
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 3 (45) 

 

Magdalena Białek 

Uważaj, o czym marzysz 

 

Szum fal, ciepły piasek, krótkie spodenki i relaks na łonie natury... Tak, już wkrót-

ce niektórych z nas to czeka. Gdyby tak razem z przyjaciółmi trafić na bezludną, tropi-

kalną wyspę i odpocząć od szarej codzienności... To wydaje się idealnym wakacyjnym 

scenariuszem. Zamykamy więc oczy i błąkamy się w wyobraźni po dalekich lądach 

i oceanach. Następnie sięgamy po powieść Re-Horachte. Pierwsze spotkanie, aby podsycić 

w sobie marzenie... I wtedy okazuje się, że z tą wyspą to wcale nie tak kolorowo. Może 

się przecież zdarzyć, że nie jest ona tak do końca bezludna, że znajduje się na niej czynny 

wulkan, że jest się cały czas obserwowanym, a w konsekwencji można wylądować w 

maszynie czasu lub w kosmosie...  

Może się również zdarzyć, że jest się trzynastolatkiem i nie do końca poznało się 

samego siebie. I to jest dopiero problem. 

Nie spodziewałam się wiele po Re-Horachte, zwłaszcza że to debiutancka powieść 

Dariusza Kankowskiego. Ot, historyjka o grupie młodzieży, która przeżyła katastrofę 

statku, trafiła na tropikalną wyspę i musi szybko dorosnąć, by radzić sobie w trudnych 

warunkach. Przy okazji jakiś wątek romantyczny i dużo hasełek o sile przyjaźni. Jednak 

już po kilkudziesięciu stronach przeżyłam najmilszy rodzaj czytelniczego rozczarowa-

nia.  

Najmocniejszą stroną powieści jest niewątpliwie tempo akcji. Autor nie pozwala 

bohaterom długo zabawić w jednym miejscu, cały czas zmusza ich do walki i ucieczki, a 

im bliżej końca, tym mniej chwil wytchnienia. Pobyt na wyspie okazuje się bowiem jedy-

nie początkiem drogi, która wiedzie poprzez prehistorię, starożytność, przyszłość, mia-

sto duchów, laboratorium rodem z horroru, przestrzeń kosmiczną, obcą planetę 
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i zakamarki umysłu aż do miejsca poza czasem i przestrzenią... Nie znajdziemy w tej po-

wieści rozległych opisów, dialogów o niczym ani szczegółowej prezentacji polityki 

i geografii fikcyjnych światów. Ani jednej niepotrzebnej sceny, ani jednego niepotrzeb-

nego słowa (nie licząc niewyjaśnionych tajemnic, o których prawdy dowiemy się naj-

prawdopodobniej w kolejnych częściach Re-Horachte). Czytając ostatnie dwieście stron, 

łapałam się na tym, że przeskakiwałam niektóre opisy i wypowiedzi, byle tylko dowie-

dzieć się, co stanie się dalej. 

Powieść składa się z czterech części – każda jest poświęcona innemu bohaterowi. 

W ten sposób poznajemy historię z punktu widzenia każdego z czterech chłopców: Mi-

chała, Krystiana, Radka i tajemniczego Darka. Na początku trudno jest odróżnić jednego 

od drugiego, jednak wraz z rozwojem fabuły coraz wyraźniej zarysowują się ich indywi-

dualne charaktery. Pod wpływem przeżytych doświadczeń zmieniają się relacje bohate-

rów, a oni sami uczą się pokonywać swoje słabości i doceniać z pozoru nudne życie, któ-

re wiedli przed podróżą. Piękna jest metamorfoza z typowych nastolatków („Mam gdzieś 

konsekwencje” – mówi Michał, decydując się wejść na szczyt wulkanu) w gotowych do 

poświęceń młodych ludzi, niewahających się oddać życie za wolność swoich przyjaciół. 

Opisy przeżyć są na tyle przekonujące, że cierpimy razem z bohaterami, odczuwamy ich 

strach, wściekłość i rozżalenie, a także te nienazwane emocje, które towarzyszą snom, 

wizjom i doświadczeniom metafizycznym.  

Nie da się zakwalifikować Re-Horachte do jednego stylu czy gatunku. Jest to coś 

więcej niż powieść przygodowa dla młodzieży, ale nie do końca powieść psychologiczna; 

fantasy styka się tu z science fiction, mamy trochę mrocznej baśni i psychodelicznego 

horroru, trochę wątków historycznych, może nawet trochę postapo. Można zakwalifi-

kować tę powieść do Bildungsroman, a stworzenie z fragmentu tekstu piosenki zespołu 

„Nightwish” osobnego wątku dodaje do listy gatunków także songfic. Myślę, że to żon-

glowanie klimatami jest raczej zaletą niż wadą, bo działa tu zasada: „dla każdego coś do-

brego”.  

Niektórym jednak to rzucanie bohaterów w różne światy i żonglowanie klimata-

mi może się wydać nieudolne. Trzeba być naprawdę utalentowanym pisarzem, by umie-

ścić w jednej powieści drużynę piłkarską z Msześwicic, dinozaury, Hannibala, ZSRR, ma-

gicznego skarabeusza, wampira i planetę Zibda – i żeby nie wyszła z tego parodia. Trze-

ba być naprawdę utalentowanym albo... zdawać sobie sprawę z tego, jak te wszystkie 

elementy razem brzmią. Wydaje mi się, że autor zdaje sobie sprawę – chłopcy często 
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czują nierealność i absurdalność sytuacji, w jakiej się znaleźli, porównują światy do gry 

komputerowej czy filmu. Ten dystans do „zmiksowanych” realiów sprawia, że historia 

wydaje się być raczej zaczerpnięta z koszmaru niż z komedii.  

Czasem jednak autor korzysta ze starych, oklepanych motywów – a szkoda, bo 

wyobraźnię ma bogatą. Proroctwa, wybrańcy, teksty o przeznaczeniu... to wszystko już 

było. Niektóre sceny pozostawiają niemiłe wrażenie kwiatka u kożucha, bo ich podnio-

słość nie pasuje do sytuacji. Na szczęście niewiele jest tych „kwiatków”. 

Można by się było też przyczepić do takich drobiazgów, jak nadanie akadyjskiej 

królewnie japońskiego imienia, zdolność dinozaura do odczuwania rozżalenia, brak wy-

razistych bohaterek czy denerwująca tendencja autora do wstawiania naukowych zwro-

tów tam, gdzie to kompletnie nie pasuje („Dopiero teraz otworzyło się przed Michałem 

spektrum implikacji tego przypuszczenia” – scena rozmowy trzynastolatków). Uważam 

jednak, że na tle spektakularnej całości są to jedynie drobiazgi i prędko się o nich zapo-

mina. 

Wcale nie trzeba trafiać na tropikalną wyspę, by odpocząć od szarej codzienności 

– Re-Horachte daje taką możliwość. Dariusz Kankowski, świadomie lub nie, postępuje 

jak czarny charakter własnej powieści – zabiera twój umysł w stworzone przez siebie 

światy i już wiesz, nieszczęsny czytelniku, że (tak jak bohaterowie) nie wrócisz do domu, 

dopóki nie wytrwasz do końca przygody i nie wyłączysz czytnika e-booków o czwartej 

nad ranem.  

Tak więc, gdybyś mógł zabrać na bezludną wyspę tylko jedną rzecz, polecam po-

wieść Re-Horachte. Pierwsze spotkanie. 

 


