
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2015, nr 1 (48) 

 

Anika Radzka-Nowaczewska 

Krzyżowiec 007* 

 

Ścieżki przeznaczenia to drugi tom przygód samotnego krzyżowca Rolanda z 

Montferratu, który pod koniec pierwszej części miał zginąć spadając w przepaść z murów 

zamku muzułmańskich asasynów. Jednak dzięki nadzwyczajnej sile i szczęściu udało mu 

się chwycić wystającej skały i podciągnąć z powrotem na mury. Stoi przed nim nie lada 

wyzwanie – wydostanie się z legendarnej, nieustannie patrolowanej górskiej twierdzy 

Starca z Gór. Podczas ucieczki w jednej z sal zamku uwagę rycerza przykuwa niezwykły 

miecz z rubinem, który sprawia wrażenie, jakby pulsował dziwną mocą i obniżał 

temperaturę wokół siebie. 

Tymczasem grupa Templariuszy wyrusza z ładunkiem złota i Arką Przymierza - 

opłatą za zabicie Saladyna - na spotkanie groźnym zabójcom. Jeśli legendarna relikwia 

dostanie się w ręce przywódcy asasynów, zyska on ogromną, niepowstrzymaną moc – 

władzę nas światem demonów. Jedynie Czarny Rycerz stoi mu na drodze... Jednak czy 

samotnie zdoła przechytrzyć tak doświadczonego przeciwnika, mającego na swe rozkazy 

armię bezwzględnie lojalnych, śmiertelnie niebezpiecznych wojowników?  

Drugi tom powieści o Rolandzie ma inny od pierwszego sposób prowadzenia 

historii – tym razem wydarzenia następują po sobie chronologicznie, nie dzieli ich kilka 

lat przerwy, jest mniej zdarzeń historycznych, a w centrum akcji znajduje się niezmiennie 

tytułowy samotny krzyżowiec. Dominującym gatunkiem jest tu zdecydowanie powieść 

przygodowa – wyczyny rycerza przypominają jako żywo ciągłe wpadanie w tarapaty i 

wydostawanie się z nich w stylu Indiany Jonesa czy też Jamesa Bonda. Przy czym Roland 

radzi sobie w każdej sytuacji – od naciągnięcia ogromnego łuku, przez ucieczkę z 

ufortyfikowanej twierdzy w górach, zjazd na linie, upadek z wysokości do rwącej rzeki, po 

przeprowadzenie improwizowanej operacji, polegającej na wyciągnięciu strzały z 
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brzucha dziecka. Jedynie Starzec z Gór jest przeciwnikiem, który może powstrzymać 

honorowego bohatera.  

Nowym motywem w tej części powieści są elementy nadprzyrodzone – z opowieści 

muzułmańskiego wieszczka dowiadujemy się, że według księgi Henocha w dawnych 

czasach po świecie chodziły demony, takie jak Azazel, a z ich związków z ludzkimi 

kobietami narodzili się nefilim. Co istotne, to właśnie jeden z nich wykuł tak istotny w 

powieści miecz Salomona. A ponieważ Bóg nie mógł pozwolić, by demony stąpały po 

ziemi, zesłał potop, aby ją oczyścić. Unicestwił w ten sposób cielesne powłoki złych istot, 

ale nie ich duchy. W rezultacie synowie Azazela, Lilith i inne demony żyją w innych 

światach, światach obok, niewidocznych i niedostępnych dla zwykłych ludzi. I tak się 

składa, że Starzec z Gór zna przejście do jednego z tych światów... 

Warto zapoznać się z komentarzem odautorskim na końcu powieści – Marek 

Orłowski uchyla rąbka tajemnicy dotyczącej swoich inspiracji, między innymi wspomina 

o chansons de geste, z których zaczerpnął pomysł na głównego bohatera. Co ciekawe, 

autor własnoręcznie wykonał też mapę i ilustracje wewnątrz książki.  

Niestety, mimo zawrotnego tempa i nieoczekiwanych zwrotów akcji, nadal nie polu-

biłam głównego bohatera. Jest po prostu zbyt silny, prawy i doskonały, sam agent 007 czy 

Starlord nie powstydziliby się jego pomysłów i umiejętności. Ci dwaj ostatni mają jednak 

jakieś wady, dzięki czemu są bardziej trójwymiarowi i wiarygodni. Może w zapowiada-

nym trzecim tomie bohater nabierze wreszcie rumieńców?   

Podsumowując, autorowi nie można odmówić lekkiego pióra i zgrabnych stylizacji 

językowych, dzięki czemu książkę czyta się szybko i całkiem przyjemnie. Jednak zbyt do-

skonały główny bohater i typowo filmowe sceny akcji z jego udziałem pozostawiają uczu-

cie niedosytu. Polecam tę pozycję czytelnikom, którzy mają ochotę na lekką powieść przy-

godową w filmowym stylu, z jednym wszechmocnym głównym bohaterem i historią wo-

jen krzyżowych w tle. I z obowiązkowym cliffhangerem na końcu... 

 


