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Bój to jest nasz ostatni 

 

Tomasz Kołodziejczak ma w swoim dorobku cykl nietypowy, bo łączący w sobie 

dwa skrajnie odmienne elementy: Rzeczpospolitą i stworzenia zaczerpnięte ze świata 

„Władcy Pierścieni”: elfy, balrogi i inne równie „wesołe” towarzystwo. Dość długo kazał 

jednak czekać na dalsze opowieści w tym nieprzyjaznym świecie – od premiery ostat-

niego dłuższego opowiadania, „Czerwonej mgły”, minęły dwa lata. Cierpliwość czytelni-

ków została jednak wynagrodzona i oto w ich ręce oddany został pierwszy tom „Białej 

reduty”. 

Recenzowany trzeci tom cyklu otwiera w nim zarazem nowy rozdział – po raz 

pierwszy czytelnicy będą mieli okazję obserwować bohaterów zarówno w samym sercu 

Rzeczpospolitej, jak i daleko na zachodzie, na ziemiach opanowanych przez sługusów 

ciemności. Jednak największym zaskoczeniem prawdopodobnie jest wątek na… Marsie, 

gdzie od dłuższego czasu działa nienajgorzej rozwijająca się kolonia. Trzy diametralnie 

różne punkty widzenia stawiają cały konflikt w innym świetle – a rzecz to niezmiernie 

ważna, tym bardziej, że już przy okazji „Czerwonej mgły” autor zaczął wpadać w sche-

matyczność. 

Początkowo nie bardzo wiadomo, dokąd zaprowadzi nas autor – „Biała reduta” 

rozpoczyna się niczym film Hitchcocka, od mocnego uderzenia, a konkretniej od nieuda-

nego startu rakiety mającej zawieźć zaopatrzenie na Marsa. Mimo powziętych środków 

ostrożności, siły ciemności zdołały uniemożliwić lot. Mniej więcej w tym samym czasie 

w samym centrum Warszawy dochodzi do śmierci matematyka, w czym maczały swoje 

pazury siły nieczyste. Jedynie na Czerwonej Planecie sprawy mają się bardziej „przy-

ziemnie” – najpoważniejszymi problemami są braki w zaopatrzeniu czy niezgoda między 
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kolonistami, nie codzienna walka z ciemnością. Zaś na zachodzie, daleko za granicami 

Rzeczpospolitej, rozgrywa się dramat innego bohatera, niewolnika wrogich nam istot. 

Na pierwszy rzut oka nie bardzo wiadomo, dokąd prowadzi ten galimatias – i tu akurat 

trzeba czytelników rozczarować: pierwszy tom „Białej reduty” nie przyniesie odpowie-

dzi na wiele pytań, drugi zaś jest dopiero przez autora tworzony. Przyjdzie więc pocze-

kać jeszcze co najmniej kilka miesięcy na kontynuację wszystkich wątków. 

Najważniejsze jednak, że „Biała reduta” to powieść znacząco inna od poprzednio 

wydanych tekstów osadzonych w realiach „Ostatniej Rzeczpospolitej”. W końcu czytel-

nicy wraz z bohaterami mają okazję przenieść się z dala od linii frontu i nieustannego 

życia w zagrożeniu atakiem balrogów – a to z kolei pozwala przyjrzeć się ich codziennej 

egzystencji w nieciekawej rzeczywistości. Co widać chociażby po bohaterze przymuso-

wo swatanym przez siostrę, która to rzecz, nawet tak prozaiczna, nie może się obyć bez  

piętna konfliktu. Warto także przez chwilę się zastanowić, czy oddziaływanie zła nie jest 

tak silne, że nawet na Marsie, planecie rzekomo wolnej od ziemskich problemów– zatem 

wątek buntu na marsjańskiej kolonii może być tylko wynikiem frustracji kolonistów 

zmuszonych do budowania bazy niemal od zera bez pomocy z rodzimej planety. Trzeba 

jednak zastanowić się, czy dla istot z innego świata przestrzeń jest przeszkodą. 

Co ciekawe, mocno kuleje  wątek, w którym autor powinien mieć najszersze pole 

do popisu – czyli ten „zachodni”, opowiadający o dwóch niewolnikach balrogów. 

Owszem, zaczerpnięte z niego sceny są brutalne, przesiąknięte niepotrzebną nienawi-

ścią i sprowadzające ludzi do roli bezmyślnych zwierząt, jednak to tak naprawdę… tyle. 

Jest to jedno z większych (ale chyba jedyne, nie licząc nagłego urwania fabuły) rozcza-

rowań w „Białej reducie” – po autorze takiego formatu oczekuje się raczej stworzenia 

wizji naprawdę mrocznej i zarazem fantastycznej, która nie przypominałaby lżejszej 

odmiany gułagu. 

Nowe spojrzenie na „Ostatnią Rzeczpospolitą” udało się Kołodziejczakowi wy-

bornie – skupienie się na bohaterach znajdujących się z dala od  linii frontu poskutkowa-

ło możliwością spojrzenia na wojnę między ludźmi a balrogami i ich sługusami z zupeł-

nie innej strony. Szkoda jednak, że recenzowana książka to zaledwie połowa całej opo-

wieści, a urwanie wątków następuje w dość ciekawym momencie – niestety, kontynuacji 

póki co nie widać, więc pozostaje z nadzieją śledzić postępy autora w tworzeniu ciągu 

dalszego „Ostatniej Rzeczpospolitej”. Chociaż powrót do „Dominium Solarnego” mógłby 

być przez miłośników jego twórczości odebrany równie entuzjastycznie. 


