
1 
 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. XII, 2015, nr 3 (50) 

 

Łukasz Kowalski 

Pokrętne umysły bogów

 

 

Niewielu jest obecnie autorów, którzy piszą powieści spod znaku klasycznej twardej 

fantastyki naukowej, szczególnie w Polsce. Dlatego Łatwo być Bogiem wzbudzało dość 

spore zainteresowanie – zapowiadało powrót do korzeni gatunku. Pytanie tylko, czy to 

praca odtwórcza czy już coś więcej. 

Gdy rozpoczynamy podróż w przyszłość ludzkości, poznajemy Nike’a, świeżo upie-

czonego absolwenta akademii wojskowej, czekającego na swój pierwszy oficerski przy-

dział. Pomimo tego, że ukończył rok na jednej z najwyższych lokat, trafia w najgorsze 

z najgorszych miejsce – na jeden ze statków zajmujących się sprzątaniem wrakowisk 

dawnych pól bitewnych, gdzie śmierć nadal zbiera swoje żniwo.  

Niestety owa historia dotyczy tylko pierwszej z trzech części powieści. Rozpoczęcie 

lektury drugiej powoduje co najmniej lekkie skonfundowanie, gdyż przenosi nas w zu-

pełnie inne miejsce i czas, równocześnie przedstawiając całkowicie nową paletę bohate-

rów. W ostatecznym rozrachunku Łatwo być Bogiem okazało się zbiorem trzech opo-

wiadań, które w mniejszy lub większy sposób łączą się ze sobą. Szczególnie, że wszystkie 

mocno różnią się od siebie charakterem i stylem. 

Historia Nike’a rozpoczyna się dość lekko i z dużym przymrużeniem oka. Początek 

ostatniego dnia w akademii zdaje się wręcz sielankowy. Jednak im dalej fabuła się po-

suwa, tym atmosfera staje się gęstsza i bardziej duszna. Z każdym kolejnym krokiem, 

jaki wykonuje młody oficer, jego niedawne życie staje się ledwie mglistym wspomnie-

niem, a rzeczywistość przypomina klaustrofobiczny horror. 

Druga odsłona przedstawia nam Henryana Święckiego, oficera na jednym z wielu 

okrętów, jakie poruszają się w czarnej pustce kosmosu. Próba ratowania części załogi, 
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w tym jego brata, z uszkodzonej części statku kończy się niepowodzeniem i śmiercią bli-

sko 40 członków załogi. Święcicki nie wierzy jednak w teorię o wypadku i przyczynę 

tragedii upatruje w próbie zatuszowania handlu narkotykami na statku. Nie posiadając 

na to wystarczających dowodów postanawia samemu wymierzyć karę domniemanemu 

zabójcy, co łamie mu karierę i życie. 

Tym razem mamy do czynienia z innego rodzaju horrorem i równocześnie najsłab-

szą częścią powieści. Szmidt skupił się na relacji kat – ofiara, starając się ukazać bezna-

dzieję, próby drobnego oporu oraz chwytanie się resztek człowieczeństwa oraz poczy-

talności tego drugiego. Niestety osiągnięty efekt jest mizerny i przez większość czasu 

najzwyczajniej nudny. Każdy, nawet najmniejszy element, wykorzystywano już w wielu 

innych miejscach, przez co całość trąci myszką. Oprócz tego główny zły, nadzorca wię-

zienia został tak przerysowany, że w żadnej mierze nie jest autentyczny, co tylko potę-

guje negatywne odczucia. Na szczęście akt drugi nie należy do najdłuższych. 

Ostatnia opowieść jest kontynuacją historii Święcickiego i równocześnie najlepszym 

elementem książki. Oczywiście po raz kolejny całkowicie zmienia się charakter i kon-

cepcja opisywanych wydarzeń, przemieniając się w thriller szpiegowski. Wątek walki 

między trzema próbującymi się wyśledzić frakcjami trzyma w napięciu i wciąga niczym 

bagno. Oprócz tego w dość ciekawy i sprytny sposób spina razem fabułę wszystkich 

trzech opowiadań. Pod tym względem nie jest to może Hyperion Dana Simmonsa, ale 

końcowy efekt jest zadowalający.  

Pomijając psychopatycznego stręczyciela, wszystkie inne postaci zostały bardzo do-

brze przemyśle i są wiarygodne. Zarówno Nike, jak i Święcicki, budzą sympatię. Drugi z 

protagonistów posiada umiejętność zjednywania sobie zarówno innych bohaterów, jak i 

czytelnika. Inni aktorzy w tej kosmicznej opowieści również potrafią pozytywnie zasko-

czyć, nawet ci, którzy pojawiają się raptem na kilku stronach. Jedyne czego może brako-

wać niektórym osobom to większa ilość wyrazistych kobiecych charakterów. 

Istotnym elementem łączącym wszystkie wątki, co sugeruje już sam tytuł, jest oczy-

wiście kompleks boga. Ów stan umysłu w różnych formach przewija się na kartach po-

wieści od początku do końca. Nie wnikając w szczegóły, autorowi udało się dość zręcznie 

przedstawić jego różne aspekty, od małych, nie mających dużego wpływu na otoczenie, 

do wręcz gigantycznych, mogących odcisnąć swoje piętno na historii świata. Ernest Jo-

nes mógłby być dumny z takiej kompilacji. 
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Jeśli mowa o kompleksie boga, oczywiście nie można pominąć kwestii religii, która 

również została poruszona w Łatwo być Bogiem. Nie zajmuje ona zbyt wiele miejsca, ale 

nadal odgrywa istotną i znamienną rolę w tym futurystycznym świecie. Warto jednak 

nadmienić, że niektórzy czytelnicy mogą czuć się zniesmaczeni przedstawionymi tam 

treściami, szczególnie dotyczącymi genez wierzeń oraz działaniami związanymi z ich 

zachowaniem.  

Ostatecznie pierwszy tom Pól dawno zapomnianych bitew okazał się nierówną, ale 

całkiem solidną pozycją. Choć powinien być traktowany bardziej jak zbiór powiązanych 

ze sobą opowiadań, niż samodzielna powieść – preludium do wydarzeń, jakie dopiero 

poznamy w kolejnych odsłonach. Dość lekkie pióro Szmidta powoduje, że sprawnie 

przeskakujemy na kolejne strony, nawet jeśli tempo opowiadanej historii zaczyna zwal-

niać. Ta pozycja powinna umilić czas wielu fanom gatunku. 


