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Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Sześć dni zostanie dla ludzi. Ale Patrol znów ratuje świat* 

Przed stu laty Nikołaj Bierdiajew pisał o rosyjskiej duszy, że jest pełna pokory, 

choć niechętna do ofiarności i dyscypliny; że łatwo grzeszy, ale i wyraża skruchę; że jest 

świadoma marności wobec Boga, jak i z natury introwertyczna oraz skryta. Co więcej 

dusza rosyjska jest duszą tułacza, który celu wędrówki upatrując poza światem, nieus-

tannie miota się pomiędzy pogańskim chaosem a apokaliptycznymi pragnieniami Abso-

lutu. I choć współcześni historycy i myśliciele rosyjscy odrzucają poglądy Bierdiajewa, 

uznając je za zupełnie nieprzystające do dzisiejszych czasów, to nie można mu odmówić 

umiejętności budowania atmosfery.  

W ten mistyczno-apokaliptyczny klimat doskonale wpisuje się cykl urban fantasy 

Patrole autorstwa Siergieja Łukjanienko. W dobrze znanym nam XXI wieku, gdy nasto-

latki czekają na nową płytę Justina Biebera czy One Direction, a dorośli martwią się o to, 

czy pieniędzy wystarczy do przysłowiowego „pierwszego”, dzieją się rzeczy znacznie 

ważniejsze i bardziej decydujące dla losów świata niż kolejna wojna albo katastrofa na-

turalna. Równolegle do dostrzeganej przez nas rzeczywistości istnieje bowiem nieod-

gadniony Zmrok, a oprócz zwyczajnych ludzi na świecie żyją Inni – istoty posiadające 

nadprzyrodzone zdolności, z których część powzięła misję utrzymywania równowagi 

między Światłem i Ciemnością. Gdyby nie oni, równowaga zostałaby zaburzona. W do-

datku w ramach istniejącego już tysiąc lat traktatu działa Dzienny i Nocny Patrol, więc 

obydwie siły patrzą sobie nawzajem na ręce. Na szczęście my, zwyczajni śmiertelnicy, 

nie musimy martwić się takimi rzeczami i możemy spać spokojnie, gdy „patrolowi” zaj-

mują się ratowaniem świata.  

 

* Recenzja książki: Siergiej Łukjanienko, Szósty Patrol [Шестой Дозор], przekł. Ewa Skórska, Warszawa: 
Wydawnictwo MAG 2015, ISBN: 978-83-7480-547-6, ss. 348. 
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Potencjalny Armagedon skupi się oczywiście na jednym nieszczęśniku, Antonie 

Gorodeckim – Jasnym Innym pilnującym, aby Ciemność nie złamała warunków umowy i 

nie naruszyła równowagi. Czytelnicy mieli okazję poznać go po raz pierwszy w Nocnym 

Patrolu, a w szóstym tomie cyklu Anton jest już doświadczonym i wprawnym magiem, 

doskonale obeznanym z niuansami swojej pracy – w tym z biurokracją, jaka wiąże się z 

funkcjonowaniem obydwu Patroli. Zmienił się, dojrzał i dorósł do swojej misji – a to 

bardzo dobrze, bo idealizm w jego pracy nie jest wskazany. Oprócz wspaniałej kariery 

ma kochającą rodzinę: żonę Swietłanę (również Inną służącą w Patrolu) i córkę Na-

dieżdę – czarodziejkę Absolutną, a więc mającą teoretycznie nieograniczoną moc i zdol-

ną do mierzenia się z każdym Innym na świecie, poza tym zaś będącą zupełnie zwy-

czajną czternastolatką, która czeka na nową płytę ulubionego artysty i umawia się z 

chłopakiem niekoniecznie pasującym według jej ojca do wizerunku przyszłego zięcia.  

Dość ustabilizowanym życiem Gorodeckich wstrząsa seria tajemniczych ataków 

na ludzi w Moskwie, bo właśnie tam toczy się akcja Szóstego Patrolu. Podobnie jak w 

poprzednich tomach cyklu, również i w tym wszystko zaczyna się od Ciemnych łamią-

cych warunki traktatu. Tym razem niezarejestrowany wampir atakuje ludzi, ale ich nie 

zabija, co jest raczej nietypowe dla tych istot. Okazuje się, że działa według schematu, 

próbując przekazać wiadomość Antonowi, a ten musi rozwiązać zagadkę, zanim zginie 

więcej osób. Tymczasem wszyscy prorocy na świecie wieszczą nadchodzący Armagedon. 

Gorodecki ma bardzo niewiele czasu, by zrozumieć swoją rolę i zapobiec katastrofie. 

Sam na pewno nie podoła  zadaniu, bo proroctwo wyraźnie mówi o tajemniczym „Szós-

tym Patrolu”, a wszyscy wokół nabierają wody w usta – albo faktycznie nic nie wiedzą. 

Zagrożenie rośnie, grunt pali się pod nogami, zaś tajemnicza siła zdaje się nastawać na 

jego rodzinę… 

Przelane nie na darmo, spalone nie na próżno. Nadszedł pierwszy czas, dwóch stanie w ciele i 

otworzą drzwi... Trzy ofiary za czwartym razem; pięć dni zostanie dla Innych, sześć dni zostanie 

dla ludzi. Dla tych, którzy staną na drodze, nie zostanie nic. Szósty Patrol jest martwy. Piąta Siła 

zniknęła. Czwarta nie zdążyła. Trzecia Siła nie wierzy, druga Siła się boi, pierwsza jest zmęczona1.  

Trzeba przyznać Łukjanience, że do świata jego powieści wkracza się z łatwością 

i trudno się od niego oderwać. Zmrok od razu nas pochłania, a przygody Jasnych i 

 

1 Tamże, s. 77  
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Ciemnych toczących ze sobą kilkusetletnią grę o wpływy są niezwykle wciągające. 

Wyraziści bohaterowie są jednocześnie barwni i bardzo ludzcy, z całym bagażem wad i 

doświadczeń, jakie może posiąść ktoś, kto przez całe stulecia zmaga się z trudną misją 

walki o utrzymanie równowagi między antagonistycznymi siłami. Są zgorzkniali, cyni-

czni, zabawni, niejednoznaczni, rozdarci. Każdy z nich ma swoją historię, dźwiga emocjo-

nalny bagaż, chowa skryte urazy. Niektórzy przeżyli osobiste tragedie. W szóstym tomie 

serii, choć wierni czytelnicy zdążyli już doskonale poznać większość z nich, nadal można 

dowiedzieć się kilku zaskakujących rzeczy. A nowi czytelnicy, dla których ten tom będzie 

pierwszą przygodą z cyklem (lub autorem), z pewnością zapragną poznać bohaterów 

lepiej. 

Szósty Patrol nie zaskakuje w stosunku do reszty serii zbyt wieloma rozwiązania-

mi, ale nie można tej pozycji nazwać wtórną. Łukjanienko stosuje znany swoim czytelni-

kom, sprawdzony sposób prowadzenia narracji, w której akcja pędzi wartko, przeplata-

na jedynie gdzieniegdzie refleksjami bohatera (dywagacje nad tolerancją dla – nomen 

omen – inności w paryskiej taksówce są przezabawne, podobnie rozważania nad syste-

mem organizacji pracy w obydwu Patrolach, gdy Anton podkreśla, że pracują całą dobę 

w systemie zmianowym, a nadgodziny są płatne, choć jeszcze nie ma związków zawodo-

wych). Ironia i sarkazm są wszechobecne, bo i trudno sobie wyobrazić istnienie tajnych 

agencji stojących na straży odwiecznego porządku inaczej niż w krzywym zwierciadle. 

Co więcej, autor przeplata historie o Innych elementami folklorystycznymi i baśniowy-

mi, serwuje porcję wierzeń o wampirach i bawi się różnymi konwencjami. Dowolnie łą-

czy wiele elementów tradycji i popkultury, tworząc wybuchową, ale sprawdzoną mie-

szankę.  

Tutaj wszystko się miesza i przenika: ludzie pracują dla Ciemnych jako analitycy i 

specjaliści od public relations, stare wiedźmy uczą dzieci w przedszkolach i powołują 

swoją Prababcię podczas Konklawe dzięki magicznemu drewnianemu fallusowi zwane-

mu Kiełkiem, a bezcennym skarbem wampirów jest „kawałek wytartej świńskiej skóry z 

klamrą z brązu”2, który pozwala im raz dziennie poczuć smak normalnego jedzenia. I 

choć brzmi to niewiarygodnie – i nawet „kandydaci” na wampiry nie chcą w to wierzyć – 

wampir po kilkusetletniej krwistej diecie jest w stanie oddać bardzo wiele za talerz ka-

szy manny z konfiturą wiśniową. Są też istoty i byty, które trudno zaklasyfikować, a ich 

 

2 Tamże, s. 220. 
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rola w walce między siłami Światła i Ciemności jest – przynajmniej początkowo – niejed-

noznaczna. Autor wyjawia nieco więcej na temat Zmroku, a także zezwala na powrót do 

odwiecznej gry niektórym bohaterom, z którymi przyszło nam się pożegnać w poprze-

dnich tomach. Dzięki temu zamyka zgrabnie wiele wątków, a cała historia rozpoczęta w 

Nocnym Patrolu zatacza koło, co nakazuje sądzić, że Szósty Patrol jest już ostatnią częścią 

serii, która rozrosła się nieco bardziej, niż początkowo przewidywano. I trudno poczyty-

wać autorowi za złe, że wykorzystał potencjał swojego najsłynniejszego cyklu i przedłu-

żył go o dwa tomy.  

Solidny poziom, wartka akcja, mnóstwo wątków sensacyjnych (zniknęły misterne 

intrygi z poprzednich tomów, ale to akurat nie zaszkodziło), ciekawy, choć sprawdzony 

pomysł na fabułę, zaskakujące i odważne zakończenie – Szósty Patrol nie rozczaruje 

stałych czytelników i przypadnie do gustu nowym. Książkę czyta się bardzo dobrze i 

trudno oderwać się od lektury, co z pewnością jest w dużej mierze zasługą świetnego 

przekładu Ewy Skórskiej. Niestety wydawca nie postarał się przy korekcie – w tekst 

wkradły się literówki, które wychwyci nawet mniej wprawne oko. Psują one przyjem-

ność płynącą z lektury i dowodzą niestarannej redakcji tekstu, jak choćby w zdaniu: „I na 

tym właśnie polega problemu, z którym masz bezpośredni związek”3, gdzie ewidentnie 

zabrakło „sedna” lub zostało ono usunięte.  Miejmy nadzieję, że to jedynie wypadek przy 

pracy i możemy oczekiwać, że w przyszłości Wydawnictwo MAG zapewni swoim czytel-

nikom wyłącznie najlepszej jakości wydania.   

 

 

 

 

 

 

3  S. 287 


