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 Z twórczością Magdaleny Kozak po raz pierwszy zetknąłem się kilka lat temu, 

kiedy zupełnym przypadkiem w moje ręce trafił tytuł: Paskuda & Co. Książka napisana 

ciekawie, zabawnym stylem i bez zbędnych frazesów. Mając nadzieję na to, że Łzy diabła 

okażą się równie dobrą pozycją, co poprzednia, czym prędzej zabrałem się za lekturę. 

Niestety, mimo szczerych chęci i wielkich pokładów optymizmu musiałem zweryfikować 

swoje oczekiwania. Zadziałał wspomniany niemal sto lat temu „mechanizm” opisany 

przez Alberta Einsteina – względność. Mianowicie, po przeczytaniu jednej strony, miałem 

wrażenie, jakbym przeczytał ich co najmniej dziesięć.  

Łzy diabła to historia mająca wielu bohaterów. Spośród nich jednak można wyłonić 

trzy postacie, które są najważniejsze i wokół których toczy się akcja powieści. Są to: 

Znajda, Izzat oraz (nazwijmy go umownie) Więzień. 

 Na samym początku opowieści poznajemy Królewicza Izzata Szamara, który jest 

przyszłym władcą Farji, krainy znajdującej się na odległej planecie, daleko poza Układem 

Słonecznym. Jego Królewską Mość ciężko na początku polubić. Zostaje nam 

przedstawiony jako niemal dorosła osoba o zachciankach dziecka i takim też sposobie 

myślenia. Jego chęć udziału w wojnie, zaplanowanej starannie przez króla Farji, nie jest 

niczym nowym, gdyż większość osobników płci męskiej już od najmłodszych lat marzy o 

wzięciu udziału w czymś podobnym. Jednak sposób, w jaki Izzat postępuje na początku 

prowadzenia działań wojennych, woła o pomstę do nieba. Miast słuchać rad 

doświadczonych żołnierzy i strategów, wykorzystuje swój generalski stopień oraz 

wysokie pochodzenie, aby spełniać szczeniackie zachcianki. Już pierwsza z nich jest 

tragiczna w skutkach, ginie bowiem dwoje niewinnych ludzi.  

Drugi młodzieniec, którego przedstawia nam autorka, to Znajda. Od początku nic 

nie wiadomo o jego pochodzeniu; Gospodarz znalazł na brzegu rzeki chłopaka ze złamaną 
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ręką, przygarnął go, wyleczył na tyle, na ile potrafił i nazwał Znajdą. Od tego czasu 

młodzieniec zajmował się końmi u Gospodarza, karmił zwierzęta, spał w stodole i starał 

się jak mógł, by nie sprawiać kłopotów i jak najlepiej odpłacić za dobroć człowiekowi, 

który uratował mu życie. 

 Niestety, wskutek drobnego nieposłuszeństwa Znajdy, Gospodarz z obawy przed 

żołnierzami wysyła go do tajemniczego człowieka nazywanego Hrabią Cieniem. Tam, po 

niedługim czasie chłopak dołącza do elitarnej grupy Skorpionów działających dla Sprawy 

pod okiem najstarszego brata.  

Ostatnia postać to Więzień. Można z całą pewnością powiedzieć, że to, 

przynajmniej na początku, postać najbardziej owiana nutą tajemnicy. Przez pierwsze 

dwieście stron spotykamy go zaledwie kilka razy. Urywkowe fragmenty brutalnego 

traktowania tego człowieka przez pozbawionych skrupułów strażników, to, jak się nad 

nim znęcają, torturują, działa na wyobraźnię skłaniając jednocześnie czytelnika do 

refleksji, kim jest ten człowiek, że spotyka go tak nieludzkie traktowanie.  

Jak można się domyślać, losy bohaterów są ze sobą powiązane, lecz sposób w jaki 

zostało to zrobione, pozwolę sobie zachować dla siebie, by nie psuć czytelnikowi radości 

z odkrywania coraz ciekawszych i układających się w spójną całość fragmentów powieści. 

Na uwagę zasługuje tutaj szczególnie różnorodność, z jaką autorka prowadzi trzy, 

zdawałoby się, odrębne historie. To co na początku mogło powodować niechęć, okazuje 

się być największym atutem. Powolne, acz bogate w informacje rozwinięcie akcji, pozwala 

na lepsze zrozumienie późniejszych wydarzeń. Tym samym po przebrnięciu przez 

pierwsze strony, próżno na kolejnych kartach doszukiwać się podanych wcześniej faktów, 

a fabuła nabiera znacznego dynamizmu. Autorka nie powiela utartych schematów, dialogi 

nie są monotonne, a wykreowane postaci do końca utrzymywane są w stworzonych 

ramach i nie zlewają się z biegiem czasu w bezkształtną masę.   

Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Magdalena Kozak stworzyła ciekawy 

obraz świata, niemal nieróżniący się od naszego, w którym na każdym kroku czyha 

przysłowiowe zło, a rządza władzy, czy chęć zysku są dla wielu ludzi priorytetem. Łatwo 

go sobie wyobrazić, choć jednocześnie ciężko było na początku pogodzić ze sobą niektóre 

informacje. Z jednej strony mamy wojsko używające noktowizorów, helikopterów czy 

innych przejawów nowoczesnej technologii, a z drugiej - król z elitą, królewski syn nie 

potrafiący pojąć ziemskiej kultury, w której wszyscy ludzie są równi; oddział ludzi 

poruszających się konno, nie znających technologii pozwalającej chociażby na budowę 



samochodu, ale posługujących się takimi terminami, jak „mózgowe połączenia 

neuronowe”.  

Najpierw ta biegunowość była nieintuicyjna; odczucia jakie towarzyszyły temu 

zjawisku można sobie wyobrazić jako próbę umieszczenia technologii w średniowieczu, 

gdzie ludzie są na tyle inteligentni, że bez większych problemów rozumieją jej zasady 

działania i z chęcią wykorzystują do własnych celów. 

 Autorka bardzo profesjonalnie podeszła do tematu. Tam, gdzie można dodać 

elementy komedii, robi to bez wahania, natomiast tam, gdzie wymagana jest powaga, od 

razu zmienia ton. Nie porusza się jedną, ślepo wytyczoną ścieżką i choć często przyszłe 

wydarzenia są przewidywalne, bohaterowie (a także i fabuła) potrafią mile zaskoczyć. 

Opisane wydarzenia można odnieść do pobytu pani oficer w Afganistanie i nawet 

nie wiedząc nic na temat prowadzonych tam działań wojennych można sobie wyobrazić, 

jak takie działania wyglądają, jak przebiega „zwykły” dzień i to nie tylko z perspektywy 

żołnierza-kobiety, ale i lekarza oraz odkryć kilka ukrytych między wierszami przesłań. 

 Powieść Łzy diabła jest specyficzną pozycją. Z powodzeniem można ją odebrać jako 

fantastykę z wieloma komediowymi sytuacjami, ale jednocześnie warto pamiętać co było 

przyczyną jej powstania i wyciągnąć wnioski z tego, jak traktowani byli polscy żołnierze 

na misjach w Afganistanie, co musieli przeżyć, jak zmagali się z codziennymi, zdawałoby 

się, sprawami. Autorka doskonale wprowadza czytelnika w wykreowany świat. 

Przedstawia bohaterów w sposób dokładny i, jak wspomniałem, początkowo może się 

wydawać, że nieco zbyt opisowy. Dzięki temu jednak mamy szansę dostrzec przemiany 

zachodzące w psychice każdego z nich. Tym samym wyrabiamy sobie zdanie przez 

pryzmat tego, co przeżyli, weryfikując początkową opinię.  

Ostatecznie polecam Łzy diabła każdemu miłośnikowi fantastyki. Jeśli miałbym z 

czymś porównać tę książkę, zapewne byłby to Pan Lodowego Ogrodu Jarosława 

Grzędowicza i pierwszy tom Achai Andrzeja Ziemiańskiego. Dlaczego akurat te? No cóż, 

wszystkie trzy pozycje mają całkowicie inną fabułę, lecz wspólny mianownik, którym jest 

sposób kreowania świata i prowadzenia postaci sprawiający, że powieści te pochłania się 

szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli. Pełniejszy obraz „Kozackiej” książki czytelnik może 

sobie wyrobić po zapoznaniu się z jej treścią i z pewnością nie będzie to czas stracony. 

 


