dziecięcego, czyli improwizowanych przez dzieci makabreskach, strasznych wierszykach, groteskach. Folklor dziecięcy otworzył mi drogę do ludycznej literatury grozy dla dzieci, czyli karnawałowych dziecięcych powieści grozy
od tekstów Roalda Dahla począwszy na powieściach Lemony Snicketa, Philipa Ardagha i Iana Ogilvy skończywszy. Groza skarnawalizowana jest dominującym nurtem we współczesnej literaturze dziecięcej. Teksty te funkcjonują na pograniczu fabuły intrygonośnej i fantastyki grozy z elementami
turpizmu i czarnej groteski podszytej błazeństwem, absurdem i baśniowością. Omawiałam też intertekstualne teksty o potworach m.in. Pazurzaka Margarity del Mazo i serię „Skrzynka Potworów” Enrica Llucha. Monstruarium
ludyczne pomaga dzieciom w oswajaniu lęków, ale też uczy je gier intertekstualnych, które pozwalają im swobodnie mediować między dawnym repertuarem strachu a tym nowoczesnym (np. wampirek, który nie jest krwiopijcą). Trudno mi nie przywołać kanonicznych książek Maurice’a Sendaka
m.in. Tam, gdzie żyją dzikie stwory czy In the Night Kitchen, które dały podwaliny pod współczesną monsterolgię dziecięcą. Omawiam też silnie gotycyzujące Opowiadania grozy Wuja Mortimera Chrisa Priestleya jako przykład
tradycyjnej grozy kierowanej do dzieci w wieku szkolnym. Eksploruję ponowoczesny topos ducha dziecka, mroczne locus horridus, czyli nawiedzone
domostwo i archetyp uwodzenia dziecka przez zło. Kontekstem są dziewięt-
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nastowieczne utwory dla dzieci H. Hoffmanna. Teksty tego rodzaju epatowały morderstwami dzieci, torturami i strasznymi karami oraz potwornymi
osobami dorosłych czy potworów. Przykładowo w Maksie i Morycu Wilhelma Busha mali psotnicy zostają zmieleni w młynie i zjedzeni przez gęsi przy
wielkiej satysfakcji dorosłych, którzy zorganizowali na nich skuteczną ob.ławę. Omawiam też poetykę „literatury mroku” – termin Joanny Papuzińskiej, m.in. Władcę Pierścieni J. R. R. Tolkiena i cykl o Harrym Potterze J. K.
Rowling, ale tylko w ramach zarysowania problematyki tego typu tekstów.
Finał to tryptyk sobowtórzy, tak nazwałam trzy teksty grozy dla dzieci Neila Gaimana: Wilki w ścianach, Koralinę i Lustrzaną maskę. Wykorzystuję do
interpretacji tych tekstów metodologię archetypową Carla Gustawa Junga
i Gastona Bachelarda, koncepcję powieści fantazmatycznej Erazma Kuźmy
i archetyp sobowtóra tak istotny dla literatury grozy. To studium interpretacyjne alternatywne wobec tradycyjnych ujęć prozy Gaimana popularnych
na gruncie polskich badań nad dziecięcą.
Ksenia Olkusz: Czemu nie przywołujesz polskich przykładów grozy
dla dzieci?
Katarzyna Slany: W Polsce, o czym pisze m.in. Stefania Wortman, bardzo
długo opracowywano baśnie ludowe, tak aby obecną w nich grozę oswoić
albo się jej po prostu pozbyć. Zmieniano kluczowe sceny, finały, aby „chronić” psychikę dziecięcą. Przywołana badaczka prowadziła zajęcia w bibliotece i czytała dzieciom baśnie, celowo pomijając drastyczne fragmenty, tymczasem, jak wspomina, dzieci o nie prosiły! Domagały się ich! Chciały usłyszeć o strasznym łożu przygotowanym dla zbója Madeja (mnie jako dziecko też ono fascynowało!) albo o głazie, który spadł na głowę złej macosze.
Maria Tatar wielokrotnie podkreśla, że dzieci uwielbiają Krzak jałowca (zbiór
Grimmów), gdzie macocha odcina pasierbowi głowę, robi z niego potrawkę, którą ojciec ze smakiem zjada, na końcu zaś spada jej na głowę głaz! I tu
wracamy do wcześniejszych pytań, o to, czy dzieci lubią grozę! Lubią! Dorośli w Polsce jednak, pedagodzy, nauczyciele, czasami badacze literatury
dla dzieci, a zwłaszcza rodzice nie lubią, gdy dzieci lubią grozę. Polskie dzieci
winny lubić sielanki! Dlatego mało tej grozy w polskiej literaturze dla dzieci
nawet dziś. Gdybym pisała tę książkę teraz, a nie kilka lat temu, omówiłabym
grozę na przykładach polskich lub dołączyłabym wybrane teksty do konkretnych omówień. Z drugiej strony mam poczucie, że wybrałam utwory
reprezentatywne, zaś zastosowana metodologia doprowadziłaby mnie do takich samych wniosków w przypadku analizy utworów polskich. Nasi autorzy dopiero teraz zaczynają na serio mierzyć się z grozą, do tej pory bardzo ją „upupiali”. Lubię na przykład książki Stanisława Pagaczewskiego, choćby Gospodę pod Upiorkiem, ale to bardzo ludyczny utwór. Poetykę grozy i groteski znalazłam m.in. w Kajtusiu Czarodzieju Janusza Korczaka czy w Panu Kleksie Jana Brzechwy. Są tam interesujące sceny, np. Kajtuś, który na mocy wiary
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w magię próbuje wskrzesić babcię z grobu, czy Pan Kleks jako szalony mag,
Trickster, który zgadza się na powołanie do życia koszmarnej lalki, Alojzego.
O obu tekstach napisałam artykuły. Szeroko omówione są utwory Bolesława
Leśmiana (Klechdy sezamowe i Przygody Sindbada Żeglarza). Współcześni polscy pisarze, jeśli mowa o grozie, dopiero raczkują. Wyszedł np. Czarny Młyn
Marcina Szczygielskiego (wg mnie dobry tytuł i pomysł, słaba realizacja, pod
koniec fabuła się sypie, a poetyka grozy znika), Wroniec Jacka Dukaja (wykorzystanie symboliki grozy do omówienia stanu wojennego) czy zabawne
Strachopolis Doroty Wieczorek. Ludyczna groza to też Buba, córka Belzebuba i Widma z ulicy Wydmowej Kaliny Jerzykowskiej. Osobiście lubię serię „Lepiej w to uwierz!” Grzegorza Gortata, to są dobre powieści grozy dla dzieci.
Dwa pierwsze tomy polecam! I polecam też Królową Ptaków Zofii Beszczyńskiej, która posługuje się surrealną poetyką z elementami grozy i jest znakomita. Jednak groza w polskiej literaturze dziecięcej nie jest jeszcze popularna, choć młodzi czytelnicy bardzo jej potrzebują.
Ksenia Olkusz: Całkiem tego sporo! A powiedz mi, czy groza dla dzieci
jest badawczo dobrze rozpoznana?
Katarzyna Slany: Na gruncie polskim jest mało rozpoznana, mam nadzieję, że za sprawą mojej książki się to zmieni…
Ksenia Olkusz: Nie mam co do tego wątpliwości, Kasiu…
Katarzyna Slany: ...Na zachodzie jest to temat szeroko opracowany, chociaż muszę przyznać, że moja propozycja metodologiczna nie pojawia się
w żadnym ze znanych mi opracowań, chyba że w formie szczątkowej. Starałam się w zaproponowanych przeze mnie interpretacjach zakwestionować infantylne myślenie o klasyce literatury dziecięcej, wyjąwszy sytuacje,
gdy była to infantylizacja zamierzona przez autorów, jaką możemy zaobserwować na przykładach ludycznej odmiany grozy dla dzieci. Jednak głównym moim celem było nadać znanym powszechnie utworom powagę i odkryć obecne w nich „grozotwórcze” dno, które dostrzec może przede wszystkim odbiorca dorosły. Wiedziałam, że poszukuję archetypów grozy w klasyce literatury dziecięcej i staram się odnaleźć ich pogłębione czy zreinterpretowane „oblicza” we współczesnej literaturze dla dzieci. Nadałam tym
samym pracy model koncentryczny. Inspiracją były dla mnie opracowania
Marii Tatar oraz Jacka Zipesa, z polskich badaczy Alicji Baluch, Krystyny
Kuliczkowskiej, Joanny Papuzińskiej, Jolanty Ługowskiej, Anny Czabanowskiej-Wróbel, Magdaleny Joncy, Grażyny Lasoń-Kochańskiej, Violetty Wróblewskiej, Ryszarda Waksmunda, Grzegorza Leszczyńskiego, z młodszych
badaczek Anny Marii Czernow i Weroniki Kosteckiej, by wymienić najważniejszych.
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Ksenia Olkusz: Jakie masz plany naukowe? Pozostajesz w kręgu grozy, czy zmierzasz w innym kierunku?
Katarzyna Slany: Na pewno nie przestanę omawiać dobrych tekstów grozy
dla dzieci i młodzieży, takich jak na przykład seria „Lepiej w to uwierz!”
Grzegorza Gortata, który nie infantylizuje grozy, nie szuka uproszczeń, ma
świetne, mroczne pomysły, potrafi budować przejmujący nastrój i nie ucieka
przed strasznym czy smutnym finałem. Uwielbiam pierwszy tom tej serii
Ewelina i Czarny Ptak, omawiałam go z przyjemnością. Ostatnio pisałam też
o anglojęzycznych opowiadaniach grozy Tales of Terror from the Tunnel’s Mouth
Chrisa Priestleya (to kontynuacja badań, które rozpoczęłam w książce). Priestley jest znawcą grozy oraz gotycyzmu. Tworzy znakomite krótkie formy,
połączone specyficznymi elementami świata przedstawionego z niezwykle
mrocznymi, tajemniczymi i prawdziwie zaskakującymi finałami. Jestem poza tym miłośniczką grozy, ma ona dla mnie charakter wampiryczny, zostałam nią już dawno „zainfekowana” i cieszy mnie to! Dlatego nie zrezygnuję
z pasji budowania grozotwórczych interpretacji, jakie daje literatura dziecięca i młodzieżowa. Inne tematy badawcze, które mnie interesują, to śmierć
w literaturze dziecięcej, feministyczne retellingi baśni, badanie literatury
dla dzieci i młodzieży w kontekście animal studies oraz polska proza kobieca
dla dzieci i młodzieży po 1989 roku.
Ksenia Olkusz: Tak coś mi się wydaje, że przy takich planach nie będzie to ostatni raz, kiedy gościsz w „Creatio” (śmiech). Dziękuję za przemiłą i bardzo konkretną rozmowę!
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Wyobrażenia upiorów, strzygoni czy wąpierzy od setek lat zajmowały wyjątkowe miejsce w kręgu demonologii słowiańskiej. Imponująca jest, jak podkreślał Jerzy Strzelczyk, zarówno wielkość, jak i żywotność motywów wampirycznych w ramach tej tradycji 1, stąd też nie można się dziwić, że pojawiła się na polskim rynku wydawniczym kolejna pozycja aspirująca do prześledzenia owych wątków. Pozycja, co warto zaznaczyć, interesująca i wartościowa, autorstwa Bartłomieja Grzegorza Sali, zatytułowana W górach przeklętych. Wampiry Alp, Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów. Aleksander Brückner pisał, że wiara w upiory i wilkołaki „nie od Słowian wyszła, ale się od
nich walnie rozeszła”, a językowy rodowód wampira wywodzi z Bałkanów 2.

1

Jerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań: Rebis 1998, s. 219.

2

Aleksander Brückner, Mitologja polska. Studjum porównawcze, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska” 1924, s. 82.
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4.0). Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie. Wersja elektroniczna
artykułu jest referencyjna.
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I choć autor ten podkreśla, że lud polski nie znał wampirów, lecz strzygi,
a Strzelczyk zaznacza, że na gruncie polskim pierwotna jest nazwa „wampir” (wcześniej „wąpierz” lub „wampierz”), bo „upiora” przejęto z Rusi, to sam
zabobon słusznie badacze wywodzą z czasów przedchrześcijańskich. Postać
wampira przeszła długą drogę: od antycznego demona, przez ludowe podania o zmarłych niepokojących na rozmaite sposoby żyjących krewnych, do
udręczonego kochanka epoki romantyzmu z jej wiarą w świat nadprzyrodzony. Tą drogą starają się podążać za nim badacze, od dekad eksplorując
wampiryczne manifestacje w różnych obszarach kultury. Większość współczesnych opracowań koncentruje się raczej na ujęciu z zakresu jednego
obszaru badawczego – etnografii i folkloru ludowego – bądź podejmuje
próbę prześledzenia chronologicznego występowania wątków w kulturze
w oparciu o źródła historyczne. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się monografia Marii Janion 3. Jednak zasadniczym celem badawczym Bartłomieja Sali
było poszukiwanie symbolicznych reprezentacji wampira w kulturze oraz
analiza rozlicznych aspektów mitu wampirycznego. Niezwykle wyczerpujące opracowanie Petoi, z pogranicza historii, folklorystyki i religioznawstwa, nie jest z kolei poświęcone wyłącznie wampirom, lecz również wilkołakom 4. Tymczasem autor omawianej książki śledzi wampiry jako etnograf,
przewodnik i historyk, przy czym jego badania ograniczają się do konkretnego obszaru ich występowania, wyszczególnionego już w tytule.
Janion określa mit wampira jednym „z najbardziej powszechnych i wiecznotrwałych” 5 i trudno temu stwierdzeniu zaprzeczyć. Leonard Pełka i Bohdan Baranowski słusznie zaznaczają, że zjawisko wampiryzmu znajdowało
szerokie odzwierciedlenie w literaturze zachodnioeuropejskiej XVIII wieku, choć, jak podkreśla ten drugi, traktowane było ono zgoła inaczej niż na
obszarach słowiańskich 6. Mimo że w epoce oświecenia wampir został pozornie wypędzony i zepchnięty na margines zabobonów, to wkrótce powrócił w pełnej chwale: już w początkach XIX wieku doczekał się całkowitej
rehabilitacji, wprawdzie nie w wydaniu ludowym, lecz w literackiej oprawie
romantyzmu. Należy zgodzić się z Janion, że współcześnie obserwowana
powszechność wampirycznego mitu utrwaliła najbardziej uniwersalna ze
sztuk, a mianowicie film. Do dziś powieść Brama Stokera doczekała się ponad stu siedemdziesięciu filmowych adaptacji, a postać Krwawej Hrabiny

3

Maria Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria 2008.

4

Erberto Petoia, Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności, przekł. A. Pers,
Kraków: Universitas 2004.

5

Maria Janion, dz. cyt., s. 7.

6

Leonard J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa: Iskry 1987, s. 163; Bohdan Baranowski, W kręgu
upiorów i wilkołaków, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, s. 51
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przenoszono na srebrny ekran ponad sto razy. Powstała również niemal
setka seriali poświęconych wampirom, z czego około jedną trzecią stanowią
animacje. Liczbę książek o tej tematyce można obecnie liczyć w dziesiątkach tysięcy, na czele z jedenastotomowym i wciąż kontynuowanym cyklem Kronik wampirów Anne Rice oraz z tetralogią Zmierzch autorstwa Stephenie Meyer. Obydwie serie powieściowe doczekały się zresztą ekranizacji.
Niemniej jednak kultura popularna zna zaledwie kilka „kanonicznych” wampirów, z Drakulą, Nosferatu czy Elżbietą Batory na czele, podczas gdy inne,
nieraz szczycące się równie bogatym życiorysem, zaginęły w mrokach ludowych legend. Autor recenzowanej pozycji próbuje przywrócić im należne miejsce.
Maria Janion podkreśla, że opowieści wampiryczne tworzą alternatywną historię ludzkości z zupełnie odrębną wykładnią śmierci i zmartwychwstania, w której spotykają się elementy folkloru, kultury popularnej epoki
wiktoriańskiej, popkultury ubiegłego stulecia i kultury wysokiej 7. Sala swą
książką W górach przeklętych przypomina o korzeniach wampiryzmu, które
tkwią głęboko w folklorze i wierzeniach Słowian. To właśnie owe korzenie
nasyciły wyobrażenia wampiryczne „bezgraniczną dzikością” 8 – żeby posłużyć się określeniem Kazimierza Moszyńskiego. Sala przybliża wampira
takim, jakim stworzyła go wyobraźnia ludowa, a o jakim współczesna popkultura zdaje się nie pamiętać: brutalnego, odrażającego, okrutnego potwora, który pragnie jedynie zguby swoich ofiar i którego jak najszybciej należy
unicestwić. Autor bada najbardziej odległe tereny Alp, Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów, odwiedza zapomniane miejscowości i przywraca pamięć o historiach, które pozwalają ujrzeć kulturową figurę wampira w zupełnie nowym świetle.
We wstępie badacz wyraźnie określa, jakie zagadnienia podejmie w książce, a jakich nie zamierza roztrząsać, co jest zabiegiem nie tylko wpływającym na uporządkowanie treści, ale i uczciwym wobec czytelnika. „Geneza
i dzieje wampira” – pisze autor – „obfitują w niejasności, o które spory wiodły całe pokolenia uczonych” (s. 9). Zaznacza przy tym, że nie będzie zajmować się ową genezą szczegółowo i poprzestaje na kilku najważniejszych dla
treści książki uwagach o charakterze etnograficznym czy językoznawczym.
Dalej przeczytać można o sposobach analizy i interpretacji postaci wampira,
które znów Sala jedynie sygnalizuje, odsyłając czytelnika do obszernej bibliografii. Jasna deklaracja przedmiotu zainteresowań przez autora pozwala

7

M. Janion, dz. cyt., s. 9.

8

Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2: Kultura duchowa, Warszawa: Książka i Wiedza 1967,
s. 654.
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określić, iż książka ma pełnić funkcję „pierwszego pocztu najważniejszych
wampirów gór Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej – Alp, Rudaw,
Sudetów, Karpat i poprzecinanego licznymi pasmami górskimi Półwyspu
Bałkańskiego” (s. 11), które to regiony, wraz z Wyspami Brytyjskimi, miałyby
być „absolutnie kluczowe” dla omawianej problematyki. Takie doprecyzowanie tematyki badawczej plasuje W górach przeklętych na styku obszaru badań antropologa, folklorysty, historyka czy badacza zajmującego się geografią turyzmu. Opracowanie Sali nie spotka się więc raczej z zainteresowaniem
językoznawców, religioznawców, psychoanalityków, literaturoznawców czy
filmoznawców, gdyż nie aspiruje do wkraczania na owe obszary badawcze.
Stanowi ono, najprościej mówiąc, kronikarski spis wampirów z konkretnego obszaru geograficznego, a nie rozbudowaną monografię poświęconą demonologii, jakich wiele już wydano. Z drugiej strony nie jest to także ani przewodnik turystyczny z rozbudowanym tłem historyczno-etnograficznym, ani
tym bardziej zbiór reporterskich historii o podróży do krainy wampirów, guseł i zabobonów, choć lektura może zachęcić do wyprawy w „góry przeklęte”
i poznania prawdy o legendach, które miejscowi nadal kultywują.
Książka dzieli się na dwadzieścia osiem rozdziałów, krótki wstęp i zakończenie, zawiera także aneks, w którym autor zamieszcza „wampirzą
chronologię” (ważne wydarzenia z biografii bohaterów, książki, daty publikacji opracowań wampirycznych i literatury poświęconej tematyce, daty premier filmów), wykaz hospodarów Wołoszczyzny oraz uproszczone
drzewa genealogiczne czworga wybranych bohaterów: Włada III Palownika, Patricka Ruthvena, Elżbiety Batory oraz Konstantyna II Brâncoveanu. Wybrana bibliografia liczy ponad pięćdziesiąt pozycji książkowych
wydanych w językach polskim, angielskim i rumuńskim, a także źródła internetowe, wśród których znajdują się również publikacje naukowe oraz
artykuły z magazynów popularnonaukowych.
Konstrukcja książki W górach przeklętych jest przejrzysta, a zastosowana formuła bardzo dobrze sprawdza się przy tak kronikarskim potraktowaniu tematyki. Sylwetki wampirów przedstawione są w porządku chronologicznym, gdyż taki zabieg autor uznał za pomocny w śledzeniu „ewolucji wyobrażenia wampira w kulturze europejskiej” (s. 12), a poszczególni
bohaterowie książki, z których każdy otrzymuje osobny rozdział (nieco
przypomina to konstrukcję opracowania Petoi), osadzeni zostają w kontekście historycznym, etnograficznym i geograficznym. Nie tylko ułatwia
to zrozumienie losów konkretnej postaci, ale również pozwala dowiedzieć
się więcej na temat miejsc „naznaczonych” działalnością wampirów. Ich znaczenie w późniejszych odniesieniach i tekstach kultury zostaje poddane
zwięzłej krytycznej analizie.
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Konstrukcja każdego z rozdziałów jest poprowadzona według stałej
i bardzo przejrzystej formuły. Najpierw autor rysuje przed czytelnikiem tło
historyczne, istotne z punktu widzenia znaczenia danej postaci dla regionu, a często ułatwiające zrozumienie ludowych legend i podań. Następnie
na tym tle umieszcza postać omawianego wampira, analizując konkretny
przypadek pod kątem cech szczególnych i wyznaczników, poszukując czasem również elementów wspólnych z innymi bohaterami. W ten sposób
autor formułuje pewne wnioski badawcze, pozwalające umieścić konkretnego bohatera na tle innych postaci, wyznaczyć jego miejsce w folklorze danej społeczności czy określić siłę oddziaływania zjawiska kulturowego. Cytując akapit zamykający podrozdział poświęcony epidemii wampiryzmu
w serbskiej Medvedzie:
W dziejach europejskiego wampiryzmu Medveda była prawdziwą osobliwością. Zwykle
bowiem wioskę terroryzował jeden wampir, tutaj zaś: najpierw za sprawą Arnauta Pavle,
a później Milicy miało dojść do powstania całej społeczności krwiożerczych upiorów,
która stale się rozrastała, osiągając w pierwszym przypadku liczebność kilku, a w drugim
nawet kilkunastu złowrogich istot z zaświatów. Milica wydaje się nieco mniej wyrazistą
postacią od Arnauta Pavle, ponieważ w większym stopniu od Arnauta dzieliła złą sławę
z zarażonymi przez siebie istotami, takimi jak syn Milla. Z drugiej jednak strony skutki
wampiryzmu staruszki miały znacznie szerszy zasięg niż Arnauta Pavle. Zresztą oba epizody pozostają w związku przyczynowo-skutkowym, wspólnie też były opisywane. Rozmiar zaobserwowanego zjawiska każe postrzegać małą serbską wioskę jako prawdziwą
europejską stolicę wampirów (s. 69).

Na koniec każdego z rozdziałów, w ramach podsumowania, Sala szerzej analizuje kulturowe oddziaływanie danego wampira, a także odniesienia literackie czy filmowe do tej postaci, a następnie ocenia jej wpływ na
późniejszy stan badań nad wampirami. Czytelnik może się dowiedzieć, na
ile dany bohater okazał się wpływowy i znaczący dla owej alternatywnej historii ludzkości, o której pisze Janion, a na ile stanowi raczej mniej lub bardziej zapomnianą regionalną ciekawostkę. Za przykład niech posłuży podsumowanie umieszczone w końcówce rozdziału poświęconego Filinnion:
Narzeczona z Koryntu – pierwsze prawdziwie wampiryczne dzieło europejskiej literatury
– cieszyła się znacznym powodzeniem, choć wzbudzała również kontrowersje. […] Głośny w swoim czasie poemat Goethego pozostaje w europejskiej literaturze niezwykle ważny,
nie tylko przez wzgląd na kunsztowność formy. W osobie Filinnion wprowadził on do
literatury pięknej postać wampira, która stanie się tak istotna dla dzieł kolejnego stulecia.
I nieprzypadkowo chyba Lord Ruthven – upiorny bohater Wampira Johna Williama Polidoriego, pierwszej wampirycznej noweli – w swej złowrogiej działalności nie pominie
innego ważnego ośrodka antycznej Hellady – Aten (s. 67).
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W zakończeniu książki zatytułowanym wymownie Upadek wampira można zapoznać się ze zjawiskiem „pop-wampiroidów”, współcześnie zasiedlających masową wyobraźnię i mnożących się w kolejnych popkulturowych produkcjach na kształt raczej superbohaterów niż klasycznych wampirów. W efekcie dekonstrukcji i odarcia tej postaci z jej kulturowych znaczeń oraz związków z siłami nieczystymi (których wagę dla kulturowej trwałości mitu wampira autor nieustannie podkreśla), a wreszcie ostatecznej trywializacji dawniej przerażającej istoty, doprowadzono do zalewu „tandetnych,
pozbawionych gotyckiej atmosfery opowieści dla nastolatków” (s. 231), gdzie
wtórny, kiczowaty twór ani nie uwodzi, ani nawet nie straszy. Trudno nie zgodzić się z tym wnioskiem autora, choć pytanie postawione na końcu tekstu
o to, czy pogrzebanemu pod pokładami kiczu popkultury wampirowi uda się
wygrzebać, nie tylko pozostaje otwarte, ale i napawa pewną nadzieją.
Etnologiczny i historyczny warsztat autora monografii W górach przeklętych widać w ujęciu tematu. Materiał zebrany i zanalizowany w książce
to kopalnia wiedzy na temat wampirów regionalnych, w tym wielu zupełnie nieznanych lub mało znanych, podana z iście kronikarską rzetelnością.
Dzięki temu, że Sala to pisarz i publicysta, pracę cechuje lekkie pióro, lektura staje się przyjemna do tego stopnia, że mniej wprawionego czytelnika
nie nużą nawet partie stricte historyczne czy poświęcone opisowi rozgrywek politycznych lub dynastycznych, jakie rozgrywały się w tle przypadków ataków wampirów. W malowniczy sposób nakreślone przeklęte zamczyska, ruiny dawnych twierdz czy wioski położone w górskich dolinach
towarzyszą fragmentom ściśle badawczym, w których autor stawia tezy,
dowodzi twierdzeń i formułuje wnioski. Efektem jest książka napisana językiem przystępnym a równocześnie wartościowa dla osób prowadzących
badania we wspomnianych obszarach.
Bartłomiej Grzegorz Sala ma na koncie osiem książek o tematyce historycznej, krajoznawczej i etnograficznej, w których się specjalizuje. Najnowszą, W górach przeklętych…, zdecydowanie można uznać za pozycję godną uwagi – zarówno jeśli rozpatrywać ją w kontekście mało wyeksploatowanego wciąż w Polsce obszaru badawczego, jak i jeśli traktować ją jako lekturę dla czytelnika poszukującego rzetelnych i interesujących opracowań
na temat „rodzimych” wampirów. Za dodatkowy atut książki wypada uznać
doskonałe opracowanie graficzne i edytorskie oraz minimalistyczne ilustracje Justyny Sokołowskiej, dobrze współtworzące klimat narracji i wprowadzające czytelnika zarazem w świat wampirów. Ta pozycja zasługuje na uwagę
wszystkich czytelników zainteresowanych folklorem i demonologią ludową, a także historią Słowiańszczyzny, a powinna również znaleźć się w bibliotece każdego, kto chciałby oddać się studiom nad mitem wampirycznym
w kulturze i ewolucją postaci wampira przez wieki.
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Litterrarium

Ośla skórka
Charles Perrault

S

Do Jejmość Markizy de L…

ą ludzie, których umysł wysilony,
Pod czołem zawsze zmarszczonym,
To znosi, chwali i ceni,
Co wzniosłym albo wytwornym mieni.
Co do mnie — rzec się ośmielam,
Że i najdoskonalszy umysł chwile miewa,
Gdy bez ujmy polubi choćby marionetki;
I że są czasy i miejsca takie,
Gdzie co poważne i ważkie,
Niewarte cnej bagatelki.
A czemuż się tu dziwować,
Że nawet najtęższa głowa,

C h a r l e s P e r r a u l t — wybitny francuski twórca doby baroku, znany przede wszystkim ze zbioru baśni Contes de ma Mère l'Oye (1697); członek Akademii Francuskiej i ważna postać sporu starożytników z nowożytnikami.
Creatio Fantastica nr 1 (57) 2017, ss. 99-115.
Pierwodruk polskiego przekładu francuskiej wersji baśni z 1695 roku, publikowany w ramach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0). Tłumaczenie za wydaniem: Charles Perrault, Contes. Édition critique de Jean-Pierre Collinet, Paris: Gallimard 1981 (coll. «folio classique»). Pewne prawa
zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie i redakcję czasopisma „Creatio Fantastica”

Ośla Skórka. Baśń

Często zbyt nie chcąc warować,
Bajkami o ogrze i wróżce
Przemyślnie się ukołysze
I marzeń się rozkoszom odda?
Bez strachu przeto, iż kto mię
Posądzi, że czas próżno trawię,
Słusznej Twej chęci, Pani, zadość sprawię
I całą Oślej Skórki opowiem historię.
Był sobie raz pewien król,
Na ziemi najbardziej potężny,
Łagodny gdy pokój, straszliwy w czas wojny,
Któż by z nim równać się mógł.
Sąsiedzi w bojaźni, prowincje spokojne
I wszędy wiedziało się o tym,
Że w cieniu jego wawrzynów
Kwitną i sztuki, i cnoty.
Miła połowica, towarzyszka wierna,
Urocza tak i nadobna,
Miała tak zgodną, łagodną naturę,
Że mężem czyniła go ona
Szczęśliwszym, niźli był królem.
Z czułych i skromnych małżonków,
Pełnych słodyczy i piękna,
Dziewczynka zrodziła się tylu przymiotów,
Iż znośną im była udręka,
Że więcej nie mieli potomków.
Pałac obszerny, bogaty
Przepych w swym wnętrzu ukrywa,
Wszędzie się mrowi obfitość ruchliwa
Służby, a wśród niej dworacy.
Posiadał król w swojej stajni
Duże i małe ras wszelkich rumaki
Świetnymi nakryte czapraki,
Od złota i haftów ciężkimi.
Lecz to dla wchodzących jest dziwem największym,
Że w miejscu najdostojniejszym
Imć osioł nastawia dwojga uszu długich.
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Bezprawie to Cię buntuje,
Ale gdy jego poznasz niezmierne zasługi,
Pojmiesz, że mu ten honor w pełni przysługuje.
W takim to kształcie Natura go chciała,
Że kały z jego nie wychodzą ciała,
Lecz piękne talary ze słońcem
I ludwiki wszelakie,
Które zbierano ze ściółki złocistej,
Co dzień, gdy budził się rankiem.
Wszak Niebo, co czasem dozwoli
Ludziom cieszyć się szczęściem,
Łaski swe miesza ze szczyptą niedoli,
Tak jak pogodę z deszczem.
Dozwala, że boleść skora
Z nagła na szczęsne królowej dni skoczy.
Wszędzie szukają pomocy,
Lecz ni Kolegium, co się greką para,
Ani znachorzy, którzy wzięcie mają,
Nie mogą wespół z ogniem się uporać,
Który płonie gorączką, ciągle się wzmagając.
W swojej ostatniej godzinie
Rzekła do króla-małżonka:
„Doceń, że nim życie minie,
Jednego od cię zażądam:
Gdyby ochota ci przyszła,
By znów się żenić, gdy mnie już nie będzie…
— Ach! — król powiada — troskasz się nadmiernie.
Nigdy nie najdzie mnie myśl ta,
Możesz spoczywać spokojnie.
— Wierzę — królowa odrzeknie —
Kiedy twą miłość przypomnę płomienną,
Lecz, by się czuć bardziej pewnie,
Chcę mieć przysięgę solenną,
Którą warunek mniej czyni brzemienną:
Że jeśli spotkasz niewiastę piękniejszą,
Kształtniejszą, mędrszą ode mnie,
To śmiele możesz związać się z nią węzłem
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I swą uczynić małżonką.”
Że o jej wdziękach nie wątpił,
Sądził, że taką obietnicę złożyć,
Znaczy przysięgę na siebie nałożyć,
Że na kobierzec nie wstąpi.
Przysiągł więc książę, łzami zlany cały,
Cokolwiek królowa chciała.
Na jego rękach skonała —
Nigdy mąż żaden tak nie był zbolały.
Gdy szloch jego słyszano po dniach, nocach całych,
Sądzono, że się jego żałoba wnet skończy,
Bo swych płakał Amorów zetlałych
Jak człowiek, co się spieszy i chce rzecz uwieńczyć.
Nie mylono się wcale, w miesięcy niewiele
Zechciał, żeby mu nowe wyprawić wesele,
Lecz nie była to rzecz gładka:
Przysięgi złamać nie można,
Stąd być musi kandydatka
Gładsza, bardziej ułożona
Od tej, co właśnie pod pomnik złożona.
Ani niewiast pełen dwór,
Miasto żadne, żadne z siół,
Ni krainy okoliczne,
Gdzie poselstwa słano liczne –
Żadna takiej nie miała:
Tylko królewna została.
I nawet ma parę zalet,
Których nieboszczka nie miała wcale.
Król sam to był zauważył,
Ogień się w sercu rozżarzył,
I myśl stąd powziął szaloną,
Że jego musi być żoną.
Kazuistę znalazł nawet,
Co orzekł, że rzecz taka może być wdrożoną,
Lecz królewna z wielkim żalem
O takiej miłości słucha,
Po dniach i nocach skarży się i szlocha.
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Z tysiącem zmartwień w duszy
Do chrzestnej matki ruszy,
Hen tam gdzie grota odległa,
Koralem i perłową macicą ozdobna.
Wróżka to była cudowna,
Z wszystkich najbardziej w swojej sztuce biegła.
Nie trzeba Ci tu tłumaczyć,
Kim była wróżka w tamtych szczęsnych czasach,
Bom pewien, że co to znaczy,
Rzekła Ci niania w Twych najmłodszych latach.
„Wiem ja — powiada ujrzawszy królewnę —
Co cię tu, aśćka, przywodzi,
Znam twego serca smutki dogłębne,
Lecz ze mną nic ci nie grozi.
Niczym się już nie zatrwożysz,
Jeśli za mymi radami podążysz.
Ojciec twój, co tu mówić, pragnąłby cię poślubić.
Ustąpić przed szaleństwem
Byłoby bezeceństwem,
Lecz w spór się nie wdając, można mu odmówić.
Powiedz mu, że chcesz, by dał ci,
Jeśli masz mieć go na względzie,
Nim się w miłości twe serce zatraci,
Suknię, co barwę pogody mieć będzie.
Choć wielka jego władza, skarbnica zasobna,
Choć dla Nieba ważniejsze zawsze jego chcenie,
By taką obietnicę spełnił — niepodobna.”
Zaraz wyrusza królewna
Zadurzonemu ojcu wyrzec swe życzenie.
A ten po chwili każe głosić
Krawcom ze wszystkich najprzedniejszym,
Aby uszyli mu bez zwłoki
Suknię co barwę ma pogody,
Bo gdy nie, to pewnikiem wszystkich ich powiesi.
Nim jeszcze drugi poranek zaświtał,
Już krawcy suknię żądaną przynieśli,
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A najwspanialszy błękit empirejski,
Chociaż spowity wielką chmurą złota,
Nie ma więcej lazuru.
Królewna, pełna radości i bólu,
Nie wie, co rzec ma, a przy tym
Wyplątać się z obietnicy.
„O taką teraz proś królewno –
Tak rzecze chrzestna jej ukradkiem –
Co mniej przeciętna, bardziej lśniąca,
Słowem: co barwę ma miesiąca.
Na pewno nie dostaniesz takiej.”
Ledwie królewna rzekła prośby słowa,
Król do haftnego powiada:
„Niechaj lśni jaśniej niźli w nocy gwiazda
I za dni cztery niech będzie gotowa.”
Strój drogi gotów był w dzień wyznaczony,
Według królewskich wskazówek zrobiony.
Gdy na niebie noc swoje welony roztacza,
Księżyc mniej jest dostojnym w szacie swej srebrzystej,
Nawet wtedy, gdy w czas swej drogi porywistej
Blaskiem swym najjaśniejszym gwiazd światło przygasza.
Strój ten zachwycający królewna podziwia,
Że ulec musi, prawie przeświadczona,
Lecz przez swą chrzestną zachęcona
Do zalotnika się odzywa:
„Cieszyć bym się nie umiała,
Gdybym bardziej lśniącej sukni nie dostała,
Co w słońca ma być kolorze”.
Lecz miłość króla taka, że jej nic nie zmoże,
Możnego jubilera wnet sprowadzić kazał
I wykonać mu nakazał
Materię przewspaniałą w złocie i diamentach,
Mówiąc mu, że gdyby się nie dosyć wykazał,
Wówczas pewną mu zada śmierć na srogich mękach.
Króla wszakże niewdzięczny ten mozół ominął,
Bo rzemieślnik rzetelny,
Nim tydzień upłynął,

104

105

Charles Perrault

Dostarczył wyrób cenny
Tak piękny, jasny, promienny,
Że gdy Klimeny kochanek
Po nieboskłonu mknie stepach
Na swoim złotym rydwanie,
Blask równie jaskrawy oczu nie oślepia.
Infantka, którą dary wprawiły w zdumienie,
Ojcu swemu, królowi, co ma odrzec nie wie.
Prędko chrzestna za rękę ją chwyta:
„Nie należy — na ucho jej szepcze —
Z drogi zejść gdy tak znakomita;
Jest ci przecie cudeńko większe
Od podarków, które ci przynoszą,
Bo wszak jest nim znany ci osioł
Co talary złotymi wciąż mu kiesę napawa.
Proś o skórę tego zwierza rzadkiego.
Że to jego skarbu podstawa,
Tedy on ci jej nie da lub z mą głową nietęgo.”
Wróżka ta dość była uczoną,
Ale nadal jej tajne było to,
Że miłość gwałtowna, gdy chce być spełnioną,
Za nic ma srebro i złoto.
Wnet też skóra uczynnie obiecaną była,
Jak sobie infantka życzyła.
Gdy jej skórę doręczono,
Była srodze przerażoną
I nad losem swym jęła gorzko szlochać.
Na to chrzestna przybywa i spieszy z przemową,
Że gdy dobro się czyni, nie wolno się cofać.
Niech król sobie myśli święcie,
Że jest ona przekonana,
Ażeby z nim pospołu swe odbyć zamęście,
A tymczasem samotrzeć i dobrze przebrana
Winna ruszyć w jakowąś odległą Krainę,
Aby od zła się ustrzec, co tuż i niechybne.
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„Oto — dalej powiada — jest szkatuła wielka,
Gdzie wsze twe szaty włożymy.
Tu lustro i toaletka,
Twe diamenty i rubiny,
A tu ci jest moja różdżka.
Gdy ją w ręce będziesz dzierżyć,
Szkatuła z tobą pobieży,
Ciągle pod ziemią się kryjąc,
Lecz jeśli tylko zapragniesz w nią wejrzeć,
Ledwie mą różdżką zdołasz ziemi dotknąć,
A przed twym okiem przyjdzie się rozewrzeć.
Byś została niepoznaną,
Skóra z ośliska maską niezrównaną.
Kiedy się nią przykryjesz,
Nikt nigdy nie pomyśli, że pod tą szkaradą
Co nadobnego się kryje.”
Królewna, tak inna zgoła,
Ledwie od mądrej wróżki wyjść zdoła,
Wokół poranek już rześki,
Gdy książę, co się gotował
Szczęsny ożenek świętować,
Poznał, pełen trwogi, wyrok losu srogi.
I nie ostał dom żaden, aleja ni droga,
Których by nie zbadano,
Lecz na próżno działano,
Bo by nikt nie odgadnął, gdzie znikła nieboga.
Smutek i czarna rozpacz rozchodzi się wszędzie,
Nie będzie ślubu, fety nie będzie.
Ani ciast, ani słodkości,
Damy ze dworu, wszystkie w żałości,
Jeść nie chce prawie żadna;
Lecz oto pleban stroskany najbardziej,
Bo dość późno siadł do śniadania,
A najgorsze — ofiary żadnej.
A infantka tymczasem swą drogą wędruje,
Twarz jej brudem wstrętnym pokryta,
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Kogo spotka — za rękę ujmuje,
Czy nie zechce kto służki do domu wziąć — pyta.
Lecz najgorsi grubianie i najwięksi nędzarze
Za tak brudną i taką niechlujną ją mieli,
Że ni słuchać, co mówi, ani zabrać do siebie
Tak brudnego stwora nie chcieli.
Daleko tedy poszła, hen dalej przed siebie,
Aż dotarła na koniec przed folwarku wrota,
Gdzie chłopka była w potrzebie
Pomywaczki, której robota
Kończyła się dopiero na brudnych szmat praniu
I świńskich koryt sprzątaniu.
Umieszczono ją w kącie, w samym końcu kuchni,
Gdzie służba, łajdacy wierutni,
Ciągle ją tylko szarpali,
Czynili wbrew, wyśmiewali.
Wszelkie jej psoty robili,
Dręczyli na każdym kroku,
Języki na niej ostrzyli,
Ofiarą była ich wszystkich bon motów.
W niedzielę mniej trochę miała obowiązków,
Więc rano wykonawszy pracę w krótkiej chwili
Szła do swojej izdebki i zawarłszy drzwiczki,
Obmywała się z brudu, skrzynię otwierała
I toaletkę stawiała,
A na niej swoje słoiczki.
Przed swoim wielkim lustrem kontenta stawała
I suknie przymierzała: to tę co lśni miesiącem,
A to tę, co płomiennym rozpala się słońcem,
A to tę, co śliczna błękitem,
Któremu nie wyrówna cały lazur nieba,
O sam tren powłóczysty troskając się przy tem,
Że na ciasnej podłodze rozsnuć się go nie da.
Lubiła na się patrzeć, młodą, jasną, piękną
I sto razy dzielniejszą, niż ktokolwiek byłby.
Błoga ta radość dawała jej siły
Przed niedzielą następną.
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Tom zapomniał rzec po drodze,
Że w folwarku tym ogromnym
Król potężny, wielki srodze,
Swój zwierzyniec był urządził.
I że kury tam z Barbarii,
Derkacz, perliczka, kormoran,
Dropie, pisklęta śliczne,
Tysiącznych ptaków rasy rozliczne —
Tyle ich prawie, co odmian —
Całych dziedzińców dziesięć wypełniało licznie.
Syn królewski w tej siedziby błogiej bramy
Często wjeżdżał z łowów powracając,
Spocząć, chłodny napój popijając,
Wespół z dworskimi pany.
Piękny Kefalos mu nie dotrzyma,
Królewska postać, marsowa mina —
W sam raz żeby najbardziej dumnymi trząść pułkami.
Ośla Skórka z oddali tkliwie nań patrzała
I przez tę śmiałość poznała,
Że pod brudem i szmatami
Serce królewny wciąż zachowała.
„Jakiż wspaniały, chociaż nie dba o to —
Mówiła sobie — jakże on ujmuje,
A owa, którą miłuje,
Jakże jest szczęsną istotą!
Gdyby mnie zaszczycił suknią z byle czego,
Nic by nie było równego
W tym, co się u mnie znajduje.”
Raz gdy królewicz młody za przygodą krążył,
W podwórzec klucząc z podwórca,
Do ciemnej alejki zbłądził,
Gdzie Oślej Skórki skromna komórka.
Przypadkiem oko do dziurki przyłożył,
A że to było przy święcie,
Bogate miała odzienie
I wspaniałymi strojami,
Co złotem i diamentami
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Tkane, słońca najczystsze zrównywały lśnienie.
Królewicz żądzą wiedziony,
Gdy na nią patrzał, tak się zachwycił,
Że z wielkim trudem oddech uchwycił,
Tak był rozkoszą zmożony.
Cóż tam odzienie… uroda jej lica,
Kształt uroczy, białość hoża,
Rysy gładkie, młodość świeża —
Stokroć go bardziej zachwyca.
Lecz jakaś w postawie wzniosłość,
A bardziej jeszcze mądra i cnotliwa skromność —
Wszystkie piękności jej duszy potwierdza,
Serca podbija całość.
Trzykroć, ogniem wiedziony, który nim owładnął,
Drzwiczki wyważyć zapragnął,
Lecz myśląc, że Boskość widzi,
Po trzykroć ramię wstrzymał, bo się był zawstydził.
Do pałacu wraca zadumany,
Wzdycha tam dniami, nocami.
Nie chce już chodzić na bale,
Chociaż to jest w Karnawale.
Nie cierpi łowów, nie znosi komedii,
Jeść nie chce, boli go serce,
A powód owej tragedii –
W smutnej, śmiertelnej rozterce.
Niespokojny, bo nie wie, co za nimfa wdzięczna,
W dziedzińcu owym przebywa,
Gdzie się kończy aleja posępna
I nic w dzień jasny nie widać.
„Ośla Skórka to — mówią — nimfa, piękność żadna!
A Oślą Skórką jest zwana,
Bo skórę nosi na karku.
Na miłość prawdziwe lekarstwo:
Zwierz, słowem największe brzydactwo,
Co idzie zaraz po wilku.”
Próżno mu mówią, jakże by mógł wierzyć?
Ślady, co miłość wyryje,
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Zawsze zostają w pamięci
I nic ich nigdy nie zmyje.
Królewska matka tymczasem
Nad jedynym swym synem rozpacza i płacze.
By wyznał swe cierpienie, daremnie prosiła.
Jeno płacz, wzdychanie, jęczenie.
Nic nie mówi, tylko życzenie,
By Ośla Skórka sama placek dlań zrobiła.
A matka nie pojmuje, co znaczy to chcenie.
Mówią jej: „Pani Najdroższa!
Ośla Skóra jest jak kret ciemna,
Bardziej brudna i bardziej mizerna
Niż pomywaczka najgorsza.
— Furda — odpowie — spełńcie do ostatka,
O to się tylko troszczmy, by mu pofolgować.”
Dostałby nawet złota, tak go kochała matka,
By tylko przestał głodować.
Ośla Skórka mąkę bierze,
Co ją przesiać na to dała,
Żeby ciasto było lżejsze.
Sól, masło, jajka dodała.
Aby ciasto zrobić lepsze,
W swojej się zamknie izdebce.
Najpierw obmyła się cała:
Lica, ramiona i dłonie,
Włożyła gorset srebrny, prędko zawiązała,
By pracować bardziej godnie
I do dzieła się zabrała.
Mówią, że gdy się zbytnio przy pracy śpieszyła,
Do ciasta mimochodem z paluszka wpuściła
Jeden z pierścionków swych cennych.
Lecz ci, którzy podobno znają zakończenie,
Prawią, że to nie było przypadkiem zupełnym.
Szczerze mówiąc, sam śmiałbym przyjąć to twierdzenie,
Bom pewien, że gdy królewicz tak stał przed komórką
I na nią poglądał dziurką,
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To się królewna spostrzegła:
Wszak jest niewiasta tak biegła,
A oko takie ma szybkie,
Że nie popatrzysz ni chwilkę
Na nią, gdy sama tak nie chce.
Tegom też pewien, i przysiąc gotowy,
Że nie wątpiła, iż wybranek młody
Chętnie pierścionek wziąć zechce.
Nikt nigdy nie przyrządził tak smacznego kąska.
Królewiczowi placek tak zdał się wybornym,
Że o mało, łakomstwem wiedziony ogromnym,
Nie połknął także pierścionka.
Kiedy w nim tylko dojrzał szmaragdu wspaniałość
I złotej krążek obrączki,
Co szczupłej dowodzi rączki,
W serce jego wstąpiła nadzwyczajna radość.
I pod poduszką zaraz go schowa.
A tu wciąż sroższa choroba.
Medycy praktyką biegli,
Widząc jak co dzień marnieje,
Bardzo uczenie orzekli,
Że od miłości chorzeje.
Że ożenek, choć źle mówią o nim,
Na chorobę tę lekiem jedynym.
Postanowiono go swatać.
Z początku kazał się błagać,
Potem powiada: „Zgoda, lecz niech mi za żonę
Tę właśnie dadzą personę,
Której pierścionek nada się”.
Na to żądanie dziwaczne
Zdziwienie królowej, króla było znaczne,
Lecz tak z nim było źle, że nikt nie śmiał rzec: nie.
Oto rusza wyprawa cała
Po tę, którą pierścionek, nie zważając na krew,
Do najwyższych podźwignie sfer.
Brak takiej, co by nie chciała
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Przyjść swój paluszek pokazać,
Ni co praw swych by chciała odkazać.
Wieść się rozeszła, że by królewicza chcieć,
Trzeba szczuplutki palec mieć.
Szalbierz każdy chcąc zarobić,
Mówi, że zna sekret, jak go chudym zrobić.
Jedna, za osobliwą swoją idąc chętką,
Skrobie go jakby był rzepką.
Druga mały kawałek tnie,
Trzecia ściska, bo myśli, że bardziej spodoba się.
A inna kładąc miksturę,
Czyni go mniej grubym, gdy ten traci skórę.
Nie ma w końcu i zabiegu
Co by być użyty nie mógł,
By tylko mogła dama wetknąć palec w dziurę.
Do przymiarek stanęły wpierw młode księżniczki,
Markizówny i wojewodzianki,
Choć ich palce delikatne,
To zbyt grube — wejść niezdatne.
Hrabianki i baronówny
I wszystkie godne persony –
Tak samo rzędem dłoń podstawiały,
Lecz się na próżno starały.
Potem przyszło do gryzetek,
Których palce szczupłe, ładne,
Bo nie brak wśród nich ślicznotek,
Zdały się nieraz pasować dokładnie.
Lecz pierścionek wciąż za mały lub za duży
Wszystkie zbywa z wstrętem prawie takim samym.
Musiano wezwać na ostatek
Służące i kucharki,
Służki i indyczarki,
Słowem tę całą czeladkę,
Której łapy krwiste, czarne,
Nie mniej niż rączęta zgrabne,
Nadzieję mają na życie gładkie.
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Przyszła nieraz też dziewucha
Z palcem, co gruby, nalany
Tak do pierścionka dopasowany
Jak lina do igły ucha.
W końcu uznano, że to wszystko,
Bo iście pozostała tylko
Ośla Skórka co ma swe za kuchnią mieszkanie,
Lecz jakże — mówią — wierzyć, że
Niebo jej tron przeznaczyć chce!
Na to królewicz: „Czemu nie?
Niechże jej każą wejść.” Wszystkich ogarnia śmiech
I krzyczą w głos: „A cóż to jest,
Że tego koczkodana brudnego wpuszcza się?”
Lecz gdy spod skóry wyjęła smołowej
Rączynę małą jak z kości słoniowej,
Którą purpura farbuje,
I gdy pierścionek fatalny
W sposób wprost idealny
Paluszek jej obejmuje,
Tak dwór się zdumiał ogromnie,
Że rozum tego nie pojmie.
Przed króla ją wiodą w nagłym uniesieniu,
Lecz ona prosi, by zanim stanie
Przed swoim władcą i panem,
Czas jej dano pomyśleć o odzieniu.
Strój, co go miała — prawdę powiadam —
Wesołość wokół budził nie lada.
Ale gdy nareszcie weszła na komnaty,
I kiedy przeszła przez sale
W swoim ubiorze bogatym —
Takich możne pięknisie mieć nie mogły wcale —
Gdy jej śliczne jasne włosy,
Przetykane diamentami, których światło żywe
W krąg promieni tyle toczy,
Gdy jej błękitne, duże, słodkie, tkliwe oczy
Dostojności dumnej pełne,
Co gdy patrzą, to zawsze zranią i zachwycą,
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I gdy w końcu jej kibić, tak smukła i cienka,
Że ją dłonie jej obie z łatwością uchwycą
Odsłoniły swój powab i urok niebiański,
To damy dworu i ich blichtry wszystkie
Stały się brzydkie.
W gwarnej wesołości tego zgromadzenia
Dobry król poczuł się słaby,
Widząc jak liczne synowej powaby,
Królowa — pełna zachwycenia,
A królewicz, tkliwy miłośnik,
Gdy setna rozkosz duszę mu wypełnia,
Nie zniósł ciężaru radości.
Każdy się do wesela co prędzej szykuje.
Monarcha sprasza wszystkich królów okolicznych,
Z których każdy odmiennym strojem pobłyskuje,
I swe Państwo porzuca na ten dzień niezwykły.
Widać jak nadjeżdżają od strony jutrzenki
Ogromnych słoni dosiadłszy;
Jadą i z brzegów mauryjskich:
Ci, najczarniejsi i najbardziej brzydcy,
Strach budzą u małej dziatwy.
Jadą na koniec z każdej świata strony,
Przybywają, a dwór już nimi przepełniony.
Lecz żaden książę, mocarz żaden
Nie zjawił z takim się rozmachem
Jak ojciec przyszłej żony,
Co ongiś w niej zakochany,
Oczyścił z czasem płomień rozbuchany,
Którym duch jego był dotkniony.
Precz wyrzucił wszelakie nieprzystojne chucie,
A co z ognia ohydnego
Pozostało w duszy jego
Jeszcze żywszym czyniło ojcowskie uczucie.
Gdy ją ujrzy: „Niebiosom chwała niechaj będzie,
Co chcą, byśmy się znów spotkali,
Drogie dziecko” — rzekł, a łzy go szczęścia zalały
I pobiegł czule ją uściskać.
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Każdy na własnym szczęściu spodziewał się zyskać,
A przyszły małżonek zrozumiał swe szczęście,
Że władcy tak możnego będzie teraz zięciem.
Na to Matka Chrzestna przybywa,
Opowiada historię całą,
A słowem tak przekonywa,
Że okrywa królewnę chwałą.
Nietrudną rzeczą jest poznać,
Że celem tej bajki jest, by dziecię znało,
Że lepiej już cierpienie srogie znosić śmiało,
Niż powinności poniechać.
Że Cnota może być gnębiona,
Lecz zawsze będzie nagrodzona.
Że od głupiej miłości z dzikimi narowy
Najtęższy rozum jest wałem znikomym,
I że nie znajdzie się skarb takowy,
By go kochanek nie strwonił.
Że czysta woda i chleb czarny
Staną za pożywienie,
By tylko młode stworzenie
Zyskało strój wystawny.
Że pod niebem niewiasty znaleźć niepodobna,
By się nie czuła nadobna,
A i często żeby nie myślała,
Że gdyby spór przesławny trzech boskich piękności
Toczył się w jej przytomności,
Jabłko by złote dostała.
W bajkę o Oślej Skórce nie jest łatwo wierzyć,
Lecz dopóki na świecie będą małe dziatki,
Mamusie i babki –
Pamiętać ją będziemy.
Z języka francuskiego przełożył Szczepan Całek
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akaś część was zawsze podróżuje szybciej, zawsze podróżuje z przodu. Nawet, gdy się poruszacie, nie wystarcza to owej części was, nie satysfakcjonuje
jej. Wkraczacie pomiędzy miejskie mury wczesnym wieczorem, gdy bruk
jest cętkowanym różem odbijanego światła oraz zimnem pod plaskiem waszych
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pobolewa przyjemnie, nogi obolałe, jakbyście kontynuowały marsz przez całą
noc, podczas snu. Gdy spałyście, stopy znów się zagoiły. Byłyście wystarczająco
ostrożne, by nie pocałować strażnika w usta, więc tak naprawdę się nie liczy.
Waszym celem jest Północ. Mapa, której używacie, jest lustrem. Ciągle wyciągacie odłamki z bosych stóp, kawałki mapy, które oderwały się i spadły na
ziemię, gdy Królowa Śniegu przefrunęła nad wami w swych saniach. Gdzie jesteście, skąd idziecie, czytanie mapy zrobionej z papieru jest niemożliwe. Gdyby
to było takie proste, każdy mógłby podróżować. Słyszałyście o innych podróżnych, których mapami są okruszki chleba, których mapami są kamienie, których mapami są cztery wiatry, których mapami są żółte cegły, ułożone jedna
za drugą. Odczytujecie swoją mapę stopą i gdzieś za wami musi być inny podróżny, którego mapą są krwawe ślady stóp, jakie za sobą zostawiacie.
Na podeszwach waszych stóp znajduje się mapa drobnych, białych blizn,
która oznajmia wam, gdzie byłyście. Gdy wyciągacie ze stóp odłamki lustra Królowej Śniegu, przypominacie sobie, zmuszacie się do wyobrażenia, jak to było,
gdy oczy Kaja, serce Kaja przeszyły odłamki tego samego lustra. Czasami bezpieczniej jest czytać mapy stopami.
***
Dziewczyny. Przyszło wam kiedyś do głowy, że baśnie nie bywają przyjazne dla stóp?
***
Więc tak na razie wygląda ta opowieść. Dorastacie, zakochujecie się w chłopaku z sąsiedztwa, Kaju – tym z błękitnymi oczami, który przynosił wam ptasie pióra i róże, tym, który był świetny w układaniu puzzli. Wydawało się wam,
że was kocha – i może jemu też. Usta miał tak słodkie, że smakowały jak miłość,
palce tak przyjemne, że pobudzały waszą skórę. Ale dokładnie trzy lata i dwa dni
po tym, jak się do niego wprowadziłyście, popijaliście drinki na patio. Nie do
końca się kłóciliście, a wy nie pamiętacie, co takiego zrobił, że tak was rozzłościł,
ale rzuciłyście w niego swoją szklanką. Rozległ się dźwięk, jakby pękło niebo.
Zamokły mu mankiety spodni. Wszędzie wokół leżały drobinki szkła.
— Nie ruszaj się — rzuciłyście. Nie miałyście na stopach butów.
Podniósł rękę do twarzy.
— Chyba coś mi wpadło do oka — powiedział.
Oczywiście z jego okiem wszystko było w porządku, nic w nim nie utkwiło,
ale później tego wieczoru, gdy rozbierał się do łóżka, ubranie miał pokryte odłamkami szkła, malutkimi niczym ziarenka cukru. Gdy gładziłyście ręką jego
pierś, coś ukłuło was w palec i pozostawiło smużkę krwi na jego sercu.
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Następnego dnia, gdy padał śnieg, Kaj wyszedł po paczkę papierosów i już
nie wrócił. Siedziałyście na patio, pijąc coś ciepłego i alkoholowego, przyprawionego gałką muszkatołową, a śnieg padał wam na ramiona. Miałyście na sobie
koszulkę z krótkim rękawem, udawałyście, że nie jest wam zimno, a wasz kochanek zaraz wróci. Dotknęłyście palcem ziemi, po czym włożyłyście go do
ust. Śnieg wyglądał jak cukier, ale w smaku nie przypominał niczego.
Sprzedawca ze sklepu na rogu poinformował was, że widział waszego kochanka, jak wsiada do długich białych sań. Siedziała w nich piękna kobieta, a ciągnęło je trzydzieści białych gęsi.
— Och. Ona — odpowiedziałyście, zupełnie jakby was to nie zdziwiło. Wróciłyście do domu i zaczęłyście rozglądać się za tym płaszczem, który należał do
waszej prababki. Chciałyście ruszyć za Kajem. Zdawałyście sobie sprawę, że
płaszcz jest wełniany i ciepły, pięknie czerwony – prawdziwy płaszcz podróżny.
Lecz gdy go wyciągnęłyście, pachniał mokrym psem, a podszewka była podarta,
jakby coś ją przeżuło. Pachniał pechem: kichnęłyście i odłożyłyście go z powrotem. Czekałyście nieco dłużej.
Minęły dwa miesiące, a Kaj dalej nie wrócił, więc w końcu wyszłyście z domu
i zamknęłyście za sobą drzwi. Zamierzałyście podróżować dla miłości, bez butów, płaszcza czy zdrowego rozsądku. Coś takiego może uczynić tylko kobieta, którą opuścił kochanek. Może i cierpią na tym stopy, ale przez pozostanie w domu cierpi serce, a nie byłyście jeszcze gotowe, by spisać Kaja na straty.
Wmówiłyście sobie, że kobieta w saniach musiała rzucić na niego czar, a on
prawdopodobnie już za wami tęsknił. Poza tym chcecie mu zadać kilka pytań,
powiedzieć kilka rzeczy. To właśnie sobie wmówiłyście.
Śnieg był dla waszych stóp miękki i zimny, a potem natrafiłyście na trop
szkła, na mapę.
Po trzech tygodniach ciężkiej podróży dotarłyście do miasta.
***
Nie, serio, zastanówcie się. Pomyślcie o małej syrence, która z miłości zamieniła ogon na dwie nogi i dwie stopy, a każdy krok był dla niej niczym chodzenie po nożach. I gdzie ją to zaprowadziło? To oczywiście retoryczne pytanie. Jest jeszcze ta dziewczyna, która założyła piękne czerwone buty do tańca.
Drwal musiał odrąbać jej nogi siekierą.
Są dwie przybrane siostry Kopciuszka, które poobcinały sobie własne palce u nóg i macocha Śnieżki, która zatańczyła się na śmierć w swoich rozgrzanych do białości pantofelkach. Służąca Gęsiareczki została spuszczona ze wzgórza w nabitej gwoździami beczce. Podróżowanie jest ciężkie dla samotnej kobiety. Była jeszcze ta kobieta, co to szła na wschód od słońca, a potem na za-
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chód od księżyca, co szukała swojego kochanka, który odszedł od niej, ponieważ rozlała mu łój na nocną koszulę. Zdarła przynajmniej jedną parę dobrych,
żelaznych butów, zanim go odnalazła. Uwierzcie na słowo, nie był tego wart.
Jak myślicie, co się stało, gdy zapomniała wrzucić do suszarki płyn do płukania
tkanin? Pranie jest męczące, podróżowanie bardziej. Należą się wam wakacje,
ale oczywiście podchodzicie do tego ostrożnie. Czytywałyście baśnie. Wszystkie przez to przechodziłyśmy. Wiemy, jak to jest.
Dlatego właśnie w Wycieczkach Królowej Śniegu przygotowałyśmy dla was
luksusowy pakiet w przystępnej cenie, przyjazny dla stóp i dla budżetu. Obejrzyjcie świat z ciągniętych przez gęsi sań, poznajcie archetypiczny las, zaczarowaną zimową krainę, utnijcie sobie pogawędkę z prawdziwymi, żyjącymi,
mówiącymi zwierzętami (prosimy ich nie karmić). Oferujemy zakwaterowanie
w standardzie trzygwiazdkowym: śpijcie na wygodnych, pozbawionych pcheł
łóżkach kontynentalnych; zajadajcie się posiłkami przygotowanymi przez światowej klasy szefów kuchni. Nasi przewodnicy są serdeczni, doświadczeni, obyci
w świecie, szkoleni przez samą Królową Śniegu. Mają rozeznanie w pierwszej
pomocy, wiedzą jak wyżyć w dziczy; mówią płynnie trzema językami.
Specjalne zniżki dla starszych sióstr, przyrodnich sióstr, macoch, złych
czarownic, wiedźm, staruch, księżniczek, które pocałowały żaby, nie wiedząc
w co się pakują, itd.
***
Opuszczacie miasto i maszerujecie cały dzień wzdłuż strumienia, łagodnego i jedwabistego niczym niebieskie futro. Wolałybyście, żebym waszą mapą
była woda, a nie stłuczone szkło. W południe zatrzymujecie się i przemywacie
stopy na płyciźnie, a wstążki czerwonej krwi unoszą się w błękitnej wodzie.
W końcu docieracie do muru dzikich róż, tak szerokiego i wysokiego, że nie
widać, jak się przez niego przedostać. Wyciągacie palec, by dotknąć jednej z róż
i się ukłuć. Zakładacie, że można by przejść naokoło, ale wasze stopy informują
was, że mapa prowadzi dokładnie na wprost przez mur dzikich róż, a przecież
nie możecie zejść ze ścieżki, która została wam przeznaczona. Pamiętajcie, co
przytrafiło się tamtej małej dziewczynce, waszej prababci, w tej jej czerwonej
wełnianej pelerynie. Mapy chronią swych podróżnych, ale jedynie wtedy, gdy
podróżni stosują się do nakazów swoich map. Tak wam powiedziano.
Pomiędzy dzikimi różami nad waszymi głowami przysiadł kruk, czarny i
lśniący niczym zakręcony wąs strażnika. Kruk spogląda na was, a wy na niego.
— Szukam kogoś – mówicie. — Chłopaka imieniem Kaj.
Kruk otwiera dziób i rzecze:
— Wiesz, on cię nie kocha.
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Wzruszacie ramionami. Nigdy nie przepadałyście za mówiącymi zwierzętami. Kiedyś wasz kochanek podarował wam mówiącą kotkę, która jednak
uciekła, z czego potajemnie byłyście zadowolone.
— Chcę mu tylko powiedzieć kilka rzeczy. To wszystko. — W rzeczywistości trzymacie całą listę rzeczy, które chcecie mu powiedzieć. — Poza tym,
chciałam zobaczyć trochę świata, zostać na jakiś czas turystką.
— Niektórym to wystarczy — odpowiada kruk, po czym ustępuje. — Jeśli
chcesz wejść, wejdź. Księżniczka dopiero co poślubiła chłopaka o butach,
które piszczą na marmurowej posadzce.
— Niektórym to wystarczy — mówicie. Buty Kaja piszczą; zastanawiacie
się, jak poznał księżniczkę, czy to właśnie jego poślubiła, skąd kruk wie, że Kaj
was nie kocha, co ta księżniczka ma, czego wy nie macie, poza białymi saniami
ciągniętymi przez trzydzieści gęsi, murem dzikich róż nie do pokonania oraz
zapewne zamkiem. To pewnie jakaś blachara.
— Księżniczka Dzika Róża jest bardzo mądrą księżniczką — mówi kruk.
— Ale jest z niej też najbardziej leniwa dziewucha na świecie. Raz poszła spać
na sto dni i nikt nie mógł jej dobudzić, chociaż wkładano jej pod materac sto
ziaren grochu, po jednym każdego ranka.
To oczywiście właściwy i pełen szacunku sposób budzenia księżniczek.
Czasami Kaj budził was, kapiąc wam na stopy zimną wodą. Czasami budził
was gwizdaniem.
— Setnego dnia — mówi kruk — sama się obudziła i poinformowała swą
radę dwunastu wróżek, matek chrzestnych, że nadszedł czas, by wyszła za
mąż. Więc porozwieszano plakaty, a książęta i najmłodsi synowie przybywali
z całego królestwa.
Gdy kotka uciekła, Kaj rozwiesił w całej dzielnicy ogłoszenia. Zastanawiacie się, czy trzeba było rozwiesić ogłoszenie o Kaju.
— Dzika Róża pragnęła inteligentnego męża, ale potwornie zmęczyło ją
siedzenie i wysłuchiwanie młodzianów, którzy wygłaszali przemowy i opowiadali, jacy to są bogaci, seksowni i mądrzy. Zasnęła i tak została, aż pojawił
się młodzieniec w piszczących butach. To właśnie jego buty ją obudziły.
— Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zamiast próbować zaimponować jej wszystkim co wiedział i wszystkim co widział, oświadczył, że przebył
całą drogę, by wysłuchać, co też Dzika Róża opowie mu o swoich snach. Uczył
się u słynnego Doktora w Wiedniu i bardzo interesowały go sny.
Kaj zwykł opowiadać wam swoje sny każdego ranka. Były długie i zawiłe,
i dąsał się, jeśli uważał, że go nie słuchacie. Nigdy nie pamiętałyście swoich
snów.
— Sny innych ludzi nigdy nie są bardzo zajmujące — mówicie krukowi.
Kruk przechyla głowę. Zlatuje i ląduje na trawie tuż przy waszych stopach.
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— Chcesz się założyć? — pyta. Za krukiem, we wnęce muru dzikich róż,
dostrzegacie malutkie zielone drzwi. Mogłybyście przysiąc, że minutę temu
jeszcze ich tam nie było.
Kruk prowadzi was przez zielone drzwi i dalej, przez długi zielony trawnik
w stronę dwupiętrowego zamku, równie różowego jak dzikie róże. Wydaje się
wam, że to trochę tandetne, ale czego można spodziewać się po kimś nazwanym na cześć kwiatka.
— Śniło mi się kiedyś — mówi kruk — że wypadały mi zęby. Kruszyły mi
się w dziobie na kawałki, aż się obudziłem i zdałem sobie sprawę, że kruki nie
mają zębów.
Podążacie za krukiem do pałacu, a potem w górę długich, kręconych schodów. Kamienne stopnie są starte i wysłużone niczym sfatygowany, gęsty jedwab. Odpryski szkła skrzą się na różowym kamieniu, chwytając światło
przymocowanych do ścian świec. Gdy wchodzicie wyżej, okazuje się, że jesteście częścią wielkiego, szarego, śpieszącego tłumu. Fantastyczne stworzenia,
płaskie i rozrzedzone niczym dym, ścigają się w górę schodów – kobiety, mężczyźni i takie wężowate z jasnymi oczami. Kłaniają się, gdy prześlizgują się
obok.
— Co to za jedni? — pytacie kruka.
— Sny — mówi kruk, przeskakując dziwacznie z jednego schodka na drugi.
— Sny Księżniczki przybyły złożyć uszanowanie jej nowemu mężowi. Oczywiście są zbyt szacowne, by rozmawiać z takimi jak my.
Niemniej uważacie, że część z nich wygląda znajomo. Pachną w znajomy
sposób, jak poduszka, na której sypiał wasz kochanek.
Na szczycie schodów znajdują się drewniane drzwi ze srebrnym zamkiem.
Sny przelewają się przez ich dziurkę od klucza i pod nimi, a gdy je otwieracie,
sypialnia Księżniczki jest tak wypełniona słodkim smrodem i chmurą snów, że
ledwie możecie oddychać. Niektórzy mogliby pomylić zapach snów Księżniczki z zapachem seksu, ale przecież niektórzy mylą seks z miłością.
Widzicie ogromne łoże, w którym zmieściłby się olbrzym, a którego kolumny stanowią cztery wysokie dęby. Wspinacie się po drabinie opartej o brzeg
łoża, by ujrzeć śpiącego męża Księżniczki. Gdy tak się nachylacie, gęsie pióro
ulatuje i łaskocze was w nos. Opędzacie się od niego i odsuwacie kilka podejrzanie wyglądających snów. Dzika Róża odwraca się i zaśmiewa we śnie, a człowiek koło niej się budzi.
— Kto tam? — pyta. — Czego chcesz?
Nie jest to Kaj. Ani trochę nie przypomina Kaja.
— Nie jesteś Kajem — mówicie mężczyźnie w łożu Księżniczki.
— Kto to, kurwa, jest Kaj? — pyta, więc wszystko mu wyjaśniacie, czując
potworne zakłopotanie. Kruk wygląda na zadowolonego z siebie. W taki sam
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sposób prezentowała się mówiąca kotka, zanim uciekła. Spoglądasz gniewnie
na kruka. Spoglądasz gniewnie na człowieka, który nie jest Kajem.
Gdy kończycie mówić, dodajecie, że coś jest nie tak, ponieważ wasza mapa
jasno wskazuje, że Kaj był tu, w tym łożu. Wasze stopy zostawiają krwawe
plamy na prześcieradle i wyciągacie z nogi łoża odprysk szkła, żeby wszyscy
mogli zobaczyć, że nie kłamiecie. Księżniczka Dzika Róża siada na łożu, długie
różowawo-brązowe włosy opadają jej na ramiona.
— On cię nie kocha — mówi, ziewając.
— A więc był tu, w tym łożu, a ty jesteś tą zimną dziwką z sań spod sklepu
na rogu i nawet nie próbujesz zaprzeczać — mówicie.
Wzrusza swymi różowo-białymi ramionami.
— Cztery, pięć miesięcy temu przechodził tędy i mnie obudził — mówi. —
Był miłym gościem, w porządku w łóżku. Za to z niej była prawdziwa suka.
— Z kogo? — pytacie.
Dzika Róża w końcu zauważa, że jej nowy mąż rzuca jej gniewne spojrzenie.
— Co mogę powiedzieć? — pyta i wzrusza ramionami. — Kręcą mnie faceci w piszczących butach.
— Z kogo była suka? — pytacie ponownie.
— Z Królowej Śniegu — odpowiada. — Z dziwki z sań.
***
Oto lista rzeczy, którą nosicie w kieszeni, rzeczy, które zamierzacie powiedzieć Kajowi, gdy tylko go odnajdziecie, o ile w ogóle:
Przepraszam, że zapomniałam podlewać twoje paprotki, gdy cię wtedy nie
było.
Kiedy powiedziałeś, że przypominam ci twoją matkę, to miał być komplement?
Nigdy za bardzo nie lubiłam twoich przyjaciół.
Żadne z moich przyjaciół tak naprawdę cię nie lubiło.
Pamiętasz, jak uciekła nam kotka i płakałam i płakałam i przymusiłam cię,
żebyś powiesił plakaty i nigdy nie wróciła? Nie płakałam, ponieważ nie wróciła. Płakałam, bo wyniosłam ją do lasu i bałam się, że wróci i powie ci, co zrobiłam, ale pewnie dopadł ją wilk czy coś. I tak nigdy mnie nie lubiła.
Nigdy nie lubiłam twojej matki.
Po tym, jak wyjechałeś, celowo nie podlewałam twoich roślin. Wszystkie padły.
Żegnaj.
Czy naprawdę kiedykolwiek mnie kochałeś?
Czy byłam dobra w łóżku, czy po prostu przeciętna?
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Co dokładnie miałeś na myśli, gdy powiedziałeś, że nie masz problemu z
tym, że przybrałam trochę na wadze, że uważasz, że jeszcze od tego wypiękniałam, że powinnam się nie krępować i jeść tyle, ile chcę, ale gdy zważyłam
się na wadze w łazience, ważyłam dokładnie tyle samo co wcześniej, nie przytyłam ani pół kilo?
Więc za każdym razem, i jestem w tym momencie szczera, za każdym razem, i mam to gdzieś, jeśli mi nie uwierzysz, udawałam każdy orgazm, który
myślałeś, że mam. Wiesz, kobiety tak potrafią. Nigdy nie doprowadziłeś mnie
do szczytowania, ani choć raz.
Więc może jestem idiotką, ale kiedyś cię kochałam.
Przespałam się z jednym gościem, nie zamierzałam, to się po prostu jakby
stało. Czy tak to z tobą było? Nie próbuję przepraszać, ani też nie twierdzę, że
przyjęłabym twoje przeprosiny, po prostu chcę wiedzieć.
Bolą mnie stopy i to wszystko twoja wina.
Tym razem naprawdę żegnaj.
***
Dzika Róża nie jest jednak blacharą, nawet pomimo głupiego imienia i różowego zamku. Podziwiacie jej zaangażowanie w sztukę oraz praktykę snu.
Zaczynacie już mieć serdecznie dość podróżowania i nic nie sprawiłoby wam
większej przyjemności niż zwinięcie się w wielkim wypełnionym pierzem
łożu na sto dni czy może nawet sto lat, ale ona proponuje, że pożyczy wam
swoją karetę, a gdy odpowiadacie, że musicie iść pieszo, wysyła z wami oddział
zbrojnych strażników. Będą was eskortować przez las, w którym czyhają złodzieje, wilki i wypełniający misje książęta. Strażnicy uprzejmie nie zauważają
śladu krwi, który za sobą zostawiacie. Prawdopodobnie wydaje im się, że to
jedna z tych kobiecych spraw.
Jest już po zachodzie słońca, a wy jeszcze nawet na pół mili nie weszłyście
do lasu, który jest mroczny, straszny i wypełniony odgłosami, gdy nagle bandyci atakują z zasadzki i mordują całą waszą eskortę. Posiwiała królowa bandytów, której nos przypomina kolec, krzyczy z zachwytu na wasz widok.
— Wyborny z ciebie pulpecik na kolację! — oznajmia i wyciąga długi nóż
z brzucha jednego z martwych strażników. Właśnie zamierza poderżnąć wam
gardło, gdy tak stoicie, uprzejmie nie zauważając krwi formującej kałużę wokół ciał martwych strażników, która teraz zamazuje krwawe ślady pozostawiane przez wasze stopy, ani noża przyłożonego wam do gardła, gdy dziewczyna mniej więcej w waszym wieku wskakuje na plecy królowej rozbójników
i ciągnie jej splecione włosy jakby były lejcami.
Widać pewne rodzinne podobieństwo pomiędzy królową rozbójników
a dziewczyną, której kolana właśnie zaciskają się na gardle tej pierwszej.
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— Nie chcę, żebyś ją zabijała — oznajmia dziewczyna i uświadamiacie sobie,
że chodzi jej o was, że jeszcze minutę temu miałyście umrzeć, że podróżowanie
jest znacznie bardziej niebezpieczne niż się wam wydawało. Dorzucacie skargę
do listy rzeczy, jakie zamierzacie powiedzieć Kajowi, jeśli go odnajdziecie.
Dziewczyna prawie udusiła królową rozbójników, która padła na kolana,
próbując nabrać powietrza.
— Ona może być moją siostrą — mówi dziewczyna nieustępliwie. – Obiecałaś, że mogę mieć siostrę i chcę właśnie ją. Poza tym, krwawią jej stopy.
Królowa rozbójników wypuszcza z rąk nóż, a dziewczyna zeskakuje na
ziemię i całuje owłosiony, zszarzały policzek matki.
— Dobrze już, dobrze — mamrocze królowa rozbójników, a dziewczyna
łapie was za rękę i ciągnie byle dalej i szybciej do lasu, aż zaczynacie biec i
potykać się, a jej rozgrzana ręka wciąż ściska waszą.
Straciłyście wszelkie poczucie kierunku; wasze stopy nie są już ustawione
na waszej mapie. Powinnyście się bać, ale zamiast tego jesteście dziwnie podekscytowane. Wasze stopy przestały boleć, a chociaż nie wiecie, dokąd zmierzacie, po raz pierwszy poruszacie się tak szybko, że prawie lecicie, stopy ślizgają się wam po czarnym jak noc poszyciu, jakby było gładką, płaską powierzchnią jeziora, a wasze stopy dwoma białymi ptakami.
–—Dokąd zmierzamy? — pytacie rozbójniczkę.
— Dotarłyśmy — odpowiada i zatrzymuje się tak gwałtownie, że prawie
się przewracacie. Jesteście na polanie, a nad wami wisi księżyc w pełni. W jego
świetle możecie się lepiej przyjrzeć rozbójniczce. Wygląda jak jedna z tych
złych dziewczyn, co to kręcą się pod latarnią przy sklepie na rogu, tych, które
zwykły pogwizdywać na Kaja. Ma na sobie czarne, sznurowane, sięgające ud
buty ze skaju, czarną dopasowaną koszulkę oraz sztuczne szorty o kolorze winogron, razem z pasującymi do nich podwiązkami. Pomalowane na czarno paznokcie obgryzione ma do krwi. Prowadzi was do walącej się kamiennej
twierdzy, która jest w środku równie czarna jak jej lakier do paznokci i mocno
zalatuje brudną słomą i zwierzętami.
— Czy jesteś księżniczką? — pyta was. — Co robisz w lesie mojej matki?
Nie obawiaj się. Nie pozwolę jej cię zjeść.
Wyjaśniacie jej, że nie jesteście księżniczką, opowiadacie o mapie, co robicie, kogo szukacie, co wam zrobił, czy może czego nie zrobił. Gdy kończycie,
rozbójniczka obejmuje was i mocno ściska.
—Biedactwo! Ale cóż to za niemądry sposób podróżowania! — Kręci głową
i każe wam usiąść na kamiennej posadzce twierdzy i pokazać stopy. Tłumaczycie, że zawsze same się goją, że naprawdę wasze stopy są całkiem wytrzymałe,
ale ściąga swe skajowe buty i wręcza je wam.
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Posadzka twierdzy usiana jest niewyraźnymi, nieruchomymi kształtami.
Jeden z nich warczy przez sen i uświadamiasz sobie, że to psy. Rozbójniczka
siedzi pomiędzy czterema smukłymi kolumnami, które, gdy pies warczy, poruszają się niespokojnie i obniża się rosochaty łeb. Jest to spętany renifer.
— No dalej, zobacz, czy pasują — mówi rozbójniczka, wyciągając nóż. Przeciąga go po kamiennej posadzce, by poszły iskry. — Co zrobisz, gdy go odnajdziesz?
— Czasami chciałabym pozbawić go głowy — odpowiadacie. Rozbójniczka
uśmiecha się szeroko i wali rękojeścią noża w pierś renifera.
Stopy rozbójniczki są minimalnie większe, a buty jeszcze zagrzane od jej stóp.
Wyjaśniacie, że nie możecie nosić butów, ponieważ nie będziecie wiedzieć,
gdzie iść.
— Nonsens! — ripostuje nieuprzejmie rozbójniczka.
Pytacie, czy zna lepszy sposób na odnalezienie Kaja. Odpowiada, że jeśli
wciąż zamierzacie go szukać, mimo tego, że wyraźnie was nie kocha i nie jest
wart funta kłaków, należy odnaleźć Królową Śniegu.
— To jest Bae. Bae, ty stary, bezużyteczny pierdzielu — mówi. — Wiesz,
gdzie mieszka Królowa Śniegu?
Renifer odpowiada niskim, rozpaczliwym głosem, że nie, ale na pewno wie
jego stara matka. Rozbójniczka klepie go w bok.
— W takim razie zabierzesz ją do swojej matki — mówi. — I lepiej się nie
guzdraj.
Odwraca się do ciebie i z cmoknięciem składa ci na ustach mokry pocałunek.
— Zatrzymaj buty, wyglądają znacznie lepiej na tobie niż na mnie. I nie
chcę usłyszeć, że znowu chodziłaś po szkle. — Rzuca reniferowi badawcze
spojrzenie. — Wiesz, Bae, niemal wydaje mi się, że będę za tobą tęsknić.
Stajecie na jej splecionych dłoniach i rozbójniczka szarpnięciem podrzuca
was na kościsty grzbiet renifera. Następnie przecina nożem pęta.
— Ho! — krzyczy, budząc psy.
Wczepiacie palce w grzywę Bae i kolebie wami, gdy renifer przechodzi w
szybki kłus. Psy podążają za nim przez chwilę, gryząc po kopytach, ale szybko
zostawiacie je w tyle, poruszacie się tak szybko, że wiatr rozsuwa wam usta w
mimowolnym grymasie. Prawie brakuje wam szkła pod nogami. Rankiem jesteście już ponownie poza lasem, a kopyta Bae wzburzają białe chmury śniegu.
***
Czasami wydaje się wam, że istnieje na to prostszy sposób. Czasami robi się
prościej samo z siebie. Macie już buty i renifera, ale wciąż nie jesteście szczęśliwe. Czasami wolałybyście pozostać w domu. Macie serdecznie dość podróży
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w stronę długo i szczęśliwie, gdziekolwiek to kurwa jest – chciałybyście szczęśliwie mieć już teraz. Serdeczne podziękowania.
***
Gdy wydychacie powietrze, widzicie unoszącą się przed wami delikatną
mgiełkę oddechu waszego oraz renifera, dopóki nie pogna ich wiatr. Bae mknie.
Śnieg wznosi się, a powietrze zdaje się coraz bardziej gęstnieć. Gdy Bae tak
gna, czujecie jak wasz pęd rozrywa białe powietrze niczym grubą tkaninę. Gdy
odwracacie się i spoglądacie za siebie, widzicie ślad waszego wspólnego kształtu,
kobiety i renifera, jak korytarz rozciągający się do nieskończoności. Spostrzegacie, że istnieje więcej rodzajów map, że niektóre sposoby podróżowania faktycznie są łatwiejsze.
— Pocałuj mnie — mówi Bae. Wiatr smaga was jego słowami. Niemal dostrzegacie ich kształt, zwisający w ciężkim powietrzu.
— Tak naprawdę nie jestem reniferem — mówi. — Jestem zaczarowanym
księciem.
Odmawiacie grzecznie, wskazując na fakt, że dopiero co się poznaliście,
a poza tym, w kontekście podróży renifer jest lepszy od księcia.
— On cię nie kocha — mówi Bae. — I mogłabyś zrzucić kilka kilo. W grzbiecie
mnie łupie.
Macie serdecznie dość mówiących zwierząt, jak i podróżowania. Nigdy
nie mówią nic, czego już byście nie wiedziały. Przychodzi wam na myśl mówiąca kotka, którą podarował wam Kaj, ta, która zawsze do was przychodziła
i wyglądała na bardzo z siebie zadowoloną, gdy informowała was, że palce Kaja
pachną inną kobietą. Nie byłyście w stanie patrzeć, jak głaskał kotkę, jak jego
palce gładziły jej białe futro, jak leżała na boku i mruczała jak szalona.
— Tu, kochasiu, dokładnie tu, nie przestawaj! — Jego palce na jej brzuchu,
jej ogon zwijający się i smagający jak bat, jej szpiczasty mały język, który wam
pokazywała.
— Zamknij się — odpowiadacie Bae.
Milknie w pełnej urazy ciszy. Jego długie, brunatne futro pokryte jest szronem i czujecie łzy, przesuwające się wam po policzkach z wiatrem i zamieniające się w lód. Ciepło wam jedynie w stopy, otulone butami rozbójniczki.
— Już niedaleko — mówi Bae, gdy tak podróżujecie przez, wydawałoby się,
wieczność. — Zaraz będziemy.
Przecinacie kolejny korytarz białego powietrza, w który Bae skręca gwałtownie, krzycząc z zadowolenia.
— Jesteśmy niedaleko domu staruchy z Lapmarku, domu mojej matki.
— Skąd wiesz? — pytacie.
— Poznaję kształt, jaki za sobą zostawia — odpowiada Bae. — Spójrz!
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Dostrzegacie, że korytarz powietrzny, którym podążacie jest uformowany
niczym niska, korpulentna kobieta w spódnicy. Na wysokości talii odchyla się
na boki, niczym dzwon.
— Jak długo to się utrzymuje?
— Dopóki powietrze pozostaje ciężkie i gęste — odpowiada. — Przekopujemy się przez powietrze jak robaki, po czym pojawia się wiatr i zaciera nasze
ślady.
Kobieta-tunel kończy się niskimi, czerwonymi drzwiami. Bae spuszcza głowę i puka w nie swym porożem, zeskrobując przy tym farbę. Starucha z Lapmarku otwiera drzwi i niezdarnie schodzicie z grzbietu Bae. Gdy matka poznaje syna, zaczyna się radować, chociaż bardzo się zmienił.
Starucha z Lapmarku ma garb i jest tłusta niczym larwa. Przyrządza wam
filiżankę herbaty, podczas gdy Bae wyjaśnia, że szukacie pałacu Królowej Śniegu.
— Stąd to już niedaleko — orzeka kobieta. — Jedynie kilkaset kilometrów
dalej, za domem kobiety z Finmany. Ona już wytłumaczy wam, jak tam trafić,
niech no tylko wyjaśnię jej wszystko w liście. I nie zapomnijcie dodać, że
przyjdę jutro na herbatkę; Bae, jeśli ładnie poprosisz, zmieni cię z powrotem.
Kobieta z Lapmarku nie ma papieru, więc zapisuje list na suszonym dorszu,
płaskim niczym talerz obiadowy. Wyruszacie ponownie w drogę. Czasami, gdy
Bae biegnie, udaje się wam zasnąć, a czasami nie jesteście w stanie stwierdzić,
czy to sen czy jawa. Wielkie kule zielonkawego światła przetaczają się z trzaskiem przez niebo nad wami. Niekiedy wydaje się, że Bae leci wraz ze światłem,
gawędząc z nim niczym ze starym przyjacielem. W końcu docieracie do domu
kobiety z Finmany i pukacie do jej komina, jako że nie posiada drzwi.
***
Zastanawiacie się, dlaczego mieszka tu tyle starych kobiet. Czy to społeczność emerytów? Jedna to nic niezwykłego, dwie to z pewnością więcej niż potrzeba, ale gdy rozglądacie się wokół, dostrzegacie niewielkie sterty śniegu, z których wydobywają się strużki dymu. Musicie zwracać uwagę, gdzie stąpacie, inaczej mogłybyście przebić się przez czyjś dach. Może przybyły tu z powodu ciszy, a może lubią łowić w przeręblu albo też sam śnieg.
***
W domu pełno jest pary i wilgoci, a żeby dostać się do środka, musicie opuścić się przez komin, przez buzujący ogień. Bae wskakuje do komina kopytami
do przodu, rozrzucając wszędzie wokół kawałki węgla. Kobieta z Finmany jest
niższa i krąglejsza od kobiety z Lapmarku. Przypomina wam kawałek puddingu o oczach z czarnych porzeczek. Ma na sobie jedynie starą, poplamioną
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tłuszczem halkę oraz fartuch z napisem „Jeżeli nie wytrzymujesz gorąca, wyjdź
z mojej kuchni”.
Rozpoznaje Bae nawet szybciej, niż uczyniła to jego matka, ponieważ, jak
się okazuje, to właśnie ona zamieniła go w renifera po tym, jak nabijał się z jej
tuszy. Bae przeprasza, wydaje się wam, że nieszczerze, niemniej kobieta z Finmany obiecuje, że zobaczy, co da się zrobić, by zamienić go z powrotem. Nie
wygląda jednak, by spodziewała się za wiele. Wydaje się, że preferowanym
sposobem na transformację jest pocałunek. Nie proponujecie mu tego, ponieważ wiecie, do czego prowadzą takie rzeczy.
Kobieta z Finmany czyta sztukę suszonego dorsza przy świetle kuchennego ognia, po czym wrzuca ją do garnka. Bae opowiada jej o Kaju i Królowej
Śniegu, i o waszych stopach, ponieważ wasze wargi przymarzły do siebie podczas ostatniego etapu podróży i nie jesteście w stanie wydusić z siebie choćby
słowa.
— Jest pani taka mądra i potężna — mówi kobiecie z Finmany renifer. Prawie słyszycie, jak dodaje pod nosem „i tłusta”. – Może pani związać wszystkie
wiatry świata kawałkiem nici. Widziałem, jak ciskała pani ze wzgórzy piorunami, jakby były piórkami. Czy mogłaby pani obdarzyć ją siłą dziesięciu mężczyzn, by była w stanie walczyć z Królową Śniegu i odzyskać Kaja?
— Siłą dziesięciu mężczyzn? — pyta kobieta z Finmany. – Toby dopiero
narobiło! A poza tym, on wcale jej nie kocha.
Bae uśmiecha się złośliwie, jakby chciał powiedzieć „a nie mówiłem?”.
Gdyby wasze wargi nie były do siebie przymarznięte, powiedziałybyście mu,
że stara nie mówi wam nic, czego do tej pory nie wiedziałyście.
— A teraz — mówi kobieta z Finmany — po raz ostatni weź ją na grzbiet i
zaprowadź do krzewinki czerwonych borówek. Stanowi ona skraj ogrodu
Królowej Śniegu; nie zostawaj tam na pogaduchy, ale wróć bezzwłocznie. Był
z ciebie przystojny chłopiec – i sprawię, że staniesz się po dwakroć przystojniejszy. Rozwiesimy ogłoszenia i zobaczymy, czy znajdzie się ktoś, kto przybędzie cię pocałować.
— Co do ciebie, panienko — oznajmia. — Powiedz Królowej Śniegu, że skoro Bae znów jest z nami, przybędziemy do Pałacu w następny wtorek na brydża.
Gdy tylko otrzyma ręce, którymi będzie w stanie trzymać karty.
Kobieta usadza was z powrotem na grzbiecie Bae i obdarza tak gorącym
pocałunkiem, że odmarzają wam usta i znów jesteście w stanie mówić.
— Kobieta z Lapmarku wpadnie jutro na herbatkę — informujecie. Kobieta
z Finmany unosi Bae razem z wami na jego grzbiecie swymi mocarnymi, tłustymi rękami i popycha was delikatnie w górę komina.
***
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Dzień dobry paniom, miło mi, że pojawiłyście się na premierowej Wycieczce Królowej Śniegu. Mam nadzieję, że wszystkie wypoczęłyście, ponieważ dziś czeka nas spory dystans do pokonania. Mam nadzieję, że każda z was
przyniosła ze sobą parę wygodnych butów. Policzmy się, upewnijmy, że mamy
tu wszystkie z listy i zapoznajmy się. Ja mam na imię Gerda i niezmiernie się
cieszę, że będę mogła was wszystkie poznać.
***
W końcu dotarłyście, stoicie przed pałacem Królowej Śniegu, pałacem kobiety, która zaczarowała waszego kochanka i odfrunęła z nim swymi długimi,
białymi saniami. Nie jesteście do końca pewne, co powiecie jej, czy też jemu.
Gdy sprawdzacie kieszeń, odkrywacie, że wasza lista zniknęła. Większość zapamiętałyście, ale dochodzicie do wniosku, że może lepiej poczekać, zanim się
odezwiecie. Jakaś część was chciałaby, żebyście odwróciły się i wyszły, zanim
znajdzie was Królowa Śniegu, zanim zauważy was Kaj. Boicie się, że wybuchniecie płaczem albo nawet gorzej, że Kaj dowie się, że przeszłyście boso po
stłuczonym szkle przez pół kontynentu tylko po to, żeby dowiedzieć się, czemu od was odszedł.
Frontowe drzwi są otwarte, więc nie zawracacie sobie głowy pukaniem, po
prostu wchodzicie. Nie jest to jakiś ogromny pałac. Jest mniej więcej wielkości
waszego domu i właściwie przypomina wam wasz dom, poza tym, że meble,
w nowoczesnym, duńskim stylu, wyrzeźbione są z błękitno-zielonego lodu –
podobnie jak ściany i wszystko inne. Jest tu dość ślisko i cieszycie się, że macie
na nogach buty rozbójniczki. Musicie przyznać, że Królowa Śniegu jest sumienną gospodynią, znacznie schludniejszą od was. Nie możecie znaleźć Królowej Śniegu ani Kaja, jednak w każdym pokoju znajdujecie białe gęsi, które,
ku waszej jednakiej uldze i zaskoczeniu, nie wypowiadają ani słowa.
— Gerda! — Kaj siedzi przy stole, dopasowując puzzle. Gdy wstaje, zrzuca
kilka z nich na podłogę i roztrzaskują się na jeszcze więcej małych kawałków.
Oboje klękacie, by je pozbierać. Stół jest błękitny, puzzle błękitne, Kaj jest błękitny, co jest powodem, dla którego nie zauważyłyście go od razu po wejściu
do pokoju. Gęsi ocierają się o was, miękkie i białe niczym koty.
— Co tak długo? — pyta Kaj. — I skąd wzięłaś te niedorzeczne buty? —
Wpatrujesz się w niego z niedowierzaniem.
— Musiałam przejść boso po stłuczonym szkle przez pół kontynentu, żeby
się tu dostać — mówicie. Przynajmniej nie wybuchacie płaczem. — Dała mi je
pewna rozbójniczka.
Kaj prycha. Jego błękitne nozdrza się rozszerzają.
— Kochanie, są okropne.
— Dlaczego jesteś błękitny? — pytacie.
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— Zostałem zaczarowany — odpowiada. — Królowa Śniegu mnie pocałowała. Poza tym, wydawało mi się, że błękit to twój ulubiony kolor.
Twoim ulubionym kolorem od zawsze był żółty. Zastanawiacie się, czy
Królowa Śniegu pocałowała go wszędzie, czy cały jest błękitny. Wszystkie widoczne części jego ciała są błękitne.
— Jeśli mnie pocałujesz – mówi — odczarujesz mnie i będziemy mogli razem wrócić do domu. Jeśli mnie odczarujesz, znów będę się w tobie kochać.
Powstrzymujecie się przed pytaniem, czy kochał się w was, gdy pocałował
Królową Śniegu. Pardon, gdy to ona go pocałowała.
— Co to za puzzle układasz? — pytacie.
—A, to — odpowiada. — To inny sposób na odczarowanie. Muszę je złożyć, chociaż drugi sposób jest łatwiejszy. Nie wspominając już o tym, że to
większa frajda. Nie chciałabyś mnie pocałować?
Spoglądacie na jego błękitne usta, na jego błękitną twarz. Próbujecie sobie
przypomnieć, czy podobały wam się jego pocałunki.
— Pamiętasz białą kotkę? — pytacie. — Nie do końca uciekła. Wyniosłam
ją do lasu i tam zostawiłam.
— Możemy sprawić sobie nową — mówi.
— Wyniosłam ją do lasu, przez to, co mi mówiła.
— Nie musimy sprawiać sobie mówiącej kotki — mówi Kaj. — Poza tym,
po co przeszłaś boso przez pół kontynentu po stłuczonym szkle, jeśli nie zamierzasz mnie pocałować i odczarować? — Jego błękitna twarz jest naburmuszona.
— Może po prostu chciałam zobaczyć trochę świata — oznajmiacie. — Poznać interesujących ludzi.
Gęsi ocierają się wam o kostki. Głaszczecie ich białe pióra, na co gęsi dziobią was, ale delikatnie, po palcach.
— Lepiej się pośpiesz i zdecyduj, czy chcesz mnie pocałować, czy nie —
mówi Kaj. — Ponieważ ona jest w domu.
Gdy się odwracacie, już tam jest i uśmiecha się, jakby to właśnie was chciała
zobaczyć.
Królowa Śniegu nie wygląda tak, jak się spodziewałyście. Nie jest tak wysoka
jak wy – spodziewałyście się, że będzie wyższa. Pewnie, jest piękna, jesteście w
stanie zrozumieć, dlaczego Kaj ją pocałował (chociaż zaczynacie się zastanawiać,
dlaczego ona pocałowała jego), ale oczy ma czarne i życzliwe, czego kompletnie
się nie spodziewałyście. Staje przy was, w ogóle nie patrząc na Kaja, ale na was.
— Na twoim miejscu bym tego nie robiła.
— No kurde — mówi Kaj. — Daj spokój, o pani. Pewnie, że było miło, ale
przecież nie chcesz, żebym po wsze czasy pałętał się po tej zamrażarce, tak jak
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i ja nie chcę. Niech Gerda mnie pocałuje, wrócimy do domu i będziemy żyć długo i szczęśliwie. Powinno się skończyć dobrze.
— Masz ładne buty — mówi Królowa Śniegu.
— Jesteś piękna — odpowiadacie.
— No nie wierzę — mówi Kaj. Wali błękitną pięścią o błękitny stół, posyłając błękitne puzzle w powietrze. Ich części spoczywają niczym samorodki
szkła o kolorze nieba na białych grzbietach gęsi. Kawałek stołu odprysnął i zastanawiacie się, czy Kaj będzie musiał złożyć z powrotem także stół.
— Kochasz go?
Gdy Królowa Śniegu zadaje to pytanie, spoglądacie na nią, a potem na niego.
— Przykro mi — oznajmiacie. Wyciągacie rękę na wypadek, gdyby Kaj
chciał ją uścisnąć.
— Przykro! — rzuca. — Tobie jest przykro! Co mi po tym?
— No więc co teraz? — pytacie Królową Śniegu.
— Zależy od ciebie — odpowiada. — Chyba masz dość podróżowania, co?
— Nie wiem – mówicie. — Chyba w końcu zaczynam łapać, o co w tym
chodzi.
— W takim razie – oznajmia Królowa Śniegu. — Mogę przedstawić ci
ofertę biznesową.
— Hej! – woła Kaj. — A co ze mną? Czy nikt mnie nie pocałuje?
Pomagacie mu zebrać kilka kawałków puzzli.
— Czy zrobisz dla mnie chociaż tyle? — pyta. — Przez wzgląd na stare
czasy. Czy rozpuścisz wieści, powiesz kilku księżniczkom, że tu ugrzązłem?
Chciałbym się stąd wydostać jakoś w ciągu następnego stulecia. Dzięki. Naprawdę to doceniam. Wiesz, miło spędziliśmy razem czas, to chyba pamiętam.
***
Buty rozbójniczki zasłaniają blizny na waszych stopach. Gdy tak patrzycie
na te blizny, możecie ujrzeć zarys podróży, którą przedsięwzięłyście. Czasami
lustra są mapami, a czasami mapy są lustrami. Czasami blizny opowiadają historię, a może pewnego dnia wy opowiecie tę konkretną swojemu kochankowi. Podeszwy waszych stóp są historiami – ukrytymi w czarnych butach,
lśniącymi niczym lustra. Jeśli ściągnęłybyście buty, ujrzałybyście odbitą w stopie-lustrze Księżniczkę Dziką Różę, jak wyrusza na miesiąc miodowy, w swym
ogromnym łożu z baldachimem, które ma już koła i ciągnie je dwadzieścia białych koni.
Miło ujrzeć, jak kobiety odkrywają alternatywne sposoby podróżowania.
W drugiej stopie-lustrze, wydaje się, że na wyciągnięcie ręki, widać rozbójczynię, od której macie buty. Wyrusza, by odnaleźć Bae, by podarować mu po-
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całunek i sprowadzić go z powrotem do domu. Nie przypuszczacie, że będziecie dawać jej rady, chociaż żywicie nadzieję, że znalazła inną parę dobrych,
solidnych butów.
Pewnego dnia ktoś prawdopodobnie dotrze do pałacu Królowej Śniegu i pocałuje zimne, błękitne usta Kaja. Może nawet na jakiś czas uda jej się osiągnąć
to długo i szczęśliwie.
Stoicie w swoich czarnych, sznurowanych butach, a białe gęsi Królowej Śniegu
szemrają, tłoczą się i zbliżają do was. Zaczynacie rozumieć coś z tego, co mówią. Narzekają na ciężar sań, pogodę, wasze niepewne szarpnięcia lejcami. Ale
są to dobroduszne narzekania. Mówicie gęsiom, że wasze stopy są mapami
oraz lustrami. Ale mówicie im też, że musicie pamiętać o tym, że i one przydają
się do wędrówek. Są doskonałymi stopami.
Z języka angielskiego przełożył Piotr Zawada

Mróz
Anna Grzanek

Z

ima zanosiła się na bardzo łagodną. Pewnego dnia jednak zaczął padać śnieg, który początkowo topniał w oczach, ale powoli zbierało
się go coraz więcej, aż przykrył całą wioskę niczym pierzyna. Mróz
— silny i trzaskający — nadszedł niespodziewanie, ściął świat w ciągu jednej nocy. Rankiem szyby pokryte były skrzącymi się, pełnymi misternych zawijasów
malunkami.
Dziewczynka przyglądała się z niemym zachwytem wzorom widniejącym
na oknach w całym domu. Miała osiem lat i była to pierwsza prawdziwie mroźna
zima w jej życiu.
Czuła chłód, tym większy, że dopiero co wydostała się spod puchowej kołdry, ale wspaniałe dzieła mrozu wynagrodziły jej to. Uznała, że zima stanowi
uosobienie piękna i zakochała się w niej od pierwszego wejrzenia.

A n n a G r z a n e k — rodowita, dumna ze swojego brzydkiego miasta łodzianka; z wykształcenia geograf i zarządca nieruchomości. Literaturę, a zwłaszcza fantastykę, kocha od dziecka — czytać nauczyła się wcześniej niż
chodzić; jest członkiem społeczności portali „Szortal” oraz „Fantastyka.pl”.
Creatio Fantastica nr 2 (53) 2016, ss. 135-144.
Opowiadanie dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY
4.0). Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie i redakcję czasopisma „Creatio
Fantastica”.

Mróz

Inni mieszkańcy wioski nie podzielali jej zdania. Nagły atak zimy stał się
najważniejszym tematem rozmów; dorośli wymieniali trwożne uwagi dotyczące drewna na opał, ciepłych ubrań, zapewnienia paszy zwierzętom. Niektórzy
z nich wychodzili na zewnątrz i oczyszczali szyby ze szronu, aby wpuścić do
wnętrza izb nieśmiałe promienie zimowego słońca.
Pierwszy dzień mrozu dziewczynka spędziła w domu, ponieważ mama nie
chciała narażać jej na zimno. Bawiła się lalkami, przeglądała ulubioną książkę
z obrazkami, goniła od piwnic aż po stryszek za burym, pręgowanym kociakiem.
Dużo czasu spędziła też, podziwiając iglaste gałązki i niesamowite kwiaty widniejące na szybach. Obrazy wyglądały jak stworzone nie przypadkiem, a czyjąś
ręką. Każdy przedstawiał coś zupełnie innego.
Dziewczynka była niepocieszona, kiedy tata nabrał w wiaderko gorącej
wody i zaczął niszczyć dzieła mrozu. Krzyczała i płakała dopóki nie obiecał, że
oszczędzi okno w jej izbie na pięterku. W niedługim czasie tylko jedna szyba
pozostała ozdobiona mlecznobiałym malunkiem. Gdy zapadł zmrok i dziewczynka musiała wreszcie położyć się do łóżka, uczyniła to bardzo niechętnie, obawiając się, że do rana i to ostatnie ocalałe cudo zniknie.
Była zbyt podekscytowana, aby zasnąć. Długo leżała, wpatrując się to w ciemny
sufit, to w jaśniejące szronem okno. Wreszcie zapadła w sen, w którym chodziła
między chatami, opatulona w grube wilcze futro, i pędzelkiem umaczanym
w księżycowej poświacie ozdabiała szyby nieziemskimi wzorami. To był bardzo dobry sen — tak dobry, że dziewczynce napłynęły do oczu łzy, gdy obudził
ją jakiś odgłos, a cudowna wizja umknęła w mrok.
Wciąż panowała noc, a w domu idealna cisza. Nawet kociak, leżący na poduszce tuż obok głowy dziewczynki, spał tak cichutko, że wydawało się, iż
wcale nie oddycha. Wtem hałas, który obudził dziecko, powtórzył się. Przypominał stukot przesuwanych mebli. I dochodził zza okna.
Dziewczynka, zaintrygowana, szybko wysunęła się spod kołdry. Natychmiast uderzył w nią straszliwy ziąb. Czym prędzej narzuciła na siebie koc i ostrożnie podeszła do okna. Przekręciła klamkę, a skrzydło, o dziwo, odchyliło się
bezszelestnie. Po pierwszym mroźnym dniu jeszcze nie zdążyło przymarznąć
do framugi.
Tym, co zadziwiło dziewczynkę przede wszystkim, był fakt, że noc jest taka
jasna. Świecił księżyc w pełni, a wszechobecny śnieg odbijał i potęgował jego
blask. Jedyne prawdziwie czarne miejsca w zasięgu wzroku stanowiły linia lasu
tuż za wioską... oraz te okienne szyby, które zostały oczyszczone przez dorosłych ze szronu w ciągu dnia.
Nagle wciągnęła głośno powietrze z przestrachem. Pod jej domem ktoś
stał. Nie spostrzegła go od razu, nie. Obraz postaci umykał jej gdzieś na granicy
świadomości, dopóki nie skupiła wzroku w jednym, konkretnym punkcie. Był
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to ubrany w grube futro mężczyzna. O ile dziewczynka była w stanie ocenić,
patrząc z góry, nieznajomy w jednej ręce trzymał wiadro, a w drugiej długi patyk.
Przez dłuższy czas spoglądał w okna znajdujących się na parterze pomieszczeń. Wreszcie ruszył, klekocząc i szurając ewidentnie ciężkim kubłem, i zatrzymał się tuż pod ścianą budynku. Po chwili rozpoczął pracę.
Dziewczynka zafascynowana patrzyła, jak obcy macza pędzel — bo teraz
już wiedziała, że to pędzel — w srebrzystej zawartości wiadra i przenosi ją na
szyby w postaci szronu. Miała ochotę zbiec na dół, by móc podziwiać proces
pojawiania się malowideł na oknach, nie śmiała jednak się ruszyć. Trwała w niemym zachwycie, wiedząc, że obserwuje sam Mróz, dopóki ten nie zakończył
dzieła i nie przeniósł się do kolejnego okna. Wówczas otrząsnęła się z wrażenia i poczuła, jak bardzo jest zziębnięta. Niemal straciła czucie w palcach, więc
gdy wreszcie zdecydowała się zamknąć okienko, nie potrafiła utrzymać go w dłoniach. Skrzydło stuknęło głośno o framugę, a pracujący na dole Mróz znieruchomiał.
Dziecko również zamarło, onieśmielone. Trwało chwilę ze zgrabiałą rączką na klamce. Gdy postanowiło jeszcze raz wyjrzeć na zewnątrz, natychmiast
cofnęło się gwałtownie. Przepastne, mroczne oczy nieznajomego spoglądały bowiem prosto na nie.
Wiedział, że tu była i wiedział, że potrafiła go zobaczyć. Wciąż patrzył, gdy
dziewczynka ponownie wychyliła się przez okienko.
— Przepraszam bardzo — rzekła, szczękając zębami, tak z zimna jak i ze
strachu. — Czy pan jest... Mrozem?
Mężczyzna z powagą skinął głową. Machnął w powietrzu pędzlem, a garść
wielkich płatków śniegu opadła statecznie na ziemię.
— Pan ozdabia szyby! — zawołała dziewczynka, zapominając o tym, że jeszcze przed chwilą się bała. Wychyliła się przez parapet. — Są piękne! Tak bardzo
mi się podobają! Ale... ale dorośli niszczą pana obrazki! To niesprawiedliwe!
Mróz nachmurzył się. Gdzieś w jego ciemnych oczach mignęło światełko,
przypominające błysk błędnego ognika w lesie. Trwało to zaledwie ułamek sekundy, dziewczynka jednak zrozumiała, o co mu chodziło.
— Musiał pan wrócić, żeby ponownie zamalować szyby! — zmartwiła się.
— A to oznacza że... — Umilkła, gdy pewna myśl przyszła jej do głowy. Mróz
wzruszył ramionami i, ponieważ zakończył już pracę przy tym domu, chwycił
rączkę wiadra i zaczął je przeciągać dalej, do następnego budynku.
Dziewczynka patrzyła za nim jeszcze przez chwilę, rozmyślając. Wreszcie
zesztywniałymi dłońmi zdołała zamknąć okienko i powlokła się do łóżka, rozmyślając o sprawach, które były zdecydowanie zbyt poważne jak na głowę ośmioletniego dziecka.
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***
Poranek następnego dnia wstał piękny; na niebie barwy bladego błękitu nie
było ani jednej chmurki. Oszronione szyby skrzyły się w słońcu jak diamenty.
Dziewczynce udało się przekonać mamę, że zabawa na świeżym powietrzu jest
zdrowa, mogła więc swobodnie biegać po wiosce wraz z innymi dziećmi i obserwować dorosłych, ponownie oczyszczających okna z mlecznobiałego nalotu.
Poza tym we wszystkich domach były rozpalone kominki i paleniska, szron więc
niemal znikał w oczach. Dziewczynka patrzyła na ziejące czernią wśród bieli
śniegu szyby i zastanawiała się, czy tej nocy również zobaczy Mroza.
Wieczorem udała, że grzecznie kładzie się spać, jednak gdy w domu zapanowała cisza mącona jedynie pochrapywaniem taty, wstała cichutko, ostrożnie
otworzyła okno pokoju i wyjrzała przez nie.
Mróz pracował kilka domów dalej, po drugiej stronie drogi. Dziewczynka
przyglądała mu się z przyjemnością, wyobrażając sobie, jakie cuda tworzy tym
razem. Gdy poczuła, że morzy ją sen, zamknęła okno i wróciła do łóżka.
I tak działo się przez kolejne dni: siarczysty mróz nie ustępował, a mieszkańcy wioski za dnia pracowicie oczyszczali szyby domów. Nawet kiedy zamykali okiennice, rankiem przedziwnym sposobem zastawali je otwarte, a szyby na
powrót ozdobione malowidłami.
Po kilku nocach dziewczynka nie mogła już obserwować Mroza ze swojego
okna, przymarzło ono bowiem do ościeżnicy i nie sposób było je otworzyć.
A mróz, zdawałoby się, z dnia na dzień stawał się coraz potężniejszy. Najwyraźniej nie zamierzał dać za wygraną, podobnie jak ludzie.
Impas mógłby trwać w nieskończoność, gdyby dzieci pewnego razu nie
postanowiły pobawić się w chowanego.
***
Choć matki usilnie starały się utrzymać pociechy w domach, te uwielbiały
zabawy na śniegu. W całej wiosce była ich zaledwie siódemka: czterech chłopców i trzy dziewczynki, w wieku od sześciu do dwunastu lat. Mieszkało tu też
kilkoro starszych nastolatków, ci jednak uważali, że są już zbyt dorośli, aby zajmować się głupimi grami.
Osada była wymarzonym miejscem do zabawy w chowanego. W lesie nieopodal istniały tysiące dogodnych kryjówek, a i w samej wiosce ich nie brakowało: w budynkach, między kurnikami i chlewikami, na strychach stajni...
Dzieci bawiły się więc całe dnie, krzycząc i biegając, podekscytowane zimą.
— Raz, dwa, pięć, osiem, dziewięć! Szukaaaaam! — zawołała dziewczynka,
odwracając się od ściany kościółka. Ochoczo pobiegła w kierunku studni stojącej na środku wioskowego placu. Wiedziała, że znajdzie za nią syna kowala;
chłopiec miał sześć lat i brakowało mu wyobraźni.
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Syn szewca schował się w szopie nieopodal, bliźniacy mleczarza zdradzili
się chichotem, choć wybrali doskonałą kryjówkę wśród krzewów porastających
skraj lasu, zaś córeczka snycerza i wnuczka lekarza nie zdążyły znaleźć odpowiedniego miejsca i tylko biegały dookoła kościoła, w nadziei, że unikną bystrego wzroku szukającej.
Następny krył syn szewca, potem córka snycerza. I tak bawili się przez cały
dzień, raz po raz, śmiejąc się i bijąc o to, kto szuka następny, a kto się chowa.
Zabawa trwała do samego wieczora, a ściślej rzecz biorąc do momentu, w którym synek kowala schował się tak dobrze, że nikt nie potrafił go znaleźć.
***
Podczas ostatniej zabawy tego dnia krył jeden z synów mleczarza. Odnalazł wszystkich graczy poza jednym. Dzieci przez długi czas biegały w kółko,
szukając i nawołując, jednak bez skutku. Chłopiec zapewne znalazł tak dobrą
kryjówkę, że nie chciał jej zdradzić, aby móc ją wykorzystywać w przyszłości.
Czas płynął, mrok gęstniał, a syn kowala wciąż nie chciał się poddać.
— Koniec gry! — krzyczały maluchy. — Wyjdź! Już się nie bawimy! Pora
na kolację! Mama będzie zła! Nie chcemy wiedzieć, gdzie się schowałeś, tylko
wróć do domu!
Wreszcie dorośli zwrócili uwagę na dziecięce nawoływania. Sam kowal, zaniepokojony, poprosił sąsiadów o pomoc. Wszyscy mężczyźni z wioski chwycili za latarnie i pochodnie, przeszukiwali skraj lasu, zaglądali do budynków gospodarczych, wołali, prosili, obiecywali i grozili. Nic to jednak nie dało.
Pozostałe dzieci pozamykano w domach.
Była już głęboka noc, gdy śmiertelnie zziębnięci mężczyźni powrócili do
osady, tylko po to, by oznajmić szalejącej z rozpaczy kowalowej, że jej dziecka
nie odnaleziono.
Tymczasem dziewczynka trwała w oczekiwaniu. I tak nie byłaby w stanie
zasnąć. Obserwowała uważnie główną drogę wioski, widoczną z okna kuchni.
Widziała, że Mróz pojawił się dopiero wtedy, gdy zrezygnowani mieszkańcy
przerwali poszukiwania i wrócili do domów. Sprawiał wrażenie niewzruszonego. Ciągnął za sobą ciężkie wiadro i, jak co noc, zamalowywał te szyby, które
za dnia zostały oczyszczone. Dziewczynka do tej pory nie odkryła, jakim cudem
potrafił dosięgnąć okien znajdujących się na piętrach budynków.
Tej nocy temperatura spadła tak bardzo, że w lesie nie dość dobrze ukryte
zwierzęta umierały z zimna, a wiekowe dęby pękały z hukiem.
***
Synek kowala odnalazł się dopiero po dwóch dniach. Jego drobne ciałko
odkryła gospodyni księdza, schodząc do piwniczki po wino mszalne.

Mróz

Piwnica miała wejścia zarówno od strony wnętrza plebanii, jak i od podwórka. Chłopczyk wśliznął się przez zewnętrzne drzwiczki i ukrył między
regałami pełnymi butelek wina oraz przetworów. Choć szukający zaglądali również tutaj, dziecko najwyraźniej wtuliło się w najdalszy kąt piwnicy i — myśląc,
że to wciąż zabawa — nie odpowiedziało na wołania. Gdy uznało, że już późno
i zimno, nie było w stanie opuścić piwnicy: gospodyni zawsze porządnie zamykała wewnętrzne drzwi na skobel, te drugie zaś zdążyły przymarznąć. Nikt nie
usłyszał krzyków i jęków uwięzionego dziecka. Gospodyni znalazła ciałko chłopca, otwierając niedzielnego poranka drzwi do piwnicy.
W wiosce nastał czas żałoby. Kowalowa nie opuszczała kościoła, kowal zaś
zamknął się w domu i przestał pracować. Wielkie palenisko w kuźni wygasło.
W serca mieszkańców wkradły się melancholia i beznadzieja, potęgowane przez
przytłaczający zimowy krajobraz.
Dzieciom surowo zakazano opuszczania domów. Siedziały więc, każde u
siebie, przygnębione, nie mogące sobie znaleźć miejsca. Dorośli zaś uparcie za
dnia zeskrobywali z okien szron i wyglądało na to, że nie zamierzali przestać.
Mróz natomiast z nocy na noc się wzmagał, prowadząc niemą acz bezlitosną
walkę z niszczycielami swoich dzieł. Ciągle też padał śnieg, usypując zaspy wyższe niż najwyższy nawet mężczyzna w wiosce.
Dziewczynka, grzecznie siedząc na swoim łóżku i głaszcząc burego kociaka, rozmyślała. Żal jej było synka kowala, znała go od urodzenia — co dla ośmiolatki stanowi prawdziwą wieczność. Zawsze się razem bawili. Mimo tego
jednak rozumiała, czemu Mróz nie zamierzał zrezygnować. Jego obrazy były
takie piękne! Nie mógł, a raczej nie chciał odejść, dopóki nie pokryje nimi wszystkich szyb, jakie znajdowały się w osadzie.
Coś jednak należało z tym zrobić. A wyglądało na to, że tylko ona wiedziała, na czym zależy Mrozowi.
***
Ojciec zbył ją lekceważącym machnięciem ręki.
— Tatuś ma dużo pracy, kochanie — powiedział odruchowo. — Idź się
pobawić.
Nawet jej nie wysłuchał. Mama zaś westchnęła tylko ciężko.
— Kochanie, masz o wiele za bujną wyobraźnię — stwierdziła, przytulając
córeczkę do piersi. — Rozumiesz, co się stało, prawda? Na wszelki wypadek nie
mów innym tego, co mnie przed chwilą, dobrze? Smutny to czas, nie pora na
opowiadanie bajek.
Dziewczynka próbowała jeszcze kilkukrotnie rozmawiać z rodzicami, wreszcie jednak zrezygnowała. Dorośli nigdy nie potrafili niczego zrozumieć.
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Siedziała więc cicho. Zaczęła za to intensywnie ćwiczyć rzucanie kamieniami. Zawsze przodowała w tej konkurencji, bo trafianie w cel było jedną z ulubionych zabaw wiejskich dzieci, teraz jednak przykładała się bardziej niż kiedykolwiek. Wymykała się na dwór, by zbierać pociski — co nie było łatwe, gdyż
trzeba je było wykopywać spod śniegu. Pomagały jej w tym pozostałe dzieci,
które, pomimo zakazów dorosłych, również nie chciały siedzieć całymi dniami
w domach. Na skraju lasu bawiły się w śnieżki, a także w celowanie w nisko wiszące gałęzie, dziuple oraz zwierzęta, które, ośmielone głodem i mrozem, podchodziły bardzo blisko ludzkich siedzib.
Dziewczynka rzucała, biegała, by odzyskać kamienie, rzucała znowu, i tak
w kółko, przez wiele dni, aż wreszcie uznała, że jest w tym wystarczająco dobra.
Rzucała, dopóki nie trafiała dziesięć razy na dziesięć. Nie zapomniała o synku
kowala, który umarł sam, w ciemności. Myśli o nim dodawały jej sił.
***
Wreszcie nadszedł koniec drugiego miesiąca ciężkiej zimy, co w historii wioski było niespotykane. Tutaj, tak daleko na południu, nie zdarzały się prawdziwe zimy.
A Mróz wciąż powracał co noc, straszny i niepojęty w swym uporze, wracał, by odtwarzać malowidła na szybach, z których te co dzień spływały, ogrzewane ciepłem domowych palenisk.
Zaczynało brakować żywności, większa część zwierząt gospodarskich poszła na rzeź. Mężczyźni wychodzili co dzień do lasu, by ścinać drzewa, zbierać
gałęzie i gromadzić drewno na opał. Choć nikt więcej nie zamarzł na śmierć,
zdarzyło się kilka przypadków odmrożeń. Mała wioska, odcięta od świata przez
utrzymujące się zaspy, znikąd nie mogła oczekiwać pomocy.
Aż nadszedł dzień, w którym pewna mała dziewczynka uznała, że potrafi
już dość. Rzuciła swój ostatni kamień w ostatnią gałązkę sosny, na której ćwiczyła. Gałązka złamała się z suchym trzaskiem i opadła na gruby dywan śniegu.
Śniegu, który mógł stopnieć w ciągu jednego dnia, jeżeli plan dziewczynki by
się powiódł, lub przykrywać wioskę tak długo, aż wszyscy jej mieszkańcy umrą
z zimna i wycieńczenia, jeśli miałaby przegrać.
***
Do stukotów i łomotów wydawanych przez ciężkie wiadro pełne księżycowej poświaty, które nosił ze sobą Mróz, mieszkańcy wioski przywykli już dawno
temu. Oczywiście nie mieli pojęcia, co tak naprawdę hałasuje po nocach, ale prędzej czy później człowiek potrafi przyzwyczaić się do wszystkiego.
Tej nocy jednak obudził ich zupełnie nowy dźwięk — brzęk tłuczonego
szkła.

Mróz

Pierwszy raz odgłos ten dobiegł do nich na granicy słyszalności, ni to część
snu, ni jawa. Drugi raz wytrącił śpiących z marzeń sennych na dobre, kolejny
zaś poderwał ich z łóżek. O co chodzi? Ktoś tłukł cenne szkło! Wpuszczał do
domów ziąb!
Dziewczynka biegła, jakby gonił ją zastęp piekielnych ogarów. Potykała się
w głębokim śniegu, z trudem brała zakręty, lawirowała między budynkami.
Łzy zamarzały jej na pliczkach w lodowatym powietrzu.
Za nią niespiesznie podążał Mróz. Porzucił swój wypełniony srebrem kubeł, przemykał między chatami niczym cień, bardzo szybko jak na kogoś jego
postury. Milcząco, zawzięcie i strasznie.
Nie od razu zorientował się, co zamierza zrobić mała ludzka dziewczynka,
która wyszła w noc z płócienną torbą pełną kamieni. Najpierw wybiła szyby w oknach na parterze swojego własnego domu. Te na pięterku pokryte były szronem,
więc je zostawiła, jej tata jednak co rano uparcie skrobał okna w kuchni i swojej
pracowni. Potem pobiegła ile tylko sił w nogach do znajdującego się naprzeciwko domu lekarza. Tam trzeba było zniszczyć wszystkie szyby, co do jednej,
a że okna były duże, dzielone na cztery, trwało to o ułamek sekundy za długo...
Do tego czasu już niemal wszyscy mieszkańcy osady zostali wyciągnięci z łóżek powtarzającym się brzękiem, a Mróz — pracujący wówczas na drugim
końcu wioski — zrozumiał, co się dzieje. I ruszył w pościg.
Gdy dziewczynka go zobaczyła, po raz pierwszy się zawahała. Może to wcale
nie był dobry pomysł? Ale nie było już odwrotu. Kamienie ciążyły w torbie jak
wyrzuty sumienia. Widząc zmierzającego w jej kierunku mrocznego mężczyznę, wyciągnęła kolejny pocisk, odwróciła się i zaczęła uciekać.
Biegła jak mogła najszybciej, rzucając kamieniami w czarne szyby mijanych domów. Drobnymi stopami wybijała fontanny śnieżnego pyłu, tryskającego na wszystkie strony. Teraz, gdy czuła na karku lodowaty oddech Mroza,
celowała niemal na pamięć. O, tu jest dom kowala, a kowal od śmierci synka
nie oczyszczał szyb. Zaraz za nim stoi chata szewca, w której trzeba wybić wszystkie okna. Brzdęk, brzdęk, brzdęk. I za rogiem, z drugiej strony, jeszcze dwie
szyby... I dalej, wciąż dalej, przez zaspy, skrótami, byle zdążyć, byle zniszczyć
wszystko, na czym Mróz mógłby jeszcze zechcieć namalować obraz. Zanim
złapią ją wylegający już ze swych chat dorośli. Zanim opadnie z sił. Wreszcie
zanim dopadnie ją sam Mróz, bo wtedy skończy tak, jak synek kowala, w jednej chwili zamieniona w sopel lodu.
Biegła. To, że była ścigana, dodawało jej skrzydeł. Ludzie, odziani w co popadło, biegali po wiosce, nawołując i grożąc. Nic nie rozumieli, jak to dorośli.
Nie potrafili zobaczyć Mroza, nie mieli też pojęcia, że jeśli czegoś w końcu nie
zrobią, wiosna może dla nich nigdy nie nadejść.
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Gdy dziewczynka przygotowywała się do tej nocy, wszystko wydawało jej
się takie proste. Ot, wyjdzie na zewnątrz, powybija szyby co do jednej, a wtedy
Mróz odejdzie na zawsze. Teraz jednak powoli zaczynały ją opuszczać siły.
Mróz deptał jej po piętach. Jej ruchy stawały się coraz bardziej ociężałe. Potykała
się częściej, a przez zamarznięte łzy ledwo dostrzegała, gdzie jest kolejny cel.
Mróz nagle omal jej nie pochwycił w tchnące ziąbem ramiona. Zaskoczył
ją, gdy wyszedł zza załomu jednego z domów. Potknęła się, niezdarnie przetoczyła pod wyciągniętą ręką. Gnana strachem i rozpaczą pozbierała się z czworaków i pobiegła dalej.
Zaczynało jej brakować kamieni. Nie wiedziała już sama, czy zgromadziła
ich dość, by dokończyć dzieła. Poczuła, że nawet jeśli Mróz jej nie zabije, płuca
jej pękną z wysiłku, wyczerpane tłoczeniem w tę i nazad lodowatego powietrza.
Aż wreszcie został już tylko jeden kamień.
Wystarczyłby zatem jeden rzut. Prosto w okno gospodyni proboszcza. Koniec tego szaleństwa był na wyciągnięcie ręki. Gdyby tylko Mróz, który ze
swoistą gracją nadgonił dystans, nie zasłaniał celu...
Był szybszy, pojawił się tuż przed nią. A nie miała już siły, by biec dalej.
Nawet gdyby to zrobiła, gdyby uciekła i schowała się w ciepłym wnętrzu jednej
z chat, dopadłby ją następnej nocy. W jej własnym łóżku. Dla zasady, tylko po
to, żeby się zemścić. Była tego pewna.
Wszystko stracone.
Dziewczynka stała jak wmurowana. Z uniesioną ręką, ciężko dysząc, z trudem łykając łzy porażki. Tak niewiele brakowało! Żeby tak choć kilka centymetrów prześwitu, luka, w którą można by wycelować... ale nie, rosła sylwetka
Mroza przesłoniła dziewczynce cały świat.
Zaczął się zbliżać. Słyszała gdzieś za sobą wrzaski i groźby, bo przecież
mieszkańcy wioski widzieli tylko oszalałą dziewczynkę, która w środku zimy
powybijała wszystkie — niemal wszystkie — szyby w wiosce.
Mróz stanął tuż przed dzieckiem. Dzieliło ich najwyżej kilkanaście centymetrów. Ciężki oddech dziewczynki zamarzał natychmiast, ona sama poczuła,
że traci czucie w kończynach, że lód zaczyna wypełniać jej płuca i żołądek. Że
zaraz będzie po wszystkim...
Nieskończenie długo — choć trwało to zaledwie ułamek sekundy — mierzył ją spojrzeniem ciemnych oczu, w których kryła się pamięć całego świata.
A potem złożył na jej czole pocałunek tak przejmująco zimny, że aż gorący,
ukłonił się, odwrócił i odszedł.
Dziewczynka opadła na kolana. Czuła, że zaraz straci przytomność. Zapomniany kamień wypadł z jej dłoni.
Wtedy nadeszło uderzenie. Tata, który nigdy jej nie bił, ponownie uniósł
rękę i wymierzył dziewczynce drugi siarczysty policzek.

Mróz

— Rozum postradała! Tyle zniszczenia, tyle kłopotu! Co teraz będzie?!
Dziewczynka czuła, jak czyjeś ręce szarpią ją za ramiona. Ktoś jeszcze ją
uderzył, ktoś wciąż krzyczał i szlochał. Może to była mama. Dziewczynka nie
miała pewności. Było jej wszystko jedno. Mróz odszedł. Docenił jej determinację, ale to nie było ważne. Odszedł. Tylko to się liczyło.
***
Zamknęli ją w pokoju; okno zasłonili okiennicami, żeby nie uciekła. Uznali, że oszalała, opętana przez demona zimy.
Ale dziewczynka nie zamierzała uciekać. Nie było już przed czym. Całymi
dniami leżała na łóżku bez ruchu, szeroko otwartymi oczami, wpatrując się w sufit.
Choć nie ucierpiała od zimna, niczego sobie nie odmroziła, zwyczajnie nie była
w stanie nawet się poruszyć. Potrzebowała bardzo wiele czasu, aby dojść do siebie. Nikt śmiertelny nie może doznać dotyku kogoś takiego jak Mróz i wyjść
z tego bez szwanku.
Wreszcie nadeszła wiosna. Dziewczynka czuła ją jak nikt inny. Wdzierała
się przez zamknięte drzwi i okiennice, pachniała zielenią, brzmiała szelestem
wyrastających spod ziemi źdźbeł trawy i rozchylających płatki kwiatów.
Dopiero wtedy, po ponad miesiącu, dziewczynka otworzyła oczy, odzyskała świadomość siebie i otoczenia. Oprzytomniała, kiedy wiosna osiągnęła
pełnię. Mróz dał jej nieuchwytny, cenny prezent, z którego nie zdawała sobie
nawet sprawy i którego nie potrafiła wykorzystać, a życie toczyło się dalej.
Pewnego dnia więc wstała, otrząsnęła się i wróciła do świata. Zachowywała się
zupełnie normalnie. Nikt nie wypominał jej szaleńczego aktu, którego dokonała pewnej zimowej nocy, ani długich tygodni, które spędziła w letargu, a ona
ze swej strony nikomu nie zwróciła uwagi na fakt, że po tejże pamiętnej nocy
zima się wreszcie skończyła.
Bo też Mróz nie wrócił już więcej do wioski. Odszedł na dobre, a śnieg
niemal z dnia na dzień stopniał. Co więcej, Mróz nie zjawił się w tej osadzie
żadnego kolejnego roku, nigdy, nawet gdy pozostałe części kraju były paraliżowane na całe miesiące.
Tylko dzieci zachowały w pamięci, co wydarzyło się tamtej zimy. Czas płynął. Aż w końcu te same dzieci dorosły na tyle, żeby zapomnieć, że kiedyś tam,
wiele lat temu, straszliwy mróz zaatakował wioskę i zebrał żniwo śmierci
i szaleństwa.
Również dziewczynka, która wkrótce potem stała się kobietą, zapomniała.
Bo dorośli nigdy niczego nie potrafią zrozumieć.
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SCENA PIERWSZA I OSTATNIA
Mrokiem zasnuta polana. Wokół cisza, tylko wicher przeraźliwie dmie. Przy ogromnym kotle stoją wiedźmy. Dwie.
I WIEDŹMA
Trzeba nam już ostatecznie zdecydować.
II WIEDŹMA
Nad czym to? Co?
I WIEDŹMA
Jak będziemy nową jędzę chować.
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II WIEDŹMA
Tak. I kiedy. To już zdaje się być czas w sam raz.
Wiesz, że jak nie będzie trójki nas, to napytamy sobie biedy.
II WIEDŹMA
Tak, tak! Zarządzenia odgórne.
Trzeba nam podtrzymać topos,
trzeba trafiać w archetypy.
Czy ktoś widział wiedźmy w duecie?
I WIEDŹMA
Nie! Gdzie pierwsze, tam drugie i trzecie!
RAZEM
Trzeba nam podtrzymać topos,
Trzeba trafiać w archetypy,
Bo czy ktoś widział wiedźmy w duecie?
Nie! Gdzie pierwsze, tam drugie i trzecie!
Wiedźmy rozpływają się w powietrzu. Rozbrzmiewa mroczny śmiech
i polana zamiera w oczekiwaniu.

D

***

ziewczynka z koszykiem wesoło hasała sobie leśną ścieżką, podśpiewując przy tym sprośną ludową piosenkę, za śpiewanie której
babcia z pewnością złoiłaby jej skórę i wytargała za uszy. Las, na
szczęście, nie miał nic przeciwko. Las nie zadawał pytań, las nie udzielał odpowiedzi. Las rozumiał.
Uwielbiała piesze wycieczki leśnym traktem. Chodzić wśród miękkich
mchów, które nieznacznie falowały pod jej stopami. Omijać stare, spróchniałe
gałęzie, przedzierać się przez największe gęstwiny. Wreszcie — zapełniać swój
koszyczek grzybami. Po to tu przecież była. Babcia niemal codziennie wysyłała
ją do lasu po grzyby, maliny, tudzież inne pożywienie, zapewne święcie przekonana, że mała Julia nienawidzi tych wypadów. I tak już od niemal pół roku,
kiedy to rodzice małej zmarli w wypadku, pozostawiając ją do wychowania
babce. Okropnej, zdaniem dziewczynki, kobiecie.
Mała bardzo gorliwie dbała o to, aby jej opiekunka nie zmieniała zapatrywań
na kwestię grzybobrania. Gdyby pewnego dnia babcia odkryła, że Julka tak naprawdę świetnie się bawi chodząc po kniei, wówczas byłby to najpewniej ostatni
jej taki wypad. Dziewczynka musiała więc rozegrać sprawę mądrze. Prawdę
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mówiąc, nie wpadła na to sama. Pomysł podpowiedział jej wilk, którego spotkała już pierwszego dnia w lesie. Babcia instruowała ją — „za nic w świecie nie
odchodź za daleko od ścieżki! A jak zobaczysz wilka, wtedy uciekaj od niego
co tchu! I nie daj Boże nie próbuj go pogłaskać!”. Tamtego dnia Julka, naturalnie, zeszła ze ścieżki przy pierwszej okazji i tak długo pałętała się po lesie, aż
udało jej się spotkać rzeczonego wilka. Nie wróciłaby do domu, gdyby nie dała
rady z nim porozmawiać. Wilk był nie lada zaskoczony i na początku próbował odgrywać swoją rolę z wielkim zapałem. Gadał, wył, straszył i chichotał,
starając się przestraszyć dziewczynkę i zmusić ją do odwrotu. Dwoił się i troił
żeby w oczach małej Julii wypaść groźnie i zdradziecko. Julia jednak znała się
na takich sprawach. Wiedziała, że jeśli babcia czegoś nie toleruje, to znaczy, że
należy się tym bliżej zainteresować. W końcu zwierz poddał się i przestał udawać. Od tamtego momentu dziewczynka i wilk stanowili zgraną parę przyjaciół, a pasowali do siebie jak mało kto, bo chociaż Julka nie miała ani ostrych
zębów, ani spiczastych uszu, to jednak z rozumieniem wilczych spraw radziła
sobie instynktownie.
One też to wiedziały. Podglądały, jak Julka hasa lasem. Jak hasa samotnie albo
z wilkiem u boku. Podglądały i wyciągały wnioski. Czasem wyciągały je na głos.
— Mówię ci, że jest idealna! — opiniowała Stara Wiedźma. Stara Wiedźma
była, no, stara. Była też postawna, wręcz gruba. Twarz miała nalaną, ozdobioną
pokaźną ilością brodawek, z których jedna, na nosie, przynajmniej raz dziennie
pękała i eksplodowała ropą. Stara była z niej wyjątkowo dumna. Siwe włosy
miała w zupełnym nieładzie, aczkolwiek wijące w nich gniazda ptaki z pewnością by się z tą opinią nie zgodziły. Jeśli chodzi o ubiór, to Stara Wiedźma, przez
przyjaciół (lub kogoś w tym rodzaju) zwana także Ethel Obrzydliwą, nie była
wcale wybredna. Uważała, że zwykła czarna peleryna sprawdza się znakomicie, chociaż znajdowanie peleryn w rozmiarze XXXL stanowiło nie lada wyzwanie, nawet dla wiedźmy.
— Taka sobie. — Średnia Wiedźma do wielu spraw była nastawiona raczej
pesymistycznie. Nie osiwiała jeszcze, a czarne jak smoła włosy nosiła prawie zawsze spięte w kok. Ptaki nie miały tu czego szukać. Zamiast nieprzeniknionej
czerni preferowała zgniłą zieleń. Uważała, że kolor ten podkreśla jej kolor oczu;
w rzeczywistości bardziej pasował do uzębienia. Mimo wszelkich zabiegów Robinie, bo tak miała na imię, nie udało się wyhodować brodawek na nosie. Był to
jej czuły punkt i kompleks, więc jeśli ktoś postronny chciał zachować swój naturalny kształt ciała, nie powinien przy niej wspominać o brodawkach. Nigdy.
— Jest w porządku, jestem starsza od ciebie i wiem, co mówię!
— Tak? To spójrz, jaka jest krzywa. Te nogi jak patyki, te ręce z przeprostami. Do tego chuda jak patyk. A i wygląda jakoś za porządnie na wiedźmę. A włosy?
Nie widzisz, że jest blondynką?

Dwie i pół wiedźmy

— No i nie ma żadnych brodawek, co? — zakpiła Ethel. Była chyba jedyną
osobą na świecie, której taka kpina uchodziła na sucho. Robina w odpowiedzi
zazgrzytała zębami i nie odezwała się przez dłuższy czas. — Zaufaj mi, bo nie
jedną wiedźmę w swoim życiu wychowałam. Ona nadaje się jak mało kto. Dużo
znasz dziewczynek, które chadzają z wilkami na spacer? Naturalny talent do
zoolalii.
— Wszystkie dzieci mają talent do animakolokwii, Ethel.
— Ale taki? Rozmawianie z wilkiem? Rozumiem, że ze szpakiem lub psem,
lecz z wilkiem?
— Dobra, dobra! Niech ci będzie. Nadaje się! Proszę bardzo, rób co chcesz!
— najeżyła się Średnia Wiedźma.
— Och, Robino! Wiesz, że nie zamierzam nic zrobić bez twojego wsparcia.
— Stara wzięła Średnią pod włos. Jeśli naprawdę nie chcesz, to znajdziemy inną.
Przecież sabat, to kwestia demokracji!
— Nie, Ethel… Masz rację, bierzemy ją. Bierzemy ją, albo żadną — oznajmiła. Wówczas na jasnym i nieskażonym nawet najlżejszą chmurką niebie pojawiła się błyskawica. Przemknęła niemal niezauważalnie i uderzyła gdzieś daleko od wiedźm. Cichy pogłos grzmotu dotarł do ich uszu po dłuższym czasie.
— Uważaj co mówisz, moja droga. — Ethel podniosła palec ku górze. — Audyt.
***
Julia wracała do domu babci niosąc pod pachą kosz pełen grzybów. To był
dobry, pracowity dzień. Nazbierała sporo pieczarek i prawdziwków. Trafiło się
nawet kilka borowików, a to już była przecież nie lada zdobycz. Ze względów
praktycznych nie wracała lasem, lecz ścieżką — tak było szybciej. Tym bardziej
zdziwiła się zatem, kiedy tuż przed nią pojawił się nieprzenikniony kłąb czarnego dymu. Zaśmierdziało siarką. Z dymu wynurzyły się dwie kobiety. Jedna
gruba, druga chuda, obie wyjątkowo szpetne. Julia niepewnie spojrzała na swój
koszyk. Czasem zdarzało jej się skubnąć trochę surowej pieczarki. Zawsze jednak pilnowała się żeby nie jeść grzybów, co do których nie była pewna, czym są.
Tym razem dopuściła możliwość popełnienia błędu. Przez chwilę mrugała intensywnie, a gdy dwie kobiety, pomimo to, pozostały na swoich miejscach, Julia położyła koszyk na ziemi.
— Nie ma was — oznajmiła, szczerząc się przy tym od ucha do ucha.
— Do tego bezczelna, Ethel.
— Nic nie mówicie, bo was nie ma. To tylko moja wyobraźnia. To przez grzyby.
— Ha, widzisz, Robino? Mówiłam, że to doskonały materiał? Słuchaj no,
mała. — stara kobieta zawiesiła spojrzenie bezpośrednio na Julii. — To nie żadne
grzyby. Jesteśmy prawdziwe, jak ty i ten las.
— No nie wiem. Skąd mam mieć pewność? — zapytała.
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— Może stąd! — Średnia Wiedźma podeszła do Julii i uszczypnęła ją w ramię.
— Au! To boli!
— Widzisz? Jesteśmy prawdziwe. Jesteśmy wiedźmami.
— No nie wiem! To wcale nie musi tak być. To może być bardzo realna hacu… hacylu…
— Halucynacja? — podpowiedziała Ethel.
— Właśnie.
— Ha! Czy gdyby to była halucynacja, to czy mogłabym podpowiedzieć ci
słowo, którego nie znasz? Zastanów się nad tym — poleciła Stara Wiedźma. Julia
zastanowiła się i nie doszła do żadnych ostatecznych wniosków. Uznała zatem,
że bezpiecznie będzie pójść drogą najmniejszego oporu.
— No dobrze. Załóżmy, że to prawda.
— Rozsądna. — Robina pokiwała głową.
— Nawet jeśli naprawdę jesteście wiedźmami, to i tak nie możecie mnie
zatrzymać. Muszę wrócić do domu babci, a babcia będzie zła, jak się nie pojawię z grzybami.
— Nie sądzę — powiedziała Ethel i pstryknęła palcami. Gdzieś z daleka
dobiegł głośny huk.
— Czy ty właśnie spaliłaś moją babcię?
— Nie, to byłaby przesada. Zatrzymałam dla niej czas.
— A… mogłabyś? — zapytała Julia z ekscytacją. Oczy miała wielkie jak spodki.
Wiedźmy wymieniły spojrzenia i uśmiechy.
— Teoretycznie tak…
— Super!
— …ale w praktyce takie rzeczy rodzą same problemy. Jeszcze pojawi się
jakiś leśniczy i wtedy będziemy miały zupełnie przekichane.
— To było z wilkiem, Ethel. I nikt nikogo nie palił — wtrąciła młodsza z kobiet.
— Nieważne! Słuchaj no, mała. Mamy dla ciebie propozycję nie do odrzucenia.
— A co jak ją odrzucę?
— Nie odrzucisz.
— Skąd ta pewność?
— Bo inaczej nie byłoby żadnej bajki. Jak ją odrzucisz, to będzie trzeba to
wszystko wypieprzyć i wszystkie znikniemy rozpływając się w powietrzu na
wieczność.
— Kiepsko.
— Wiem, mała. To jak będzie, he? — warknęła Stara Czarownica.
— No to zgoda! Co mam zatem zrobić?
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— Chcemy żebyś została wiedźmą. Potrzebujemy trzeciej wiedźmy, Młodej
Wiedźmy, inaczej ta historia nie będzie miała sensu. Wytrenujemy cię na prawdziwą czarownicę, tak jest.
— Łaał! Naprawdę? — zapytała podekscytowana dziewczynka. — Będę mogła nosić pelerynę i czarować? — przez głowę przeszła jej wizja zamieniania własnej babci w coś niezbyt apetycznego, co przez większość dnia i nocy chowa się
w dziurze pod podłogą.
— Tak, mniej więcej o to chodzi w byciu wiedźmą. Kurzajki też są obowiązkowe. Kurzajki albo przegnite zęby — dodała szybko Ethel.
— Fuj! Nie chcę mieć kurzajek albo zgnitych zębów.
— Możesz mieć i te i te, mała. — Robina uśmiechnęła się szeroko, odsłaniając kolekcję pleśni.
— Fuj! Nie ma mowy! Chcę stylową pelerynę i kapelusz. I… i jeszcze biżuterię!
— Kapelusz? Kapelusze wyszły z mody dawno temu, były niepraktyczne. Nawet wiedźmy, a wiedźmy są bardzo konserwatywne, dostrzegają bezsens ciągłego schylania się po nakrycie głowy. Mamy niskie dachy w chatach. Do tego w pobliżu nas prawie zawsze przeraźliwy wicher dmie. Rozumiesz? Ostatnimi czasy
działa też dość silne lobby ekologiczno-wikkańskie. — pokazała palcem na swoją głowę, gdzie para piskląt zaczęła dziko wręcz błagać o jedzenie.
— Chce kapelusz i żadnych kurzajek. Ani zgnitych zębów, a fe! — Julka
tupnęła i wzięła się pod biodra. — Albo tak, albo wcale.
— Lepiej uważaj na to, co mówisz. Tam u góry słuchają.
— No i co?
— Pamiętaj, co się stanie, jak nie dojdziemy do porozumienia — westchnęła Ethel. — Będzie gorzej niż kiepsko.
— Nic mnie to nie obchodzi! Żyłam sobie całe — przeliczyła na palcach —
Pięć… dziesięć lat bez was i nic mi się nie stało! To wcale nie muszę być ja,
możecie znaleźć sobie kogokolwiek innego!
Wiedźmy paskudnie skrzywiły swoje i tak już krzywe facjaty. Widać było,
że mała nie jest w ciemię bita i potrafi negocjować.
— Zgoda. Kurzajki nie są wcale takie ważne. — Średnia Wiedźma wypaliła
jako pierwsza. Stara po chwili przytaknęła. — A kapelusz… kapelusz to sobie
możesz nosić, jeśli tylko chcesz. Jakiś ci znajdziemy. Tylko potem nie mów, że
niewygodnie.
***
Stara siedziała w nadgryzionym przez mole fotelu, zapatrzona w opasły tom.
Grymuar był oprawiony w czarną skórę, na której wybite zostało złowieszcze
zezowate oko. Ethel nie raz zastanawiała się, czy tak właśnie powinno być, czy
też może introligator wypił przy pracy nieco zbyt wiele i przesadził z formą.
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Cała trójka znalazła się w chacie Ethel i zajęła miejsca dookoła starego, bardzo podniszczonego stołu na trzech nogach. Stół był okrągły, tak aby każdy
przy nim mógł czuć się równy innym. Przynajmniej w teorii. Chata wiedźmy
była urządzona głównie z zamysłem zapewnienia przytulnej miękkości. Każdy
mebel pokryty był ciemnoczerwonymi poduszkami i serwetami, które w nikłym świetle wyglądały mrocznie, ale i usypiająco. Przy stole zamiast krzeseł
stały postrzępione pstrokate fotele i nawet kominek palił się nieco zbyt czerwonawym ogniem. To, co znajdowało się na ścianach, tonęło w mroku i tylko
okazyjne odbicia światła dawały do zrozumienia, że półki najpewniej wypełnione są słojami i miksturami.
— Tak, tak. Księga mówi, że… — zamruczała Ethel.
— Księga? Nie lubię książek. Myślałam, że wiecie jak być wiedźmami —
wyznała z pewnym żalem Julia.
— Wiemy jak BYĆ wiedźmami. Jak ZOSTAĆ wiedźmą, to zupełnie inna
sprawa. Takie rzeczy wymagają odrobiny formalności… O, jest! Tu! — Wskazała palcem na zatłuszczony papier. — Próba. Trzy zadania. Dokładnie tak.
Julka nagle zainteresowała się zawartością książki.
— Jakie zadania? He? Dajcie przeczytać. — Dziewczynka wspięła się nogami na fotel i zerknęła przez ramię starej wiedźmy, bezskutecznie próbując
rozszyfrować bazgroły.
— Jak to jakie? — obruszyła się Ethel. — Trudne! Obowiązkowe!
— Że niby ja mam…?
— Oczywiście! — zawołały chórem czarownice. — Będziesz musiała wykonać trzy zlecone przez nas prace!
— I tylko tyle? Jakie to zadania? — Julia postanowiła się upewnić. Musiała
przeprowadzić rachunek strat i zysków. Babcia często dawała jej różne nieprzyjemne zadania, w zamian za wypełnienie których Julka mogła liczyć chociażby
na to, że nikt nie wyrzuci jej z domu. Tutaj sprawa wyglądała troszeczkę inaczej.
— Trzy. Nie mniej. Nie więcej — potwierdziła stara. — A jakie? Hmm. Wedle książki pierwsze zadanie ma sprawdzić mądrość.
— Drugie spryt! — wtrąciła się Robina.
— A trzecie odwagę. Bez tych trzech cech nie można być wiedźmą! — pouczyła Julię Ethel. Nagle urosła w oczach małej Julki aż pod sam sufit. Wydawało się, że wypełniła całe pomieszczenie.
— A… ja-jakie to mają być zadania? — Mała zlękła się odrobinę. Ethel wróciła do swoich normalnych rozmiarów i przyjaznym, niemal wesołym tembrem wyjaśniła:
— O tym nic księga nie mówi.
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— Właśnie! — Średnia wtrąciła się po raz kolejny. — To, jakie to będą zadania, zależy już tylko od nas. W tym względzie, na szczęście, pozostawiono nam
dowolność, hiehiehie — zaśmiała się paskudnie.
***
— Napój miłosny? Naprawdę? — dziwiła się Julka, stojąc po pas w lodowatej
wodzie. Pierwszym z zadań, jakie powierzyły jej wiedźmy, miało być uwarzenie
napoju miłosnego. Zadanie to sprawdzać miało mądrość. Jej zdaniem, gdyby
kogoś interesowało jej zdanie, sprawdzało jedynie odporność na dreszcze.
Napój miłosny musiał być uwarzony podczas pełni, o północy, w świetle
księżyca. Do tego kociołek musiał unosić się na jeziorze! Co za absurdalne pomysły! I te składniki! Świńska skóra (fuj!), sierść psa (ble!), dwie łyżki miodu
(małe czy duże?!), osiemnaście jagód śnieguliczki (a czemu nie dwadzieścia?),
flegma wiedźmy, sól i pieprz do smaku. Julka trzęsła się z zimna, próbując jednocześnie odliczać odpowiednią ilość poszczególnych składników. Mimo pełni
było bardzo ciemno. W tych ciemnościach ledwo co widziała co znajduje się
w jej koszyku! Ledwo widziała własną dłoń!
Skóra i sierść leżały już na dnie kotła. Julka zabrała się więc do nalewania
miodu, ale przy nabieraniu drugiej łyżki kichnęła gwałtownie i łyżka — wraz
z nabranym miodem — runęła w toń jeziora. Pozostało jej wlać nieco na oko.
Przy liczeniu jagód pomyliła się dwukrotnie i ostatecznie nie była pewna, czy
w kociołku znajduje się siedemnaście, czy też dziewiętnaście owoców. Na wszelki wypadek wrzuciła jeszcze dwa. Potem soczyście charknęła, kaszlnęła i splunęła do środka. Zawartość zabulgotała i zaparowała. W świetle księżyca kolor
wydawał jej się nieco czerwonawy. Pozostało odprawienie ceremonii. Dziewczynka ponownie odchrząknęła, tym razem nie zamierzając już nigdzie spluwać. Przypomniała sobie formułę.
— Księżyc w nowiu… Cholera! Księżyc w pełni — poprawiła się — sowie
wrzaski, to miłosne są potrzaski! — Bulgot przybrał na sile. — Niechaj chętny
jest jak świnia, niechaj wierny jest jak pies, słodki niczym pszczeli nektar i niech
czysty jest jak śnieg! Niech go ze mną zwiąże napój, niech go jego siła splącze;
póki w nocy świeci księżyc, póki rano wstaje słońce!
Eliksir zabulgotał jeszcze kilka razy, po czym uspokoił się, zaparował i zmienił barwę na przezroczystą. Julia zajrzała głęboko do garnka, powąchała — nic
nadzwyczajnego. Napój zdawał się być całkiem zwyczajny, jak woda. Zabrała
kociołek i ruszyła w kierunku brzegu.
***
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Obie wiedźmy przyglądały się zawartości wąskiej szklanej fiolki. Ciecz znajdująca się w środku była przezroczysta, nieco gęstsza niż woda. Starej wiedźmie
skojarzyła się z bimbrem.
— I co? I jak? — dopytywała się Julka. — Jest dobry? Wystarczająco dobry?
— Hmm. — Ethel zamyśliła się. Przez dłuższą chwilę wpatrywała się we
fiolkę i potrząsała nią.
— No? Nada się?
— Nie wiem — odparła wiedźma ze zniewalającą szczerością.
— Ale przecież musicie wiedzieć! Nie wygląda znajomo? Odpowiednio?
— Znajomo? — zarechotała Robina. — Eliksiry nigdy nie wyglądają tak
samo. Ich wygląd zależny jest od wiedźmy. Każdy eliksir wygląda inaczej.
— To skąd mamy wiedzieć, czy uwarzyłam go dobrze? — poirytowała się
dziewczyna. — Chyba nie zamierza… Zamierzacie, prawda?
— Oj, oj, mała wiedźma się wystraszyła! — Średnia wyszczerzyła swoje obleśne zębiska. — My nie. Ty tak! Musisz go komuś podać, inaczej nie dowiemy
się co potrafi zdziałać.
— Kiedy ja nie chcę! Nie chcę żeby ktoś się we mnie zakochiwał, to
wstrętne!
— W rzeczy samej, obrzydliwe. Na szczęście istnieją antidota. No! Nie trać
czasu, przed tobą kolejne zadania! Sio! Sio!
Wiedźmy wygoniły Julkę z chaty. Dziewczyna przystanęła na leśnym trakcie. W dłoni miała fiolkę. W głowie zaczątki planu. Ruszyła w kierunku najbliższej wioski, obserwując jak pierwsze promienie słońca prześwitują przez
gęste listowie.
***
Syn miejscowego młynarza był w odpowiednim wieku. Chłopiec, zdaniem
Julki, nieco przygłupi i brzydki, ale przecież Julia wcale nie zamierzała się z nim
zadawać przez dłużej, niż to będzie konieczne. Owszem, bawili się czasem przy
stawie; puszczali razem drewniane łódeczki albo też budowali zamki z piasku,
podczas gdy żadne z nich nie miało akurat niczego lepszego do roboty. Jeśli
jednak chodzi o uczucia, to jedynym stałym uczuciem jakim Julka mogła darzyć Kazia była delikatna pogarda. Kazio był obrzydliwy. Gdy myślał, że nikt
nie widzi, wyciągał z nosa smarki i oblizywał je, uśmiechając się głupkowato.
To samo robił z woskiem z uszu. Czasem nawet wkładał ręce do gaci, żeby potem podsuwać je pod nos i… Brr!
Wizyta w młynie nie była niczym dziwnym ani zaskakującym. Babcia często wysyłała ją po worek mąki, zatem młynarz, jak tylko ją zobaczył, od razu przeszedł do rzeczy.
— Tyle co zawsze? — zapytał.
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— Ja dziś do Kazia. — Julka nie zamierzała tracić czasu.
— Kazia, hmm? A gdzież ten pieron mógł pójść? Zobacz z tyłu w szopie.
Babcia zdrowa? Hejże? — zawołał za nią, ale Julia już pędziła za młyn. — Ta
dzisiejsza młodzież — westchnął tylko.
Dziewczyna znalazła Kazia, siedzącego na stogu siana z nożykiem w ręku.
Strugał sobie drewnianą zabawkę. Ręce całe miał we krwi, a palce pocięte. Najwidoczniej nie posiadał talentu do rzeźbiarstwa.
— Kazio, zostaw to i chodź! — władczym tonem poleciła mu Julka.
— Po co? — Głupkowaty uśmiech zagościł na jego płaskiej, piegowatej twarzy.
— Mam coś dla ciebie, zobaczysz, że dobre.
Kazio przerwał struganie i zapatrzył się na Julkę spode łba. Po chwili zeskoczył z siana i podbiegł do niej.
— Co masz? Co to takie dobre?
— Tajemnica. — Julka postanowiła nieco poigrać z chłopakiem.
— Mów co masz! — Kazio zdenerwował się. — Najpierw przychodzisz, a potem tajemnica?
— No… Bo wiesz. Chyba się rozmyśliłam. Może jednak ci nie dam.
— Julka no! Nie bądź taki burak!
— No nie wiem, nie wiem. — Uśmiechnęła się jadowicie. — A nie powiesz
nikomu?
— Nie powiem!
— Przysięgnij!
— Przysięgam! — Kazio przyłożył prawą rękę do serca. Udało mu się uzyskać przy tym względną powagę. Oczywiście, jak na swoje możliwości.
Julka wysunęła z koszyczka malutką fiolkę i pomachała chłopcu przed
twarzą.
— Syrop od babci. Jest taaaaaaki — rozłożyła ręce najszerzej jak mogła —
słodki. — Wypiłam cały wielki garnek i tylko tyle zostało.
— Świnia! — żachnął się Kazio i szybkim ruchem zabrał jej naczynie.
— Ej! Oddawaj!
— Nie ma mowy! — Wyrwał się do tyłu i odkorkował fiolkę, żeby powąchać zawartość. — Pachnie dziwnie. Truskawkowy?
— Porzeczkowy — ściemniła.
Chłopiec przechylił flakonik i wypił zawartość jednym haustem. Uśmiechnął się mrużąc przy tym oczy.
— Faktycznie słodkie — wymruczał. Julka zrobiła wielkie oczy.
— Serio? Jak się czujesz?
— Co serio? Czuję się… Ueh, chyba mi trochę niedobrze. Chyba za słodkie.
Ał… — Złapał się za brzuch i zaczął szarpać ubranie, brudząc je krwią z rozciętych palców. Po chwili padł na ziemię. — Aaaał, boli! Boli! Tato! Tato!
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Julia spanikowała. W pierwszej chwili chciała wziąć nogi za pas i uciec, ale
te odmówiły jej posłuszeństwa, zupełnie jakby podłoga w szopie pokryta była supermocnym klejem. Usłyszała szybkie kroki na zewnątrz, po chwili do środka
wpadła stara kobieta z pękiem siana przewieszonym przez plecy.
— Co tu się dzieje?
— Tato! Pomocy! Boli! — krzyczał Kazio. Julka obserwowała jak baba wodzi
wzrokiem od twarzy chłopca do jego zakrwawionej koszuli. Jej źrenice rozszerzyły się z przerażenia.
— Coś ty mu zrobiła!? Zabiłaś chłopaka!
— J-ja nic nie zro-zrobiłam! — Julka zaczęła się jąkać.
— On się wykrwawi! — Starucha podbiegła do dzieciaka i zaczęła szukać
ran pod koszulą. — Gdzie cię dźgnęła, pokaż!
— Ja go nie dźgnęłam! On sam się pokaleczył… W palce! Przysięgam!
Baba szarpała ubranie chłopca, bezskutecznie próbując zlokalizować źródło krwawienia. Po chwili przyjrzała się palcom Kazia.
— Co tu się dzieje, do czorta? — wysapała, patrząc na Julkę. Chłopiec wciąż
wydzierał się wniebogłosy.
— Nie wiem! — skłamała. — Padł na ziemię i zaczął krzyczeć!
— Dziecko! Co cię boli? Coś w środku? — dopytywała się kobieta, potrząsając Kaziem. Do szopy wpadł młynarz, cały ubrudzony mąką. Obrzucił przerażonym spojrzeniem całą scenę i stanął jak wryty tuż obok Julki.
Kazio otworzył oczy i głębokim, maślanym wzrokiem zapatrzył się w twarz
staruchy. Przestał krzyczeć, przestał się rzucać, uśmiechnął się nawet z lekka.
— Pani Nowakowa?
— Tak, Kaziu? Co się stało?
Kazio wyciągnął do niej ręce i wychylił się jak do pocałunku.
— Pani Nowakowa, kocham panią nad życie!
***
— Ekhekhekhe! — Robina krztusiła się ze śmiechu słuchając opowieści Julii. W kącikach oczu zebrały jej się łzy. — I co? Co dalej?
— Rozebrał się do połowy i zaczął gonić za nią po wsi, nigdy nie widziałam,
żeby stara baba tak szybko przebierała nogami! — Julia także roześmiała się.
— „Nie odrzucaj moich uczuć!”, „Będziemy razem już na zawsze”, hahahah! —
Przewróciła się na plecy, nie mogąc powstrzymać śmiechu. Cała chata wiedźmy
trzęsła się od potężnego rechotu.
— Dobra… Ha… Ha, nie mogę! Ale… hahah! Mu-musi…HAHAH! Musimy
to odwrócić! — stwierdziła Julia.
— Samo przejdzie — odparła Ethel, której dość było śmiechu na najbliższą
dekadę.
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— Jak to? Przecież formuła zaklęcia…
— Taaak, tak. Działa, jeśli pierwszą osobą, na którą spojrzy pechowiec, jest
wiedźma warząca eliksir. Pamiętaj: „…niech go ze mną zwiąże napój”. Jeśli
spojrzał na starą Nowakową, to podziała ledwo parę godzin i rozejdzie się po
kościach.
— Uff… — Julia odsapnęła z ulgą. — Czyli nie będzie żadnych… —
— Nie będzie, jeśli nie liczyć niesmaku — przerwała jej Stara. — Dość tej
zabawy! Pora na drugie zadanie!
Julia zacisnęła wargi.
— Drugie zadanie ma sprawdzać spryt. Tutaj nie dostaniesz już żadnej
wskazówki. Masz czas do jutrzejszego południa — poinformowała ją Robina.
— Wrócisz do nas i będziesz musiała udowodnić, że w przeciągu doby okazałaś się wystarczająco sprytna. Nie obchodzi nas co zrobisz i jak, zrozumiano?
— Tajest! — Julia wstała i ruszyła ku drzwiom.
Prawdę mówiąc, w ogóle nie miała pojęcia, jak w ciągu najbliższej doby ma
okazać się sprytna. Na pewno nie raz udawało jej się zachować sprytnie, ale…
żeby tak na zawołanie? Cóż takiego może zdarzyć się w przeciągu doby, co pomoże jej wykazać się sprytem wystarczającym do zaliczenia zadania?
Przysiadła na kamieniu nieopodal drogi, próbując skupić się na zadaniu.
Czas biegł nieubłaganie.
— Wrr, co tam, dzieweczko? — Trójkątne uszy wysunęły się z wysokiej
trawy. — Co taka zmartwiona? — Wilk podszedł, obwąchał jej ubranie i przysiadł na tylnych łapach.
— Wilku, muszę się wykazać sprytem i w przeciągu doby udowodnić
wiedźmom, że jestem godna zostania jedną z nich. Inaczej nici z zabawy.
Wilk zawarczał, podrapał się po głowie i szczeknął:
— Hrrr! Mam pomysł! Chodź za mną!
— Jaki pomysł, wilku?
— Nie pytaj! Chodź! — Prędko podniósł się i potruchtał przez las. Julia poszła jego śladem.
— Teraz cisza! Inaczej spłoszysz!
— Kogo spłoszę?
— Lisa! Patrz jak lis sobie pogrywa! Napatrzysz się! Będziesz wiedziała! Co
dalej! — krótkimi zdaniami wykrzykiwał wilk. Julia usadowiła się w gąszczu
tuż obok swojego szarego przyjaciela. Znajdowali się na skraju leśnej niecki,
w ścianie której można było dostrzec lisią jamę. Nie musieli długo czekać. Już
po kilku minutach pojawił się lis. Poruszał się z gracją, długimi susami. Wymachiwał rudą kitą na lewo i prawo, jak gdyby pysznił się posiadaniem tak wspaniałego futra. Stanął, rozejrzał się uważnie i zakwilił cicho. Z jamy wynurzyła
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się lisica, równie pełna gracji co jej gość. Zwierzęta podeszły ku sobie, otarły
się bokami i polizały po pyskach.
— Ma chérie! Mon amour! Najdrhoższa!
— Oh, mon seigneur! Le plus cher! Tak długo bhez ciebie! Padnij w me
rhamiona!
Wilk skierował pysk do ucha Julii.
— Widzisz! Tak się bawi nasz lis! Zdrada! Żona w domu! Teraz łapiemy!
— Wyskoczył z krzaków niczym strzała i spadł na lisa, przygniatając go swoim
ciężarem. Lisica uskoczyła i pierzchła czym prędzej do jamy. Julia potrzebowała kilku sekund, żeby dogonić wilka i stanąć obok lisa złapanego w potrzask.
W mig zrozumiała plan swojego przyjaciela.
— Phomocy! Rhatunku! Morhdują! — żałośnie kwilił lis, nikt jednak nie
kwapił się przyjść mu z pomocą.
— Nono! Niezły z ciebie aparat, kumo lisie! — zagadała Julka. — A żona
wie, jak się zabawiasz z innymi lisiczkami?
— Żhona? Żhona nic nie wie! Dobrha panienko, rhatuj od wilczych kłów i
pazurhów!
— A co ja będę z tego miała? Zaraz pójdę donieść szanownej małżonce, co
to jej wybranek wyprawia po lesie! — dziarsko przemówiła dziewczyna. —
Halo! Pani lisiczko! Mąż panią zdradza!
Lis marniał w oczach. Jego dumna postawa i gracja wyparowały zupełnie.
Pozostał tylko biedny, brudny, przerażony kundel.
— Nie! Błagham! Nie skarhż żhonie! Zrhobię wszystko, tylko nie krhacz!
— No nie wiem, kumo lisie. Na pewno chcesz mi pomóc? Jak sądzisz wilku,
można ufać zdrajcy?
— Naprhawdę! Co tylko zechcesz! — płakał lis. — Zrhobię wszystko!
— Puść naszego przyjaciela, wilku — rozkazała Julia. Wilk zwolnił uścisk, acz
niechętnie, jak gdyby nie był przyzwyczajony do puszczania swoich ofiar wolno.
Z całą pewnością — niewiele było istot mogących pochwalić się wyjściem żywym
z jego paszczy.
— Kumo lisie. Obiecuję, że nie doniosę twojej żonie, pod warunkiem, że pójdziesz ze mną do chaty wiedźm i powiesz tak: „dziewczynka jest sprytniejsza
ode mnie, to pewne!”. Rozumiesz?
— Thak! Thak! Pójdę zrhobić, co zechcesz!
Wyruszyli natychmiast. Nim słońce zdążyło zajść za horyzontem, cała trójka
stanęła pod chatką Ethel. Julia odesłała wilka, aby w żaden sposób nie zdradził
jej swoją obecnością i zapukała silnie do drzwi.
— Kogo diabli niosą taką porą, he? — znajomy głos starej wiedźmy przebił
się przez drewno. — Lepiej żebyś miał dobry powód, bo pożałujesz dnia, w którym matka wydała cię na świat!
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Drzwi otworzyły się. Wiedźma dostrzegła Julię.
— Co tak wcześnie? Wchodź! — sucho rzuciła Stara.
Julia puściła lisa przodem i weszła do środka tuż za nim.
— A to co? Futro na nową czapkę? Nic z tego, panienko. Nawet nie próbuj
mnie przekupić.
Lis obruszył się i nadął, ale zaraz zmarkotniał, przypomniawszy sobie o wiążącej go umowie.
— Dziewczynka jest sprhytniejsza ode mnie! To pewne! To prhawda! Serhio!
Twarz wiedźmy skamieniała.
— Robino, pozwól tu na chwilę! — krzyknęła. Po chwili pełnej wyzwisk i narzekań Średnia wiedźma doczłapała do grupki zebranej tuż za drzwiami. —
Lisie, powtórz proszę, co powiedziałeś przed chwilą.
— Dziewczynka jest sprhytniejsza ode mnie! To prhawda! Dużo sprhytniejsza.
Obie wiedźmy, jak na komendę, spojrzały na Julię. Tak szerokiego uśmiechu nie widziały jeszcze nigdy.
***
Ostatnia próba. Próba odwagi. Czy Julia uważała się za odważną? Raczej tak.
Była przecież tylko jedna rzecz, której dziewczynka potrafiła się bać. Tylko
jedna osoba, gwoli ścisłości.
— Pójdziesz do swojej babci i powiesz jej, że zostajesz wiedźmą. To najprostsze z zadań, jakie mogłaś otrzymać. Nie wymaga żadnych specjalnych zdolności.
Poza jedną oczywiście. — Ethel mieszała w kotle, od czasu do czasu wrzucając
do niego kolejne dziwne składniki. Antidotum dla Kazia okazało się jednak niezbędne. Eliksir uwarzony przez Julkę był potężniejszy niż wiedźmy przypuszczały na początku. Kolejnego dnia młynarz pojawił się u drzwi wiedźmowej
chaty z przerzuconym przez ramię, związanym synem. Mimo knebla włożonego
w usta chłopca, Ethel co jakiś czas udawało się zrozumieć pojedyncze słowa, takie jak „kochanie” i „ślub”. Wiedźmy odesłały tę pożałowania godną dwójkę do
domu i obiecały zająć się lekarstwem. Za odpowiednią zapłatą, rzecz jasna.
— Wymyślcie coś innego! Jeśli tylko chcecie, mogę walczyć z niedźwiedziem na pięści! — przekonywała Julia. Bezskutecznie.
— Wówczas nie byłby to test odwagi, lecz głupoty. Cechy, prawdę mówiąc,
zupełnie w naszym fachu zbędnej, wręcz szkodliwej. Pójdziesz do domu swojej
babci tak czy siak. Albo jako wiedźma albo jako dziewczynka, która wiedźmą
nie została. Wszystko zależy od tego, czy jesteś dość… odważna.
Julka wiedziała, że czarownice mają rację. Nie miała wyboru. Jeśli nie zostanie wiedźmą, wróci do domu babci, by wykonywać jej polecenia, spełniać za-
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chcianki i oszukiwać się w nieskończoność. Wiedziała, że w końcu musi to zrobić. Pożegnać się z babcią i pójść własną drogą. Już nawet nie dla samego faktu
zostania wiedźmą. Musiała to zrobić dla samej siebie.
Zmęczona, niewyspana, brudna i głodna ruszyła znajomą drogą, być może,
po raz ostatni. Powolnym krokiem pokonywała kolejne metry dzielące ją od wypełnienia ostatniego z zadań. Ciążyła jej ta świadomość potwornie, a każdy krok
postawiony ku celowi wzmagał tylko w niej ochotę, żeby odwrócić się i uciec w las.
Wówczas pojawił się wilk. Wskoczył na trakt obok Julii i szedł równo niej, nie
wystawiając nawet nosa poza linię marszu. Potem, o dziwo, pojawił się lis. Ukłonił się zwinnie i szarmancko, po czym dołączył do dwójki. Julia obejrzała się
za siebie — obie wiedźmy szły za nią, trzymając przy tym rozsądny dystans. Procesja powoli, acz nieugięcie, posuwała się naprzód. Obecność wiedźm i wilka,
a nawet lisa, dodawała Julii sił i motywacji. Gdy zbliżyli się do domu babci, dziewczynka gestem zatrzymała resztę. To była jej walka. Jej i tylko jej.
Próg przekroczyła zdeterminowana. Pewna tego, po co przyszła. Pewna tego, że nie ugnie się pod żadną sugestią, żadną prośbą i groźbą.
— Babciu! — zawołała. — Wróciłam!
Nikt nie odpowiadał. Izba kuchenna była pusta, babka najpewniej odpoczywała w łóżku pokój dalej.
— Babciu!
— Słyszę, słyszę. Mam całkiem duże uszy, Julko. Cieszę się, że wróciłaś. —
Stara kobieta wynurzyła się zza równie starych drzwi. Była siwa i pomarszczona,
acz wciąż pełna werwy. Na nogach nosiła wysokie kalosze, całą resztę jej stroju
stanowiła jednolicie szara suknia uszyta z grubego materiału. Bystre oczy staruszki świdrowały dziewczynkę, wzbudzając w niej coraz to większy i większy lęk.
— Wróciłam żeby ci powiedzieć… żeby…
— No, nie wstydź się. Mów, co masz mówić. Wyduś to z siebie — kpiąco
zachęciła ją staruszka.
— Żeby ci powiedzieć, że odchodzę.
— Brawo, cieszę się.
Odpowiedź babci była tak abstrakcyjna i nieoczekiwana, że Julia na moment zaniemówiła. Gdy już odzyskała zdolność mówienia i rozumowania, wykrztusiła z siebie jedynie krótkie:
— Czemu?
— Czemu? Co czemu? Może byłabyś tak miła, żeby zaprosić te dwie damy
do środka? Chowanie się za futrynami nie przystoi komuś w ich wieku.
Tego było już za wiele! Julia otworzyła usta najszerzej jak mogła i zapewne
pozostałaby w tej pozie aż do końca świata, gdyby Ethel i Robina nie skorzystały z zaproszenia i nie weszły do środka w towarzystwie wilka i lisa.
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— Kopę lat, Syl. — Ethel, nie prosząc o pozwolenie, usiadła okrakiem na
jednym z kuchennych stołków.
— Ledwie sześć miesięcy, czternaście dni i dwie godziny, Ethelhardo. —
Babcia Julii z zadowoleniem obserwowała, jak wiedźma zgrzyta zębami ze złości. Nienawidziła swojego pełnego imienia prawie tak samo, jak Sylvanna nienawidziła skrótu.
— To wy się znacie? — wydusiła Julia. — Jak to możliwe?
— Twoja babcia, jakby to powiedzieć… — zaczęła Robina.
— …była kiedyś starą wiedźmą — dokończyła za nią właścicielka chatki.
— Musiała jednak sprostać innym obowiązkom. Musiała podjąć się opieki nad
pewną wyjątkowo niesforną dziewczynką.
— …i przestać być wiedźmą. — Ethel postawiła kropkę.
— Ale przecież… Przecież nic mi nie powiedziałyście! I co z zatrzymywaniem czasu dla babci?
— Co za bzdura, Julio. — Ethel cmoknęła z dezaprobatą. — Naprawdę sądzisz, że mogłybyśmy zatrzymać komuś czas? To byłoby czymś daleko wykraczającym poza nasze kompetencje. Jesteśmy tylko wiedźmami z lasu.
— Więc po co to kłamstwo?
— Bo jesteśmy wiedźmami z lasu — zachichotała Robina, do niedawna jeszcze najmłodsza z wiedźm. — Nie to jest jednak teraz najważniejsze.
— Święte słowa, Robino. Julio — babcia zwróciła się do swojej wnuczki —
jesteś tutaj z jakiegoś powodu, jak mniemam. Trzy zadania zostały wypełnione. Trzy wiedźmy znów są w komplecie.
— Ale ja…
— Jesteś gotowa! Nieco wstrząśnięta, ale z pewnością gotowa. Zasłużyłaś
na to… — Wykonała palcami skomplikowany gest, a w jej dłoni zmaterializował się czarny, spiczasty kapelusz. Wsadziła go na głowę wnuczki. — Od tej
pory musisz zaczął nosić się nieco bardziej dystyngowanie. Czarny kapelusz
kiepsko wygląda z żółtymi kaloszami.
— Nie ma mowy. Kalosze zostają gdzie są. I żadnych kurzajek! Ani zgnitych zębów!
Wszystkie wiedźmy wymieniły się spojrzeniami, a potem wybuchły śmiechem. Śmiały się długo i serdecznie, a wilk wtórował im wyjąc.
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Ile warto poświęcić w imię zemsty?
Ile sam jesteś skłonny z siebie dać?

lewa szalała nad ruinami zamku groblińskiego. Choć zgliszcza już wygasły, w powietrzu nadal unosił się zapach spalenizny… i krwi. Niespokojne duchy pomordowanych wałęsały się po okolicy, przeszkadzając tym, którzy byli na nie wyczuleni. Domagały się zadośćuczynienia. Ukojenia.
Zemsty.
Jednak to nie one sprawiały, że kasztelan Olgierd Zabramski rzucał się przez
sen po zdewastowanym posłaniu. Powodem były jego własne wspomnienia. Świeże, wyraźne, krwawe. Wdzierały się do koszmarów, łapały za serce, dławiły w gardle, szarpały duszę. Drwiły, czyniąc go we śnie równie bezsilnym jak za życia.
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Zabramski był wielkim mężczyzną, posiwiałym, ale potrafiącym łamać podkowy gołymi rękami. Brzuchatym, ale zdolnym pokonać na szable dwóch, czy
nawet trzech żołdaków naraz. Sprawdził to dwa dni wcześniej, podczas oblężenia Groblina. Zabił z tuzin Szwedów, ale były ich tysiące.
Najeźdźcy zdobyli jego stary zamek prawie z marszu, choć kosztował ich wiele
krwi. Odpłacili się jednak z nawiązką. Okoliczne wioski płonęły do tej pory. Krzyk
mordowanych i gwałconych niósł się z wiatrem… Podsycał drastyczne obrazy
wyciekające ze wspomnień kasztelana. Jemu heretycy kazali zapłacić szczególnie srogo. Miał żonę i dwie młode córki. Przykuli go do jego własnego pręgierza
i trzymali, aby wszystko widział.
Wyrywał się, rzucał klątwy, potem już tylko wył jak zwierzę. Gdy w końcu
zaczęli podrzynać gardła jego skarbeczkom, przelała się czara. Jaźń wycofała się,
schowała wypuszczając na wierzch coś strasznego, pierwotnego. Strącił z siebie
Szwedów niczym niedźwiedź oszczekujące go kundle. Mocarnym szarpnięciem
zerwał łańcuch wiążący mu prawicę.
Drugi trzymał jednak mocniej.
Zepchnęli go z powrotem w dziesięciu, w dwunastu zdołali unieruchomić.
A potem jego własną szablą sprawili, aby już nigdy jej nie podniósł.
Wykrwawiającego się, półprzytomnego cisnęli na zmasakrowane ciała kobiet i poszli zabawiać się dalej. Grabić, gwałcić, mordować. Niekoniecznie w tej
kolejności. Odchodząc, podłożyli pod wszystko ogień.
Pierwotna istota wewnątrz kasztelana nie pozwoliła mu jednak umrzeć. Zmusiła ciało aby się poruszyło, doczołgało do piwnicznych schodów i stoczyło po
nich. Kamień się nie palił.
Zmora, która go męczyła, nie pozwoliła mu zobaczyć kolejnych zdarzeń. Tego
jak odnalazła go Krzysia i inni uczniowie. Jak wraz zdołali go opatrzyć, wynieść,
utrzymać przy życiu.
Zamiast tego, koszmar zaczął się od nowa…
Wtedy spadł na niego cios łaski. Szczupła, chłodna dłoń dotknęła jego twarzy, przepędziła koszmary jakby były małymi myszami. Nie dała mu jednak zaznać snu bez majaków.
— Mistrzu! Mistrzu, zbudź się — kobiecy głos wbijał się w jego umysł, rozbijając odrętwienie i ciemność. — Zaczęło się. Potrzebujemy cię mistrzu! Potrzebujemy!
Zabramski zmusił się aby otworzyć zapuchnięte oczy. W ciemności dostrzegł
zgrabną, młodą postać i z miejsca rozpoznał Krzysię.
— C-co? — wycharczał.
— Zaczęło się Mistrzu. Róża rodzi!
Oprzytomniło go to. Podniósł się do siadu, ale od razu zachwiał. Kobieta przypadła do niego, wsunęła się pod zdrowe ramię, podtrzymała. Gdy pomogła mu
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podnieść się na nogi, nie po raz pierwszy oszołomiło go, ile siły drzemie w jej
chudym ciele.
Spał w butach i ubraniu, więc ruszyli od razu. Skupiony na nowym zadaniu
Olgierd starał się nie patrzeć na zdewastowane wnętrza tego, co zostało z jego
domu. Z początku nie bardzo mu się udawało i to pomimo bólu, jakim rwał krwawiący ciągle kikut. Gdy jednak weszli do tego, co było kiedyś komnatą jego szatniarza, ból i rozkojarzenie zniknęły.
Na paskudnym, osmolonym biurku leżała prawie naga kobieta. Jej ciemnorude włosy, podobnie jak nocna koszula, były przylepione do ciała. Ładna, choć
trochę szczurza twarz wykrzywiała się z powodu ogromnego bólu. Dwie inne kobiety pochylały się nad nią. Jedna gładząc po policzkach i szepcząc coś pokrzepiająco, druga nurkując między nogami rodzącej. Jeszcze piątka innych osób krążyła nerwowo po pomieszczeniu.
Zabramski znał ich wszystkich doskonale. Byli nie tylko wszystkim, co zostało z jego służby, ale również jego wtajemniczonymi uczniami. Spoglądali teraz na niego z mieszaniną trwogi i nadziei w oczach. W okolicy nie było ani jednej akuszerki. Te, które nie uciekły w las, zostały zgwałcone i zabite albo wciągnięte w szeregi szwedzkich ciur.
Kasztelan przełknął ślinę, ale zmusił się do zachowania kamiennego wyrazu
twarzy. Przystąpił do kobiet i położył dłoń na ramieniu rodzącej.
— Jesteś promieniem nadziei, Różo — powiedział z cieniem uśmiechu na
ustach. — Bóg ci błogosławi. Dzięki tobie dowodzi, że nie odwrócił się od nas.
Ciężarna spróbowała pokiwać głową, ale paroksyzm bólu sprawił, że wrzasnęła rozdzierająco. Olgierd zacisnął dłoń na jej ramieniu, chcąc dodać jej otuchy
i przekazać odrobinę z resztek swojej siły.
Telimena podniosła się spomiędzy nóg rodzącej i wyszeptała mu bezpośrednio do ucha.
— Jest źle, Mistrzu. Nie znam się na tym, ale chyba nie powinno być aż tyle
krwi. Ciągle też nie widać dziecka…
Mężczyzna zmusił się do zachowania spokojnej twarzy, wewnątrz poczuł
jednak, jak strach wali go obuchem w głowę. „Na Boga i wszystkie elementarne
moce, cóż ja mam z tym zrobić?!" — pomyślał, jednocześnie czując na sobie spojrzenia uczniów. Oni wszyscy ciągle ufali mu, wierzyli w niego. Pomimo namacalnych dowodów nadal uważali, że jego mądrość i wiedza nie mają sobie równych.
Kasztelan poczuł, jak zgniata go ta odpowiedzialność.
Chciał uciec z tego śmierdzącego potem i krwią pomieszczenia, z tego pełnego zgliszczy i zniszczeń zamczyska, z tego ogarniętego wojną i chaosem kraju.
Z tego pełnego zła i nieszczęścia świata.
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„Nie!” warknęła istota w jego wnętrzu, a ambicja i chęć chronienia tej odrobiny, która mu pozostała zawtórowały jej. Zabramski zmusił się, aby wziąć głęboki oddech, zamknąć oczy i wyciszyć się na bodźce zewnętrzne. Tak jak przed
dekadami uczył go mistrz Sędziwój, zagłębił się w odmęty własnej pamięci, szukając konkretnych wspomnień.
Konkretnej wiedzy.
Pamiętał, że czytał o tym grecki traktat, tak stary, że niektóre fragmenty były
nieczytelne z wyblaknięcia. Co prawda nie był poświęcony sztuce położnictwa,
ale pozyskiwaniu ingrediencji z kobiecych narządów rodnych, jednak temat porodu również został w nim poruszony.
Moment później otworzył oczy.
— Odsuń się — powiedział do Telimeny zajmując jej miejsce.
— Nie patrzcie, panie… — pisnęła Róża, co uznał za bardzo dobry znak. Skoro
mogła przejmować się takimi rzeczami, musiała mieć ciągle wiele sił. A jeśli jego
przypuszczenia okażą się prawdziwe, będą jej potrzebne.
Położył dłoń na wzdętym brzuchu i nacisnął. Lekko, ale rodząca i tak zawyła.
Zignorował to. Przez moment przesuwał palcami po mokrej skórze, nabierając
strasznej pewności.
— Krzysia, chodź tu — powiedział, odsuwając się lekko, po czym nachylił się
nad jej uchem. — Dziecko jest źle ułożone, musimy je przekręcić. Potrzeba do
tego dwóch rąk, więc ja nie mogę… Poza tym ty masz mniejsze dłonie.
— Znaczy… jak to przekręcić? — najwierniejsza z uczennic popatrzyła na
niego ogromnymi oczami.
— Włożyć ręce do środka, namacać dziecko i przesunąć główką w kierunku
świata.
— W…środku?! — krzyknęła blednąc. Ciężarna drgnęła od tego, a potem
wrzasnęła w wyniku nowej fali bólu. Reszta uczniów zaszemrała i popatrzyła po
sobie zdziwiona.
Olgierd skarcił ich wzrokiem, uśmiechnął się pokrzepiająco do Róży, a do
Krzysztofy powiedział szeptem.
— Tak. Ja pomogę ci z zewnątrz i będę cały czas kierował. Zdejmij pierścienie.
— Honoratka ma mniejsze dłonie od moich… — zaczęła, ale posłusznie zsunęła ozdoby z różnych kolorów złota.
— Ale jej uchwyt jest słabszy i mniej delikatny niż twój. A teraz do dzieła,
powoli i ostrożnie, jakbyś palce do gorącej wody wkładała — powiedziawszy to
zwrócił się do pozostałych uczniów. — Złapcie Róże i unieruchomcie. Wybacz
mi dziecko, ale musimy mieć pewność, że nie wydarzy się nic gwałtownego.
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Rudowłosa popatrzyła na niego pełnymi łez oczami, ale obok cierpienia, strachu i wstydu ujrzał w nich również ufność. Podobnie patrzyła na niego najmłodsza córka, kiedy…
Zamknął z całej siły powieki, napinając mięśnie przedramienia w okaleczonej dłoni. Krew popłynęła żwawiej, biała fala bólu wypleniła wszelkie myśli z jego mózgu. Gdy przeszła, zmusił się, aby skupić na zadaniu.
Oparł dłoń na brzuchu rodzącej w tym samym momencie, w którym Krzysia
zaczęła wsuwać w nią place. Zabramski przypomniał sobie, że w traktacie zalecali przed tym moczenie dłoni w piwie i mycie w gorącej wodzie, ale teraz nie
mieli na to czasu.
Róża zamilkła na chwile, jej blade do tej pory policzki pokryły się pąsem, co
wywołało cień uśmiechu na twarzy mężczyzny. Z powodu wstydu zapomniała
na chwilę o bólu.
— Cz…czuję. Czuję je! — euforia spłynęła z ust Krzysi. — Czuję.
— Dobrze, bardzo dobrze — pochwalił ją mistrz. — Teraz przesuń palce
w swoje lewo. Pomału, pomalutku…
***
Blisko godzinę później kolejny krzyk rozszedł się nad ruinami zamku w Groblinie. Choć przepełniał go ból, przynosił nadzieję. Choć powitał go śmiech, był
on pełen radości, a nie okrucieństwa.
Zabramski zdarł z pleców kontusz i zawinięto weń jasnowłosą, umazaną
krwią i kałem iskierkę życia. Malutki chłopczyk wył wniebogłosy, dowodząc
zdrowia swych płuc. Róża, podpierana przez dwie inne uczennice, złapała zawiniątko w ramiona. Była blada, brudna, mokra i wymizerowana, a jednak promieniała wewnętrznym blaskiem, widocznym nawet dla osób bez darów udzielonych mistrzowi Olgierdowi Zabramskiemu i jego uczniom.
Na całym zamku nie został ani jeden kawałek ostrza. Na polecenie kasztelana, Krzysia już bez żadnych oporów, przegryzła pępowinę i zawiązała jej końce. Następnie, umorusana krwią gorzej niż niejeden rzeźnik w jatce, oparła się
o ścianę obok swojego mistrza. Szeroki, promienny uśmiech nie schodził z jej
spoconej twarzy.
— Jesteście wielcy — powiedziała spoglądając na olbrzymiego, jednorękiego
mężczyznę z uwielbieniem i oddaniem. On jednak tego nie dostrzegał, ani nie
słyszał jej słów. Wzrok utkwił w Róży, tulącej i instynktownie kołyszącej cud
życia w brudnym kontuszu.
Trzeci raz był świadkiem takiego cudu, dwa razy wcześniej trzymał jego
owoc w swoich rękach. Dwa razy patrzył, jak owoce te rosną, uczą się chodzić,
mówić, śmieją się, bawią i radują. Żyją…
I dwa razy skurwysyny z północy ten cud zabrały.
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— Nigdy więcej… — wyszeptał.
— Mistrzu? — spytała zdziwiona Krzysia.
Kasztelan jej nie odpowiedział. Ruszył w głąb zamku. Jego wcześniejsza słabość zniknęła, ból wyparował, a kikut przestał krwawić. Z werwą, niemal podbiegając, dotarł do schodów i udał się na dół. Uczniowie popatrzyli po sobie zdziwieni. Krzysia skinęła głową na Adama i Zygmunta. Ruszyli za nim.
Dogonili go dopiero w zdewastowanej piwnicy, pochylającego się przy jednej ze ścian. Rozpoznali ją bez trudu.
— Mistrzu, jes… — zaczęła kobieta, ale Zabramski kopnął już w mur. Rozległ
się dźwięk pękającego gipsu. Dwa kolejne kopnięcia poszerzyły otwór, ukazując
skrytkę. Kasztelan schylił się ku niej, sięgnął do środka. Pogrzebał chwilę, przekładając znajdujące się tam książki i wyjął spośród nich tylko jedną. Małą, niepozorną, zawiniętą w kolorowy materiał. Kobieta poczuła dreszcz strachu na
plecach. Podbiegła szybko do niego.
— Mistrzu, cóż chcecie zrobić? — spytała szeptem. Mężczyzna popatrzyła
na nią, przerywając gładzenie materiału. Sięgnął ku niej drugą ręką, jakby chciał
położyć jej dłoń na ramieniu, ale kikut zatrzymał się bezsilnie w powietrzu. Pasja
w jego spojrzeniu przygasła na moment, ale zaraz pojawiła się z nową mocą.
— Nikogo więcej, rozumiesz Krzysztofo?! Nie pozwolę Śledziom skrzywdzić nikogo więcej!
— Mówiłeś panie, że ta księga jest zbyt niebezpieczna. Niewarta ryzykowania duszy dla chwilowych korzyści…
— Byłem głupcem! — przerwał jej twardo. — Nasi najbliżsi nie żyją, dom
spalony, pracownia zniszczona! I nic nie możemy z tym zrobić, Krzysia, rozumiesz? Nic! Próbowałem, Bóg mi świadkiem, że próbowałem…
Ramiona mu opadły, cofnął się kilka kroków. Popatrzył na zawiniątko w swoim ręku, jakby widział je po raz pierwszy, usta mu zadrgały, ale nie wydobył się
z nich żaden dźwięk. Nim uczennica zdążyła cokolwiek zrobić, zacisnął wargi
w wąską linię i wyminął ją ruszając z powrotem na górę.
— Nikt więcej — doleciało jeszcze ze schodów.
Krzysia odprowadziła go wzrokiem, następnie spojrzała na pozostałych. Adam
wzruszył ramionami, Zygmunt natomiast skinął głową.
— Jest mistrzem, wie co robi — powiedział.
— Mam nadzieję — mruknęła, zaraz jednak dodała głośniej i pewnie. — Cokolwiek zamierza, będzie potrzebował naszej pomocy. Zagipsujcie skrytkę z powrotem i dołączcie do nas na górze.
***
W zawiniątku znajdowała się mała, na pierwszy rzut oka zwyczajna książeczka. Nie miała zdobień, ani klamer, oprawiono ją tylko w białą skórę, a liczba stron
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nie mogła przekraczać setki. Jednak kiedy ktoś dłużej się jej przyglądał, albo nie
daj Boże, gdy wziął ją do ręki, wszelka niepozorność znikała.
Skóra na oprawie była gruba i dziwnie pomarszczona, w dotyku zaś miękka,
sprężysta. W połączeniu z silnym smrodem rozkładu, jaki wydzielała, bardzo szybko dało się dojść do wniosku, że za biały kolor odpowiada pokrywająca ją pleśń.
Zdawała się nie osłabiać jej w żaden sposób. Zupełnie jakby była tam od zawsze.
Pomarszczone kartki sprawiały wrażenie, że do ich stworzenia użyto starej
skóry. Kolor nieprzyjemnie kojarzył się z ludzkim, a atrament w rozmaitych odcieniach czerwieni potęgował aurę zła.
Kasztelan Groblina poświęcił jej się bez reszty na dwa dni, ostrożnie i pomału studiując niepokojącą treść. Nawet on, w całej swojej obsesji nie ryzykował
dotykania stronic gołą ręką, zamiast tego opancerzył ją w wygrzebaną z ruin kolczą rękawicę. W tym czasie jego uczniowie robili co w ich mocy, aby zapewnić
minimum egzystencji tak jemu, jak i Róży. Cały czas musieli uważać, by nie ściągnąć grasujących po okolicy Szwedów.
Mimo to noworodek przybierał szybko na sile. Już drugiego dnia zdołał otworzyć oczy, a jego krzyki nadal pozostawały zdrowe i silne.
Róża właśnie go karmiła, słuchając uspokajającej pieśni Telimeny, gdy Zabramski wyszedł ze zbezczeszczonej przez heretyków kaplicy. Chwiał się lekko
na nogach, włosy i brodę miał zmierzwione, a oczy głęboko podkrążone, ale pełgał w nich wewnętrzny ogień.
— Znalazłem! — powiedział z mocą. — Jutro o świcie wyruszymy na Polanę
Młodego Słońca. Położymy kres szwedzkiej inwazji! Śledzie zapłacą krwią za
wszystkie krzywdy wyrządzone nam i ukochanej ojczyźnie!
Wzniósł pozostałą mu dłoń w zwycięskim, energicznym geście, który porwał
jego uczniów. Zaczęli krzyczeć i wiwatować. Krzysia również się uśmiechała i klaskała z radości, choć czuła ukłucie trwogi. Była pewna, że gdy mistrz zamykał się
z księgą przedwczoraj, kolcza rękawica nie była tak pordzewiała jak teraz…
***
Polana Młodego Słońca znajdowała się w zakolu Sanu, parędziesiąt kilometrów od miejsca, w którym wpadał on do Wisły. Nie była to jej prawdziwa nazwa, jedynie uczniowie Zabramskiego, a wcześniej Sędziwoja z niej korzystali.
Zbierali się tu co roku po przesileniu zimowym, aby odprawić własne rytuały i oddać hołd prawom natury. Było to spore i urokliwe miejsce, otoczone z dwóch
stron przez szumiąca rzekę, a z pozostałych przez prastary las. Półkolem po zachodniej stronie ustawiono siedziska z dębowych pni, a ziemia na środku nosiła
ślady częstych ognisk.
Tym razem Olgierd nakazał uprzątnięcie wszystkich jego pozostałości i strzępów roślin, aż do gołej ziemi. Następnie przez parę godzin udeptywali ją na równą,
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gładką powierzchnię. Mistrz chodził między nimi i nadzorował pracę. Nie mogło
tu być żadnej nierówności. Józefina zażartowała, że szykują się jak na przyjazd
samego króla. Zabramski z powagą odparł, że ich gość będzie o wiele ważniejszy
od ICRa, a nawet od Karola Gustawa.
Dopiero, gdy wszystko było gotowe, a słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, Olgierd sam przystąpił do pracy. Po kolei ustawiał swoich uczniów. Gdy pytali, jak mogą mu pomóc, odpowiadał, aby tylko nie ruszali się ze wskazanych
miejsc. Kiedy był już zadowolony z ich ustawienia, ruszył między nich, wycinając w wygładzonej ziemi skomplikowane wzory za pomocą pogrzebacza. Było
to karykaturalne narzędzie do takiego zadania, ale wszelkie złote i srebrne rylce
zostały zrabowane przez najeźdźców.
W miarę jak kolejne elementy wzoru pojawiały się na ziemi, uczniowie dostrzegli, że ich otaczają. Ogarnął ich niepokój. Zaczęło się od niespokojnych
spojrzeń i szeptów. Co głośniejsze głosy były uciszane przez inne, tylko po to,
aby same za moment zaczęły szeptać własne wątpliwości.
Zabramski kończył już drugi krąg, gdy zaczęli się wiercić.
— Stójcie żeż spokojnie — skarcił ich z irytacją.
— Panie — Krzysia odezwała się twardo, gdy inni zamarli. — Nadszedł chyba
czas abyś powiedział nam co zamierzasz.
Olgierd poderwał na nią wzrok, w którym płonął płomień gniewu, jednak
uczennica nie ugięła się. Grymas bólu przeciął jego twarz, lecz zaraz pojawił się
na niej cień uśmiechu.
Zniknął równie nagle.
— Masz rację, moja droga — odrzekł ciężko, wyciągając kolorowe zawiniątko. — Niektórzy z was wiedzą, co to za książka. Biskup Struś dał mi ją na przechowanie przed blisko pięciu laty. Syntiakes Adi. Księga ta jest przeklęta i wiele
osób przywiodła do zguby. Jej stronice mówią o przyzywaniu demonów, o paktowaniu z nimi i zmuszaniu do wykonywania woli przyzywającego.
Powiedział to spokojnym, rzeczowym tonem, ale jego ósemka zareagowała,
jakby na nich nawrzeszczał. Zaczęli się wiercić, mówić jeden przez drugiego.
Zabramski zmarszczył brwi, obawiając się, że mogą naruszyć wycięte już wzory.
— Spokój! — głos Krzysi przebił się nad pozostałe. — Nie zachowujcie się
jak smarkacze! Mistrz na pewno wie co robi i wszystko nam wyjaśni!
— Dziękuję ci, moja droga — odpowiedział uśmiechając się, ale twarz zaraz
mu spoważniała. — Jeszcze przed tygodniem nawet bym nie pomyślał o wertowaniu Syntiakesa, ale sami widzicie na co nam przyszło… Zamek spalony, nasi
bliscy pomordowani, śmierć i pożoga hulają po Polsce jak pijani kozacy po babińcu.
Odsłaniając białą książkę, uniósł ją wysoko.
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— Dzięki temu możemy ich powstrzymać! Przyzwę demona, któremu heretycy nie będą mieli się jak sprzeciwić. Spuszczę biesa na ich przeklęte dusze,
niech żywi się ich ciałem i syci cierpieniem! Zapłacą mi… zapłacą nam za wszelkie krzywdy, jakie nam wyrządzili!
W miarę tego jak mówił, grymas wykrzywiał mu twarz. Nabierała iście potwornego wyrazu, gniewu, cierpienia… zła. Pospiesznie zawinął książkę z powrotem. Odetchnął przy tym ciężko.
Ósemka uczniów milczała przez chwile, rozważając jego słowa. Napłynęły
do nich wspomnienia tragedii. Nie byli w zamku gdy padł, dzięki czemu zachowali życie, ale każde z nich nosiło piętno jakiejś tragedii, zadane szwedzkim orężem.
— Czego oczekujesz od nas, mistrzu? — tym razem pierwsza odezwała się
Honorata z ciężkim akcentem śląskich górali. Pozostali poparli ją kiwając głowami.
Olgierd na moment zakrył oczy dłonią. Przetarł twarz, pociągnął nosem, chcąc
dojść do siebie.
— Musicie tylko pozostać na swoich miejscach, naprawdę. Nie mamy dziesiątek członków przeklętego kultu, ani nie jestem skłonny składać… krwawej
ofiary z dziewicy, w celu zdobycia mocy wymaganej do uwięzienia tak potężnego biesa, jaki jest nam potrzebny. Stąd musimy użyć techniki trzech kręgów…
Ujął w dłoń pogrzebacz i znów ruszył pomiędzy nich, kreśląc odpowiednie
wzory i tłumacząc im wszystko.
Trzy dekoncentryczne kręgi, Życia, Siły i Umysłu, opisane w trzech starożytnych językach, oddające cześć różnym panteonom. Na pierwszym, mistrz
umieścił kobiety, dawczynie życia i nadziei. Róża miała być tu najważniejsza, jako że obdarzyła niedawno świat cudem nowego istnienia. Drugi krąg opierał się
na obu mężczyznach i Krzysi. Zabramski przeprosił ją za to. Gdyby miał trzeciego ucznia, zająłby jej miejsce, musiała jednak jeszcze raz wykazać się swoją
niezwykłą siłą. Trzeci krąg kasztelan wziął na siebie.
— Z niego będę mógł zetrzeć się z inteligencją i wolą biesa, złamać ją i zmusić
go do wykonania moich poleceń… Do zniszczenia naszych wrogów. — wyjaśniał, następnie popatrzył na bawiącą noworodka kobietę. — Różo, musisz oddać mi synka.
— P… panie? — w oczach młodej matki pojawił się błysk strachu, widoczny
nawet w zapadającej ciemności.
— Przecież nie mogę zostawić go z tobą, zakłóciłby równowagę istnień…
A przebywanie tak blisko piekielnej istoty dla umysłu niechronionego wolą i osobowością, byłoby bardzo niebezpieczne.
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Rudowłosa pokiwała głową, ale przycisnęła dziecko mocniej do piersi. Olgierd rozumiał ją doskonale. Pamiętał, jak jego córki były takimi delikatnymi
okruszkami.
Jego córki…
Zagryzając wąsa, podszedł do kobiety, ta jednak skuliła się trwożnie.
— Mistrzu… czy… czy to naprawdę konieczne?
— Tak. Uwierz mi moja droga, gdybym miał cię kim zastąpić… Gdybym miał
kogokolwiek z was kim zastąpić, zrobiłbym to bez wahania. Musisz… — odetchnął głęboko. — Musisz mi zaufać, moja droga.
— U… ufam ci, mistrzu — odparła, siląc się na uśmiech. Zakołysała chłopczyka w ramionach, uśmiechnęła się do niego najpłomienniej, jak umiała i pocałowała go w pomarszczone czółko. Dzieciątko ziewnęło zmęczone, przesuwając
rączką po jej twarzy. W oczach kobiety pojawiły się łzy.
— Musisz na chwilę iść do wujka — wyszeptała malcowi. — Mamusia zaraz
cię odbierze.
Odsunęła go drżącymi rękami. Zabramski ujął go wprawnie i pomógł kobiecie ułożyć dziecko na swoim przedramieniu. Chłopczyk ziewnął jeszcze raz i zasnął.
Dzień już się skończył. Słońce skryło się za horyzontem, wieczorny wiatr od
Sanu pachniał wilgocią przemieszaną z wonią lasu. Nocne ptactwo zaczęło swe
trele.
— Pójdź… pójć… — doleciał od strony drzew głos sowy i wszyscy drgnęli
wiedząc, że zwiastuje on śmierć. Tylko kasztelan pokiwał głową.
— Pójdą, moja droga. Szwedzi całymi regimentami pójdą na spotkanie twojej
pani.
Kołysząc malca na ręce zaczął chodzić wokół kręgów, nad każdym elementem wypowiadając tajemne formuły. Krzysia obserwowała go pełnymi zachwytu
oczami. Znała go prawie całe życie i szczerze kochała dojrzałą miłością uczennicy. W ciągu ostatnich dni jej podziw wzrósł jeszcze bardziej, bo Zabramski
udowodnił, że jest w zasadzie niezniszczalny.
Żałowała, że nie zna żadnego z języków, którymi zaklęte były kręgi, aby móc
nie tylko słyszeć, ale również zrozumieć inkantacje wypowiadane przez mistrza.
Czuła płynącą z nich moc.
Świat również zdawał się ją wyczuwać. Wiatr stopniowo ustawał, ptaki milkły, nawet szum rzeki zdawał się zanikać. Robiło się również coraz ciemniej, bo
na niebie zaczęły zbierać się czarne, nieprzyjemnie wyglądające chmury.
W pewnej chwili, gdy Zabramski wyszedł już poza ostatni krąg, w tej gęstniejącej ciemności pojawiło się światło. Białe, lśniące drobinki, jakby srebra, albo
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gwiazdy, które odkleiły się od płaszcza nocy. Uczniowie zaczęli się im przyglądać i zorientowali się, że połyskują w wyżłobionych liniach. Zdawały się wypełniać je coraz bardziej. Krzysi skojarzyły się z rtęcią wyciekającą spod ziem.
Uśmiechnęła się zadowolona. W końcu zaczęła wyraźnie widzieć wzór kręgów i zaklęć. Miała wrażenie, że wypala się on w jej umyśle i już zawsze będzie
w stanie przypomnieć go sobie. Do końca życia.
Popatrzyła na mistrza i uśmiechnęła się promiennie. Stał na swoim miejscu,
w kręgu umysłu, z zaciętym wyrazem twarzy i marsowym czołem, z dziecięciem
na ręku. Gestykulował kikutem w powietrzu. Wyglądał majestatycznie, dostojnie. Pięknie.
I tylko coś, jakiś jeden element jej nie pasował. Psuł ten piękny obraz, piękny
wzór. Wzór…
Drgnęła, przypominając sobie jego słowa. Chłopczyk nie mógł pozostać z matką, aby nie zakłócić równowagi istnień. To rozumiała. Dziewięć osób, trzy dekoncentryczne kręgi. Pięć, trzy i jeden.
Mistrz również nie mógł mieć go na ręku. Choć nie wątpiła, że w najdalszym
punkcie noworodek będzie bezpieczniejszy, to nadal zakłócał równowagę. Zakłócał matematykę, naukę stojącą za wszelkim zrozumieniem. On i mistrz nie
mogli stać w obrębie ostatniego kręgu, bo nic z rytuału nie wyjdzie. Albo, co gorsza przybierze on niewiadomy obrót.
— Mistrzu… — zaczęła, ale w tym właśnie momencie Olgierd Zabramski
podniósł głos do krzyku, wyrzucając z siebie dziwne poskręcane zgłoski. Uczniowie drgnęli pod ich brzmieniem, czując ból w uszach, sercach i duszach. Kobieta zrozumiała, że tymi zgłoskami są imiona demonów, nazwy zła, których żaden człowiek nie powinien znać, ani tym bardziej wypowiadać.
Zrozumiała, że rytuał ma się ku końcowi. Jej mistrz z jakiegoś powodu nie
pojmował, że popełnia błąd i aż skurczyła się w sobie, uznając że to jej wina. Powinna go zmusić, aby odpoczął po studiach tak przeklętego traktatu, jakim był
Syntiakes Adi albo nawet wyleczyć najpierw jego rany.
Zrozumiała, że musi to przerwać nim będzie za późno. Spróbują ponownie
jutro, rozumiejąc już, co musi być zrobione. Krzyknęła znów, ale jej głos utonął
w potoku bluźnierstw wypowiadanych przez Zabramskiego. A to oznaczało, że
pozostało jej tylko przerwanie kręgu.
Zrobiła krok i uderzyła w niewidzialną ścianę.
Zaskoczona oparła rękę na pustym powietrzu. Nacisnęła mocniej, ale nie była w stanie przepchnąć jej dalej. Naparła drugą i efekt był taki sam. Powiodła nimi
na boki. Zorientowała się, że niewidzialna ściana ma kształt cylindra otaczającego ją ze wszystkich stron.
Dokładnie w miejscu, w którym robił to lśniący, wycięty w ziemi krąg.
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— Mistrzu? — sapnęła, nic nie rozumiejąc. Zaraz potem na środku polany
zalśniło nowe światło. Inne, zgniłoczerwone jak jabłko, które zgniło już na gałęzi. Wszyscy poparzyli ku niemu. Było niewielkie i pulsowało delikatnie, niby
bijące serce.
Wraz z kolejnymi słowami Zabramskiego pulsowało coraz szybciej… i rosło!
Fala dławiącego smrodu buchnęła we wszystkich kierunkach. Alina i Honorata złapały się za twarze i szarpnęły w tył, trafiając na takie same bariery jak wcześniej Krzysia. Odwróciły się skołowane, zaczęły na nie napierać, bić pięściami,
kopać. Bezowocnie.
Ich zachowanie udzieliło się pozostałym. Kobiety dotknęły granic swoich
więzień, mężczyźni naparli na swoje. Nie mieli dość miejsca, aby się rozpędzić,
ale Krzysia wątpiła, by zdołali je przebić nawet taranem.
— Mistrzu! — krzyknęła z całej siły i tym razem jej głos przebił się nad jego.
Spojrzeli na siebie i dostrzegła w jego oczach łzy.
— Wybaczcie… — zdawały się powiedzieć jego usta, ale spłynęło z nich jeszcze jedno bluźnierstwo. Zrobił długi krok do tyłu, pozostawiając za sobą w kręgu
noworodka. O dziwo dziecko ciągle spało, ale Krzysia nie miała czasu się nad
tym zastanawiać.
Zgniłe światło w centrum kręgów zapadło się w sobie i eksplodowało z ogłuszającą ciszą oraz ruchem powietrza, który cisnął nimi na ściany niewidzialnych
cel. Oślepli na moment z braku czerwonawego blasku, a gdy odzyskali wzrok,
natychmiast tego pożałowali.
Pomiędzy nimi stała istota, przed którą uprzedzali ich księża, którą straszyli
ich rodzice i piastunki, o której opowiadali szeptem przy ogniskach ich przodkowie od zarania świata. Demon był olbrzymem mającym znacznie ponad trzy
metry wzrostu i zdającym się szerszym niż wyższym. Zgniłoczerwona skóra
opinała mu ogromne, stalowe mięśnie, a zakończone wielkimi kopytami nogi aż
zapadały się w ziemie.
Rogaty łeb zdawał się być pozbawiony skóry. W kościstych oczodołach błyszczała czerwona kipiel, a gdy rozchylił pełne kłów szczęki, dało się dojrzeć buzujący w nich ogień. Mimo to zdolny był do ekspresji, co udowodnił, gdy jego
potworne oblicze wykrzywił uśmiech.
Zarechotał powolnym, dudniącym, jakby narastającym śmiechem, bardziej
teatralnym niż rozbawionym, pełnym zadowolenia.
— A więc kolejny alchemik stał się czarnoksiężnikiem. Jak miło.
Wyciągnął szponiastą łapę i nacisnął na granicę kręgu Siły. W miejscu, w którym jej dotknął, pojawiły się białe ogniki, zdawały się jednak nie czynić mu żadnej krzywdy.
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— Wzór z Syntiakesa, dawno go nie widziałem. Dobrze wiedzieć, że ta broszurka ciągle krąży po waszym świecie. — Przekrzywił łeb, przesuwając czerwonym wzrokiem po osobach uwięzionych w kręgach. — I nawet pamiętałeś
o zabawkach. Jaki miły gospodarz…
Uczniowie zaczynali kolejno krzyczeć, gdy zatrzymywał na nich wzrok. Krzysia zrozumiała dlaczego, kiedy przyszła jej kolej. Czerwone kipiele w głębi jego
oczodołów wyglądały na pełne czerwi i innego robactwa. Gdy spojrzał, poczuła
jakby to robactwo zaczęło poruszać się po jej ciele, pod ubraniem.
Pod skórą.
Krzyczała z bólu i trzęsła się z obrzydzenia, gdy fizyczne spojrzenie demona
objęło ją całą. Chciała zebrać się w sobie, przywołać jakiś obronny gest, modlitwę, akt woli, który zdoła odepchnąć od niej moc bestii, ale na próżno.
Dopiero gdy demon popatrzył dalej, robactwo zniknęło. Krzysia opadła na kolana, opierając czoło o niewidoczną barierę. Trzęsła się cała. Kątem oka widziała,
jak Telimena, która była ofiarą potwora moment wcześniej, bije o niewidzialną
ścianę z całej siły głową, nic to jednak nie dawało.
Nawet w śmierć nie mieli jak uciec.
— Taaak… — demon mruknął zadowolony. — Zaprawdę, podoba mi się
sposób w jaki podchodzisz do interesów panie Zabramski. Niemal nie widać, że
to twój pierwszy raz, choć na przyszłość wycinaj wzory czymś bardziej dystyngowanym niż brudny pogrzebacz. Trzeba dbać o pewien poziom kultury…
— Nie wezwałem cię tu na wieczorne pogawędki, biesie — przerwał mu kasztelan. — Mamy tu dobić targu, zróbmy to więc.
Demon pokręcił głową, a jego potworna fizjonomia przemieniła się w maskę
smutku.
— Ta niecierpliwość młodzieży… — jego szczęki znów wykrzywiły się w uśmiechu. — Czego więc żądasz, kasztelanie? I co oferujesz w zamian?
— Wrogowie napadli na mój kraj, jak biblijny Potop go zalali. Zabili mi rodzinę, zamordowali niezliczonych innych, zniszczyli wszystko, czego nie zdołali
zrabować. Chcę aby zapłacili. Chcę abyś ich dopadł. Przeraził, okaleczył i zabił!
— Hmm… — potwór wyprostował się, zakrywając usta dłonią w zamyśleniu.
— Mało to precyzyjne. Domyślam się, że chodzi ci o Szwedów Karola Gustawa,
ale o których? Jak mam rozpoznać tych, co zabili ci rodzinę?
— Nie masz. Chcę abyś dopadł ich wszystkich. Abyś zabił każdego Szweda
na świecie!
— Hyhyhy, lubię być doceniany, ale obawiam się, że to ponad moje możliwości. Nie nadążyłbym ich zabijać, jak rodziliby się nowi.
— To weź inne diabły do pomocy.
— Nie zamierzam się… dzielić — w głosie potwora pojawiła się nowa nuta,
gdy z mocą wypowiadał ostatnie słowo. — Bądź rozsądny, czarnoksiężniku.
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— Dobrze. Niech więc śmierć z twojej ręki dosięgnie każdego Szweda przebywającego w granicach Rzeczpospolitej…
— Za mało precyzyjne! Co z dziećmi mieszanych małżeństw? Co z tymi co
umrą z przyczyn naturalnych, nim do nich dotrę? Nie jestem Żydem, aby wykorzystywać luki w kontrakcie. Musisz dokładnie powiedzieć kto ma zginąć z mej
ręki!
Olgierd zaklął szpetnie, co demon nagrodził pełnym uznania skinieniem
głowy. Mężczyzna przeczesał włosy palcami, myśląc szybko.
— Dobra, a więc tak. Masz ruszyć w Rzeczpospolitą i zabijać szwedzkich
żołnierzy i służących im zdrajców. Każdego, od ostatniego pachołka, po samego
Karola, jeśli go spotkasz. Masz oddzielać ich głowy od ciał i wracać z nimi tutaj,
a następnie usypać z nich kopiec, większy od krakowskich! Wszystkich, razem
wziętych! — z każdym wypowiadanym słowem w jego głosie pojawiał się coraz
większy gniew, coraz większa pewność. Pasja! Sam dał się porwać mocy wizji
pomsty, jaką wytworzył jego umysł.
Demon odchylił głowę i zaśmiał się gardłowo.
— No, to rozumiem! Nie jakieś tam dyrdymały, a konkretna góra czaszek,
jak za starych, dobrych czasów — opuścił głowę i spojrzał z politowaniem na
Olgierda. — Obawiam się jednak, że nie stać cię na to. Znam twoją sytuację, widziałem ruiny zamku. Tych dziewięć żyć co tu przywiodłeś, to o wiele za mało.
Co powiesz na kopczyk, tak tej wysokości, co najmniej równie szeroki u podstawy jak wysoki?
Mówiąc to ustawił dłoń na wysokości swojej piersi
— Nie kpij ze mnie! — warknął człowiek. — To ja cię tu sprowadziłem i mogę
odesłać kiedy zechcę! Piekło aż pęka w szwach od demonów, gotowych zrobić
znacznie więcej w zamian za taką ofiarę.
— Przeceniasz się. I ich — odparł bies, ale jowialność zniknęła z jego oblicza.
— Dziewięć żyć wartych jest dziewięć żyć. Te są młode, fakt… i co nieco wyczulone na kwestie magiczne, to też się liczy… ale w zamian za nich mogę zaoferować ci pięćdziesiąt ofiar, nie więcej. I nikt więcej nie zaoferuje.
— Zaoferują. I ty też… — powiedział Olgierd, wskazując na noworodka nienaturalnie ciągle śpiącego u szczytu kręgu Umysłu.
— Nie! — Róża wrzasnęła na całe gardło, reszta uczniów też zaczęła walić
w ściany swych cel. Tylko kobieta z kręgu Siły stała niczym słup soli.
— Pędrak? Widziałem go od początku i za niego jestem skłonny dać połowę
zaoferowanej kwoty. Nie jest wart więcej.
Zabramski nie odezwał się od razu, odetchnął najpierw głęboko kilka razy,
ale jego ręka i tak drżała, gdy podniósł ją, aby wskazać Różę.
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— To jest jego matka — powiedział grobowym tonem, a następnie wskazał
Krzysię. — A to kobieta, która sięgnęła do jej wnętrza, aby własnymi rękami sprowadzić go na ten świat.
Bies odwrócił się, aby popatrzyć najpierw na jedną, potem na drugą. Obie
krzyknęły, znów czując na sobie robaki jego wzroku. Kipiel oczu demona zalśniła żywą czerwienią.
— Potrójne sprzężenie? Nie łżesz aby?!
— Nie, zresztą sam to poczujesz gdy… wiesz zresztą. Oto moja oferta. Kręgi
Życia i Siły jako przedpłata i abyś miał moc wykonać swoje zadanie. Chłopak,
gdy będzie po wszystkim. Co mi za to zaoferujesz?
Demon ponownie odchylił rogaty łeb i zaniósł się śmiechem. Tym razem zadowolonym.
— Za tak napiętnowaną duszę noworodka wzniosę ci tu ze szwedzkich łbów
kopiec taki, jak ten co usypaliście przed tysiącem lat dla waszego Kraka. Tysiące
Śledzi zdechnie z mych rąk i od mojego ostrza, a ty będziesz mógł naszczać na ich
szczątki! Naturalnie zacznę z tego miejsca, więc regiment, który zabawił się twoimi „skarbeczkami” zdechnie dość prędko. Zgoda, kasztelanie Olgierdzie Zabramski?
— Żądam też twojego imienia! Prawdziwego imienia, abyś nie mógł rozszarpać mnie, gdy tylko skończy się twoja misja.
— Taka pamięć za pierwszym razem — bies skinął głową z uznaniem. —
Niech będzie. Oczywiście ci go nie powiem, aby żadna z tych tu zabaweczek nie
mogła go użyć przeciw mnie, ale popatrz tutaj.
Wysunął rękę w bok i w jego dłoni pojawił się czarny miecz. Była to wielka,
pokraczna broń. Absolutnie niepraktyczna. Zamiast zbrocza miała płaskorzeźby
krzyczących twarzy, a ostrze wieńczyły dwa nierówne sztychy. Potwór obrócił
ją z łatwością i trzymając głowicą do góry zaczął żłobić linie u swych stóp. Gdy
skończył, poruszył nad nimi dłonią i napis zalśnił zgniłoczerwonym blaskiem.
— Mniemam, że wiesz co z nim zrobić?
Zabramski pokiwał głową, ponownie pobladły.
— A więc jak? Mamy umowę?
Uczniowie przeszyli kasztelana błagalnymi, gniewnymi lub nierozumiejącymi spojrzeniami. Zachwiał się wyraźnie pod ich ciężarem, twarz nabiegła mu
krwią, kikut znów zaczął krwawić, a z oczu popłynęły łzy. Nie były to jednak
pierwsze takie spojrzenia, które widział w tym tygodniu. A tamte były mu znacznie bliższe.
— Zgoda… Rób swoje — wyszeptał drżącym głosem.
— Z dziką radością! — demon ryknął w odpowiedzi, przeciągając się i powoli
zaczynając przyglądać kobietom w najbliższym kręgu.
— Entliczek, pętliczek…
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***
Kasztelan Zabrmaski klęczał na zbryzganej krwią ziemi Polany Młodego
Słońca. Klęczał i płakał. Z całej siły zaciskał zęby, aby nie ryczeć jak dziecko.
Demon… nie śpieszył się. Podchodził do kobiet z pierwszego kręgu po kolei,
rozdzierając więżące je cele, jak skorupki jajka. Był miły, grzeczny, wręcz delikatny. Do momentu w którym położył na nich swe łapy.
Wtedy po prostu zgwałcił je po kolei. Żadna tego nie przeżyła. Ogromny fallus demona, który wyrósł nagle z jego krocza, przypominał bardziej trzecią nogę,
niż jakąkolwiek męskość przeznaczoną dla ludzkiego rodu. Nie było szans, aby
mógł zmieścić się w kobiecie, ale bies się tym nie przejmował.
Zabramski zwymiotował, gdy zobaczył, jak Józefina zostaje rozerwana od
środka. Jej krew była pierwsza i wywołała nową lawinę krzyków uwięzionych
ofiar. Pobrzmiewał w nich terror, gniew.
I oskarżenia.
To pod ich uderzeniem, kasztelan padł na kolana. Zacisnął powieki. Chciał
zatkać uszy, ale nie miał jak. W akcie desperacji docisnął krwawiący kikut do
małżowiny. Nic to nie dało.
Musiał to słyszeć. To była jego kara. Krzyki ostatnich drogich mu osób na
tym zafajdanym świecie, a które poświęcił dla uciechy piekielnego potwora.
„Chociaż”, jak pytał sam siebie w tym co zostało z jego duszy, „który z nas jest
większym potworem?”
Następnie bies skierował swoją uwagę na drugi krąg. Tu zaczął od mężczyzn. Nie był sodomitą, dla Adama i Zygmunta przeznaczył śmierć od swojego
miecza. Nie była to jednak łaska. Choć niepraktyczne, pchnięte z demoniczną
siłą ostrze przebijało ich ciała na wskroś. Wtedy oblicza na płazie zdawały się
ożywać. Krzyk uczniów przeszedł we wrzask, a ten w wycie, gdy zaczęły ich pożerać, wielkimi kęsami oddzierając ciało od kości, aż na ziemię nie upadły tylko
okrwawione szkielety.
Dopiero gdy zginęli, kasztelan zorientował się, że zapadła cisza. Zdziwiony
tym otworzył oczy i popatrzył ku kręgowi.
Od razu tego pożałował.
Krzysia stała w swojej niewidzialnej celi, bez ruchu, nie okazując trwogi. Nie
patrzyła na demona. Spoglądała na Zabramskiego, a w jej oczach kryła się śmierć.
Nienawiść tak twarda, tak lodowata, jaką może żywić tylko ktoś, kogo wcześniej
przepełniała miłość.
Bies podszedł do niej od tyłu, powoli, dystyngowanie. Rozdarł barierę jej celi
a potem suknie. Dźwięk prutego materiału zdał się kolejnym krzykiem protestu
przeciw zbrodni Olgierda.
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Czart ujął ramiona kobiety, zmuszając ją, aby się pochyliła. Jej twarz nawet
nie drgnęła, zdawała się być pogodzona ze swoim losem i wpatrzona jedynie w
winowajcę.
Wtedy w jej dłoni zalśnił sztylet.
— Nie! — Olgierd krzyknął odruchowo, ale było już za późno. Krzysia wbiła
sobie sztylet w pierś, szybkim, silnym pchnięciem, aż po rękojeść. Nie trafiła jednak w serce. Sztych ześlizgnął się po żebrze i uszkodził tylko aortę. Śmierć była
pewna, ale nie natychmiastowa…
Najwierniejsza i najsilniejsza uczennica nie zdołała uniknąć koszmaru
gwałtu nawet za cenę samobójstwa. To wtedy kasztelan zaczął płakać i nie zdołał
już przestać.
Demon gwałcił ją długo, nawet gdy już zmarła.
Gdy skończył, wyszedł z kręgu i podszedł do kasztelana. Bijący od niego
smród sprawił, że człowiek aż się zakrztusił.
— No, już, już… — zagadnął go demon, zarzucając miecz na muskularne ramię. — Nie beczcie jak stara baba nad rozlanym mlekiem, bo nie ma nic bardziej
żałosnego jak płaczący czarownik.
Zabramski posłał mu wściekłe spojrzenie, ale i on poczuł w sobie robactwo,
gdy popatrzył w oczy biesa. Wewnętrzne obrzydzenie i dreszcz pomogły mu się
pozbierać.
— Idź… — wycharczał przez ściśnięte gardło. — Idź i zabij tych skurwysynów.
Kły ułożyły się w uśmiech.
— Tak zrobię. Zgodnie z naszą umową, kopiec szwedzkich głów, za tamtego
dzieciaka.
Mężczyzna popatrzył na noworodka leżącego w magicznym kokonie ostatniego kręgu. Lśniące linie nie oznaczały Umysłu. Oznaczały Nagrodę. Moc paktu sprawiała, że chłopczyk będzie spał, nie musząc jeść, pić ani nawet oddychać.
Śmierć nie miała do niego żadnego dostępu, do czasu aż bies wywiążę się ze swojego zadania.
A wtedy…
Demon, jakby odgadując jego myśli, zaśmiał się jeszcze, po czym odszedł.
Kasztelan został sam z ciałami najbliższych, których zdradził. Łzy ponownie popłynęły mu z oczu, ale zmusił się aby wstać. Praca była już wykonana, musiał
tylko poczekać na jej owoce.
Odszedł nad rzekę obmyć się i zmienić opatrunki. Wiedział, że powinien coś
zjeść, ale nie wyobrażał sobie, aby jakikolwiek kęs mógł przejść mu przez gardło.
Zamiast jedzenia, wziął garniec francuskiego czerwonego z przyniesionych zapasów i położył się w krzakach. Chciał się przespać, ale nawet po osuszeniu naczynia, krzyki i obrazy nie chciały zniknąć z jego umysłu.
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Demon wrócił przed świtem, niosąc w obu rękach trzymane za włosy kiście
ludzkich głów. Na twarzach szwedzkich żołnierzy zastygł wyraz skrajnego przerażenia i bólu. Gdy wylądowały pod nogami kasztelana, krzyki po raz pierwszy
na chwilę przycichły.
— No! Wiedziałem, że zrobi ci się lżej — uśmiechnął się bies. — Trafiłem na
cały regiment. Jeszcze ze trzy razy będę musiał latać w te i nazad z tymi czerepami.
Skinął człowiekowi głową i znów zniknął miedzy drzewami. W ciągu kilku
kolejnych godzin na polanie powstał stos sięgający Zabramskiemu do pasa. Z każdym kolejnym trofeum miał wrażenie, że gniotący go ciężar robi się lżejszy. W południe zdołał nawet przełknąć trochę chleba, a niedługo potem szum liści, rzeki
i przemęczenie wysłały go w krainę snu.
***
Obudził się wieczorem, choć daleki był od bycia wypoczętym. Przetarł przekrwione oczy, odetchnął głębiej i aż się zakrztusił. To smród go obudził. Zasłonił
twarz rękawem koszuli, po czym spojrzał na polanę.
Ciepły i słoneczny dzień przyśpieszał proces rozkładu. Kasztelan odruchowo położył się po zawietrznej, ale wraz z nadejściem nocy zmieniał się wiatr.
Mężczyzna zrozumiał, że będzie musiał coś z tym zrobić. Przez chwilę jeszcze
się wahał, ale uznał, że przynajmniej tyle może dla nich zrobić.
Usypanie odpowiednio dużego stosu zajęło mu kilka godzin. Byłoby dłużej,
gdyby nie fakt, że leśnicy, na jego polecenie, dbali o stały, odpowiedni zapas opału
przy Polanie. Choć był kompletnie przepocony i zmęczony, pojmował, że najgorsza część pracy dopiero przed nim.
Kiedy dotykał ciał kolejnych ze swoich uczniów, pamięć, jego przeklęta pamięć, zaczynała bombardować go związanymi z nimi wspomnieniami. Tymi dawnymi, dobrymi. Dowodami oddania i lojalności. Oraz obrazami tego, na co ich
skazał. Kasztelan na przemian bladł i czerwieniał, jego oddech robił się cienki
i urywany, serce zaś waliło o żebra jakby chciało ukarać go za to, co zrobił. Musiał robić co chwilę przerwy, aby dojść do siebie.
Las wokół był cichy i spokojny. Lekka, rzeczna bryza przynosiła cichy poszum Sanu. Żadne zwierzę nie wkroczyło od wczoraj na polanę. Nawet padlinożerne ptactwo trzymało się z daleka. W końcu pozostała mu tylko jedna ofiara. Ta najgorsza.
Powoli, powłócząc nogami podszedł do ciała Krzysztofy. Wspomnienia z nią
związane uderzyły go jak armatnie kule. Zachwiał się pod ich ostrzałem. Sięgnął
ku niej i dostrzegł, jak mocno trzęsie mu się ręka. „Muszę poprosić Krzysię, aby
mi pomogła” pomyślał odruchowo i myśl ta zwaliła go z nóg. Zwinął się w kłębek
i załkał jak małe dziecko.
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Płakał przez chwilę. W końcu, oddychając z trudem i pociągając nosem, sięgnął ku niej i przewrócił na plecy. W jej piersi ciągle sterczała rękojeść sztyletu,
godząc w niebo, jakby palec wzniesiony w wieczystym napomnieniu, że to jego
wina.
Nie mogąc na to patrzeć, Zabramski złapał za trzonek i wyszarpnął go. Odrzuciwszy precz, potarł sztywną, woskowatą twarz najwierniejszej ze swoich
uczennic.
— Wybacz mi… — wyszeptał. — Choć ty jedna mi wybacz…
— Nigdy! — odpowiedziała kobieta.
Kasztelan krzyknął głośno. Szarpnął się w tył upadając na ziemię i skołowany
popatrzył na ciało. Głos nie pochodził jednak z niego. Rozejrzał się nic nie rozumiejąc.
Dojrzał ją między drzewami.
Krzysia unosiła się trochę nad ziemią, wyglądając jakby składała się z błękitnawej mgły. Miała na sobie tę samą suknię, co w dniu śmierci, ale ciągle całą. Między jednym, a drugim ruchem powiek kasztelana, zjawa pojawiła się tuż przed
nim.
— Przeklinam cię, Olgierdzie Zabramski! — zaskrzeczała głosem, od którego zabolały go uszy. Nie mając ich jak zasłonić, zmusił się, aby podnieść swoje
ciało na nogi. Chciał się odsunąć, odbiec od ducha, choć wiedział, że to bezcelowe. Nie był to pierwszy gość z zaświatów, z którym się spotkał.
— Zgiń, przepadnij… — wymamrotał zaciskając powieki, czyniąc kikutem
znak krzyża. — Odejdź tam gdzie twoje miejsce i nie męcz więcej żywych.
Uniósł powieki. Oblicze zjawy znajdowało się tuż przed jego oczami. Z twarzy kobiety spłynęło całe ciało, ukazując nagą, upiorną czaszkę.
— Szarlatanów Bóg nie chroni, zapomniałeś mistrzu? — zaskrzeczała Krzysia, zaczynając go okrążać. — Jesteś zdrajcą, nie tylko w naszych, ale i w Jego
oczach. Nie ma dla ciebie łaski. Nie ma dla ciebie wybaczenia. Tylko śmierć i potępienie!
Olgierd dreptał w miejscu, starając się mieć ją cały czas przed sobą.
— Śmierć i potępienie z mojej ręki!
To go otrzeźwiło. Groźba równie jawna, co bezsilna.
— Nie — wyszeptał, zmuszając się aby spojrzeć jej w oczy. — Jesteś tylko
skrzywdzonym duchem. Nie jesteś w stanie zranić nikogo żywego. Tak jak ja
nie byłem w stanie skrzywdzić Szwedów… Mam nadzieję, że kiedyś mnie zrozumiesz.
Zatrzymała się i wyciągnęła ku niemu szponiaste ręce. Pozwolił jej na to wiedząc, że nic mu nie grozi, choć jego umysł szarpnął się instynktownie, gdy widmowe dłonie wniknęły w jego tors.
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— Widzisz? — spytał ze smutkiem, gdy ciało znów pojawiło się na jej pięknej
twarzy.
— Wiele się od ciebie nauczyłam, mistrzu… — odparło widmo, cofając się.
Nagle kasztelan poczuł potworne szarpnięcie w plecach. Zalała go fala ostrego bólu. Uszu doszedł dźwięk rozrywanego ciała, prutego materiału. W rozbryzgu krwi z jego piersi wyrwał się sztych miecza.
Głośny skrzek rozdartych płuc spłynął z jego gardła na potoku krwi. Nic nie
rozumiejąc, zmusił się, aby przekręcić głowę.
Za nim znajdował się jakiś ogromny mężczyzna. Kątem oka dostrzegał tylko
jego głowę, ukrytą pod dziwnym, starożytnym hełmem. Okolone zarostem usta
rozchyliły się, odsłaniając mocne zęby w gniewnym warknięciu, po czym nieznajomy pchnął ostrzem tak mocno, że jelcem złamał kasztelanowi kręgosłup.
Ból utopił Zabramskiego w swoich odmętach. Przestał odczuwać cokolwiek
poza kolejnymi, coraz większymi falami cierpienia. Nie wiedział, czy morderca
wyszarpnął broń i dźga teraz raz za razem, czy wręcz przeciwnie, podniósł go
na ostrzu jak pieczeń na rożnie i potrząsa nim nad głową.
Śmierć miłosiernie machnęła nad nim kosą, nim się tego dowiedział.
***
Uniósł powieki i oślepił go blask. Zasłonił oczy dłońmi, z zaskoczeniem odkrywając, że ma je obie. Usiadł i rozejrzał się. Pierwszym, co zobaczył, były jego
własne, martwe oczy i skrwawiona twarz. Stęknął z przestrachu i odskoczył od
tego widoku jak oparzony. Dopiero wtedy zrozumiał czego doświadczył.
Był martwy, a jego dusza w końcu opuściła ciało. Było to dziwne odczucie,
choć nie do końca zaskakujące. W czasie seansów spirytystycznych od innych duchów dowiedział się, czego może oczekiwać.
Pełni możliwości mimo poczucia bezsiły. Zdolności płynięcia nad ziemią
i przenikania przez obiekty. Braku głodu, pragnienia i możliwości wpływania
bezpośrednio na świat żywych.
— A więc tak to wygląda… — powiedział cicho, czując gorycz.
— Dla ciebie, tak… Na razie. — usłyszał z boku. Krzysztofa siedziała na jednej z kłód, spoglądając ku niemu. Nie wyglądała już na zjawę, wydawała się rzeczywista i namacalna. Ze zwieszoną głową podszedł do niej.
— Posłuchaj mnie — poprosił. — Wiem, że to pewnie niewiele znaczy, ale
naprawdę jest mi przykro za to, co musiało cię spotkać i przepraszam za to.
— Mylisz się, to nie znaczy wiele. To nie znaczy nic! — Krzysia odrzekła
twardo ponosząc na niego spojrzenie. — Więc daruj sobie, zdrajco. Inni przeszli
już na drugą stronę, i tak cię nie usłyszą. Ja zaś ukontentuje się swoją zemstą.
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— Ukontentujesz? To jeszcze tego nie zrobiłaś? Przecież nie żyję! — tym razem to Zabramski poczuł, jak wzbiera w nim gniew. — Czy może moja śmierć
to dla ciebie za mało?
— Tak — odparła z upiornym uśmiechem. — Twoja śmierć to faktycznie za
mało. Moją zemstą będzie patrzenie ci w twarz, gdy umrze twoje marzenie.
— Moje marzenia umarły. W Groblinie, na moich oczach. Szwedzi zgwałcili
je i poderżnęli im gardła.
— Tak — pokiwała głową. — I z ich krwi zrodziło się nowe. Zemsta! Odbiorę
ci ją i będziesz na to patrzył!
— Niby jak?
Duch kobiety uśmiechnął się ponownie i wskazał dłonią przed siebie.
Kasztelan odwrócił się i zamrugał oczami zdziwiony. Stos stał w ogniu, a ciało
kobiety zniknęło i Olgierd szybko domyślił się za czyją przyczyną.
Na innej kłodzie siedział jego morderca. Był to ogromny mężczyzna,
odziany w gruby bezrękawnik kolczy, skórzane spodnie i zniszczone, wysokie
buty. Najbardziej w oczy rzucał się jednak starożytny hełm z nosalem i osłonami
policzków oraz obosieczny miecz o szerokim ostrzu, wąskim jelcu i masywnej
głowicy, który olbrzym trzymał przed sobą. Choć broń musiała być prastara,
kunszt wykonania i oprawy zdawał się sugerować, że była godna księcia, lub nawet króla.
Wyraźnie wyczuwalna aura potęgi bijąca od tego mężczyzny sprawiała, że
duch poczuł tchnienie strachu, choć nieznajomy tylko z nudów, albo bezwiednie, rył sztychem w ziemi.
— Co to jest? — Zabramski spytał niepewnie.
— Mściciel starych bogów — kobieta podniosła się z siedziska
— Co?
— Dziś są prawie zapomniani, tak jak byty którym służą. Znalazłam wzmiankę
o nich, gdy jeszcze uczyłam się u Szczepana Zaręby z Kłecka. Nie wiem, dlaczego
przypomniałam ją sobie kiedy niebo zawaliło mi się na głowę od twojej zdrady,
ale cieszę się, że tak się stało.
— To znaczy? Co zrobiłaś?
— To samo co ty. Zawarłam pakt. Moje życie i nawrócenie, w zamian za zabicie ciebie i twojego demona.
— Nie! — Zabramski krzyknął i ruszył w jej stronę. Zatrzymał się jak wryty,
gdy wojownik podniósł głowę i spojrzał wprost na niego.
— Tak! — Krzysia odparła z zadziornym uśmiechem. — I tak, on nas widzi.
Dlatego lepiej aby nie przyszło ci do głowy nic głupiego, bo choć nie może cię
drugi raz zabić, to jest w stanie sprawić ci ból. Podobnie jak ja…
Kasztelan warknął wściekle, ale odsunął się od kobiety. Przez chwile zbierał
się w sobie, analizując sytuację i posyłając obojgu gniewne spojrzenia. Kobieta
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uśmiechała się na nie z satysfakcją, zaś Mściciel, jak go nazwała, w ogóle nie
zwracał na nie uwagi.
— To bez znaczenia — Olgierd zdecydował w końcu. — Nie ważne czym
jest ten twój kochaś, nie poradzi sobie z biesem. Sprzedałaś duszę za nic!
— Jedynym kochasiem jakiego miałam w życiu był twój demon! Przez ciebie!
A za swoją duszę dostałam oglądanie śmierci sobaki, który mnie zdradził. To
więcej niż otrzymałeś ty i za o wiele mniejszą cenę.
Mimowolnie skurczył się pod jej tyradą, ale gdy określiła go rosyjską inwektywą, znów zapłonął w nim gniew.
— Odchędoż się, murwo — odciął się. — Zrobiłaś dokładnie to samo co ja!
Dobiłaś paktu, aby ktoś zemścił się za ciebie, tyle że zamiast do demonów zwróciłaś się do pogańskich bałwanów. I to niby ma czynić cię lepszą?
— Tak. Bardziej jednak czyni mnie lepszą cena, jaką zapłaciłam. Ty za swoją
zemstę oddałeś moją cnotę i życie, jak i życia oraz godności innych. Ja za moją
pomstę zapłaciłam z siebie.
Jej słowa uderzyły go mocno, niemal fizycznie. Wdarły się w umysł i w głąb
duszy, naruszając pewność siebie i gasząc gniew. Z wysiłkiem złapał się innego
argumentu.
— Twoja zemsta jest samolubna. W wyniku mojej, Polska będzie wolna spod
szwedzkiego ucisku.
— Szwedzi nie są pierwszymi, ani ostatnimi najeźdźcami, Mistrzu. Czy byli
to Rzymianie, czy będą dzikusy z nowego świata, albo z gwiazd, zawsze prędzej
czy później ich pokonamy. Taką mamy upartą naturę.
— A ile osób przy tym zginie?
— Nie wiem… Za to wiem, kto nie zginie na pewno.
Zabramski uniósł brew nie rozumiejąc. Ruszyła, pokazując mu aby podążył
za nią. Zaraz domyślił się, gdzie go prowadzi.
Noworodek leżał dalej w kręgu Nagrody. Choć lśnienie linii było niewidoczne w blasku płomieni, ich moc musiała działać, bo chłopiec spał, mimo upływu
dni od kiedy był ostatnio karmiony, albo przewijany.
— Nie pozwoliłbym go skrzywdzić! — Olgierd powiedział z mocą. — Nim
bies wywiązałby się ze swego zadania, znalazłbym sposób, aby go okpić!
— Wątpię — odparła Krzysia, siadając na ziemi obok niewidzialnej bańki
otaczającej malca. — Teraz to i tak bez różnicy.
Zapadło między nimi milczenie. Zabramski snuł się przez jakiś czas bez celu
po polanie, obejrzał raz jeszcze swoje ciało i swego zabójcę. Natura wielbiciela
wiedzy tajemnej powodowała, że z wielką chęcią przyjrzałby się wzorom wygrawerowanym na jego hełmie, albo tajemnym rytom zdobiącym broń, ale nie
miał po temu odwagi. Szedł właśnie zbadać, jak to jest stać przy ogniu i nie czuć
żaru, kiedy Mściciel nagle wstał.
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— Twój demon nadchodzi — powiedziała Krzysia grobowym głosem.
Bies wychynął na polanę. W rękach trzymał kolejne pęki ludzkich głów. Zatrzymał się na widok stosu i pociągnął nosem.
— Oj, czarnoksiężniku… Było powiedzieć, że będziesz robił pieczyste. Głodny jestem jak wilk, a wśród tych heretyków nie można z nikim kulturalnie porozmawiać nad udźcem czy żeberkami.
Gdy nie nadeszła żadna odpowiedź, zaczął się rozglądać.
— Czarnoksiężniku? Kasztelanie? Kasztelanie Zabramski?
Wypuścił głowy i sięgnął po miecz. Pociągnął parę razy nosem, ale dopiero
gdy jego oczy zalśniły jaśniejszą czerwienią, zauważył ciało na skraju polany.
— Hm hm hm, ha ha ha! A więc nie nacieszyłeś się swoją pomstą. Nie kłopocz
się jednak, dla mnie słowo droższe pieniędzy, wywiążę się z kontraktu. A jako
dodatek znajdę tego, co cię sprzątnął, nim dostałem cię w swoje szpony.
Pokręcił rogatym łbem i schylił się po upuszczone trofea, gdy Mściciel wszedł
w krąg światła. Demon zatrzymał się w pół ruchu, następnie wyprostował i zlustrował go z góry na dół.
— No, no… Wieki całe żadnego z was nie widziałem. To ty go zabiłeś? A w imię
czego? Szwedzi wam ani bracia, ani swaci, nie raz się tłukliście z tymi ich Asami,
aż nam tynk na łeb leciał od wstrząsów. A może to jest jakaś wasza święta polanka,
co? Perun spopielił piorunem jakieś drzewko po pijaku, czy święty wół Welesa
kiedyś tu nasrał?
Wojownik nie odpowiedział, pokręcił tylko głową, rozluźniając mięśnie karku. Demon uśmiechnął się.
— Zapomniałem już jakie małomówne z was bestie, ale pewnie ciężko się
gada z hełmem przyrośniętym do pyska, co?
Woj i tym razem się nie odezwał.
— Eh… No nic. Pewnie nie zgodzisz się na załatwienie tej sprawy polubownie? Ty sobie pójdziesz w cholerę, kiwać się przed jakimś posągiem, a ja nie urwę
ci łba aby użyć go jako nocnika?
Przeciwnik splunął w bok i przyjął postawę szermierczą.
— No trudno… — mruknął bies i z rozdzierającym rykiem ruszył do ataku.
Mściciel skoczył mu naprzeciw. Nietypowe miecze uderzyły o siebie z ogromną
mocą. Rozdzieliły się i zderzyły ponownie, a potem jeszcze raz i kolejny. Koncert
dzwoniącej o siebie stali rozszedł się po polanie, a ostrza migotały w chybotliwym świetle płomieni.
Przez chwilę pojedynek był wyrównany. Demon był wyraźnie silniejszy, poganin musiał oburącz blokować jego ciosy, ale nadrabiał zajadłością. Przy całym
swym wzroście i ogromnej muskulaturze, zdawał się tylko cieniem przy fizycznej potędze biesa.
A ten umiał ją wykorzystać.
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Zablokował oburęczne cięcie tuż nad swoją głową, a następnie naparł na ostrze, spychając je z drogi. Uderzenie barkiem odepchnęło człowieka o dobrych
kilka metrów i choć nie stracił równowagi, to czart zepchnął go do defensywy.
Jego atak był straszny. Szybki, potężny, przypominający falę powodzi. Czarne, pokraczne ostrze, tym razem trzymane oburącz, śmigało z lekkością smyczka. Nim minęła minuta, dwa razy odnalazło drogę do ciała przeciwnika, rozcinając grubą kolczugę jakby to był len.
Mężczyzna bronił się desperacko, ale bies nie dawał mu czasu na kontratak.
Nie pozwalał też zwiększyć, ani zmniejszyć dystansu. Wtem za plecami rywala
dostrzegł jedną z kłód. Wyszczerzył się zadowolony i to on skrócił dystans.
Poganin skorzystał z tego pierwszy i trzasnął go rękojeścią w pysk. Zabolało
to czarta, ale gotów był na takie poświęcenie. Z całej siły pchnął Mściciela i uderzył czołem w hełm.
Pożałował od razu, gdy jego oczy na moment straciły swój blask, a pod czaszką
rozszedł się ból. Na szczęście usłyszał nierówne kroki, którym towarzyszyło zaskoczone stęknięcie i dźwięk upadającego ciała.
Demon potrząsnął rogatym łbem, aby strząsnąć z siebie oszołomienie. Wyszczerzył się, widząc jak mężczyzna próbuje się pozbierać po drugiej stronie
kłody. Nie miał zamiaru mu na to pozwolić. Wznosząc miecz do ciosu i rycząc
tryumfalnie skoczył na powaloną ofiarę.
Z ogromną siłą uderzył w niewidzialną barierę, gdy przelatywał nad pniem.
Skołowany upadł na ziemię, sięgnął na boki, ale wszędzie poczuł ściany powietrza. Całkiem znajome i znienawidzone!
— Nie… — jęknął naciskając je z całej siły. — Nie!
Odpowiadając na atak demona, na ziemi, w miejscu, w którym wojownik
przedtem siedział, zalśniły linie prymitywnego kręgu. Tak prostego, że nie zdołałby on utrzymać biesa, gdyby nie jeden szczegół.
— Zdradziłaś mu imię demona?! — Zabramski krzyknął do kobiety, rozpoznając znaki wycięte w glebie między liniami kręgu.
— Oczywiście. Myślisz, że czemu czekałam z zabiciem się do ostatniej
chwili? Chciałam mieć pewność, że zapamiętam zapis, który ci zdradził —
uśmiechnęła się, a ciało znów spłynęło z jej twarzy, gdy zwróciła się do olbrzyma
w hełmie. — Zabij go!
— Nie! — zawył duch kasztelana. Ruszył biegiem na powstającego mężczyznę. Skoczył ze wzniesionymi do ciosu rękami i przeleciał przez niego na wylot,
nie czyniąc mu krzywdy. Za to sam poczuł rwący ból w głowie, którą zahaczył
o prastary hełm.
Mściciel w tym czasie niespiesznie podszedł do uwięzionego demona. Ten
zdołał się już podnieść z ziemi i stał teraz, opierając o niewidoczne ściany.
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— Zdaje się… Zdaje się, że napytałem sobie biedy, co? — zapytał, uśmiechając
się dziwnie. Mężczyzna przekrzywił lekko opancerzoną głowę. Następnie uderzył mieczem raz i drugi. Jego stal bez oporów przeszła przez bariery i wbiła się
w nogi biesa. Rozrąbała czerwoną skórę i stalowe mięśnie. Pomarańczowa krew
buchnęła na boki. Uwięziony zawył, nogi załamały się pod nim i ciężko upadł na
kolana.
— Nie! Czekaj! Za-zaczekaj. Dogadajmy się!
Mściciel prychnął z pogardą i uderzył po raz kolejny. Dłoń trzymająca czarny
miecz w rozbryzgu siarkowatej juchy oddzieliła się od ciała. Bies zaryczał znów,
w akcie dzikiej wściekłości drugą pięścią uderzając w barierę. Nawet nie drgnęła.
— Twoje brzemię! Wezmę je na siebie! Uwolnię cię od klątwy twoich bogów!
Od tego hełmu, od tego miecza! Będziesz mógł spocząć w spokoju…
Mężczyzna wznosił już broń do kolejnego ciosu, ale zatrzymał się. Zdać się
mogło, że głęboko w cieniu jego oczodołów mocniej zalśniły płomienie ogniska.
Demon popatrzył nań z cieniem nadziei na potwornym obliczu.
Miecz opadł, lśniąc własnym, srebrnym blaskiem. Czart nie zdążył nawet
drgnąć, a co dopiero się zasłonić. Jego rogaty łeb rozpękł się jak dynia, rozrzucając na boki fragmenty kości, pomarańczową posokę i tkankę. Ostrze zatrzymało
się dopiero na mostku i zwycięzca musiał potężnie kopnąć, aby je oswobodzić.
Upadające ciało już bez trudu przeszło przez barierę i z łoskotem uderzyło
o udeptaną ziemię. Zabramski upadł na kolana razem z nim. Złapał się za głowę,
z niedowierzaniem wpatrując się w zaczynające ciemnieć zgniłoczerwone cielsko. Chciał zapłakać, ale nie miał czym. Chciał rwać włosy z głowy, ale nie był
w stanie ich oddzielić. Mógł zrobić tylko jedno.
— Ty… — wycharczał w kierunku byłej uczennicy. — Przeklinam… Przeklinam cię!
— Za późno — odparła ze śmiechem. — Mój los już przypieczętowany. Przez
wieki będę błąkać się po pustkowiach Niwii, o głodzie i w chłodzie, nie zaznając
towarzystwa żadnej żywej istoty.
Podeszła wolno do niego i popatrzyła z góry.
— Warto było…
***
Olbrzym nie zwracał na nich uwagi. Oczyścił swoje ostrze i wsunął do pochwy.
Następnie schylił się, aby podnieść broń demona. Ta nie ulegała rozkładowi jak
jego ciało. Mściciel zważył ją w dłoni, zamachnął się kilka razy i zakręcił młynka
w nadgarstku. Nagle wzdrygnął się zauważalnie, po czym skinął głową.
Zarzucił czarny miecz na ramię i ruszył w stronę stosu. Gdy przechodził obok,
noworodek na ziemi zaczął płakać. Mężczyzna zatrzymał się i spojrzał nań, przekrzywiając głowę. Dziecko zapłakało głośniej.
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Obróciwszy broń w nadgarstku, olbrzym pchnął ją w dół.
Sztych wbił się w ziemię dobry metr od malca, ten się jednak tym nie przejął,
nadal krzykiem oznajmiając, jak jest mu źle. Wojownik uśmiechnął się pod nosem i podniósł dzieciątko. Przekręcił go kilka razy na boki oglądając, raz czy dwa
potrząsnął jakby ważąc. Dziecko zamilkło od tego, najwyraźniej zaciekawione
nowymi doznaniami. Olbrzym wzruszył ramionami, położył go sobie na przedramieniu i sięgnął po wbity w ziemię miecz.
Dwa duchy w milczeniu obserwowały, jak odchodzi. Jeden z zadowoleniem,
drugi z poczuciem klęski.
Nie obejrzał się na nie ani razu.

Cena wolności
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D

ługie cienie kładły się na żwirowym podjeździe, kiedy powóz zaprzężony w dwa konie prawie bezgłośnie podjechał pod otoczone kolumnami główne wejście rezydencji. Na marmurowych schodach stały
dwie osoby: chuda, dumnie wyglądająca kobieta w sile wieku ubrana w ciemną
suknię z wysokim kołnierzem i elegancki, podstarzały lokaj. Najwyraźniej oczekiwali przyjazdu panicza.
Drzwiczki w powozie otworzyły się. Zanim dwoje służących podstawiło
pod wejście niewysokie, drewniane schodki, Higo zdążył obrzucić swoją przyszłą żonę przelotnym spojrzeniem, po czym wysiadł pierwszy.
— Matko! — zawołał do czekającej przed wejściem kobiety, od niechcenia
wyciągając dłoń w stronę towarzyszki podróży. Ostrożnie chwyciła jego palce
i wyłoniła się z powozu. Kiedy stanęła koło narzeczonego, złożyła dłonie razem
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i spuściła wzrok. Takie były zwyczaje, poza tym ogrom budynku, przed którym
stanęła, napełnił ją strachem. Chyba nigdy nie widziała czegoś tak wielkiego.
Matka Higo nawet nie ruszyła się z jasnej, marmurowej posadzki.
— Niech ktoś zajmie się bagażami — zakomenderowała, po czym zwróciła
się do syna. — Spóźniłeś się. Miałeś być na polowaniu w południe.
Tylko wzruszył ramionami. Tłumaczenie, dlaczego musieli się zatrzymać w jakiejś obskurnej karczmie i co miała z tym wspólnego wielka dziura i złamane
drewniane koło, naprawdę nie należało do jego obowiązków. Niech woźnica
idzie się korzyć.
— To jest Inari — powiedział zamiast tego. — Moja przyszła żona. Jest „wystarczająco dobra”, jak to określiłaś, kiedy wyruszyłem na poszukiwania małżonki.
Niewysoka, młoda dziewczyna stojąca obok niego nawet się nie odezwała.
— Może być. — Matrona wzruszyła ramionami, przenosząc wzrok na przedstawioną jej kobietę. — Przynajmniej jest cicha i można ją pokazać. Jeśli do tego
będzie płodna, to chyba nie mogę wymagać więcej — dodała głosem sugerującym, że nie urodziła się jeszcze odpowiednia kandydatka na żonę dla jej ukochanego syna. I że jedyną idealną kobietą w ogóle na całym świecie była ona
sama.
— Co tak jeszcze stoicie, wchodźcie do środka — rzuciła na koniec, odwróciła się i zniknęła w kamiennym wnętrzu.
— Inari. — Higo wyciągnął ramię w jej stronę. — Idziemy.
Posłusznie chwyciła go pod rękę.
W lesie widniejącym w oddali słychać było pokrzykiwania i strzały. Zbliżały się.
***
— Piekło z tymi lisami! — Denerwowała się pulchna pomocnica kucharki,
z rozdrażnieniem oskubując trzecią już kurę. — Dobrze, że panicz wrócił, on ma
dobrą rękę do zabijania takich szkodników, zaraz zrobi z nimi porzą… — Przerwała w pół zdania, kiedy przez ramię zobaczyła białą, delikatną twarz Inari.
— Pa… panienko, nie powinna pani schodzić tutaj do służby, do tego zupełnie sama! — zawołała, wstając gwałtownie i upuszczając na wpół oskubaną kurę.
Mięso plasnęło o podłogę z polnych kamieni.
— Chciałam się tylko napić wody — zaszemrała Inari i to było pierwsze
zdanie, które powiedziała w swoim nowym domu. — Lord Higo zniknął, a Pani
Matka ma ważniejsze sprawy na głowie niż moja osoba. Przepraszam…
— Nie o to chodzi! — Przestraszyła się nagle podstarzała kucharka. — Tutaj jest miejsce tylko dla służby, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby Pani
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się dowiedziała, że młoda panienka w ogóle tu zeszła. Jeśli będzie taka potrzeba, proszę zadzwonić po służkę i nigdy, przenigdy tu nie wracać!
Inari prawie duszkiem wypiła podaną jej w szklance wodę i bez słowa umknęła
z kuchni.
***
Wróciła na górę do wielkiej, pustej rezydencji. Pani Matka była zajęta, zresztą wcześnie rano zapowiedziała, żeby nikt, ale to nikt jej nie przeszkadzał. Pan
domu wyjechał gdzieś kilka dni temu i nie wrócił, a Higo… Higo, jeszcze kiedy
było ciemno, pojechał polować na lisy. Właściwie nie zamienił z Inari słowa
odkąd wczoraj przyjechali, a i widziała go tylko raz, gdy przechodził korytarzem dziwnie zamyślony.
W związku z tym Inari była zupełnie sama i przeczuwała, że ta samotność
i wszechogarniająca pustka będą jej towarzyszyć przez resztę życia. Higo mówił jej wcześniej, że, z polecenia Pani Matki, szuka kobiety, która sprawi, by
był szczęśliwy jako potomek i jedyny dziedzic wielkiej fortuny. Kogoś wartego
tego, by stąpać po tych samych korytarzach. Kiedy trafił do jej domostwa, był
zachwycony. Przyszła żona spadkobiercy musiała być wystarczająco piękna,
nieśmiała i posłuszna, a właśnie taka wydała mu się Inari. Dodatkowo pochodziła z rodziny na tyle zamożnej, by móc w ogóle wydać córkę za mąż, ale na
tyle ubogiej, że nie mogła pozwolić sobie na wybór. Rodzina Inari też była zachwycona wyborem Higo, taka dobra partia dla córki i – co tu ukrywać – jedna
gęba do wykarmienia mniej.
Inari nie oponowała. To było dobre dla bogatego lorda i dla jej rodziny, tylko
to się liczyło. Zgodziła się bez wahania, ruszając w świat z zupełnie obcym człowiekiem, o którym prawie nic nie wiedziała, a tym bardziej nic do niego nie czuła. To się nie liczyło. O szczęściu Inari nikt nie mówił, nie miało ono znaczenia
dla nikogo. Nawet dla niej samej.
Jednak teraz, wyglądając przez okno, westchnęła ciężko. To nie będzie takie proste, jak się wydawało. Została dobrze przyjęta, ale teraz nie budziła żadnego zainteresowania. Miała czekać na ślub, a potem być dobrą żoną, tyle. Kłopot polegał na tym, że nie miała nic do roboty. Nie mogła się do nikogo odezwać. Nawet służba nie chciała z nią rozmawiać.
W końcu postanowiła rozejrzeć się po okolicy, póki jeszcze pora roku pozwalała, słońce stało wysoko i zimne wiatry z otaczających posiadłość pól nie
kąsały dotkliwie.
***
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Polowanie, w którym brał udział Higo, oddaliło się na tyle, że nie było go
już słychać. Żadnych pokrzykiwań, trąbek, tętentu kopyt. Ale w stajni zostało
kilka koni.
Inari uwielbiała olbrzymie i ciepłe wierzchowce o wielkich, ciemnych oczach.
Chwyciła szew sukni w ręce i zdecydowanym krokiem ruszyła w stronę dobiegającego zza domu cichego rżenia.
Nigdy nie dotarła do pachnących sianem boksów. Zamarła, gdy na zrytym
kopytami piasku zobaczyła leżącego na grzbiecie lisa. Szczenię dopiero, w burym, szarobrązowym kolorze, tak różnym od barwy jaskrawej pomarańczy,
znanej jej z obrazkowych książek dla dzieci. Stojąc wciąż bez ruchu patrzyła,
jak lisek tarza się w piasku, zupełnie nieświadom istnienia tak niebezpiecznych dla niego łowców i faktu, że potencjalni oprawcy wkrótce przejadą przez
miejsce jego zabawy.
Lis usiadł nagle, otrzepał się i spojrzał w jej stronę. Szczeknął. Wstał, podszedł dwa kroki, usiadł i ponownie wydał z siebie wysokie szczeknięcie. Przywarował jak pies i nieudolnie zamachał ogonem sprawiając, że z ust Inari wydobył się chichot. Najwyraźniej zapraszał ją do zabawy.
Ostrożnie podeszła do dzikiego zwierzęcia, stając co krok i jakby oczekując, że lis w końcu ucieknie lub będzie chciał ją ugryźć. Jak to się stało, że kilka
chwil później kucała w piasku, niewiele troszcząc się o leżący na ziemi drogi
materiał sukni i drapała liska po jasnym brzuchu – tego nie była w stanie wytłumaczyć.
Gdy usłyszała zbliżający się tętent końskich kopyt, zerwała się przestraszona. Spojrzała w stronę nadjeżdżających łowczych, potem na ziemię, ale po
lisie nie pozostał najmniejszy ślad – zupełnie jakby nigdy go tam nie było.
Inari odsunęła się pod ścianę, schodząc z drogi i zaczęła wzrokiem szukać
Higo. Co mu powie, jeśli narzeczony ją dojrzy? Jak wytłumaczy, co robi w takim miejscu? „Myślałam, że poczekam tu na ciebie”. „Sądziłam, że będzie ci miło,
jeśli tu na ciebie poczekam”.
Kiedy zeskoczył z konia i podszedł do niej, dygnęła, spuszczając wzrok.
— Chciałam tu na ciebie poczekać — powiedziała cicho, ale tak, by usłyszał
ją przez gwar męskich głosów.
„Chciałam”, tak, to było dobre słowo. Uczucia były dozwolone dla kobiet.
Myślenie nie.
— Zajmijcie się moim koniem — rzucił do towarzyszy i chwycił ją pod
rękę. — Chodźmy stąd, brudna stajnia to nie miejsce dla tak pięknie ubranych
kobiet. Co właściwie zrobiłaś z tą suknią, nieporadne stworzenie?
Ruszyli w stronę zamku. Popatrzyła na wysoką, poważną postać. Do czoła
przylepił mu się jeden niesforny kosmyk włosów. Uśmiechnął się i patrzył na
nią przez krótką chwilę. Odwzajemniła uśmiech.
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***
Śnił jej się śnieg. Padał wielkimi, iskrzącymi się płatkami na całą okolicę,
przykrywając wszystkie niedoskonałości: koleiny na drodze, połamane gałęzie, nierówne dachówki na domu i odrapane parapety w stróżówce. Pokrywał
wszystko warstwą nienagannej bieli i ciszą, która aż gryzła w uszy.
Na największym wzgórzu w okolicy, które Inari widziała z okien, siedziały
kruki. Nażarte po dostatnim lecie i ciepłej jesieni dreptały po śniegu, zostawiając po sobie trójkątne ślady nóżek. Ich czarne pióra lśniły w zimowym słońcu.
Jeden z bardziej wyrośniętych ptaków jakby się namyślił, wziął rozbieg i bez
rozkładania skrzydeł zaczął zjeżdżać po ośnieżonym, śliskim zboczu. Zostawił
po sobie wąski, podłużny ślad. Kolejny i kolejny kruk podążały za nim, sunąc
w dół stromego stoku wzgórza, pozostawiając długie wyżłobienia w jasnym
puchu. Na polu poniżej, wyraźnie czekając na kruki, stał mężczyzna w długim,
czarnym, zdobionym srebrnymi płytkami płaszczu bez rękawów. Wąskie, rozcięte poły łopotały na wietrze. W pewnym momencie odwrócił się i spojrzał w
kierunku, z którego widziała go Inari. Uśmiechnął się krzywo i podniósł dłoń,
przykładając dwa palce do czoła.
Sen urwał się nagle. Obudziła się chwilę po świcie, zakopana pod pierzynami aż po czubek nosa. Nie było tu za ciepło, bogactwo domu, które objawiało się w polach, licznej służbie i srebrnych sztućcach, najwyraźniej nie docierało do piwnicy, gdzie leżały kopce węgla. Według Inari miejsce węgla było
wewnątrz ceramicznych i żeliwnych pieców rozstawionych po pokojach. Pani
Matka najwyraźniej była jednak zwolenniczką surowego i – jak dzisiaj – raczej
mroźnego życia i wychowania.
Kiedy Inari niechętnie wygrzebała się spod kołdry, słońce stało już wyżej.
Było też zdecydowanie za jasno jak na tę porę roku, ale kiedy wyjrzała przez
okno, odkryła dlaczego. W nocy na polach i na podjeździe pojawiła się gruba
warstwa śniegu. Stąd to potworne zimno. W sumie mogłaby przeleżeć w łóżku
cały dzień i nikt by się nią nie zainteresował, ale potem podążałyby za nią spojrzenia wyraźnie mówiące, jaka leniwa i niewychowana jest przyszła żona lorda
Higo. Nie zamierzała wyrabiać sobie reputacji, która byłaby daleka od prawdy.
Dlatego, szczękając zębami, wbiła się w kilka warstw odzieży, owinęła dekolt
i ramiona olbrzymim szalem i wyszła z sypialni.
W związku z tym, że nie miała żadnych obowiązków, za to aż nadto wolnego
czasu, włożyła cieplejsze, wysokie buty i ruszyła przez śnieg w kierunku wzgórza ze snu.
Kiedy dotarła do jego podnóża, zadarła głowę i tylko westchnęła. Jedno
zbocze wzniesienia pokryte było długimi śladami zostawionymi przez coś, co
najwyraźniej zsuwało się ze szczytu. To mogły być niewielkie lawiny, drobne
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śnieżne kule, które nie oparły się sile grawitacji. Mogły, gdyby nie wcześniejszy sen dziewczyny. I pojedyncze czarne pióra, leżące na całej długości stromego pagórka.
***
Od momentu przybycia Inari do rezydencji minął mroźny i samotny miesiąc. Zaczęła poznawać panujące zwyczaje i całkiem nieźle odczytywać nastroje domowników.
Dzisiaj Pani Matka nie była zadowolona. Świadczył o tym gromki głos wydobywający się z jej gabinetu, który było słychać dwa piętra w dół i – gdyby
istniały – prawdopodobnie również dwa piętra w górę. A kiedy się złościła,
najlepszym wyborem była ucieczka, jak najdalej od centrum zamieszania. Na
szczęście powodem irytacji Pani Matki nie była Inari, a niewystarczające sukcesy finansowe ojca Higo.
Dziewczyna szybko doszła do wniosku, że najrozsądniejszym rozwiązaniem
jest ubranie się ciepło i wyjście na dwór, gdzie Pani Matka najzwyczajniej w świecie nie miała żadnego interesu, bo wszyscy jej podwładni – łącznie z ogrodnikiem – grzali się albo w kuchni, albo w przybudówkach dla służby.
Poza tym Inari naprawdę chciała zobaczyć liska. Wymykała się z domu
prawie codziennie i krążyła po okolicy, wypatrując szaroburych uszu. I prawie
codziennie udawało jej się natknąć na ich właściciela, który jakby oczekiwał
dziewczyny. Co było głupim przypuszczeniem, ale Inari nie chciała siedzieć
zupełnie sama, więc nawet taki rodzaj przyjaznego zachowania był dla niej bezcenny.
Brnąc przez śnieg, wyszła za róg domu. Ruszyła wzdłuż ściany, chuchając
w szybko marznące dłonie. Oparła się o mur bez okien i rozejrzała dookoła.
W sumie nie miała pojęcia, jak się szuka lisów, szczególnie takich, które może
nie chcą być znalezione. Wtedy usłyszała trzy krótkie, wysokie szczeknięcia
i spod sterty desek wychynął bury pyszczek. Inari zaśmiała się patrząc, jak lisek próbuje przecisnąć się przez niewielką dziurę.
— Lisku, lisku, czemu masz takie długie uszy? — zapytała w końcu, gdy
stanął przed nią i szczeknął raz jeszcze.
***
Jedną z rzeczy, które odkryła Inari mieszkając w rezydencji, był fakt, że okoliczni ludzie bali się Pani Matki. Nie był to zwyczajny strach służby przed jej
gniewem, karami i wyrzuceniem z pracy. Okoliczni pasterze i rolnicy przychodzili do niej z daninami. Płacili jej za coś, czego Inari nie była w stanie zrozumieć, przecież te ziemie nie należały do rodziny Higo. A jednak z jakiegoś po-
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wodu, mieszkańcy okolic przychodzili tu co tydzień jak ludy starożytne składające dary bogom, by ustrzec się przed ich gniewem. I najwyraźniej w to wierzyli, bo wchodzili tylnymi drzwiami ze spiętymi twarzami, zostawiali pieniądze lub jedzenie i prawie uciekali do domów z ulgą, jakby znowu ustrzegli się
przed suszą, powodziami i innymi nieszczęściami, które mogły na nich spaść.
***
Inari znalazła się w jaskini. Kiedy jej oczy przyzwyczaiły się do panującego
tam półmroku, zobaczyła w kącie skuloną postać. Chłopca. Nie, mężczyznę.
Ten, jakby wyczuł jej obecność, podniósł wzrok. Wyglądał na zmęczonego, ale
poza tym niewola nie odcisnęła na nim większego piętna. Ubranie, które miał
na sobie, było wytarte i przykurzone, ale wciąż można było dostrzec czarny
kolor materiału i niegdyś błyszczące srebrno, teraz zaśniedziałe ozdoby. Ręce,
aż do ramion, miał nagie i otarte. Otworzył usta i zaczął mówić. Jednak Inari
słyszała tylko ciszę.
— Nie słyszę! - przerwała mu. — Nie słyszę, co mówisz…
W jego dłoniach pojawił się kawałek pergaminu i pióro. Zastanawiał się
przez chwilę, po czym napisał kilka zdań. Kiedy podawał kartkę Inari, sceneria
nagle się zmieniła, jakby ktoś siłą wdarł się do jej snu. Teraz stała w salonie,
ogień w kominku syczał, pełzając chciwie po wilgotnym drewnie. Przed nią
znajdowała się Pani Matka.
— Co tam masz? — spytała miłym głosem, w którym czaiła się jednak
groźba.
— N… nic — odpowiedziała Inari szybko, patrząc na pismo w swoich dłoniach.
Zanim matka Higo wyrwała jej pergamin, ten zniknął.
— Rzeczywiście — powiedziała Pani Matka, zaskoczona cofając dłoń. —
Musiało mi się wydawać. Nic tutaj nie ma. — Odwróciła się tyłem do dziewczyny. Sen się rozmył.
Inari obudziła się zlana potem. Przez chwilę oddychała głęboko, nieświadomie trzymając na sercu dłoń zwiniętą w pięść. Co tam było napisane? Wydawało się ważne, więc czemu nie pamięta? Dlaczego Pani Matka musiała się
wtrącić?
Zamknęła oczy najmocniej jak mogła i skupiła się na zanikającym śnie. Musi
sobie przypomnieć. Chociaż fragment. Chociaż…
W jej myślach pojawiły się pojedyncze słowa, nie składające się w żadną sensowną całość. Nieznanym jej pismem, rozwlekłym i pochylonym, ktoś napisał:
Oczy. Umysł. Nie… umrzeć.
Więcej nie chciało do niej wrócić.
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***
Ojciec Higo, niepozorny i wiecznie milczący człowiek, znowu wyjeżdżał w
interesach. Po kilku tygodniach mieszkania w zimnej rezydencji Inari wcale nie
dziwiło, że ten nieskory do kłótni człowiek woli być gdziekolwiek indziej niż w
domu, gdzie wszystkiego pilnowała jego potworna żona. Inari nie mogła stąd
wyjechać. Gorzej, z każdym dniem zbliżał się dzień jej ślubu z Higo, zaczynali
się nią interesować krawcy i szewcy – na szczęście na razie tylko oni, bo wszystkich innych ustaleń związanych z kwiatami, gośćmi i kuchnią doglądała Pani
Matka. Zaletą nadchodzącej uroczystości był fakt, że jej narzeczony przypomniał sobie o jej istnieniu i spędzał z nią więcej czasu niż dotąd. Nie rozmawiali za
dużo, ale przynajmniej przebywali ze sobą w tym samym pokoju, nawet jeśli Higo
zajęty był czytaniem jakiejś książki, a Inari czynnościami typowo kobiecymi: haftowaniem, graniem na pianinie i siedzeniem w ciszy, jak posłuszna żona. Czasami nawet chodzili na spacery, szczególnie że zrobiło się cieplej i miejscami
śnieg stopniał, odsłaniając twardą, wciąż zmarzniętą ziemię.
Wadą był fakt, że otoczona przez ludzi związanych ze ślubem i Higo nie
mogła zajmować się doglądaniem swojego lisa. Uważała go za swojego, choć może niesłusznie, w końcu było to tylko dzikie zwierzę, ale kiedy go szukała, zawsze
się pojawiał. Z Higo przy boku nie mogła na to liczyć, szczególnie, że jej narzeczony nadal planował wypad na kolejne polowanie. Kiedy wóz z jego ojcem
zniknął za bramą, Higo podał jej ramię z zaproszeniem, by się z nim przeszła.
— Mam nadzieję, że ci się tu podoba — zaczął, jak zwykle ostrożnie.
— Tak, Higo. Moje miejsce jest przy tobie, gdzie indziej miałabym być —
odpowiedziała potulnie, wchodząc w rutynowy zestaw pytań. Teraz będzie o rezydencji, służbie i pogodzie. W sumie może dodać coś więcej od siebie. — I przyroda jest tutaj piękna, ogrody i te lasy na horyzoncie — dokończyła.
— Naprawdę? — W jego głosie pojawił się przebłysk zdziwienia. — Wolisz
być na zewnątrz, nie w tych wnętrzach?
Objęła mocnej jego ramię.
— Wychowałam się w o wiele mniejszym domu i moim królestwem były
okoliczne pola. Jeszcze nie przyzwyczaiłam się do tych wszystkich złoceń, marmurów, schodów i kotar. Ale zrobię to. Będę taka, jak mam być, żeby wszyscy
byli zadowoleni. Ty i Pani Matka…
Higo uśmiechnął się lekko, zanim przywołał na twarz zwyczajny, obojętny
wyraz.
— Pani Matka jest wspaniałą osobą, ale dobrze, że nie jesteś taka, jak ona.
— Nie umiałabym taka być. — Inari zatrzymała się. — Nie jestem tak silna.
— Wracajmy. — Zawrócił, prowadząc ją obok siebie. — Jak zrobi się cieplej
i pozbędziemy się tej lisiej plagi, zabiorę cię na wycieczkę do lasu. Chcesz?
— Tak! — Inari straciła panowanie nad swoimi emocjami. — Bardzo!
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Usłyszała śmiech.
— Widzisz, wcale nie jesteś taka słaba — zauważył, patrząc przed siebie. —
Mieszkając pod jednym dachem z Panią Matką w ogóle się nie zmieniłaś, nie
dałaś się stłamsić. I wcale nie musisz być taka, jaka masz być. Właśnie teraz
jesteś dokładnie taka, jak być powinnaś. — Przerwał na chwilę. — Najchętniej
zabrałbym cię gdzieś daleko stąd, bo boję się, że w końcu zmienisz się w moją
matkę albo nie będziesz tu szczęśliwa, ale nie potrafię tego zrobić. Jest już za
późno na ucieczkę.
Na chwilę zapadła cisza.
— Dla wszystkich — dodał szeptem.
***
Inari nie sądziła, że mogłaby się zamienić w Panią Matkę, szczególnie że ta
z dnia na dzień odkrywała swoje prawdziwe oblicze. Nie bezpośrednio w stosunku do Inari, w każdym razie jeszcze nie, ale trudno było powiedzieć, jak
zacznie traktować ją po ślubie. W każdym razie służba nie miała lekko z panią
domu, ponieważ ta z najbłahszego powodu rzucała w swoich pracowników
ciężkimi świecznikami, wyzywała, a ostatnio jedna ze sprzątaczek minęła Inari
na schodach, zbiegając z płaczem i trzymając się za spuchniętą twarz. Z góry
popłynęła wiązanka, w której określenie „głupia, niezdarna szmata” było zdecydowanie najłagodniejsze.
Nic dziwnego, że ojciec Higo prawie w ogóle nie bywał w domu. Inari zastanawiała się, jakim cudem ktoś w ogóle chciał pojąć ją za żonę, chciał z nią zamieszkać.
Wcale nie poczuła się lepiej, kiedy przypomniała sobie, że ona również mieszka pod tym samym dachem co Pani Matka. Pragnienie ucieczki rosło w Inari
z dnia na dzień, szczególnie po nieoczekiwanym wyznaniu Higo. Jednak poczucie obowiązku było silniejsze, dlatego w jej wykonaniu były to tylko coraz
dłuższe spacery, często z lisem przy boku.
***
Przez pewien czas Inari nie miała snów w ogóle. Gęste chmury zalegały
nad jej marzeniami sennymi zupełnie jak te, które kłębiły się na niebie na dworze. Zima przypuściła kolejny atak i od kilku dni słońce nie wychodziło w ogóle.
Lisy stały się nieostrożne, podchodziły pod ludzkie osiedla chude i wygłodzone, łatwiej było je w związku z tym zabić niż wtedy, gdy chowały się w okolicznych lasach.
Inari słyszała, jak myśliwi opowiadali na podwórzu o tym, że gatunek lisa
żyjący na tych ziemiach, o charakterystycznych długich uszach i jasnym brzuchu – po którym niejednokrotnie drapała „swojego” lisa – znany jest z tego, że
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wytrzymuje długie okresy bez pożywienia i dostępu do wody, ale najwyraźniej
zwierzęta dotarły do kresu wytrzymałości, bo ostatniej nocy udało im się zabić
kilka sztuk. Leżały teraz w szopie i czekały na oprawienie. W głębi duszy Inari
przypuszczała, że Pani Matka poważnie zastanawia się nad wypchaniem wszystkich dostępnych jej lisów i porozstawianiem ich po całym domu – jakby ku
przestrodze dla tych, którzy chcieliby się jej przeciwstawić.
I tego samego dnia, gdy lisy rzeczywiście poszły do wypchania, sny Inari
wróciły.
***
Znowu stała w jaskini. Woda powoli skraplała się na lśniących, zimnych
powierzchniach. Mężczyzna, który poprzednio siedział skulony w kącie, tym
razem przykuty był łańcuchami do jednej ze ścian. Dotykał stopami ziemi, ale
ręce miał rozciągnięte na boki i zamknięte w żelaznych obręczach, ograniczających jego ruchy do minimum.
— Ach, to ty — powiedział tym razem głośno i wyraźnie, podnosząc głowę
i patrząc na nią spod potarganych, szarobrązowych włosów. Wbrew sytuacji,
w której się znajdował wyglądał lepiej niż ostatnio.
— Ja? — zdumiała się Inari, ostrożnie podchodząc do uwięzionej postaci.
Wyszczerzył zęby w szerokim, dziwnie znajomym uśmiechu.
— Ostatnio tak niegrzecznie nam przerwano… dzisiaj to się nie zdarzy.
Nie spodziewa się, bym był zdolny do jakiegokolwiek działania po tym, jak
wielokrotnie mnie zabiła. No cóż, sytuacja czasami wymaga poświęceń, nawet
ze strony boga. A ona niedługo się przekona, że to, co widzą oczy, nie zawsze
jest prawdziwe.
— Boga? — powtórzyła Inari bezwiednie.
Mężczyzna poruszył się, łańcuch brzęknął po skale.
— Jak na kogoś, kto ma tutaj spędzić resztę życia, diabelnie mało wiesz o historii tego miejsca. I jego legendach. Tak się zastanawiam, czy mogłabyś mnie
najpierw rozkuć, czy też mam odpowiedzieć na twe jakże liczne pytania w takich warunkach?
Inari zawahała się.
— To tylko twój sen, a poza tym i tak tkwimy zamknięci w jaskini — dodał.
Dziewczyna zagryzła wargę i w końcu podeszła do ciężkich łańcuchów.
— Nie wiem, czy potrafię…
— Wystarczy chcieć. Dotarłaś aż tutaj, a to znaczy, że jesteś panią tego miejsca. Taką mam przynajmniej teorię. Dostrajałem się do ciebie wystarczająco
długo, żeby tak się stało.
Inari skupiała się na łańcuchach i kiedy dotarł do niej sens ostatniego zdania, otwarte kajdany uderzyły o kamień. Mężczyzna opadł na ziemię. Jęknął.
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— Zemsta będzie słodsza niż najświeższy miód wykradziony z barci — powiedział przez zęby, masując krwawiące nadgarstki. Skrzywił się. — Dobrze,
teraz możemy rozmawiać. Sprawa wygląda prosto. Jestem bogiem na tych ziemiach i decyduję o tym czy plony będą bogate, zimy łaskawe, a rzeki nie wyleją.
W skrócie. Choć chwilowo, jak sama zauważyłaś, jestem uwięziony, a moja moc
została mi odebrana. Kiepska sprawa, ale owszem, złapanie boga jest możliwe.
Szczególnie wtedy, kiedy ma gorszy dzień. Nie chcę o tym mówić — wyglądał
na lekko zmieszanego. — To nieważne drobiazgi.
— Czekaj, moment… — Inari przykucnęła obok niego. Był wyraźnie zesztywniały. — Wróćmy do początku.
— Toteż właśnie od tego zacząłem — mruknął niezadowolony, podpierając się na rękach i wstając ostrożnie. — Pozwolisz, że trochę się porozciągam.
— Co miałeś na myśli, mówiąc o dostrajaniu? — spytała patrząc, jak wygina
się w różnych kierunkach.
Wyprostował się, podrapał po karku, a potem spojrzał jej prosto w oczy.
Jego sylwetka zamigotała, twarz przybrała podłużny kształt lisiego pyska.
Wizja zniknęła tak samo nagle, jak się pojawiła, a mężczyzna oparł się o ścianę,
nagle zmęczony.
— Niemożliwe… — Inari podniosła dłonie do ust.
— Jestem bogiem, nie każ mi powtarzać tej informacji raz jeszcze. I mimo
tego potrzebuję pomocy, by się stąd wydostać, inaczej zostanę tu uwięziony na
wieki. A że bardzo trudno uśmiercić boga, „na wieki”, wcale nie jest przesadą.
Nie chcę i nie zamierzam służyć tej kobiecie ani chwili dłużej. Ani jej potomstwu, bez obrazy dla twojego lubego — machnął ręką lekceważąco. — Zabierz
mnie stąd, a spełnię każde twoje życzenie. To chyba dobra oferta.
Nagle chwycił Inari za rękę.
— Wiesz, czym jest zniewolenie. Zamknięcie w czterech ścianach, w miejscu, do którego nie należysz. Wyciągnij mnie stąd, Inari. Inari…!
***
— Inari!
Zerwała się, nie przestając krzyczeć. Higo siedział przy jej łóżku i trzymał
ją mocno za rękę.
— Inari… — powtórzył.
— H… Higo? Co ty tu robisz? Gdzie…
— Jedna z pokojówek usłyszała twoje krzyki. Rzucałaś się po łóżku. Trawi
cię gorączka i pewne stąd te koszmary… — powiedział cicho.
Opadła na poduszki i rozejrzała się po pomieszczeniu. Była w swoim pokoju. A jednak cały czas czuła na skórze wilgoć z jaskini.
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— Śniło mi się, że cały dom, po dekorowane sufity, był zastawiony wypchanymi lisami o szklanych oczach. Też byś krzyczał, gdybyś to zobaczył — skłamała. — Możesz już puścić moją rękę, boli — dodała.
Rozluźnił uścisk i oboje zobaczyli sine odbicie palców na jej przedramieniu.
— Ja… przepraszam. — Higo zerwał się. — Nie chciałem. Nie zdawałem
sobie sprawy, że tak mocno…
Pokręciła głową, chowając rękę pod kołdrę.
— Nic się nie stało, naprawdę. Zniknie, zanim ktoś się zorientuje.
Taką przynajmniej miała nadzieję, bo gdyby Higo przyłożył dłoń do śladu
mogłoby się okazać, że nie pasuje do długich, szpiczaście zakończonych palców widocznych na jej ręce. Trudno byłoby to wytłumaczyć.
— Czy dałoby się przekonać Panią Matkę, żeby jednak nie stawiała wszędzie lisów? Słabo mi się robi na samą myśl o tych wyleniałych futrach i wielkich, pustych oczach — powiedziała szybko, zmieniając temat.
Higo przysiadł z powrotem, splótł dłonie ze sobą.
— To jest nawet zabawna sytuacja. Lisy zniknęły. Komuś musiały spodobać się bardziej niż tobie i wykradł je w nocy z warsztatu.
— Może w ogóle nie były prawdziwe — mruknęła pod nosem, przypominając sobie rozmowę ze snu.
— Co?
Pytanie Higo zbiegło się z otwarciem drzwi i do pokoju Inari wparowała
Pani Matka z biegnącą za nią pokojówką.
— Co ja słyszę? Jak możesz sobie pozwolić na chorowanie w takim momencie? Masz swoje obowiązki, zaraz ślub, jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia!
— Przepraszam, już mi lepiej — Inari podniosła się na łóżku. — Zaraz
wstanę.
— Ale… — zaoponował Higo.
— Higo, synu, nie dyskutuj.
Narzeczony dziewczyny zamilkł posłusznie.
— Ubiorę się, czy mógłbyś…? — zasugerowała Inari, wskazując na drzwi,
po czym dodała, sama zaskoczona tą myślą:
— Przed nadchodzącym ślubem chciałabym się udać do jakiejś świątyni
albo kapliczki, pomodlić się do lokalnego boga. W intencji naszego przyszłego… potomstwa — zakończyła, ledwo się powstrzymując przed powiedzeniem „szczęścia”.
— Ta kraina nie ma boga — przerwała jej matrona. — Sami sobie tutaj
świetnie radzimy.
— Ale… — zaczęła stojąca za nią służąca.
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— Czy pozwoliłam ci się odezwać? Jak powiedziałam, żaden bóg nie ma nad
tym miejscem władzy. Jesteśmy tu sami. No już, co się tak guzdrzesz? Wstawaj.
— Ostatnie słowa skierowane były do Inari.
Posłusznie zaczęła się zbierać. Higo prawie wybiegł z pokoju.
— Zostań, pomożesz mi się ubrać — powiedziała Inari do wycofującej się
pokojówki.
Kiedy Pani Matka wyszła, a Inari zaczęła wciągać suknię, rzuciła jakby od
niechcenia:
— Powiedz mi, taka jestem ciekawa historii tego miejsca, naprawdę nie ma
tu żadnych bóstw?
Służąca speszyła się.
— Nic nie powtórzę — obiecała Inari słodkim głosem. — Ale pochodzę
z tak daleka i jestem tu zupełnie obca. Jak mam się odnaleźć w krainie, gdzie nikogo nie znam, i o której nic nie wiem?
— No… — zaczęła spłoszona dziewczyna. — Jeszcze jakiś czas temu wierzyliśmy, że opiekował się nami Kitsune…
***
Odgłos kapania każdego doprowadziłby do szału. Ale nie jego. Prawdopodobnie miał nerwy ze stali.
— Jestem w tym coraz lepsza — pochwaliła się Inari, oświetlając drogę w jaskini wymyśloną przed chwilą pochodnią. — Wystarczyło, że pomyślałam o ogniu i…
— To cudowne, że obie uczycie się tak szybko. Mateczka też ostatnio pokazuje na co ją stać — rozległ się sarkastyczny głos z poziomu podłogi. —
Gdzie się podziewałaś do cholery? Wiesz, ile czasu minęło?
A może jednak nie ze stali.
Kiedy Inari poświeciła w tamtym kierunku, w niewielkim zagłębieniu do
połowy wypełnionym wodą ukazał się mężczyzna w czarnym płaszczu. W skale
tkwiły grube, poziome kraty, na których zaciskał palce.
— Kitsune! — Pochodnia wypadła z ręki Inari, potoczyła po zimnej podłodze i zgasła.
Westchnął.
— No wreszcie. Widzę, że tym razem przychodzisz przygotowana. Najwyższa pora, zaczęło mi być niewygodnie — dodał, chlupiąc cicho. — A tak
w ogóle to nie znoszę wody, o tym też się dowiedziałaś?
— Jak możesz być tak spokojny w tej sytuacji? — Opadła na kolana i przyczołgała się do samych krat.
— Spokojny? — powtórzył. — Bo umilam sobie czas myśleniem o tym, co
zrobię, jak już stąd wyjdę! — Mocniej zacisnął palce na kratach. — Wyciągnij
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mnie stąd, kobieto, zanim pani na zamku zorientuje się, gdzie chodzisz na spacery.
Inari wzięła dwa głębokie wdechy, położyła dłonie na jasnych palcach lisiego boga i intensywnie pomyślała o tym, że kraty rozpływają się w powietrzu. Zimne palce wyślizgnęły się spod jej rąk. Rozległ się głośny plusk. Nagle
znalazła się w mokrym, silnym uścisku. Woda kapała z włosów Kitsune na twarz
dziewczyny i Inari poczuła, że robi jej się gorąco. Szczególnie, kiedy zdała sobie sprawę, że ostatni raz była tak przytulana przez ojca, gdy była jeszcze całkiem małą dziewczynką.
— Zabierz mnie stąd. — Usłyszała szept i ciepły oddech owionął jej twarz.
— Uwolnij mnie.
Speszona wyswobodziła się z uścisku i złapała go za rękę.
— Chodźmy.
— Wiesz, w która stronę? — Ufnie podążył za nią.
— Sam powiedziałeś, że jestem panią tej jaskini. Wymyślę wyjście. O, będzie tam, zaraz za tym zakrętem…
***
Nabrzmiałe pąki kwiatów zaścieliły łąki. Na drzewach szumiały malutkie,
dopiero co rozwinięte liście. Pachniała świeża, jaskrawozielona trawa. W ciągu
dwóch dni zima zniknęła całkowicie i nadeszła wiosna, która swym bogactwem i intensywnością zaskoczyła chyba wszystkich.
— Coś niebywałego. — Stary ogrodnik podrapał się po łysiejącej głowie. —
Zupełnie jakby Matka Natura nagle wróciła z wyjazdu. Nie widziałem takiego
początku wiosny od dobrych kilku lat…
Inari stała w otwartym oknie i wystawiała twarz ku słońcu. Ciepło, którego
tak bardzo jej brakowało w zimnym, przewiewnym budynku, było oszałamiające. Higo pojechał na przejażdżkę z grupą myśliwych, nawet niekoniecznie na
polowanie, ale żeby wyrwać się na chwilę z domu. Pani Matka zamknęła się
u siebie i tylko przez drzwi od czasu do czasu było słychać trzask tłuczonych
naczyń. Inari nie zamierzała być blisko, kiedy matrona w końcu wychynie ze
swoich komnat. Już czuła litość dla tego, kto będzie musiał wszystko posprzątać. A powinna to zrobić ona, bo dokładnie wiedziała, że tym razem była winna
złemu humorowi „pani na zamku”. Z jakiegoś powodu nie miała wyrzutów
sumienia. Uśmiechnęła się lekko. Co za wspaniała pogoda.
Wyszła z rezydencji i skierowała się na prawo, chcąc z „Kruczego Wzgórza”, jak nazywała pagórek niedaleko domu, obejrzeć wiosnę w pełnej okazałości. Musiał się z niego rozpościerać zapierający dech w piersiach widok. Tyle
że ktoś inny wpadł już na ten sam pomysł.
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Kiedy Inari w końcu wspięła się na szczyt, Kitsune, osłaniając dłonią oczy
przed słońcem, stał na wzgórzu już od jakiegoś czasu. Nadal miał na sobie stary, wymięty płaszcz. Pod jego stopami rozwijały się kolejne kwiaty na wysokich łodygach. Stał w nich już po kolana. Dookoła, wśród zieleni łaziły kruki,
grzebiąc w rozgrzanej ziemi.
—— Naparstnica purpurowa. — To było pierwsze, co usłyszała. — Zwana
również lisim kwiatem albo lisią rękawiczką. Leczy serce ale zabije, jeśli weźmie się za dużą dawkę.
— Nie boisz się, że ktoś cię tu zobaczy? — spytała.
— Przecież jesteś na wzgórzu zupełnie sama. — Odwrócił się w jej kierunku. — Nie każdy dostępuje zaszczytu, by ujrzeć boga w pełnej krasie. A ja właśnie odzyskuję prawdziwą postać. Poczekaj do tego momentu, a spełnię każde
twoje życzenie. — Wyciągnął dłoń w jej kierunku. — Jestem w końcu twoim
dłużnikiem.
Inari zarumieniła się i zaplotła ręce na piersi.
— Teraz to jesteś wstydliwa, ale wcześniej nie miałaś z tym problemu. —
Wzruszył ramionami i jakby na potwierdzenie podrapał się po brzuchu.
— Co?
— Kobiety, wszystkie są takie same. Dopóki coś jest słodkie, małe i puchate
to to kochacie, ale tylko pokaż swoje prawdziwe oblicze…
— Och. — Inari nagle zrozumiała. — To niesprawiedliwe! Nie wiedziałam!
Podszedłeś mnie podstępnie!
Kitsune zaśmiał się głośno i perliście. Spłoszone kruki zerwały się do lotu
i po chwili zniknęły w lesie.
— Jestem lisem — powiedział po prostu. - Słowa takie jak „chytry” i „podstępny” właściwie wpisane są w ten gatunek.
Przejechał palcami po włosach, które stawały się coraz dłuższe i jaśniejsze.
Po chwili spadały mu już na ramiona, błyszcząc srebrzyście. Powietrze za Kitsune zamigotało i spod płaszcza, przez rozcięcie miedzy połami wystrzelił olbrzymi, srebrny ogon. A potem jeszcze jeden. I jeszcze…
Odwrócił się i szybko je przeliczył.
— Siedem… dziewięć… no to jest komplet. — Ucieszył się wyraźnie. — Jak
ci się podoba moja wiosna? Starałem się, jak mogłem.
— Znam przynajmniej jedną osobę, która nie jest zachwycona — wyrwało
jej się.
— Ach, prawie o niej zapomniałem… Nie będzie miała ze mną teraz łatwego życia. — Machnął ręką i znad lasu w stronę okien Pani Matki wystrzelił
rój pszczół. — Dziękuję za przypomnienie.
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Inari powstrzymała się od komentarza o okrucieństwie, wciąż mając w pamięci krzyki i rzucanie talerzami, ciemność i wilgoć jaskini, grube łańcuchy
i próby podtopienia.
— Czym mogę ci służyć? — Kitsune skłonił się przed nią dwornie, machając wszystkimi ogonami. Musiało mu to sprawiać szalenie dużo przyjemności.
Wyprostował się i odgarnął srebrne włosy z długiej, lekko pociągłej twarzy.
Teraz jej rysy można było nawet nazwać lisimi. — Nie mogę sprawić, że pokochasz Higo, ani że pani stanie się milsza, ale jeśli masz jakieś inne życzenie…
— Co z ciebie za bóg, jeśli nie potrafisz uczynić mnie szczęśliwą? — spytała,
kucając wśród kwiatów. — Nie radują mnie ani bogate, grube mury, ani myśl
o spędzeniu życia z człowiekiem, do którego nic nie czuję, i który co prawda jest
miły, ale też tchórzliwy. Potrafię uratować boga, ale nie mogę stąd wyjechać. Co
zrobię zupełnie sama, bez pieniędzy, bez wpływów, bez jakiejkolwiek ochrony?
Zresztą po co mi to wszystko, gdybym pragnęła majątku i potęgi, zostałabym
tu. Stałabym się drugą Panią Matką, czerpiąc pełnymi garściami z twojej mocy.
Kitsune westchnął.
— Krótko mówiąc, najbardziej na świecie pragniesz wolności? — spytał
poważnie.
Podniosła głowę, zaskoczona. W sumie, gdyby miała to jakoś nazwać…
— Tak.
— Mogę uwolnić cię od bycia człowiekiem i dać ci skrzydła, by świat nie
miał żadnych murów i granic. Ale od tej decyzji nie będzie odwrotu.
Inari spojrzała w dół wzgórza, na wielką rezydencję. Na piętrze ktoś krzyczał. Biegali spanikowani ludzie.
— Na co jeszcze czekasz? — szepnęła trochę wystraszona. — Przecież
wiesz, czym jest zniewolenie, sam to mówiłeś.
Wyciągnęła ręce w stronę srebrzystej postaci i dokończyła cicho:
— Uwolnij mnie, Kitsune.
***
Coś się zmieniło – pomyślał Higo, siedząc na frontowych schodach. Stojący
obok lokaj z niezmąconym spokojem pastował wysoki, skórzany but, w który
był odziany aż do łokcia.
Coś się zmieniło w ludziach. Inari, słodka, nieśmiała Inari wyszła z domu
z pierwszym tchnieniem wiosny i zniknęła wśród kwiatów. To było pięć, nie,
już sześć tygodni temu. Higo prowadził poszukiwania, pytał ludzi, podniósł każdy piekielny kamień w lesie i zajrzał pod każde źdźbło trawy na polach, ale jego
narzeczona rozpłynęła się w powietrzu, jakby nigdy jej nie było.
Jego matki, dla odmiany, było aż za dużo, choć też zaszła w niej pewna odmiana. Nie stała się milszą i cieplejszą osobą, o nie. Jątrzyła i knuła, włóczyła się
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nocami po korytarzach, mamrocząc pod nosem przekleństwa, a raz prawie zastrzeliła z myśliwskiej dwururki chłopca stajennego. Tylko dlatego, że był rudy, jak płomiennorude są lisy. I po dwakroć wyżywała się na domowej służbie.
Która – czego Higo był świadkiem – nie pozostawała jej dłużna. Ukryty w oranżerii widział, jak jego matka wrzeszczy na jedną z młódek, opróżniającą kominek z popiołu. Tamta wstała i ze słowami: „sama sobie sprzątaj, stara prukwo”,
spokojnie wysypała właśnie nabraną szuflę na ufryzowaną głowę Pani Matki.
Następnie, z dumnie podniesionym podbródkiem, wymaszerowała z Różowego Saloniku. Odwróciła się jeszcze w drzwiach i ryknęła, zagłuszając nawet dzikie wycie oszołomionej gospodyni.
— Powiedziałabym, „bądź przeklęta”, ale byłoby to spóźnione życzenie. Sama sobie na to zapracowałaś! On wrócił. Przyzwyczajaj się do tej myśli. Ukorz
się albo odejdź!
Higo odnalazł ją później na poddaszu, gdzie rozwieszała pranie. Chciał się
dowiedzieć, co miała na myśli. Wyśmiała go. Potem długo na niego patrzyła.
– Naprawdę? – spytała w końcu.
Poczuł się wtedy jak idiota. Potwierdził.
– Och, mój mały, biedny paniczu. — Podniosła rękę i dłonią o długich palcach pogładziła go po policzku. — Nieświadomość jest twoim błogosławieństwem.
Zabrała dłoń i odmaszerowała, zabierając wiedzę ze sobą. Był tak zszokowany takim traktowaniem, że został na poddaszu i bezwiednie skończył za nią
rozwieszać pościel.
Higo poprawił się na schodkach i odruchowo dotknął policzka. Tak, chyba
naprawdę był idiotą.
Zerwał się z miejsca.
— Wiatr zmian — odezwał się lokaj, dostawiając but do równego rządka
innych, których polerka odbijała promienie słoneczne.
— Tak, chyba tak... — Higo przykucnął.
A jeśli już o wietrze mowa, silne, niezwykłe, bo wschodnie wiatry, przyniosły
w okolice rezydencji olbrzymiego sokoła. Pojawił się podczas jednego z polowań, a może poszukiwań Inari i długo leciał nad lasem, śledząc ruchy koni i ich
jeźdźców.
Higo widział go trzy razy, zawsze wysoko nad lasem, niezmiennie trzymającego się nad grupą myśliwych, samotnie, ni to drapieżca, ni stróż. Cichy, przepiękny i niezwykle majestatyczny. I słyszał go tylko raz. Ptak zanurkował, poderwał się nagle przed samą twarzą Higo, krzyknął doniośle, płosząc konia i uciekł.
Więcej się nie pojawił, natomiast rumak-cholernik uniósł młodego jeźdźca głęboko w dzikie, leśne ostępy. Higo szukałby drogi do domu nie wiadomo jak dłu-
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go, gdyby nie trafił na jakiegoś wędrowca czy innego eremitę. Ukryty pod szarym płaszczem przypominał głaz i Higo minąłby go pewnie, gdyby pustelnik
nagle nie wstał. To, że koń i jego właściciel nie postradali nerwów tego dnia,
było prawdziwym cudem.
— Rzadko miewam gości tak daleko w lesie — powiedział tamten, odwracając się w stronę Higo. Twarz zasłaniał przytrzymywaną dłonią drewnianą
maską z wizerunkiem lisa. — Jeszcze rzadziej tak eleganckich.
Higo popatrzył po sobie. Poza zadrapaniami od gałęzi na ramionach, rzeczywiście wyglądał jakby wyszedł wprost z zakładu krawieckiego.
— Zabawna historia. — Podrapał się po karku. — Szukałem kogoś, a wygląda na to, że sam jestem zgubiony. Sokół wielki jak dzik wystraszył mojego
konia.
— Oho! — W głosie eremity zabrzmiała nutka zdziwienia, ale też podziwu.
— Wiem, o które ptaszysko chodzi, zamieszkuje puszczę od niedawna.
— Czy mógłbyś… — Higo zeskoczył z konia, stając twarzą w twarz z nieznajomym. — Wskazać mi drogę do domu? Potrzebuję dostać się do...
— Może i mieszkam pod kamieniem, ale to nie znaczy, że nie wiem, co się
dzieje na świecie dookoła — dobiegł głos zza maski. — Jest tylko jeden młody
szlachcic w okolicy i to ty nim jesteś. A może się mylę?
Higo pokręcił głową. Z jakiegoś powodu było mu wstyd. Czemu czuł zakłopotanie samym brzmieniem słów obcego?
— Chodźmy. — Zamaskowany mężczyzna skinął na niego wolną ręką. —
Wyprowadzę cię, inaczej będziesz mi się tu błąkał bez końca. A w lesie czają
się różne, zdumiewające stwory.
Oczywiście Higo zapytał go, jakie stwory ma na myśli. Nie uzyskał odpowiedzi. Zaczepiał zamaskowanego kilkakrotnie, tamten jednak milczał. Mniej
więcej po godzinie szybkiego marszu las zaczął się przejaśniać, a za jeszcze
godzinę wyszli nagle na szeroką, piaszczystą drogę. Na zakręcie, na niedużym
pagórku stała bezimienna kapliczka, z wizerunkiem lisiego pyska. Pod nią, na
ziemi, ktoś poustawiał starannie ozdobione talerze i misy z pokarmem. Mnich
zamruczał.
— Okoliczni chłopi je tu zostawiają — wytłumaczył i były to pierwsze
słowa, jakie wypowiedział od dłuższego czasu. — Jakoś od miesiąca.
— A do nas akurat wtedy przesta… — zaczął Higo, przypominając sobie
niepokojący brak cyklicznych pochodów. Przerwał. Różne fragmenty układanki zaczęły wpasowywać się we właściwe miejsca. — Bo „on wrócił”. Czy
istnieje szansa, byś mi powiedział, kim jest „on”? Wygląda na to, że jestem jedyną nieświadomą osobą w okolicy — Ostatnie zdania skierował w stronę eremity. — Masz lisią maskę. To lisia świątynia. Moja matka nienawidzi lisów.
Nie dam sobie wmówić, że to się nie łączy.
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— Łączy się — łaskawie potwierdził nieznajomy. — Ale nie mogę ci zdradzić w jaki sposób.
— A kto w takim razie może? — zirytował się młody panicz.
Zamaskowany mężczyzna gwałtownie wzruszył ramionami. Spod kaptura
wysunęło się pasmo długich, srebrzystych włosów.
— Kiedy sobie zasłużysz, dowiesz się — odpowiedział. — Może powie ci piekarz, a może córka kowala. A może powinieneś zapytać swej rodzicielki. Jeśli
pojedziesz na prawo — machnął ręką — trafisz do starego młyna na rzece. Stamtąd wiedzie droga do wsi, gdzie powiedzą ci, jak jechać dalej, by dotrzeć do domu.
— To chyba strasznie okrężna trasa — zauważył Higo, wskakując na konia.
— Ale i tak dziękuję ci za pomoc. Poświęciłeś sporo swojego czasu, by pomóc
obcemu. Jak mogę ci się odwdzięczyć?
— Odwdzięczyć? — dobiegł go zaskoczony głos zza maski. Przez chwilę
panowała cisza. — Chyba wystarczy mi świadomość, że panicz jest moim dłużnikiem. Będę o tym pamiętał.
— Ja też — przyrzekł Higo. — Bywaj!
Zawołał i ruszył przed siebie. Dopiero później zorientował się, że nie zna
imienia zakapturzonego samotnika. No trudno, dowie się w domu. Stara kucharka była prawdziwą plotkarą, na pewno mu powie.
Udał się do niej następnego dnia. I powiedziała mu nawet więcej, niż oczekiwał.
— Ach, Kitsune, stary wyga — zachichotała, jakby miała lat szesnaście, a nie
sześćdziesiąt. — Nie było go, ale rzeczywiście wrócił. Miał trochę… boskich
problemów, ale w końcu kto ich nie ma, wszyscy żyjący popełniają błędy.
— Czym… — Higo zastanowił się. — Czym właściwie się zajmuje?
— A tam, wszystkim po trochu. — Kobieta machnęła dłonią. — Panuje nad
pogodą. Dogląda żniw. A czasami, jak ma dobry nastrój, chodzi po polach i własnoręcznie płoszy wrony, by plony były udane i bogate. I powiem paniczowi,
że w całym swoim życiu nie widziałam nic piękniejszego. — Wyraźnie się rozmarzyła. — Poza tym morduje kurczaki po wsiach, bo bardzo nie lubi chodzić
głodny.
— Ta kapliczka — zorientował się Higo.
— Tak, tak, zostawiamy mu dary, wtedy nie robi szkód. A właśnie, bym
zapomniała. — Podbiegła do garnka i zajrzała do środka. — Muszę panicza
przeprosić, ale rosół doszedł i trzeba zawieźć lisowi obiad. Wreszcie się uspokoił i nie niepokoi kurczaków po grzędach, bo stawało się to już nie do zniesienia.
— Ja zawiozę — wyrwało się Higo. Wcale nie zamierzał tego robić. Jakoś
tak, samo wyszło. — Ja… wiem już, gdzie to jest.
— Nie chcę panicza kłopotać…
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— To też moje kurczaki i mój dom. Jak jeden rosół ma przynieść spokój
mieszkańcom, to wręcz mój obowiązek — brnął Higo, coraz bardziej zdumiony. Pierwszy raz w życiu czuł się na miejscu. I potrzebny. Poza tym miał
nadzieję, że spotka tego Kitsune. Choć przypuszczał, że już to zrobił, tylko
wtedy o tym nie wiedział. Westchnął. Będzie się musiał nauczyć wielu rzeczy,
i to nauczyć się szybko.
Pojechał pod kapliczkę, zostawił podarunek i czekał, ale lis, w żadnej ze
swych postaci, nie wyszedł z lasu. Higo wracał do domu w ciemnościach, przeklinając na czym świat stoi.
To było kilka dni temu. Teraz był piękny, słoneczny dzień i gdyby nie odgłos tłuczonych naczyń i krzyków dochodzących z domu, można by nawet
uznać go za sielankowy. Lokaj nadal czyścił buty.
Higo podniósł na niego wzrok. Znudziło mu się już to bezproduktywne
siedzenie.
— Masz szczotkę? — zapytał.
Mężczyzna popatrzył na niego zdziwiony. Przecież trzymał ją w ręce.
— Słucham, paniczu?
— Czy masz jakąś drugą szczotkę? — powoli powtórzył Higo. — Czuję się
przy tobie bezużyteczny. Nigdy nie pastowałem własnych butów. Najwyższa
pora, żebym zaczął — dodał. — No co tak patrzysz? Sam powiedziałeś, że nadszedł wiatr zmian.
Wysoki, chudy mężczyzna, z trudem ukrywając uśmiech na twarzy, podał
eleganckiemu młodzieńcowi szczotkę i szmatę.
— To jak się to robi?
Lokaj pokazał.
Panicz spróbował.
Po chwili na schodkach rozlegał się tylko miarowy, dziwnie uspakajający
dźwięk pastowania. I gwizdanie. Lokaj, zadowolony jak nigdy, świstał jakąś
skoczną, ludową melodię.
***
Pustelnik zajęty był zaglądaniem do garnków przy kapliczce. Z uznaniem
stwierdził, że pozostawiony rosół zawierał w sobie całą i to pokaźnych rozmiarów kurę, kiedy na najbliższej gałęzi wylądowała olbrzymia sokolica. Podparł się pod boki i popatrzył na nią krytycznie. Spod kaptura wystawała pociągła, jasna twarz, okolona srebrnymi włosami. Zmrużone oczy i lekko zadarty
nos sprawiały, że fizjonomia mężczyzny była łudząco podobna do tej, jaka prezentowała się na odłożonej na trawę masce.
— Tylko nie mów, że się rozmyśliłaś. Mówiłem, że to działa w jedną stronę
— powiedział w stronę drapieżnika.
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Ptak przechylił główkę.
— Nie po to dostałaś skrzydła, żeby siedzieć mi teraz na głowie. Ja tu zostaję — dodał, schylając się nad garnkami. — I tym razem nigdzie się nie wybieram. Będę miał na wszystko oko. No już, już. Uciekaj.
Ptak spoglądał na niego przez chwilę, mrugając od czasu do czasu. Wreszcie krzyknął i zerwał się z gałęzi, wznosząc się wyżej i wyżej, zataczając coraz
szersze koła nad usianą polami okolicą. Wiatr śpiewał o podróży.
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