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Dawid „Fenrir” Wiktorski 

Prawdziwy rogacz

 

Zapewne, gdyby stworzyć zestawienie najbardziej powszechnych ludzkich 

pragnień, to umiejętność poznawania myśli bliźnich byłaby na bardzo wysokiej pozycji. 

Mało jednak kto zdaje sobie sprawę, że możliwość poznania opinii o nas dziewczyny, 

która nam się podoba może mieć też drugą stronę medalu, tę ciemniejszą. I właśnie z nią 

zderza się główny bohater „Rogów”, Ignatius Perrish, który po pijaku narobił zeszłej 

nocy takich rzeczy, że… wyrosły mu rogi. 

Ig nie ma łatwej sytuacji w rodzinnym miasteczku – rok temu jego dziewczyna 

została brutalnie zamordowana, on zaś był pierwszym podejrzanym. Pomimo 

uniewinnienia go, lokalna społeczność wie lepiej, kto popełnił zbrodnię. A co za tym 

idzie, raczej nie może on liczyć na wsparcie w dość kłopotliwej sytuacji. Co gorsza, 

diabelski atrybut pozwala mu dowiedzieć się o najgorszych tajemnicach i żądzach ludzi, 

których dotknie. Droga do wyjaśnienia zagadki porannej niespodzianki będzie 

prawdziwą katorgą. 

Mimo iż „Rogi” składają się z dwóch wątków („rogata” teraźniejszość i czasy, gdy 

główny bohater był nastolatkiem z dość głupimi pomysłami), to w ogólnym rozrachunku 

najważniejsza jest ta pierwsza – czyli zmagania Iga z ukrytą prawdą. A co zrobić, gdy 

lekarz na widok rogatego pacjenta reaguje podobnie, jak na widok kataru? Spróbować 

znaleźć zrozumienie u bliskich. O to jednak, jak się okazuje, trudno. 

Trudno dokładnie zrozumieć naturę „daru” Iga – praktycznie nie może on 

dokonywać jakiejkolwiek selekcji myśli, jakie napływają do niego w przypadku nawet 

urywkowego kontaktu fizycznego. Zawsze są one związane z rzeczami, których każdy 

normalny człowiek się wstydzi lub nie chciałby, by ujrzały one światło dzienne. 

Kochanka, kradzieże, pociąg do nieletniej uczennicy czy nienawiść do własnego syna – to 
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tylko garstka wypaczeń, z jakimi zetknie się główny bohater podczas próby wyjaśnienia 

tego, co robił zeszłej nocy i co poskutkowało pojawieniem się u niego rogów. 

Paradoksalnie to właśnie nietypowa zmiana w wyglądzie Iga bardziej przyciąga 

uwagę czytelnika niż fabuła. Trudno wyobrazić sobie to, co mógł zrobić niepozorny 

facet, by zasłużyć na taką „nagrodę”, stąd naturalną koleją rzeczy jest śledzenie jego 

kolejnych poczynań, odkrywania prawdy o ludziach dookoła i samym sobie. Tak 

wygląda teoria – w praktyce jednak zderzenie protagonisty z brutalną rzeczywistością 

zostało wykreowane w taki sposób, że to właśnie ono najmocniej przyciąga uwagę. 

Czasami możnawręcz odnieść wrażenie, że „Rogi” mogłyby składać się tylko z kontaktu 

Iga z innymi ludźmi – cała fabułę można by wymieść. I, co ciekawe, odbyłoby się to bez 

straty dla książki. Wszak elementy fabularne to tutaj rzecz raczej drugoplanowa… 

Od pierwotnej premiery „Rogów” w Polsce minęło już kilka lat, a tym samym 

książka została raczej zapomniana przez czytelników. A szkoda – w pewnych aspektach 

jest ona nawet lepsza niż późniejsze dzieła Joe Hilla. Owszem, można zarzucić autorowi, 

że wątek młodości głównego bohatera jest najzwyczajniej przeraźliwie nudny, a 

czytelnik z wytęsknieniem oczekuje powrotu do teraźniejszości i obserwacji jego 

zmagań z samym sobą, ludźmi dookoła i demonami przeszłości. Jeśli więc ktoś nie miał 

dotąd okazji zapoznać się z drugą powieścią Hilla, to ma ku temu wspaniałą okazję – i 

niech absolutnie nie sugeruje się nadchodzącą ekranizacją z udziałem Daniela „Kloc 

Drewna” Radcliffe’a. Bo tylko od strony literackiej oddać można tak potężne rozterki 

targające bohaterem 


