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Samotny krzyżowiec. Miecz Salomona to debiut literacki Marka Orłowskiego, pasjo-

nata historii średniowiecza i zabytkowej broni. Utwór zaczyna się od aż dwóch prologów, 

w których czytelnik poznaje opowieść o tajemniczym śnie króla Salomona – widzi on spa-

dający z nieba meteoryt i wykonany z niego niezwykły miecz. Wysyła zatem swoich ludzi, 

by odnaleźli pozaziemską skałę i zanieśli ją do żyjącego na odludziu w górach mistrza ko-

walskiego, który według plotek jest może nawet nefilim, czyli – według lokalnych podań 

– potomkiem demonów. Gdy kończy wykuwać miecz, próbuje mu go odebrać opętany ob-

sesją miejscowy. W szaleńczej walce zabija kowala, a ten ostatni przeklina oręż po wsze 

czasy. Każdy, kto go dobędzie, będzie musiał przelać krew... Drugi prolog opowiada zaś o 

powstaniu zakonu Templariuszy – grupa rycerzy rusza na pomoc karawanie starców w 

białych szatach, którzy zostali napadnięci przez beduinów. I mimo że przybyli za późno, 

jeden z umierających zdołał jeszcze przekazać im sekret lokalizacji Arki Przymierza i 

ogromnego skarbu króla Salomona. 

Główny wątek fabularny poświęcony jest tytułowemu samotnemu krzyżowcowi, 

czyli Rolandowi de Montferrat, zwanemu Czarnym Rycerzem od koloru, w który jest zaw-

sze przyodziany. Czytelnik ma na jego temat bardzo mało informacji, dopiero z biegiem 

wydarzeń autor wprowadza retrospekcje z jego młodzieńczej przeszłości, dzięki czemu 

wiemy, po kim nosi czerń i za co pokutuje. Roland zawsze znajduje się w centrum wyda-

rzeń i jest właściwie pretekstem do wędrówki po Królestwie Jerozolimskim i jego okoli-

cach – w 1187 roku uczestniczy w bitwie pod Hittin, gdzie sam Saladyn darowuje mu ży-

cie, potem wydaje rozkazy flocie w Tyrze podczas ataku muzułmanów, wreszcie zostaje 
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wysłany z tajną misją do przywódcy legendarnych zabójców, zwanego Starcem z Gór. Sta-

rałam się tego bohatera polubić. Jednak czytelnik ma za mało informacji na jego temat, co 

czyni postać zbyt tajemniczą, a zarazem jest tak doskonała we wszystkim, co robi, że spra-

wia wrażenie kogoś nieludzkiego. Znacznie lepiej udało się autorowi sportretować Sala-

dyna, legendarnego przywódcę muzułmańskiego, sułtana Egiptu. W taki sposób przybliża 

jego sposób myślenia i zachowania, że łatwo jest zrozumieć, czemu był uważany za czło-

wieka wyprzedzającego swoje czasy. 

Miłośnicy historii, bitew i analiz strategicznych nie będą zawiedzeni – autor tak 

ciekawie opisuje wojenne zmagania i celnie analizuje strategiczne przyczyny zwycięstw i 

porażek, że wciągnie nawet laika. Ta książka jest w głównej mierze właśnie powieścią hi-

storyczną, z elementami powieści przygodowej i fantasy. Mam jednak wrażenie, że autor 

nie był się w stanie zdecydować, który z tych gatunków pisze, bo przeplata je dość swo-

bodnie i nierównomiernie. Utwór jest napisany przystępnym, współczesnym językiem, z 

elementami stylizacji w dialogach i cytatami z Biblii i Koranu. Z ciekawostek językowych 

możemy dowiedzieć się na przykład, jak w średniowieczu nazywano niektóre szlachetne 

kamienie. Jednak sama kompozycja powieści jest dość luźna – każdy rozdział to slajd z 

innego miejsca, z przeskokami czasowymi w głównym wątku wynoszącymi nawet dwa 

lata. Akcja nie posuwa się do przodu równomiernie, a szkoda, bo liczyłam, że Arka i miecz 

odegrają centralną rolę już od samego początku. W rozdziale siódmym autor zostawia nas 

za to w straszliwym momencie, gdy główny bohater może zaraz pożegnać się z życiem. 

Mam wrażenie, że ta książka była pisana trochę technikami stosowanymi we współcze-

snych serialach telewizyjnych – każdy rozdział to odrębny odcinek, a na koniec sezonu 

(tu: pierwszego tomu) serwuje się nam straszliwy cliffhanger. 

Podsumowując, jest to całkiem udany debiut, pozycja obowiązkowa dla miłośni-

ków historii, strategii bitewnych i rycerskich potyczek. Warto po nią sięgnąć choćby po 

to, by poznać autorską wizję postaci Saladyna. Liczę na to, że bohater w drugim tomie 

stanie się bardziej trójwymiarowy, a fabuła oprócz bogatego aspektu historycznego zao-

feruje dobrą przygodę z rycerzem Rolandem.   

 


