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Mistrz w opałach

 

 Cuda i Dziwy Mistrza Haxerlina autorstwa Jacka Wróbla to zbiór dziewięciu hu-

morystycznych opowiadań fantasy, których głównym bohaterem jest Mistrz Haxerlin, 

obwoźny handlarz nie do końca magicznych przedmiotów, z fachowo podrobioną 

licencją Collegium Magicum. Z tego też powodu na rozstawienie swojego kramiku stara 

się wybierać miejsca na prowincji, gdzie nie ma przedstawicielstwa magów, albo też 

niedawno zmieniła się władza, nie będzie więc zbyt szybko rozpoznany. Niestety, 

spokojny handel nie jest bohaterowi dany, gdyż dokładnie w każdym miejscu, w które 

przybywa, czekają na niego nie lada kłopoty. I tu dochodzimy do jednej z mocniejszych 

stron książki – niezwykła pomysłowość autora w kwestii tarapatów, z jakich musi się 

wyplątać nieposiadający żadnych magicznych mocy Haxerlin, jest naprawdę godna 

podziwu.  

 I tak w pierwszym opowiadaniu, Nie wszystko złoto, co się świeci, tytułowy 

bohater przekonuje się, że uraza syna barona Ekharta, który nabył od niego trefny 

artefakt, jest nadal żywa, i w ramach ratowania swojej skóry przyjmuje misję odbicia 

przepięknej nimfy z rąk burmistrza w niedalekim Pękowisku. Jako że pomysłowości mu 

nie brakuje, postanawia przebrać lokalnego wieśniaka za rozpoznawanego powszechnie 

bohatera Kordaka, aby wykorzystać go jako argument przetargowy w negocjacjach. 

Argument musi się jednak nauczyć swojej kwestii, co nie idzie mu zbyt łatwo, na domiar 

złego na miejscu okazuje się, że nimfa została porwana... To opowiadanie wprowadza 

bohatera i wstępnie go charakteryzuje, pokazuje też specyficzny rodzaj poczucia 

humoru oraz ironię obecne w całym utworze.    

 
 Recenzja książki: Jacek Wróbel, Cuda i Dziwy Mistrza Haxerlina, Genius Creations, Bydgoszcz 2015,  ISBN: 

9788379950256, s. 367. 
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 Drugie i siódme opowiadanie, odpowiednio Monopolista i Śpiew przez łzy, to 

najsłabsze utwory w tym tomie – pierwsze jest bardzo krótkie i w gruncie rzeczy bardzo 

współczesne, a rozwiązanie zdecydowanie niebohaterskie i niehonorowe. Drugie z nich 

zupełnie nie przypadło mi do gustu – historia jest zbudowana w tak dziwny i chaotyczny 

sposób, że aż traci sens, a dodatkowo nie byłam w stanie zmusić się do śmiania się z 

bojówek natzistów (tak, natzistów właśnie, nie jest to żadna literówka). I tu znów 

przesłanie jest w gruncie rzeczy bardzo negatywne – że pozory są najważniejsze. Oba 

utwory przedstawiają bardzo smutną prawdę o wartościach współczesnego świata.        

 Trzecia pozycja tomu, zatytułowana Succi vitalis, zastaje mistrza Haxerlina z 

beczkami pełnymi nielegalnego szałwotrawiu, dokładnie w momencie, gdy w mieście 

ogłoszono kwarantannę i zamknięto wszystkie wrota. Wspomniana roślina, oprócz 

zawrotnej ceny na czarnym rynku, ma jedną zasadniczą wadę – gdy trochę poleży, 

zaczyna niemożebnie śmierdzieć... Mistrz nie ma więc wyboru i zgłasza się na ochotnika 

do pomocy w jak najszybszym rozwiązaniu problemu tajemniczej zarazy, zwanej 

fedurem, która dotyka tylko mężczyzn, pozbawiając ich tytułowych succi vitalis. A 

sytuacja jest poważna, bo z rady miejskiej ostał się tylko jeden młody urzędnik. I wcale 

nie jest tak nieporadny, jak ocenia go Haxerlin... Tu plus dla autora za ciekawe śledztwo, 

nieoczekiwane zwroty akcji i zgrabne wzmacnianie napięcia i grozy. Zdecydowanie 

jedno z ciekawszych opowiadań, momentami przypominających klimatem utwory 

Sapkowskiego.  

 Większe związanie Hatecrafta, opowiadanie numer cztery, jest jednocześnie 

jednym z najzabawniejszych utworów. Gdy Haxerlin niezwykle barwnie rozwodzi się 

nad zaletami Łopaty Skarbu na rynku w Kampfsalat, następuje nieoczekiwany wybuch w 

domu burmistrza i cały utarg oczywiście trafia szlag. Mistrz zostaje poproszony o 

niezwłoczne zbadanie sprawy, i poci się ponad miarę, ustalając, że wybuch był z 

pewnością magiczny, a wywołała go istota posługująca się ogniem. Szybko okazuje się, 

że był to demon, gdyż to właśnie jego odłamany róg pozostał na miejscu eksplozji. 

(Warto tu wspomnieć, że róg to pierwszy i ostatni prawdziwy artefakt, który miał w 

rękach protagonista.) Na domiar złego znika gdzieś Jeremy, jedenastoletni syn 

burmistrza, a wszystkie tropy wskazują, że śmiertelnie niebezpieczny stwór porwał 

chłopaka. Prawda okazuje się jednak dużo bardziej skomplikowana, a przesłanie tego 

utworu skierowane jest do nazbyt pobłażliwych rodziców.  
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 ...aż po grób opisuje historię misji odebrania złotego pierścienia dziwnie 

spokojnemu przeorowi zakonu Litościwych, który złożył śluby milczenia i nie 

porozumiewa się ze światem w żaden sposób. Tym razem do Mistrza dołącza 

barbarzyńca, który udaje się na tradycyjne polowanie, by wykazać się swym męstwem. 

Jego celem jest Ciubaka, czyli przedstawiciel zupełnie nieagresywnej, za to owłosionej  

rasy, która zamieszkuje Tęczową Osadę Radości. Haxerlin, chcąc niechcąc, musi go 

przyjąć na swój wóz, bo takie są miejscowe zwyczaje. Bohater szybko wpada na pomysł 

jak połączyć wykonanie obu misji... I znów okazuje się, że prawdziwa magia istnieje, 

omija tylko szerokim łukiem tytułowego Mistrza. To opowiadanie to czysty 

postmodernizm – łączy wiele znanych popkulturowych wątków, zapewniając przy tym 

rozrywkę, ale nie dopatrywałabym się w nim żadnego głębszego przesłania.  

 Mapa skarbu to pastisz bohaterskiego questa, z trzema próbami – siły, męstwa i 

rozumu, których rzecz jasna nie da się za żadne skarby przejść bez sprytu Mistrza 

Haxerlina. Ten utwór to hołd dla stylu Terry'ego Pratchetta, choć poziom absurdu i 

abstrakcji jest tu zdecydowanie wyższy. Przy czytaniu tego opowiadania należy odwiesić 

powagę i logikę na najdalszy kołek.  

 Valdursgate wzbudziło we nie mieszane uczucia – z jednej strony nawiązanie do 

kultowej, znakomitej gry komputerowej Baldur's Gate jest interesujące, z drugiej 

zdecydowanie wolę grać, niż czytać o przedzieraniu się chaotycznie skleconej drużyny 

przez lochy. Smaczku dodaje tu fakt, że Mistrz Haxerlin został oszukany w trakcie gry w 

karty przez swojego długoletniego przyjaciela, przez co dostaje stanowisko maga – 

przywódcy drużyny, która ma zgłosić się do przetargu w eksploracji świeżo odkopanego 

grobowca Valdura. Mamy tu do czynienia z wszelkimi stereotypami dotyczącymi 

drużyny RPG, czy eksplorowaniem podziemi pełnych pułapek, pająków, goblinów itd. 

Najciekawszym elementem jest zdecydowanie punkt kulminacyjny – czyli to, jaką 

zaskakującą prawdę drużyna odkrywa w komnacie z grobowcem. Nie zdradzę 

oczywiście, co znalazła.  

 Ostatnie opowiadanie powinno być mocniejszym uderzeniem, szerszym 

zarysowaniem intrygi – i tak właśnie jest. Evangelizacja opowiada historię o dawnym 

znajomym Haxerlina, który ma nieco inny punkt widzenia na magię, niż pozostali 

czarodzieje – jest zwolennikiem teomagii, czyli, innymi słowy, uważa, że użytkownicy 

magii mogą zostać bogami i do tego właśnie zmierza... Czy Haxerlinowi, który zostaje 

uwięziony i ma zostać przykładowo spalony na stosie, uda się go powstrzymać?  
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 Warto skupić się na samym głównym bohaterze – dla mnie jest antywiedźminem 

w każdym tego słowa znaczeniu. Po pierwsze – jest niski i gruby, nosi od dziesięciu lat tę 

samą, fioletową szatę z klepsydrą i księżycem. Po drugie, dba tylko o siebie i swój 

interes, chce mieć święty spokój i zarabia na życie oszukując innych. Jego główną, 

wybitną cechą jest spryt – tylko dzięki niemu udaje mu się przetrwać wszelkie tarapaty 

– kieruje nim zatem nic więcej jak tylko instynkt przetrwania. Gdy ma wybór – pomóc 

nadprzyrodzonej istocie w kłopotach opuścić miasto, albo sam z niego wyjechać z 

kontrabandą, zostawia dziewczynę na pastwę losu i wybiera siebie. Mówi, że pozory są 

najważniejsze. Ale może to znak naszych czasów – jakie czasy, taki bohater? 

Średniowieczna sceneria fantasy jest w tym utworze tylko pretekstem do 

przedstawienia niezbyt optymistycznych wniosków na temat współczesności.   

 Drugim, poza bohaterem, najważniejszym elementem w tym tomie opowiadań 

jest humor. Przede wszystkim będzie on zrozumiały tylko dla osoby dobrze 

zaznajomionej z popkulturowymi elementami fantastycznymi – np. Gwiezdnymi 

Wojnami i szykiem zdania mistrza Yody, włochatymi Wookie (tu Ciubaki), Grą o tron – tu 

jako Gra o prom, siedmiu flisaków walczących o spuściznę po ojcu, kreskówką He-man – 

w tym świecie popularne są Miecze Posępnego Czerepu. Cuda i Dziwy Mistrza Haxerlina 

to w gruncie rzeczy jeden wielki postmodernistyczny collage, pastisz bohaterskiego 

fantasy – wiedźmin zachowałby się dokładnie odwrotnie dokonując wyborów na 

miejscu głównego bohatera, ale za to Terry Pratchett byłby zapewne z Jacka Wróbla 

dumny.  

 Reasumując, czerwiec to idealny moment na wydanie tej książki,  bo znakomicie 

nadaje się na lekturę na relaksujące popołudnie na plaży.   

      


