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Why Do We Ask “What If?”. Reflections on the Function of Alternate History

In this essay, Gavriel D. Rosenfeld argues that writers and scholars have long produ-
ced “allohistorical narratives” out of fundamentally presentist motives. Allohistorical 
tales have assumed different typological forms. Nightmare scenarios have depicted the 
alternate past as worse than the real historical record in order to vindicate the pre-
sent, while fantasy scenarios have portrayed the alternate past as superior to the real 
historical record in order to express dissatisfaction with the present. The presentist 
character of alternate histories allows them to shed light upon the evolving place of va-
rious historical events in the collective memory of a given society. Rosenfeld examines 
American alternate histories of three popular themes—the Nazis winning World War 
II, the South winning the Civil War, and the American Revolution failing to occur—
in order to show how present-day concerns have influenced how these events have 
been remembered. In the process, the author demonstrates that alternate histories lend 
themselves quite well to being studied as documents of memory—since, by examining 
accounts of what never happened, we can better understand the memory of what did.
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Allohistoria

W ciągu ostatnich lat, a szczególnie w minionej dekadzie, nasze pokolenie stało się świad-
kiem tego, jak pewien rodzaj kontrfaktycznych rozważań na temat historii, zwany „histo-
rią alternatywną”, wyłonił się – wydawałoby się – znikąd, by stać się jednym z najbardziej 
płodnych obszarów badań historycznych. Publikowane w ostatnich latach niezliczone 
historie alternatywne, które można by bardziej elegancko nazwać n a r r a c j a m i  a l l o -
h i s t o r y c z n y m i , charakteryzują się szerokim spectrum tematycznym. Wśród nich poja-
wiają się takie tropy, jak naziści wygrywający II wojnę światową, świat bez wojny o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych, nigdy nieukrzyżowany Jezus, Południe zwyciężające wojnę 
secesyjną, Japonia unikająca zrzucenia bomby atomowej czy przeżywający wojnę i ukrywa-
jący się przed sprawiedliwością Hitler. Owe narracje pojawiły się w wielorakich tekstach 
kultury: powieściach, opowiadaniach, filmach, programach telewizyjnych, komiksach, mo-
nografiach i artykułach historycznych, a także na stronach internetowych1. Powstanie hi-
storii alternatywnej miało tak spektakularny charakter, że zaczęto o niej mówić w środkach 
masowego przekazu i nawet jej najbardziej zagorzali przeciwnicy – profesjonalni historycy 
– z niechęcią przystali na uznanie jej popularności. Część z nich nawet z zadowoleniem roz-
poczęła legitymizację odsuwanego niegdyś na boczny tor bękarta dyscypliny poprzez pu-
blikowanie zbiorów esejów historycznych, inspirujących rozpraw monograficznych i prac 
naukowych2. Krótko mówiąc, cała ta ożywiona aktywność wokół historii alternatywnej 
sprawiła, że gatunek ten stał się prawdziwym fenomenem współczesnej kultury Zachodu.

Jak można wytłumaczyć to nowe zainteresowanie allohistorycznymi spekulacjami? 
Dotychczas naukowcy i dziennikarze starannie przekazywali informacje o ich rosnącym 

1 Reprezentacyjną listę pokazującą oszałamiającą liczbę i różnorodność historii alternatywnych zgromadzono na portalu 
internetowym Uchronia, na którym można znaleźć obszerną bibliografię tekstów dotyczących tego tematu. Zob. Uchronia. 
The Alternate History List, online: https://www.uchronia.net [dostęp: 30.11.2019].

2 Zobacz np.: Historians Warming to Games of „What If”, „New York Times” 1998, 7 stycznia, B7; Martin Arnold, The ‘What 
Ifs’ That Fascinate, „New York Times” 2000, 21 grudnia, E3. Magazyn „American Heritage” poświęcił historii alternatywnej 
kilka artykułów, które zostały opublikowane w numerze wrześniowym z 1999 roku. Wśród nich znalazł się: Phil Patton, 
Lee Defeats Grant, „American Heritage” 1999, nr 50, ss. 39–45 oraz Frederic Smoler, Past Tense, „American Heritage” 1999, 
nr 50, ss. 45–49. Niemieckie media również opisywały zjawisko historii alternatywnej. Zob. Sven Felix Kellerhoff, Was 
wire, wenn... . Ein neuer Trend in der Geschichtswissenschaft: Historiker spekulieren. Was wire geschehen, wenn Ereignisse gar 
nicht oder anders stattgefunden hitten?, „Berliner Illustrirte Zeitung” 2000, 30 stycznia, online: http://www.stauff.de/grund-
kursdeutsch/dateien/histkonj/histkonj.htm [dostęp: 30.11.2019]. Zainteresowanie mediów wzbudziła publikacja trzech 
książek przeznaczonych na rynek masowy: zbioru esejów pod redakcją Nialla Fergusona: Virtual History: Alternatives and 
Counter-Factuals, red. Niall Ferguson, New York: Basic Books 1999, dwóch tomów pod redakcją Roberta Cowleya: What 
If? The World’s Foremost Military Historians Imagine What Might Have Been, red. Robert Cowley, New York: Putnam 1999 
oraz What If? 2: Eminent Historians Imagine What Might Have Been, red. Robert Cowley, New York: Putnam 2001. Wśród 
pozostałych książek napisanych przez historyków znajduje się przełomowa publikacja Alexandra Demandta, pierwotnie 
opublikowana w 1984 roku w Niemczech [wydanie polskie: Alexander Demandt, Historia niebyła: co by było, gdyby…?, 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1999 — przyp. tłumaczki] oraz książka: Philip Tetlock, Richard Ned Lebow, 
Geoffrey Parker, Unmaking the West: Counterfactual Thought Experiments in History, Cambridge: Cambridge University 
Press 2003. Również literaturoznawcy aktywnie zajmowali się tematem historii alternatywnych. Prekursorskie badania 
zostały zawarte w pracach: Jorg Helbig, Der parahistorische Roman: Ein literarhistorischer und gattungstypologischer Beitrag 
zur Allotopieforschung, Frankfurt am Main, New York: Peter Lang, 1987; Christoph Rodiek, Erfundene Vergangenheit: Kon-
trafaktische Geschichtsdarstellung (Uchronie) in der Literatur, Frankfurt: V. Klostermann 1997; Karen Hellekson, The Alternate 
History: Refiguring Historical Time, Kent: Kent State University Press 2001; William Joseph Collins, Paths Not Taken: The 
Development, Structure, and Aesthetics of Alternative History, Davis: University of California 1990; Edgar V. McKnight Jr., 
Alternative History: The Development of a Literary Genre, Chapel Hill: University of North Carolina 1994; Gordon Cham-
berlain, Afterword: Allohistory in Science Fiction, w: Alternative Histories: Eleven Stories of the World as It Might Have Been, red. 
Martin H. Greenberg, Charles G. Waugh, New York: Garland, 1986, ss. 281–300; Johannes Bulhof, What If? Modality and 
History, „History and Theory” 1999, nr 38, ss. 145–168. Książka napisana przeze mnie, The World Hitler Never Made: Alter-
nate History and the Memory of Nazism (Cambridge: Cambridge University Press 2005) jest – o ile mi wiadomo – pierwszą 
monografią poświęconą analizie jednego motywu pojawiającego w historiach alternatywnych.

https://www.uchronia.net
http://www.stauff.de/grundkursdeutsch/dateien/histkonj/histkonj.htm
http://www.stauff.de/grundkursdeutsch/dateien/histkonj/histkonj.htm
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znaczeniu, ale nie zrobili wiele, by wyjaśnić, czym właściwie są, lub by zbadać ich ge nezę. 
Niewątpliwie podstawowa chronologia formowania historii alternatywnej jest wystarcza-
jąco jasna. Pytania o alternatywny przebieg dziejów były zadawane już od początku for-
mowania się zachodniej historiografii. W czasach starożytnych m.in. Tukidydes i Liwiusz 
zastanawiali się, jak wyglądałyby ich społeczeństwa, gdyby Persowie pokonali Greków 
albo, gdyby Aleksander Wielki wytoczył wojnę Rzymowi3. Jednak korzenie historii alter-
natywnej rozumianej jako współczesny gatunek literacki znajdujemy w nieco bliższej nam 
przeszłości, bo w XIX wieku, kiedy to w ponapoleońskiej Francji wydano dwie powieści 
allohistoryczne4. Pomimo to rzeczone dzieła były zjawiskiem odosobnionym aż do połowy 
XX wieku. Za wyjątkiem rozproszonych po antologiach opowiadań o podróżach w czasie, 
aż do lat sześćdziesiątych nie wydano wielu historii alternatywnych5. Sytuacja zmieniła 
się po 1960 roku. Wraz z uprawomocnieniem science fiction jako pełnoprawnego gatunku 
literackiego, poprawiła się także sytuacja jego mniej znanego allohistorycznego krewnia-
ka6. W końcu, już w ostatnim czasie, szereg różnych kulturowych i politycznych trendów 
przyczynił się do przejścia historii alternatywnej z getta do mainstreamu. Pojawienie się 
bowiem postmodernizmu, wraz z charakterystycznym dla nurtu zacieraniem granic po-
między faktem a fikcją, uprzywilejowaniem „innych”, alternatywnych narracji oraz żarto-
bliwie ironicznych rekonfiguracji powszechnie uznawanych historycznych faktów, sprzy-
jały rozwojowi historii alternatywnej7. Stopniowo postępująca w okresie powojennym 
kompromitacja ideologii politycznych, zwieńczona upadkiem socjalizmu i zakończeniem 
zimnej wojny, podważyła siłę deterministycznego oglądu świata i wzmocniła podstawowe 
pryncypium allohistorii, zgodnie z którym wszystko mogło potoczyć się inaczej8. Poja-
wiające się w ostatnich latach kierunki w nauce (m.in.  teoria chaosu) również miały swój 
udział w podważaniu poglądów deterministycznych i pobudziły tym samym rozwój histo-
rii alternatywnej9. Wreszcie rewolucja informacyjna, poprzez uwolnienie nas za pomocą 
cyberprzestrzeni i wirtualnej rzeczywistości od ograniczeń, jakie narzucają czas i prze-
strzeń, pozwoliła nam uwierzyć, że możemy wyzwolić się również z więzów prawdziwej 
historii10.

3 Alexander Demandt, dz. cyt.; G. B. Chamberlain, dz. cyt., s. 284; McKnight, dz.cyt., s. 10.
4 Pierwszą znaną powieścią allohistoryczną jest opublikowana w 1836 roku książka Napoleon et la conquete du monde 1812-

1832, Histoire de la monarchie universelle Louis-Napoleon Geoffroy-Chateau’a (Paris: Tallandier 1983), po której pojawiła się 
powieść Charlesa Renouviera Uchronie (l’Utopie dans l’histoire): esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation 
européenne tel qu’il n’a pas été tel qu’il aurait pu être (Paris: Bureau de la Critique Philosophique 1876). Zob. W. J. Collins, dz. 
cyt., ss. 159–174; Ch. Rodiek, dz.cyt., ss. 68–70.

5 Sfabularyzowane historie alternatywne zaczęły tworzyć osobny trend science fiction w latach trzydziestych XX wieku. Po-
jawiały się najczęściej w formie opowieści o podróżach w czasie publikowanych na łamach czasopism, takich jak „Amazing 
Stories”. G. B. Chamberlain, dz. cyt., ss. 285–286; Hellekson, dz. cyt., s. 18. Wśród akademickich rozważań na temat historii 
alternatywnej najbardziej znane było dzieło Johna C. Squire’a If It Had Happened Otherwise: Lapses into Imaginary History 
(London: Longmans, Green and Company 1931).

6 David Pringle zauważa, że science fiction i historia alternatywna rozwinęły się w podobnym czasie, tj. w latach pięćdziesią-
tych XX wieku. Zob. David Pringle, The Ultimate Guide to Science Fiction: An A-Z of Science Fiction Books, London: Grafton, 
1990, ss. IX-X.

7 Zob. m.in. Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, New York: Routledge 1988; Charles Jencks, The Language of Post-
-Modern Architecture, New York: Rizzoli 1984. Kwestia jest szerzej omawiana w książce: Keith Jenkins, Rethinking History, 
New York: Routledge 1991.

8 Zob. Lutz Niethammer, Posthistoire: Has History Come to an End?, London: Verso 1994; Francis Fukuyama, The End of Histo-
ry?, „The National Interest” 1989, nr 4, ss. 3–18. 

9 Niall Ferguson, Virtual History: Alternatives and Counterfactuals, London: Papermac 1997, ss. 75–76; James Gleick, Chaos: 
Making a New Science, New York: Viking 1987. 

10 Mark Slouka, War of the Worlds: Cyberspace and the High-Tech Assault on Reality, New York: Basic Books 1995.
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Wymienione trendy pomagają naświetlić okoliczności powstania klimatu sprzyjają-
cego prowadzeniu allohistorycznych spekulacji, jednak nie wyjaśniają, dlaczego ludzie 
w ogóle zaczęli pisać historie alternatywne. Zastanawianie się nad tym, „co by było, gdy-
by…?” jest, naturalnie, częścią naszej natury. Gdy prowadzimy spekulacje na temat tego, 
jak wyglądałaby rzeczywistość, gdyby pewne wydarzenia z przeszłości miały zupełnie 
inny przebieg lub w ogóle się nie wydarzyły, wyrażamy także nasz osobisty stosunek do 
teraźniejszości.  Jesteśmy albo wdzięczni losowi, że wszystko potoczyło się w odpowiedni 
w naszym mniemaniu sposób, albo żałujemy, że coś nie potoczyło się inaczej. Ten sam 
mechanizm pojawia się w domenie narracji kontrfaktycznych. Historia alternatywna ma 
z natury charakter prezentystyczny. Zajmuje się przeszłością nie ze względu na prze-
szłość jako taką, ale po to, by instrumentalnie wykorzystać ją do eksplikacji teraźniejszo-
ści. Ponieważ historia alternatywna opiera się na czystych spekulacjach, siłą rzeczy od-
zwierciedla nadzieje i lęki jej autora11. Nie jest więc rzeczą przypadku, że w przeważającej 
liczbie opowieści te przyjmują albo kształt utopii, albo dystopii12. Scenariusze utopijne 
przedstawiają rzeczywistość lepszą od teraźniejszej, a tym samym wyrażają niezadowole-
nie z tego, jak wygląda świat aktualny. Z kolei te dystopijne opisują rzeczywistość gorszą 
od teraźniejszej i formułują zadowolenie ze status quo. Każdy z tych schematów niesie ze 
sobą implikacje polityczne. Narracje utopijne mają zazwyczaj charakter liberalny, ponie-
waż – przez projektowanie lepszej wersji przeszłości – oceniają teraźniejszość jako nie-
doskonałą i pośrednio wspierają działania mające na celu jej zmianę. Z kolei scenariusze 
dystopijne skłaniają się ku konserwatyzmowi, ponieważ przez przedstawianie przeszło-
ści w negatywnym świetle, sankcjonują teraźniejszość i tym samym odrzucają potrzebę jej 
zmiany. Oczywiście owo polityczne nacechowanie nie jest niepodważalne. Scenariusze 
o charakterze dystopijnym mogą zostać wykorzystane do krytyki mającej charakter libe-
ralny, podczas gdy te utopijne mogą skłaniać się ku konserwatywnej formie eskapizmu. 
Niemniej, w zasadzie wszystkie historie alternatywne zgłębiają przeszłość w celach in-
strumentalnych z myślą o osiągnięciu jakiegoś celu w teraźniejszości.

Uświadomienie sobie prezentystycznego charakteru historii alternatywnej pozwala 
na docenienie jednej z jej najważniejszych, chociaż rzadko komentowanych funkcji – wy-
jaśnienia ewolucji pamięci historycznej. Jak na ironię, historie alternatywne mogą być 
analizowane jako dokumenty pamięci dokładnie z tego samego powodu, z którego hi-
storycy nie uznają ich za przedmiot badań historycznych, a mianowicie ze względu na 
ich konstytutywną cechę subiektywności13. Spekulatywne narracje o przeszłości są napę-
dzane przez te same czynniki psychologiczne, które determinują, jaki kształt przeszłość 
przybiera we wspomnieniach. Uprzedzenia, lęki i marzenia, potrzeba ucieczki od poczu-
cia winy, dążenie do rehabilitacji – te i podobne uczucia wpływają zarówno na sposób 
przedstawiania możliwego przebiegu dziejów w historiach alternatywnych, jak i na to, 

11 Demandt pisze, że historia alternatywna jest oparta na: „indywidualnych domysłach, które ujawniają więcej na temat oso-
bowości spekulującego niż na temat możliwych konsekwencji [innego historycznego scenariusza — G. R.]”. A. Demandt, 
dz. cyt., s. 5. 

12 Wielu badaczy czyni tę uwagę. Zobacz np. Ch. Rodiek, dz. cyt., s. 30. W oryginale Rosenfeld używa fraz nigthmare scenario 
i fantasy scenario, jednak z uwagi na często podnoszoną w badaniach nad historiami alternatywnymi tezę o powinowactwie 
ich z utopiami i dystopiami, w polskim przekładzie zdecydowano się właśnie na tę parę pojęciową (przyp. tłumaczki).

13 Warto tutaj zauważyć, że nawet ci historycy, którzy próbowali wykorzystać historię alternatywną jako przedmiot badań 
historycznych, a nie medium pamięci, odrzucali jej wymiar subiektywny. Przykładowo Niall Ferguson dyskredytuje eseje 
opublikowane w If It Happened Otherwise J. C. Squire’a, uważając, że powstały one „w wyniku politycznych lub religijnych 
zainteresowań ich autorów”. Por. N. Ferguson, dz. cyt., s. 11. 
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w jaki sposób ludzie pamiętają, co się „naprawdę” wydarzyło. Rola, którą te siły odgry-
wają w kształtowaniu allohistorycznych wyobrażeń minionych dziejów, jasno pokazuje, 
że wszelkie wyobrażenia te są z gruntu subiektywne. Pomimo to historii alternatywnych 
nie można w żadnym razie uznać za niereprezentatywne. Po 1945 roku nie były publi-
kowane w sposób wyizolowany, lecz ukazywały się falami w pewnych okresach. Innymi 
słowy – obrazowały szczególne zbiorowe praktyki spekulatywne, które wiele mówią na 
temat tego, w jaki sposób dane społeczeństwo postrzega swoją przeszłość. Rzecz jasna, 
badania nad reprezentacją historii w utworach należących do gatunku historii alterna-
tywnej nie wystarczą, należy również przeanalizować ich recepcję14. Sprawdzenie, czy 
dana powieść odniosła sukces czy porażkę, czy była bestsellerem czy zrobiła klapę, czy 
nie zwróciła niczyjej uwagi czy też wzbudziła kontrowersje, pozwala zmierzyć się nam 
z reakcjami, jakie spowodowała. Tak przeprowadzona analiza może w sposób radykalny 
pomóc w zrozumieniu mechanizmów działania pamięci.

Przyjrzenie się niektórym z wiodących motywów pojawiających się w historiach al-
ternatywnych pozwala udowodnić ich prezentystyczny charakter. Jak można się spodzie-
wać, najbardziej powszechnymi scenariuszami są te przedstawiające wydarzenia, które 
odcisnęły swoje piętno na współczesnym świecie. Najczęściej więc okazują się to klu-
czowe dla historii wydarzenia – zazwyczaj określane jako punkt dywergencji (point of 
divergence)15 – obejmujące śmierć królów i polityków, zwycięstwa lub porażki o charakte-
rze militarnym, narodziny ruchów kulturowych bądź religijnych, a nawet trendy demo-
graficzne, takie jak migracje lub plagi. Naturalnie popularność poszczególnych tematów 
różni się w zależności od kraju i okresu, w którym dana historia powstała. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że gatunek historii alternatywnej został stworzony przede wszystkim przez 
amerykańskich pisarzy, nie zdziwi nas fakt, że trzy najczęściej wykorzystywane motywy 
to triumf nazistów w II wojnie światowej, Południe zwyciężające wojnę secesyjną i brak 
wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych16. Prześledzenie tego, jak każdy z tych tro-
pów był przedstawiany w różnych okresach historycznych, jasno pokazuje, że historia al-
ternatywna, poprzez tworzenie innych wersji przeszłości, stanowi sposób na ujawnienie 
defektów i przymiotów teraźniejszości. 

Naziści zwyciężają w II wojnie światowej

Alternatywny bieg dziejów, w którym Naziści zwyciężają w II wojnie światowej, jest 
jednym z najpopularniejszych scenariuszy pojawiających się w historiach alternatyw-
nych17. Od momentu napaści III Rzeszy na Polskę aż do chwili obecnej amerykańscy pi-

14 Jak zauważa wielu badaczy, analiza reprezentacji nazizmu nie jest tożsama z badaniem pamięci o nim. Wnioski na temat 
społecznego wydźwięku danej narracji można wyprowadzić jedynie z połączenia badań nad reprezentacją i recepcją. Alon 
Confino jest jednym z czołowych zwolenników uwzględniania recepcji produktów kulturowych w analizie ich znaczenia 
jako mediów pamięci. Zob:. Alon Confino, Collective Memory and Cultural History: Problems of Method, „American Historical 
Review” 1997, nr 102, ss. 1386–1403.

15 W polskich publikacjach na temat historii alternatywnych można się również spotkać z określeniem „moment POD” (POD 
– skrót od angielskiego point of divergence) bądź „zwrotnica czasu” (pojęcie spopularyzowane za sprawą serii wydawniczej 
Narodowego Centrum Kultury pod tym samym tytułem) (przyp. tłumaczki). 

16 Chociaż, jak się wydaje, historię alternatywną wymyślili w XIX wieku Francuzi, to jednak amerykańscy i brytyjscy pisarze 
wyróżnili się w XX wieku jako twórcy tego gatunku. Niektórzy twierdzą, że stało się tak ze względu na ich ogromny wkład 
w ukształtowanie nowoczesnej powieści science fiction. Neil Barron pisze, że „istnieje tendencja do uważania science fiction za 
angloamerykańskie zjawisko”. Neil Barron, Anatomy of Wonder: A Critical Guide to Science Fiction, New York: Bowker 1981.

17 Zob. np. G.B. Chamberlain, dz. cyt., s. 288. Jest jasne, że temat zwycięstwa III Rzeszy pozostaje najbardziej popularnym 
ze wszystkich allohistorycznych motywów nawiązujących do nazizmu. Jeden rzut oka na portal internetowy Uchronia 
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sarze prowadzili rozważania na temat zatrważającej perspektywy wygrania jednego z 
największych konfliktów w dziejach przez nazistowskie Niemcy. Co istotne, owe allohi-
storyczne narracje znacząco różniły się w przedstawianiu konsekwencji zwycięstwa na-
zistowskich Niemiec. Przez trzy pierwsze dekady, aż do początku lat siedemdziesiątych, 
większość allohistorycznych narracji konsekwentnie przedstawiała wygraną III Rzeszy 
w sposób moralistyczny jako powstanie piekła na ziemi. Jednak w późniejszych latach, gdy 
owa atmosfera grozy osłabła, zwycięstwo nazistowskich Niemiec zaczęto pokazywać jako 
nawet nienajgorszy scenariusz. Ta zmiana, jak zostanie dowiedzione, wynika z niespokoj-
nej powojennej historii Stanów Zjednoczonych. Kiedy w latach siedemdziesiątych USA 
wkroczyło w swoim przekonaniu w okres upadku, funkcja historii alternatywnej zaczęła 
się zmieniać; pochwała osiągnięć Ameryki została zastąpiona samokrytyką. Tak więc, pod-
czas gdy dystopijny charakter wczesnych powojennych narracji pełnił funkcję triumfali-
stycznego usankcjonowania decyzji USA o włączeniu się do działań wojennych i pokonaniu 
nazistowskich Niemiec, to postępująca od 1970 roku normalizacja sposobu przedstawiania 
zwycięstwa nazistów odzwierciedlała pojawianie się wątpliwości dotyczących słuszności 
udziału Stanów Zjednoczonych w konflikcie. Co ważne, powrót wiary w możliwości USA 
w latach osiemdziesiątych, szczególnie po zakończeniu zimnej wojny, ponownie prze-
kształcił funkcję historii alternatywnej, która z samokrytycznej stała się znów afirmatywna 
– narracje podjęły na nowo wczesne wzorce przedstawiania zwycięstwa III Rzeszy.

Pierwotną funkcją allohistorycznych powieści przedstawiających zwycięstwo nazi-
stów było przekonanie amerykańskich czytelników do wspierania interwencji Stanów 
Zjednoczonych. Powieści takie jak Invasion Hendrika Willema van Loona (1940), Light-
ning in the Night Freda Allhoffa (1940) i If We Should Fail Mariona White’a (1942), jak rów-
nież opowiadania science fiction, m.in. The Probable Man Alfreda Bestera (1941), umacniały 
antynazistowskie nastroje, niezbędne Ameryce do zwycięstwa – stąd wyobrażenie so-
bie czarnych scenariuszy, jakie mogą się ziścić, jeśli nie udałoby się pokonać III Rzeszy18. 
Poprzez przedstawienie jej jako bezlitosnego wroga spuszczającego grad bomb na ame-
rykańskie miasta takie, jak Rochester, Cleveland czy Indianapolis, ukazywanie nazistów 
popełniających zbrodnie wojenne wobec obywateli typowo amerykańskich miast, jak np. 
Salem czy Massachusetts, jak również za pomocą wyobrażenia sobie przyszłego, dysto-
pijnego świata rządzonego przez Hitlera utwory te podkreślały zło nazizmu i potwier-
dzały konieczność pokonania Rzeszy zanim będzie za późno. 

Wraz ze zwycięstwem aliantów w 1945 roku utwory allohistoryczne ukazujące zwy-
cięstwo hitlerowskich Niemiec straciły swój raison d’être i chwilowo zaniknęły. Przez więk-
szą część zimnej wojny Amerykanie obawiali się Rosjan bardziej niż Niemców, którzy 
właściwie przestali budzić powszechną trwogę19. Pomimo to wydarzenia rozgrywające się 

pokazuje, że allohistorycznych dzieł poświęconych nazizmowi i II wojnie światowej jest znacznie więcej niż jakichkolwiek 
innych. 

18 Hendrik Willem van Loon, Invasion: Being an Eyewitness Account of the Nazi Invasion of America, New York: Harcourt Brace 
and Company 1940; Fred Allhoff, Lightning in the Night, Englewood Cliffs: Prentice Hall 1979; Marion White, If We Should 
Fail, New York: M.S. Mill Co. 1942; Alfred Bester, The Probable Man, „Astounding Science Fiction” 1941, nr 24, ss. 75–104. 

19 Ogólnie rzecz biorąc, historia alternatywna faktycznie skupiała się przede wszystkim na wyobrażonym konflikcie po-
między USA a ZSRR, czym wyrażała charakterystyczne dla okresu zimnej wojny obawy przed wojną nuklearną. Zob. np. 
Leonard Engel, Emmanuel S. Piller, The World Aflame: The Russian-American War of 1950, New York: Dial Press 1947; Cyril 
M. Kornbluth, Not This August, New York: Tom Doherty Associates 1955 (opisujące okupację Stantów Zjednoczonych 
przez Chiny i Rosję) oraz Pat Frank, Alas Babylon, Philadelphia: Lippincott 1959. Teksty te skupiały się przede wszystkim 
na opisie tragicznej w skutkach III wojny światowej. 
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na arenie międzynarodowej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wskrzesiły 
pamięć o III Rzeszy. Był to skutek m.in. neonazistowskich chuligańskich incydentów, któ-
re miały miejsce w Zachodnich Niemczech w 1959 roku, pojmania i późniejszego procesu 
zbiegłego oficera SS Adolfa Eichmanna (1960–1961), jak również kryzysu berlińskiego 
w latach 1958–1961. Rozbudzone zainteresowanie III Rzeszą stworzyło ono sprzyjające 
warunki dla pojawienia się nowych historii alternatywnych. Wskrzeszono wojenny obraz 
nazizmu jako uosobienia zła – jednak już w nowym celu. Opowiadania te nie miały już 
motywować Amerykanów do walki przeciwko nazistowskim Niemcom, a pełnić funkcję 
dydaktyczną, czyli zachować pamięć o niemieckich zbrodniach i w triumfalistycznym to-
nie popierać historyczną decyzję Ameryki o wystąpieniu przeciwko nim. Takie utwory, 
jak opowiadanie znanego pisarza science fiction C. M. Kornblutha pt. Two Dooms (1958), 
jak rownież If Hitler Had Won World War II (1961) dziennikarza „Look Magazine Essay” 
Williama L. Shirera czy klasyczne dzieło legendarnego pisarza science fiction Philipa K. 
Dicka Człowiek z Wysokiego Zamku (1962), przedstawiały wysoce dystopijne wizerunki 
nazistowskiej okupacji Stanów Zjednoczonych20. Teksty te do pewnego stopnia wyraża-
ły odradzające się obawy dotyczące sytuacji w Niemczech, jednak przedstawiony w nich 
ponury obraz zwycięstwa III Rzeszy miał przede wszystkim potwierdzić słuszność tego, 
co wydarzyło się naprawdę. Tak więc Człowiek z Wysokiego Zamku, poprzez obwinienie 
izolacjonizmu za porażkę Ameryki w II wojnie światowej (w powieści Franklin Delano 
Roosevelt zostaje zamordowany, a jego następca zaniedbuje przygotowanie Stanów Zjed-
noczonych na nadchodzący konflikt), potwierdza pozytywny wydźwięk historycznych 
wydarzeń. Podobnie Two Dooms, w którym Stany Zjednoczone przegrywają bez wynale-
zienia i wykorzystania broni atomowej przeciwko Japonii, miało służyć legitymizacji zim-
nowojennej rzeczywistości jako najlepszego (a przynajmniej najmniej złego) ze wszystkich 
możliwych światów21. Szczytowy przykład tego triumfalistycznego światopoglądu pojawił 
się w słynnym odcinku Star Treka z 1967 (napisanego przez Harlana Ellisona) pt. Naprawić 
historię, w którym załoga Enterprise musi przenieść się w czasie i upewnić się, że dojdzie 
do śmierci amerykańskiej pacyfistki (granej przez Joan Collins), dążącej do tego, by Ame-
ryka trzymała się z dala od wojny i w konsekwencji umożliwiającej Niemcom – jak ujmuje 
to Spock – „opanować świat”22. Podsumowując, w latach sześćdziesiątych amerykańskie 
narracje allohistoryczne opowiadające o zwycięstwie nazistowskich Niemiec portretowa-
ły przeszłość jako dystopię w celu sankcjonowania teraźniejszości.

Z nadejściem kolejnej dekady historie alternatywne opisujące świat pod rządami na-
zistów znacząco się zmieniły. O ile narracje z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przed-
stawiały zwycięstwo III Rzeszy w konwencji dystopii, to utwory publikowane w latach sie-
demdziesiątych i na początku osiemdziesiątych pokazywały, że przyniosłaby ona znacznie 
mniej przerażające – a w niektórych przypadkach nawet niegroźne – skutki. Mówiąc krót-
ko, możliwość ta przestała być traktowana jako scenariusz rodem z koszmaru i stopniowo 

20 Cyril M. Kornbluth, Two Dooms, w: Gregory Benford, Martin H. Greenberg, Hitler Victorious, New York: Garland 1986, ss. 
11-52; William L. Shirer, If Hitler Had Won World War II, „Look” 1961, nr 25, ss. 28–43; Philip K. Dick, Człowiek z wysokiego 
zamku, przekł. Wojciech Siudmak, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2014. 

21 W Two Dooms pozbawione bomby atomowej Stany Zjednoczone są zmuszone do rozpoczęcia inwazji morskiej na wyspy 
japońskie. Prowadzi to do zdziesiątkowania amerykańskich oddziałów i daje niemieckiej armii czas na przegrupowanie 
oraz ostateczne podbicie całej Europy i Ameryki.

22 Oryginalny scenariusz można przeczytać: Harlan Ellison, The City on the Edge of Forever: An Original Teleplay, w: Roger 
Ellwood, Six Science Fiction Plays, New York: Washington Square Press 1976, ss. 5–138. 
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zaczęła być postrzegana jako niemal utopijna. Zmiany tych allohistorycznych przedsta-
wień odzwierciedlały postępującą w Ameryce normalizację pamięci o nazizmie. Do lat 
siedemdziesiątych strach przed ideologią nazistowską, która mogła przetrwać II wojnę 
światową i zostać przywrócona do życia na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych, zaczął zanikać. Wynikało to z pojawienia się nowych problemów, które wyparły lęki 
z przeszłości. Trauma wojny wietnamskiej, wstrząsy wynikające z ruchu praw obywatel-
skich, afera Watergate, nadejście recesji gospodarczej, eskalacja zimnowojennych napięć 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, jak również poczucie, że 
kraj podupada, wywołały pesymistyczne nastroje i przekształciły funkcję historii alterna-
tywnych z aprobatywnej na autokrytyczną.

Trend ten przybierał różne formy. Niektórzy pisarze dawali wyraz swojemu poparciu 
dla izolacjonistycznej polityki, którą Stany Zjednoczone powinny były wdrożyć, a w efek-
cie pozostać na uboczu konfliktu i zaryzykować, że Niemcy pokonają Rosjan i wygrają 
wojnę. Nie jest zaskoczeniem, że takie stanowisko reprezentowali konserwatyści. W swo-
im artykule z 1978 roku pt. What if Hitler Had Won the Second World War? historyk John 
Lukacs dowodził, że poprzez umożliwienie nazistowskim Niemcom zwycięstwa neutral-
ność Stanów Zjednoczonych zapobiegłaby zimnej wojnie i umożliwiłaby unifikację Eu-
ropy pod kierownictwem pragmatycznych nazistowskich przywódców, takich jak Albert 
Speer23. Nowela pt. Moon of Ice (1982) liberalnego pisarza Brada Linaweavera ukazywała 
politykę neutralności w podobnie optymistycznym świetle przez założenie, że nad ide-
ologami zwyciężyliby pragmatycy, którzy przeprowadziliby całkowitą reformę nazistow-
skiego reżimu24. Lewicujący pisarze doszli do podobnych wniosków. Politolog Bruce Rus-
sett w swoim rewizjonistycznym studium z 1972 roku pt. No Clear and Present Danger: 
A Skeptical View of the U.S. Entry into World War II twierdził, że zachowanie neutralności 
w czasie II wojny światowej pozwoliłoby Stanom Zjednoczonym na zahamowanie zagro-
żenia ze strony komunizmu (postrzeganego przez niego jako niebezpieczeństwo większe 
od nazizmu) i uniknięcie katastrofy, jaką była wojna wietnamska25. Przedstawiając historię, 
w której alternatywny wynik II wojny światowej jest lepszy od rzeczywistego, scenariusze 
te jednoznacznie wyrażają poczucie niezadowolenia z tego, jak wygląda teraźniejszość. Co 
ważniejsze, odzwierciedlają one zanikanie przekonania o niegodziwości nazizmu w ame-
rykańskiej pamięci. Dobitnie unaocznia to przekształcenie scenariusza zwycięstwa nazi-
stowskich Niemiec z dystopijnego w humorystyczny, zaprezentowany 27 stycznia 1979 
roku przez Saturday Night Live w skeczu pt. What If: Überman, gdzie urodzony w Niem-
czech Superman (w tej roli Dan Aykroyd) pomaga Hitlerowi wygrać wojnę26. Pomimo swo-
jej dziwaczności, skecz ten bardziej niż cokolwiek innego uświadamia stopień, w jakim 
scenariusz możliwego zwycięstwa nazistów stracił całą swoją negatywną siłę rażenia.

23 John Lukacs, What if Hitler Had Won the Second World War?, w: The People’s Almanac, nr. 2, red. David Wallechinsky, New 
York: Morrow 1978, ss. 396–398.

24 Opowiadanie Moon of Ice ukazało się w roku 1982. Autor rozwinął je i wydał jako powieść w 1988 r. Wszystkie używane 
w niniejszym artykule cytaty pochodzą z powieści. Brad Linaweaver, Moon of Ice, New York: Tom Doherty Associates 
1988. Opowiadanie przedrukowane w: The Best Alternate History Stories of the 20th Century, red. Harry Turtledove, Martin 
H. Greenberg, New York: Del Rey 2001, ss. 356–415. 

25 Bruce Russett, No Clear and Present Danger: A Skeptical View of the U.S. Entry into World War II, New York: Harper Torchbo-
oks 1972, s. 42.

26 Dziękuję Haroldowi Forsythe’owi za powiadomienie mnie o istnieniu tego odcinka. Jego transkrypcja jest dostępna w sie-
ci: SNL Transcripts: Michael Palin: 01/27/79: What If?s, online: https://snltranscripts.jt.org/78/78jwhatif.phtml [dostęp: 
30.11.2019]. 

https://snltranscripts.jt.org/78/78jwhatif.phtml
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W ostatnich latach debata nad amerykańską polityką interwencjonizmu wciąż poja-
wiała się na łamach historii alternatywnych. W powieści pt. 1945 wydanej w 1995 roku 
Newt Gingrich i William Forstchen wyrażali poparcie dla polityki interwencjonizmu 
poprzez wskrzeszenie schematów fabularnych, w których naziści bombardują amery-
kańskie terytorium (w tym konkretnym przypadku tajny ośrodek badawczy Oak Ridge, 
uczestniczący w projekcie Manhattan), jak również pokazywanie tchórzliwych izolacjo-
nistów zaprzepaszczających przyszłość narodu27. Podobna krytyka izolacjonizmu po-
jawiła się w zrealizowanej przez HBO ekranizacji bestsellera Roberta Harrisa Vaterland 
gdzie, w uderzającym wręcz kontraście do oryginalnej brytyjskiej wersji, amerykańskie-
mu dziennikarzowi udaje się przekonać Josepha Kennedy’ego do zarzucenia planowanej 
w 1962 roku normalizacji stosunków z sędziwym Adolfem Hitlerem, dzięki ujawnieniu 
dowodów na to, że Holokaust faktycznie się wydarzył28. To samo dotyczy również innych, 
mniej wyróżniających się utworów, takich jak powieść Leo Rutmana z 1990 roku pt. Clash 
of Eagles i Arthura Rhodesa The Last Reich (2002), pokazujących inwazję nazistów na neu-
tralne Stany Zjednoczone29. Wszystkie te utwory są przykładami przywróconej pewności 
siebie wynikającej z zakończenia zimnej wojny i pojawienia się nowej wiary w teraźniej-
szość. Wciąż jednak konserwatywni izolacjoniści lamentowali nad tym, co wydarzyło się 
naprawdę. Dobrym przykładem jest tu książka A Republic, Not an Empire Pata Buchanana 
z 1999 roku, dowodząca, że włączenie się USA w II wojnę światową uratowało świat tylko 
po to, by komunizm mógł przejąć nad nim władzę30. Takie pesymistyczne utwory stano-
wiły jednak wyjątek w przepełnionych optymizmem latach dziewięćdziesiątych. 

Ogólnie rzecz biorąc, amerykańskie historie alternatywne opowiadające o zwycię-
stwie nazistów w II wojnie światowej pokazują zarówno poglądy amerykańskiego spo-
łeczeństwa na teraźniejszość, jak i sposób, w jaki postrzega ono przeszłość. Amerykań-
skie postrzeganie nazizmu zmieniało się wraz z powojennymi losami kraju: w okresach 
rosnącej stabilizacji i dobrobytu scenariusz zwycięstwa nazistów był wykorzystywany 
w celu uprawomocnienia teraźniejszości, podczas gdy w czasach upadku i kryzysu al-
lohisoryczne narracje kultywowały fantazje, zgodnie z którymi wszystko mogło potoczyć 
się inaczej. Co ważne, ten sam schemat widoczny jest także w innych tematach pojawiają-
cych się w historiach alternatywnych tworzonych przez Amerykanów.

Południe wygrywa w wojnie secesyjnej

Podobnie jak scenariusz, w którym naziści zwyciężają II wojnę światową, motyw Południa 
tryumfującego w wojnie secesyjnej także zainspirował konkurujące ze sobą narracje, od-
zwierciedlające ewolucję poglądów amerykańskiego społeczeństwa na przeszłość i teraź-
niejszość kraju. Najsłynniejszy z tych utworów, czyli opowiadanie Warda Moore’a z 1995 
roku pt. Bring the Jubilee, odwraca rzeczywistość historyczną poprzez pokazanie, jak Po-
łudnie dzięki wygranej staje się postępowym i zamożnym regionem wyzwalającym nie-

27 Newt Gingrich, William Forstchen, 1945, Riverdale: N.Y.: Baen Publishing Enterprises 1995.
28 Książka Roberta Harrisa była międzynarodowym bestsellerem, który sprzedał się w liczbie trzech milionów kopii na całym 

świecie i został przetłumaczony na dwadzieścia pięć języków. Więcej na temat filmu HBO, zob. Christy Campbell, The 
Shrinking of Fatherland, „Sunday Telegraph” 1994, June 26, s. 5. Zob. również: Craig R. Whitney, Inventing a World in Which 
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Books 2001. 

30 Patrick J. Buchanan, A Republic, Not an Empire: Reclaiming America’s Destiny, Washington: Regnery Publishing 1999. 
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wolników, podczas gdy Północ pozostaje zindustrializowaną prowincją, gdzie społeczeń-
stwo wrze urazą wobec czarnych, obwinianych (wraz z ideą abolicjonizmu) za przegraną31. 
Jednym z kluczowych problemów pojawiających się w opowiadaniu jest kwestia tego, czy 
scenariusz wydarzeń, w którym Południe zwycięża, powinien być postrzegany jako dy-
stopijny czy utopijny. Ward Moore nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, 
czy dzięki zwycięstwu Południa kraj staje się lepszy. Samo Południe z pewnością tak, ale 
nie Północ. Z punktu widzenia amerykańskich czarnoskórych sytuacja jest równie ambi-
walentna. Zniesienie niewolnictwa nie wynika z dobrych intencji, lecz z problemów sa-
mego systemu i przypomina faktyczną rosyjską reformę uwłaszczeniową. Tymczasem na 
Północy czarnoskórzy otoczeni są powszechną niechęcią. Moore czyni tutaj interesujące 
spostrzeżenie, że sytuacja ta nie jest znacząco gorsza od tej, która miała miejsce naprawdę. 
Pod koniec opowiadania główny bohater Hodge Backmacker przenosi się w czasie i przez 
przypadek pomaga Północy wygrać wojnę. W 1877 roku protagonista opisuje swoje losy 
i wyraża podziw dla swobody politycznej i aktywizmu niedawno wyzwolonych Afroame-
rykanów, jak również dla braku rasizmu na Północy. Sugeruje jednak, że na horyzoncie 
majaczy kompromis, który, zawarty w Kongresie Stanów Zjednoczonych, zakończy okres 
Rekonstrukcji i zdradzi czarnoskórych poprzez przywrócenie dominacji białych na Po-
łudniu32. To, że czytelnik ma świadomość makabryczności wydarzeń, jakie miały miejsce 
w czasie I i II wojny światowej (konfliktów, które w alternatywnym świecie Hodge’a nie 
mają miejsca, ponieważ Południe zachowuje neutralność w czasie tzw. Wojny Cesarza 
w latach 1914–1916 i w ten sposób umożliwia zwycięstwo Niemiec), zachęca odbiorców 
do stwierdzenia, że zwycięstwo Południa w wojnie secesyjnej mogłoby nie mieć takich 
złych konsekwencji, jak zwykło się uważać. Przedstawiając tę obrazoburczą wizję, Moore 
nie odgrywa roli nostalgicznego orędownika „przegranej sprawy”. Chociaż jego dokład-
na motywacja nie jest znana, jako mieszkaniec Nowej Anglii o robotniczym pochodzeniu 
i lewicowych poglądach swoją pesymistyczną allohistoryczną wizję mógł napisać po to, 
by wyrazić niezadowolenie z poczucia niesprawiedliwości, przenikającego amerykańskie 
społeczeństwo lat pięćdziesiątych33. W czasach, w których ruch praw obywatelskich nabie-
rał mocy i eksponował rysy na nieskazitelnym obrazie Amerykanów, jego niezadowolenie 
z tego, jak wygląda teraźniejszość mogło doprowadzić do wyobrażenia sobie alternatywnej 
wersji przeszłości, która pozwoliłaby na uniknięcie niektórych problemów społecznych. 

Bardziej optymistyczny, niż ambiwalentne opowiadanie Moore’a, był artykuł (póź-
niej przerobiony na książkę) Mackinay’a Kantora pt. If the South Had Won the Civil War 
(1960)34. Stwierdził on tam, że zwycięstwo dałoby Południu pewność siebie potrzebną do 
zrobienia tego, przed czym broniło się ono w obliczu nacisków aboliocjonistów z Półno-
cy, czyli dobrowolnego zniesienia niewolnictwa. W artykule, w odpowiedzi na płynące 
z Europy idee oraz technologiczny rozwój kraju (szczególnie mechanizację rolnictwa), 
południowe stany znoszą niewolnictwo w 1885 roku w stosunkowo łatwy sposób. W sce-
nie, w której prezydent Południa, James Longstreet, poczynia kontrfaktyczne spostrze-
żenie, pojawia się oczywisty kontekst dla tego utopijnego scenariusza: „mamy szczęście 

31 Ward Moore, Bring the Jubilee, w: The Best Alternate History, dz. cyt., ss. 151–250.
32 Tamże, s. 247.
33 Moore urodził się w stanie Maine. Zob. profil Moore’a w: Contemporary Authors, t. 29-32, Detroit: Gale 1984 oraz Dictio-

nary of Literary Biography, t. 8, Detroit: Gale 1984. 
34 MacKinlay Kantor, If the South Had Won the Civil War, „Look Magazine” 1960, nr 24, ss. 30–62.
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[…] że udało się nam samodzielnie przeprowadzić tę reformę, że nie została nam ona na-
rzucona siłą, co mogłoby […] stanowić obrazę […]. Gdybyśmy […] przegrali, konsekwen-
cją byłby okres wymuszonej amalgamacji, pełen wszelkich możliwych potworności”35. 
Krótko mówiąc, artykuł Kantora wyrażał niezadowolenie z tego, jak Ameryka wyglądała 
w czasach mu współczesnych i dawał do zrozumienia, że w rzeczywistym świecie zwy-
cięstwo Północy, w wyniku którego po zakończeniu okresu rekonstrukcji wprowadzono 
prawa Jima Crowa, było winne późniejszemu kryzysowi praw obywatelskich. Zdaniem 
Kantora zwycięstwo Południa przyniosłoby w ostatecznym rozrachunku pozytywne 
skutki. W swej alternatywnej wizji historii przedstawia on bowiem pojednanie pomiędzy 
obydwiema częściami kraju, do którego dochodzi dzięki wizji Woodrowa Wilsona, jak 
również dwóm wojnom światowym i zagrożeniu ze strony komunizmu w trakcie zimnej 
wojny. Chociaż kwestia zintegrowania czarnoskórych i społeczeństwa Południa pozosta-
je palącym problemem, południowym stanom oszczędzone zostają lata upadku, a kraj jest 
lepiej przygotowany do zmierzenia się z wyzwaniami nowej ery. 

O ile utopijne historie Moore’a i Kantora dawały wyraz niezadowoleniu z tego, jak 
wyglądała Ameryka w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, to opowiadania, które 
ukazały się w ostatnich latach, wykorzystywały motyw dystopii legitymizujący kształt 
wydarzeń znany z podręczników historii. Artykuł z 2002 roku pt. If Lincoln Had Not Fre-
ed the Slaves napisany przez dziennikarza Toma Wickera podkreślał wagę historycznej 
decyzji Abrahama Lincolna o wyzwoleniu Afroamerykanów, ponieważ gdyby nie ona, 
Południe mogłoby wygrać wojnę36. Autor przypomniał czytelnikom, że do zniesienia nie-
wolnictwa mogło w ogóle nie dojść – Lincoln chciał je bowiem ogłosić dopiero, gdy stany 
północne odniosą militarne zwycięstwo. Nie chciał, aby decyzja ta odebrana została jako 
akt desperacji. Gdyby Północ nie zwyciężyła kluczowej bitwy nad Antietam we wrześniu 
1862 roku, Anglia mogłaby udzielić wsparcia Południu i zmusić Północ do zatwierdze-
nia wynegocjowanej ugody, która utrzymałaby niewolnictwo i sprawiłaby, że odłożona 
w czasie walka o prawa obywatelskie byłaby o wiele ostrzejsza. Według Wickera zniesie-
nie niewolnictwa przechyliło szalę na stronę Północy, ponieważ uniemożliwiło Wielkiej 
Brytanii poparcie Południa, a także pomogło zasilić armię Unii przez 180 000 czarnoskó-
rych żołnierzy i wywołało bunty niewolników na terytoriach należących do Konfederacji. 
Nie jest zatem trudno stwierdzić, skąd wzięły się optymistyczne założenia Wickera. Jego 
tekst, opublikowany czterdzieści lat po burzliwej walce o prawa obywatelskie, powstał 
w świecie, w którym poczyniono ważne – nawet jeśli niewystarczające – kroki ku po-
godzeniu ze sobą białych i czarnych. W porównaniu do niespokojnych czasów, w jakich 
pisali Moore i Kantor, rok 2002 dawał znacznie większe powody do optymizmu, gdyż 
ratyfikował prawdziwą historię jako znacznie lepszą od tej, która mogła się wydarzyć.

Świat bez wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 

Narracje o świecie, w którym nie dochodzi do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych, również odzwierciedlały zmiany w sposobie, w jaki amerykańskie społeczeństwo 
postrzega przeszłość i teraźniejszość swojego kraju. Doskonałym przykładem utworu 
przedstawiającego dystopijną przeszłość w celu uprawomocnienia teraźniejszości, jest 

35 Tamże, s. 58.
36 Tom Wicker, If Lincoln Had Not Freed the Slaves, w: What If? 2: Eminent…, dz. cyt. ss. 152–164. 
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klasyczny utwór Roberta Sobela z 1973 roku, pt. For Want of a Nail: If Burgoyne Had Won 
at Saratoga37. Na tle innych historii alternatywnych utwór Sobela wyróżnia się strukturą 
przywodzącą na myśl pracę historyczną – pełną fikcyjnych przypisów i źródeł bibliogra-
ficznych – opisującą, jak mogłaby wyglądać historia, gdyby angielski generał John Bur-
goyne pokonał rebelianckie oddziały w bitwie pod Saratogą w 1777 roku. Zwycięstwo 
to radykalnie odwraca bieg historii. Stłumienie „północnoamerykańskiego buntu” unie-
możliwia utworzenie zunifikowanego państwa i sprawia, że kolonie przekształcają się 
w dwa odrębne byty polityczne: zamieszkałą przez lojalistów Konfederację Ameryki Pół-
nocnej (Confederation of North America – CNA) oraz państwo Thomasa Jeffersona założo-
ne przez rebeliantów skazanych na wygnanie. Rozwój obydwu krajów szybko przybiera 
obrót niebezpieczny dla świata. Podczas gdy Konfederacja Ameryki Północnej staje się 
stosunkowo pokojowym, industrialnym mocarstwem, państwo kierowane przez Jefferso-
na przyjmuje model ekspansjonistyczny i w 1819 roku anektuje terytoria meksykańskie 
sięgające aż do Oceanu Spokojnego. Wkrótce potem zmienia nazwę na Stany Zjedno-
czone Meksyku (United States of Mexico – USM). Pomiędzy obydwoma krajami narastają 
napięcia. Niekiedy przekształcają się one w otwarte konflikty, jak np. wtedy, kiedy CNA 
i USM wdają się w poważny konflikt nazwany Wojną o Góry Skaliste (1845–1853), które-
go celem jest uzyskanie praw do wydobycia zasobów naturalnych położonych wzdłuż ich 
wspólnej granicy. W wyniku walk ginie kilka tysięcy ludzi. Polityczna i społeczna historia 
obydwu krajów jest daleka od pozytywnej: ustrój Stanów Zjednoczonych Meksyku ma 
quasi-dyktatorski charakter, a niewolnictwo nie zostaje zniesione aż do 1920 roku (pod-
trzymuje się je przez tyle lat za pomocą „ludobójstwa”). Konfederacja Ameryki Północ-
nej również boryka się z napięciami na tle rasowym38. Niestabilne USM przyczyniają się 
w końcu do wybuchu destrukcyjnej Wojny Globalnej, która toczy się w latach 1939–1948 
i pochłania ponad 200 milionów ofiar, czym zdobywa mało chwalebny tytuł „największej 
tragedii w historii świata”39. Sobel dociera do czasów współczesnych, w których wszyst-
kie światowe mocarstwa mają dostęp do broni nuklearnej, by dojść do konkluzji, że sto-
sunki pomiędzy Konfederacją Ameryki Północnej a Stanami Zjednoczonymi Meksyku 
przypominają relacje pomiędzy dwoma „skorpionami zamkniętymi w butelce […]. Jeśli 
jeden z nich zaatakuje, to zginąć mogą nie tylko one, ale i cały świat”40. 

Poprzez stworzenie dystopijnej rzeczywistości, w której wojna o niepodległość Sta-
nów Zjednoczonych kończy się klęską, Sobel bez wątpienia chciał udowodnić, że praw-
dziwa historia jest najlepszą z możliwych. Nie do końca wiadomo, jakie czynniki spra-
wiły, że autor doszedł do takiej konkluzji. Jako aktywny i szeroko publikujący historyk 
gospodarki miał słabość do efektywności nowoczesnego kapitalizmu i być może usiłował 
poprzeć swoje tezy poprzez pokazanie, jakim zagrożeniem mogłoby być nieprzyjęcie 
przez Amerykę zasad rządzących systemem kapitalistycznym41. Przykładowo: fakt, że 
w alternatywnej historii Sobela autorytarne Stany Zjednoczone Meksyku utrzymują nie-
wolnictwo pomimo tego, że jego irracjonalizm został dawno obnażony, jak również to, 

37 Robert Sobel, For Want of a Nail: If Burgoyne Had Won at Saratoga, London: Greenhill Books 1997. 
38 Tamże, s. 127. 
39 Tamże, s. 362. 
40 Tamże, s. 401. 
41 Robert Sobel był profesorem historii gospodarczej Universytetu Hofstra. Zob. nekrolog, Diana B. Henriques, Robert Sobel, 

68, a Historian of Business, Dies, „New York Times” 1999, C18.
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że korporacyjny moloch Kramer Associates przyczynia się, handlując bronią, do wzrostu 
napięć na arenie międzynarodowej (wytwarza m.in. bombę atomową), mógł wyrażać po-
glądy Sobela na gospodarkę rynkową. Prawdopodobne jest i to, że na wymowę jego utwo-
ru wpłynęły triumfalistyczne nastroje charakteryzujące lata poprzedzające uroczystości 
dwusetlecia istnienia Stanów Zjednoczonych w 1976 roku, które legitymizowały wojnę 
o niepodległość jako wydarzenie fundujące dla najlepszego z możliwych światów. Oczy-
wiście utwór Sobela jest zabarwiony również pesymistycznymi spostrzeżeniami na temat 
teraźniejszości. Konsekwencją Wojny Globalnej jest „wojna bez wojny” stanowiąca aluzję 
do zimnej wojny. Jednak ogółem rzecz biorąc, negatywny obraz świata, w którym wojna 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych zostaje stłumiona, miał najwyraźniej wskazywać, 
że teraźniejszość jest najdoskonalszą z możliwych alternatyw. 

Całkowicie odwrotne wnioski pojawiają się opublikowanej niemal dwadzieścia lat 
później, w 1996 roku, powieści The Two Georges42 Richarda Dreyfussa i Harry’ego Turt-
ledove’a. W przeciwieństwie do Sobela, Dreyfuss i Turtledove krytykowali teraźniejszość 
poprzez pokazanie w swoim utworze, że bez wojny o niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych świat byłby znacznie lepszym miejscem. Dzięki temu, że w 1760 roku George Wa-
shington zgadza się na objęcie stanowiska przewodniczącego Tajnej Rady Ameryki, kolo-
niom udaje się dojść do porozumienia z koroną brytyjską i zapobiec secesji. W rezultacie 
Ameryka pozostaje własnością Wielkiej Brytanii (nazywa się teraz Unią Ameryki Pół-
nocnej, North American Union), co wiąże się z wieloma korzyściami: sytuacja mniejszości 
narodowych znacznie się poprawia, niewolnictwo zostaje zniesione w 1834 roku, dzięki 
czemu nie dochodzi do wojny secesyjnej, a czarnoskórzy mają realne szanse wejścia do 
amerykańskiej klasy średniej. Rdzenni mieszkańcy Ameryki otrzymują możliwość utwo-
rzenia własnych, autonomicznych państw w granicach Unii Ameryki Północnej. Wycho-
wawczy wpływ Brytyjczyków jest widoczny również w niskim poziomie przestępczości 
(pięć morderstw popełnionych w przeciągu sześciu miesięcy w Nowym Liverpoorze, al-
ternatywnej wersji Los Angeles), a broń palna jest właściwie nieznana (policja nie nosi 
broni). Wprawdzie amerykańskie społeczeństwo jest mocno podzielone klasowo – Ir-
landczycy są obiektem dyskryminacyjnych żartów – jednak ta kontrfaktyczna Ameryka 
jest znacznie lepsza od tej znanej z faktycznej rzeczywistości. Więcej – historia całego 
świata przedstawia się znacznie lepiej. Bez wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 
Francja nie jest zmuszona do interwencji po stronie USA, dzięki czemu jej sytuacja finan-
sowa utrzymuje się na stabilnym poziomie i nie dochodzi ani do rewolucji francuskiej, 
ani do przejęcia władzy przez Napoleona – w reszcie krajów europejskich nie zostają 
więc rozbudzone nastroje nacjonalistyczne. Bismarck nie doprowadza do zjednoczenia 
Niemiec, nie wybucha ani I, ani II wojna światowa, nie ma Holokaustu, zrzucenia bom-
by atomowej na Hiroszimę i Nagasaki oraz zimnej wojny. Krótko mówiąc, świat unika 
wszystkich nieszczęść, jakich doświadczył w XX stuleciu. 

Analizowana powieść powstała we wczesnych latach dziewięćdziesiątych w Los Ange-
les i stała się dla autorów sposobem na subtelne wyrażenie frustracji wynikającej z ówcze-
snych kryzysów, przede wszystkim – z braku przyjaznych relacji pomiędzy przedstawi-
cielami różnych ras (jaskrawo uwidocznioną przez zamieszki w Los Angeles z 1992 roku) 
oraz prawicowych ruchów paramilitarnych. Słabo zawoalowaną aluzją do tych ostatnich 

42 Richard Dreyfuss, Harry Turtledove, The Two Georges, New York: TOR 1996.
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jest pojawiająca się w książce zaciekle rasistowska frakcja agitująca za oderwaniem kolonii 
od korony brytyjskiej zwana „Synowie Wolności”. Dokonana przez Dreyfussa i Turtledo-
ve’a transfiguracja koncepcji politycznego buntu, otaczanej w Ameryce czcią, w siłę o cha-
rakterze reakcyjnym bardziej niż cokolwiek innego pokazuje ich pesymistyczne poglądy 
na temat teraźniejszości. Tak więc The Two Georges jest przykładem tego, jak w czasach 
kryzysu historie alternatywne mogą stanowić narzędzie krytyki teraźniejszości.

Funkcja historii alternatywnych

Oprócz przytoczonych wyżej powieści, można by omówić wiele innych historii alter-
natywnych, które ujawniają prymarną funkcję gatunku. Jednak już powyższe rozważa-
nia powinny jasno pokazywać sedno sprawy: nadrzędną funkcją historii alternatywnej, 
dostarczającą odpowiedzi na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu, jest wy-
rażanie naszych zmieniających się poglądów na temat teraźniejszości. Historie alterna-
tywne przybierają rozmaite formy i dostosowują się do różnych sposobów postrzegania 
współczesnego świata. Scenariusze dystopijne są najczęściej używane do legitymizacji 
teraźniejszości, podczas gdy utopijne – do jej krytyki. Prześledzenie, jak dany motyw 
ukazywano na przestrzeni lat, może dostarczyć wiedzy o poglądach danej społeczności 
na temat jej przeszłych dziejów.

Tak więc twierdzenie Frederica Smolera, zgodnie z którym „różnica pomiędzy ame-
rykańskimi a innymi historiami alternatywnymi polega na tym, że w tych drugich po-
jawiają się przede wszystkim utopijne scenariusze, a w tych pierwszych – dystopijne”43, 
chociaż dające do myślenia, jest w ostatecznym rozrachunku błędne. Jak próbowałem 
pokazać w niniejszym artykule, trudno jest formułować ogólne sądy na temat historii 
alternatywnych różnych krajów bez brania pod uwagę kontekstu zmian, jakie w nich za-
chodzą. W Stanach Zjednoczonych sposób przedstawiania w historiach alternatywnych 
poszczególnych tematów zmieniał się w zależności od nastrojów społecznych panujących 
w danym okresie. Czasy prosperity wydawały na światło dzienne allohistorie legitymizu-
jące teraźniejszość poprzez wyobrażenie sobie gorszej wersji przeszłości, podczas gdy 
w okresach kryzysu pojawiały się historie alternatywne krytykujące teraźniejszość za 
pomocą tworzenia wizji przeszłości lepszej od tej rzeczywistej. Kwestię tego, czy jest to 
swoiście amerykański sposób tworzenia narracji allohistorycznych, należy dopiero roz-
strzygnąć. Jednak przykłady z kultur innych krajów pokazują, że może to być powszech-
ny trend44. Czas i dalsze badania bez wątpienia pomogą w wyjaśnieniu tego istotnego 
pytania. Liczę, że dzięki przedstawieniu swoich uwag na temat funkcji historii alterna-
tywnej jako pewnych sugestii, a nie drobiazgowej analizy, zwrócę uwagę innych badaczy 
na problem, a może nawet zainspiruję do zanurzenia się w odmęty dziedziny, która stwa-
rza ogromne, a zarazem fascynujące możliwości na pogłębienie wiedzy na temat historii.

Przełożyła Magdalena Wąsowicz

43 F. Smoler, dz.cyt., s. 46. 
44 Piszę o tym szerzej w mojej książce The World Hitler Never Made, G. Rosenfeld, dz.cyt.
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średniowieCze od zawsze inspirowało autorów fantasy – poCzynająC od wiktoriań-
skich powieści fantastycznych Williama Morrisa, poprzez serię opowiadań o Conanie 
Barbarzyńcy Roberta E. Howarda, Opowieści z Narnii C.S. Lewisa, Władcę Pierścieni J. R. 
R. Tolkiena i twórczość jego naśladowców, aż po utwory współczesnych fantastów, spo-
śród których niewątpliwie warto wymienić chociażby Marion Zimmer Bradley, Milesa 
Camerona, Guya Gavriela Kata czy George’a R. R. Martina. Średniowieczny sztafaż moż-
na uznać wręcz za domyślny w przypadku wielu utworów należących do epickiego i he-
roicznego nurtu fantasy. Michał Sapa uważa „naśladowanie średniowiecza przez światy 
przedstawione literatury fantasy” za „jedną z definiujących cech tej konwencji”1. Jakkol-
wiek jednak mediewistyczne inspiracje Tolkiena czy Lewisa bezsprzecznie wynikały z ich 
zainteresowań naukowych, to wiele obrazów wieków średnich we współczesnej literatu-
rze fantasy odwołuje się nie tyle do źródeł historycznych czy literackich, ile do pewnej wy-
obrażonej, często stereotypowo funkcjonującej w pamięci zbiorowej „średniowieczności”,. 
Helen Young proponuje postrzeganie jej zatem w kategorii nawyków (habits), podkreślając 
że „odbiorca ma [wobec niej — S. B.-Sz.] pewne oczekiwania związane z tym, z czym spo-
tkał się wcześniej [an audience has certain expectations because of what has been seen before]”2. 
Do reprezentatywnych elementów tej umownej średniowieczności można zaliczyć między 
innymi feudalną organizację społeczną, wyidealizowany (bądź – wręcz przeciwnie – pod-
dany krytyce) etos rycerski oraz motywy questu i miłości dworskiej charakterystyczne dla 
ówczesnego romansu rycerskiego. Fantazmaty średniowiecza we współczesnej kulturze 
nie są jednak tworem jednolitym i spójnym; stanowią raczej niejednorodną konstrukcję 
budowaną i modyfikowaną z pokolenia na pokolenie na podstawie faktów historycznych, 
źródeł literackich i pozaliterackich czy w końcu wcześniejszych mediewalizmów, rów-
nież tych popularnych3. Być może właśnie owa eklektyczność sprawiła, że Umberto Eco 
określił wizje średniowiecza charakterystyczne dla literatury fantasy i kultury popularnej 
w ogóle mianem fantastycznego neomediewalizmu (fantastic neomedievalism)4 i pseudośre-
dniowiecznej papki (pseudo-medieval pulp)5, wykazując, że mają one niewiele wspólnego 
z „prawdziwym”, tj. historycznym średniowieczem, w związku z czym nie zasługują na po-
ważną dyskusję. W podobnym tonie wypowiada się Michael Alexander, autor jednego 
z kluczowych opracowań dotyczących mediewalizmu na gruncie angielskim. Wspomina 
on o fantastyce dopiero w epilogu monografii, podkreślając, niestety, że sposób, w jaki 
odnosi się ona do średniowiecznych korzeni nie jest wart krytycznej refleksji6. 

Współczesne badania nad obrazem wieków średnich w epokach późniejszych coraz 
bardziej oddalają się od tego paradygmatu, o czym świadczyć może ciągle rosnąca liczba 
publikacji poświęconych nie tyle klasycznemu mediewalizmowi (najczęściej utożsamia-
nemu z angielskim neogotycyzmem i okresem wiktoriańskim), ile jego współczesnym 

1 Michał Sapa, Tworzenie quasi-średniowiecznego świata w cyklu Pieśń lodu i ognia G.R.R. Martina, w: Kulturowe Gry w „Grze o 
Tron”, red. Beata Gontarz, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, s. 12.

2 Helen Young, Introduction: Multiple Middle Ages, w: The Middle Ages in Popular Culture: Medievalism and Genre, red. Helen 
Young, Amherst: Cambria Press 2015, s. 3.

3 Termin mediewalizm rozumiany jest tu bardzo szeroko jako „każda post-średniowieczna próba ponownego wyobrażenia 
sobie średniowiecza lub jakiegoś aspektu średniowiecza na potrzeby współczesnego świata [any post-medieval attempt to 
re-imagine the Middle Ages, or some aspect of the Middle Ages, for the modern world]. Zob. Tom Shippey, Medievalisms and Why 
They Matter, „Studies in Medievalism” 2009, nr 17, s. 45.

4 Umberto Eco, Travels in Hyperreality: Essays, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich 1986, s. 63.
5 Tamże, s. 62.
6 Michael Alexander, Medievalism: The Middle Ages in Modern England, New Haven: Yale University Press 2008, ss. 245–246.
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przejawom w kulturze i literaturze popularnej w kontekście globalnym7. Wiele z tych 
prac przedstawia średniowiecze takim, jakim według nomenklatury Davida Matthewsa 
„mogłoby być [as it might have been]” lub „jakim nigdy nie było [as it never was]”8, co według 
licznych krytyków nie tylko nie dyskwalifikuje przedmiotu badań, lecz otwiera interesu-
jące pola interpretacyjne. Jak zauważają Tison Pugh i Angela Jane Weisl: 

[…] mediewalizm odnosi się do sztuki, literatury, badań naukowych, różnych form wypoczynku, rozrywki 
i kultury, które zwracają się ku średniowieczu w poszukiwaniu tematyki i inspiracji, i robiąc to, dosłownie 
lub nie, poprzez porównanie lub kontrast, komentują współczesną artyście społeczno-kulturową rzeczy-
wistość9.

Sposób reprezentacji wieków średnich w literaturze, sztuce i kulturze nie jest więc 
stałym i transhistorycznym rysem, lecz aktywnym procesem, polegającym na nadbudo-
wywaniu znaczeń w konstrukcji, którą odziedziczyliśmy po poprzednikach. W ujęciu 
Adama Regiewicza mediewalizm jawi się wręcz jako „»mgławica« znaczeń, które w spo-
sób dynamiczny ulegają nieustannej przemianie, dostosowując się do żywego systemu 
semiotycznego, konstruując własne wyobrażenie średniowiecza na wzór obowiązujących 
w danym czasie norm kulturowych i ideologii”10. Procesy inherentne w konstruowaniu 
tych wyobrażeń wydają się mieć wiele wspólnego z procesami pamięci.

Na przestrzeni ostatnich kilku dekad można było zaobserwować istotny wzrost zain-
teresowania pamięcią, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w szeregu praktyk społecz-
nych i politycznych, lecz również w coraz większej liczbie interdyscyplinarnych badań 
naukowych, w tym także tych poświęconych explicite roli pamięci w szeroko rozumianej 
humanistyce11. Pisząc o pamięci w kulturze i literaturze, Astrid Erll podkreśla subiektyw-
ność, selektywność i zmienność pamięci, zawsze warunkowanej sytuacją obecną, w któ-
rej przeszłość jest przywoływana. Badaczka argumentuje, że pamięć w ogóle, niezależnie 
od tego, czy mówimy o pamięci indywidualnej, zbiorowej czy kulturowej, nigdy nie jest 
„lustrzanym odbiciem przeszłości [a mirror image of the past]”, lecz dobitnie uzmysławia 
„potrzeby i wartości osoby bądź grupy osób, które dokonują aktów pamięci w teraźniej-
szości [the needs and interests of the person or group doing the remembering in the present]”12. 

W kontekście literatury użyteczną kategorią badawczą jest koncepcja pamięci kultu-
rowej (das kulturelle Gedachtnis) rozwijana przez Aleidę i Jana Assmannów. Według nich 
pamięć kulturową należy rozumieć szeroko jako zbiorową wiedzę o przeszłości, przeka-

7 Wśród nich warto wymienić następujące pozycje: Angela Jane Weisl, The Persistance of Medievalism: Narrative Adventures in 
Contemporary Culture, New York: Palgrave Macmillan 2003; Marshall, Mass Market Medieval: Essays on the Middle Ages in 
Popular Culture, red. David W. Marshall, Jefferson: McFarland 2007; The Disney Middle Ages: A Fairy-Tale and Fantasy Past, 
red. Tison Pugh i Susan Aronstein, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012; Medieval Afterlives in Popular Culture, red. Gail 
Ashton, Daniel T. Kline, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012; International Medievalism and Popular Culture, red. Louise 
D’Arcens i Andrew Lynch, Amherst: Cambria Press 2014; The Middle Ages in Popular Culture: Medievalism and Genre, red. 
Helen Young, Amherst: Cambria Press 2015.

8 David Matthews, Medievalism. A Critical History, Cambridge: D. S. Brewer 2015, ss. 37–38.
9 Przekład własny za: „[…] medievalism refers to the art., literature, scholarship, avocational pastimes, and sundry forms of 

entertainment and culture that turn to the Middle Ages for their subject matter or inspiration, and in doing so, explicitly 
or implicitly, by comparison or by contrast, comment on the artist’s contemporary sociocultural milieu”. Zob. Tison Pugh 
i Angela Jane Weisl, Medievalism: Making the Past in the Present, London: Routledge 2016, s. 1.

10 Adam Regiewicz, Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2014, s. 17.
11 Wybrane koncepcje w odniesieniu do badań literaturoznawczych rzeczowo omawia Justyna Tabaszewska w artykule Od 

literatury jako medium pamięci do poetyki pamięci: Kategoria pamięci kulturowej w badaniach nad literaturą, „Pamiętnik Literac-
ki” 2013, t. CIV, z. 4, ss. 53–72.

12 Astrid Erll, Memory in Culture, przekł. Sara B. Young, New York: Palgrave Macmillan 2011, s. 8.
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zywaną z pokolenia na pokolenie za pomocą rytuałów, obrazów i tekstów kultury, której 
fundamentalną funkcją jest podtrzymywanie wizerunku i kreowanie tożsamości danej 
społeczności lub grupy13. Wiedza ta mówi jednak „nie o przeszłości jako takiej, badanej 
przez archeologów i historyków […], lecz wyłącznie o przeszłości funkcjonującej w pa-
mięci [not the past as such, as it is investigated and reconstructed by archaeologists and histo-
rians… but only the past as it is remembered]”14. Mediewalizm w kulturze i literaturze popu-
larnej okazuje się taką właśnie formą pamięci i opiera się na podobnych mechanizmach 
– przy czym średniowiecza jako takiego nie można uznać za obiektywnie określoną i 
stałą rzeczywistość, lecz za swoistą (re)konstrukcję, która właściwie od samego początku 
jest „inwencją tych, którzy przyszli po nim [invention of those who came after it]” czy wręcz 
„fantazją [fantasy]”15, nieustannie odradzającą się poprzez nowe narracje i w nowych me-
diach. Przyjmując, że zarówno kultura, jak i literatura popularna są obecnie ważnymi 
nośnikami pamięci kulturowej, należy jednocześnie podkreślić za Maciejem Michalskim, 
że opierają się one w dużym stopniu na zjawiskach repetycji i autoreferencji. Czytamy:

Współczesna kultura popularna […] nie korzysta bowiem – jak to czynili choćby dziewiętnastowieczni 
miłośnicy epoki – bezpośrednio ze źródeł czy opracowań naukowych, ale z innych, równolegle funkcjonu-
jących lub wcześniejszych produktów kultury popularnej, które w znaczący sposób wpłynęły na ukształto-
wanie społecznej wizji wieków średnich16.

Zarysowany powyżej kontekst ma istotne znaczenie dla interpretacji prozy współ-
czesnego kanadyjskiego pisarza, Guya Gavriela Kaya, autora antologii poezji i czternastu 
powieści fantasy. Jego utwory cieszą się uznaniem czytelników na całym świecie, zosta-
ły przetłumaczone na ponad trzydzieści języków, zdobyły wiele prestiżowych nagród. 
Pomimo znacznej popularności, dorobkowi literackiemu Kaya poświęcono do tej pory 
stosunkowo niewiele uwagi w piśmiennictwie akademickim. Warto podkreślić, że pisarz 
odchodzi stopniowo od, wykorzystanego jeszcze w pierwszej trylogii Fionavarski Gobelin 
(1984–1986), tolkienowskiego wzorca high fantasy w stronę własnej jego odmiany: fan-
tasy historycznej, którą możemy rozumieć jako „formę hybrydalną, złożoną z dwóch po-
zornie przeciwstawnych elementów: fantasy, jednoznacznie odrzucającej konsensualną 
rzeczywistość, i powieści historycznej, odmianie gatunkowej zakotwiczonej w realizmie 
i opartej na faktach historycznych [a hybrid of two seemingly opposed modes, fantasy with 
its explicit rejection of consensus reality, and historical fiction, a genre grounded in realism and 
historically accurate events]”17. Krzysztof M. Maj proponuje, by klasyfikować prozę pisarza 

13 Pomimo faktu, iż Jana Assmanna szczególnie interesują związki pomiędzy pamięcią, tożsamością i formacją/kontynu-
acją kultury w kontekście starożytnym, jego obserwacje można odnieść do każdego okresu historycznego. Z kolei Aleida 
Assmann rozwija jego myśl nie w oparciu o narracje mitologiczne, lecz poprzez analizę szerokiej gamy zjawisk kulturo-
wych należących do dziedzictwa europejskiego (od twórczości Shakespeare’a, Goethego i Wordswortha, poprzez świa-
dectwa o wojnie i Holokauście, po sztukę współczesną). Zob. Aleida Assmann, Cultural Memory and Western Civilization: 
Functions, Media, Archives. Cambridge: Cambridge University Press 2011 oraz Jan Assmann Cultural Memory and Early 
Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge: Cambridge University Press 2011.

14 Jan Assmann, Communicative and Cultural Memory, w: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Hand-
book, red. Astrid Erll i Ansgar Nünning, Berlin: Walter de Gruyter 2008, s. 113.

15 T. Pugh i A. J. Weisl, dz. cyt., s. 1. 
16 Maciej Michalski, Mediewalizm w kulturze popularnej – dalszy ciąg wstępu, w: Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do 

recepcji średniowiecza, red. Andrzej Dąbrówka, Maciej Michalski i Grzegorz Trościński, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego 2018, s. 15.

17 Veronica Schanoes, Historical Fantasy, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James i Farah Mend-
lesohn, Cambridge: Cambridge University Pres 2012, s. 236.
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jako a l l o h i s t o r i ę , rozumianą przez badacza nie jako historia alternatywna czy kon-
trfaktyczna, lecz w sensie podobnym do tego, jaki Umberto Eco nadaje a l l o t o p i i , a za-
tem jako „histori[a] bardziej realna niż »historia prawdziwa«, aluzyjnie jedynie odnosząca 
się do funkcjonujących w kulturowej encyklopedii realemów”18. 

W miarę rozwoju twórczości Kaya, allohistoryzm zaczyna odgrywać coraz większą 
rolę. Jak wykazuje Piotr Stasiewicz, o ile pierwsze powieści wykorzystujące tę metodę 
twórczą (Tigana z 1990 roku i Pieśń dla Arbonne z roku 1992) są raczej „fantazją na te-
maty historyczne i […] zbliżają się do klasycznej powieści fantasy”, w kolejnych utworach 
„zgodność […] »światów« z realiami historycznymi narasta”19. Twórczość kanadyjskiego 
pisarza wydaje się więc przeczyć przytoczonym wyżej obserwacjom Michalskiego – Kay 
otwarcie przyznaje się do korzystania z opracowań historycznych i źródeł literackich, 
czemu daje świadectwo zarówno w przedmowach do powieści, jak i na swojej stronie 
internetowej. Warto jednakże pamiętać, że pierwiastek fantastyczny nigdy nie znika zu-
pełnie z pola widzenia i zawsze stanowi integralną część narracji. Pisarz podkreśla, że 
konwencja fantasy umożliwia mu – i jego czytelnikom – odbiór narracji bazującej na fak-
tach historycznych jako opowieści uniwersalnej, wyrwanej z wąskiego kontekstu i wol-
nej od wcześniejszych założeń i uprzedzeń, co z kolei sprawia, że narracja ta bardziej do 
odbiorcy przemawia20. 

Strategia narracyjna Kaya, polegająca na łączeniu elementów historii i fantazji, zda-
je się pełnić jeszcze jedną funkcję. Otóż umożliwia ona autorowi eksponowanie fikcjo-
nalności przedstawianej przez niego wersji historii, kwestionując tym samym koncepcję 
„prawdziwości” i „niezmienności” wszelkich narracji historycznych21. Ponadto, jego au-
torska wizja średniowiecza odbiega od dwóch konkurencyjnych i bardziej typowych dla 
literatury fantasy wizerunków tego okresu, które możemy zaklasyfikować za Matthew-
sem jako: ś r e d n i o w i e c z e  r o m a n t y c z n e  (a romantic Middle Ages), ś r e d n i o w i e -
c z e  g o t y c k i e  (a gothic Middle Ages) lub g r o t e s k o w e  (a grotesque Middle Ages)”22. W 
pierwszym przypadku mamy do czynienia z pozytywną rewaluacją średniowiecza jako 
okresu charakteryzującego się prostszym życiem, bliskością natury, jasnymi zasadami 
moralnymi (m.in. u C.S. Lewisa, Williama Morrisa, J. R. R. Tolkiena), w drugim zaś – obraz 
wieków średnich konstruowany jest z dużą na ogół dozą realizmu jako okres prymitywny, 

18 Krzysztof M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015, ss. 228–229.
19 Piotr Stasiewicz, Alternatywna historia Europy w powieściach fantasy (na przykładzie utworów Guya Gavriela Kaya, Jacka Van-

ce‘a i Marion Zimmer Bradley), w: Exploring the Benefits of the Alternate History Genre/W poszukiwaniu pożyteczności gatunku 
historii alternatywnych, red. Zdzisław Wąsik, Marek Oziewicz i Justyna Deszcz-Tryhubczak, Wrocław: Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2011, s. 43. 

20 Autor pisze o tym na swojej stronie internetowej w eseju Home and Away. Tłumaczenie relewantnego fragmentu za Krzysz-
tofem M. Majem: „[Fantasy] pozwala wybierać zdarzenia z konkretnego czasu i konkretnego miejsca, umożliwiając tym 
samym pisarzowi – oraz czytelnikowi – rozważanie tematów i elementów opowieści w perspektywie różnych czasów i 
różnych przestrzeni. Fantasy wyrywa opowieść z wąskiego kontekstu, umożliwiając zdarcie lub chociaż naruszenie ota-
czającej taki kontekst powłoki przesądów oraz uprzedzeń. I, paradoksalnie, dzięki temu, że narracja jest realizowana w 
dykcji fantasy, może ona w większym – nie zaś, jak mogłoby się wydawać, mniejszym – stopniu oddziaływać na życie i 
świat czytelnika. Trudno bowiem tekst fantastyczny odczytywać jako historię tego tylko, co zdarzyło się, dajmy na to, 
siedemset lat temu w Hiszpanii”. Zob. Guy Gavriel Kay, „Home and Away”, online: Bright Weavings, http://brightweavings.
com/globe [dostęp: 30.11.2019] oraz K. M. Maj, dz. cyt., s. 245.

21 Implikacje te warto zestawić z obserwacjami Haydena White’a, który proponuje, by na historiografię spojrzeć jak na dzieło 
literackie, w którym historyk (zawsze będący pod wpływem swoich czasów, obowiązujących ideologii, poglądów, wyobra-
żeń) posługuje się w konstruowaniu narracji historycznej czterema głównymi tropami – metaforą, metonimią, synekdo-
chą i ironią – przez co przedstawiana przez niego rzeczywistość ulega fikcjonalizacji. Zob. Hayden White, Metahistory. The 
Historical Imagination In Nineteenth-Century Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1973.

22 D. Matthews, dz. cyt., s. 15.

http://brightweavings.com/globe
http://brightweavings.com/globe
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niebezpieczny i barbarzyński (m.in.. u Joego Abercombiego, Glena Cooka, George’a R. 
R. Martina). Mediewalizm w twórczości Kaya wydaje się oscylować pomiędzy roman-
tycznością a groteską, dzięki czemu nieustannie zaskakuje czytelników. W rezultacie 
powieści kanadyjskiego fantasty mogą podważać hegemoniczną wizję przeszłości, prze-
kształcać stereotypowy wizerunek średniowiecza i odgrywać bardziej aktywną rolę w 
procesach pamięci kulturowej. Istotny jest tu również fakt, że mediewistyczne inspiracje 
Kaya często odbiegają od wzorców anglosaskich – autor sięga do źródeł innych tradycji 
europejskich, a nawet pozaeuropejskich, odwracając uwagę odbiorców od zwyczajowe-
go centrum i kierując ją na obrzeża23, co możemy odczytywać jako swoiste rozszerzenie 
zasobów pamięci kulturowej w zakresie wiedzy o wiekach średnich. Przyjrzyjmy się tej 
strategii bardziej szczegółowo w oparciu o jedną z wcześniejszych powieści autora, zaty-
tułowaną Pieśń dla Arbonne. 

W utworze tym, jak wspomniano wcześniej, Kay odbiega od wzorca Tolkienowskie-
go, poszukując inspiracji bezpośrednio w historii średniowiecznej, romansie rycerskim i 
poezji trubadurów. Tropy typowe dla fantasy wzmiankowane są tu dość zdawkowo – ist-
nieją wprawdzie dwa księżyce, niektóre postaci mają pewien, dość ograniczony zresztą, 
wgląd w przyszłość, jednak magia związana z kultem fikcyjnej bogini ma więcej wspólne-
go z intuicją, zielarstwem i położnictwem niż nadprzyrodzonymi mocami. Najważniej-
sze elementy świata przedstawionego przypominają bloki wyciosane z historii i tradycji 
literackiej średniowiecznej Prowansji czasów trubadurów. Składają się na nie wydarzenia 
historyczne (wojny albigeńskie, panowanie Eleanory Akwitańskiej), jak również vidas – 
pełne fantazji i pisane prozą w języku oksytańskim biografie trubadurów (w tym Bernarta 
de Ventadorn, Bertrana de Born, Jaufre Rudela) oraz treść ich poezji, które połączono z 
czysto fikcyjnymi elementami i postaciami. 

Osią fabularną powieści jest krucjata przeciw Albingensom, wyobrażona na nowo 
jako zderzenie dwóch odmiennych kultur. Pierwsza z nich to kultura Arbonne, kraju 
rządzonego przez kobiety, w którym rytuały związane z miłością dworską leżą u pod-
staw organizacji społecznej, a religia opiera się na kulcie Riann – bogini łączącej w sobie 
wszelkie archetypowe aspekty kobiecości. W opozycji do niej stoi kultura Gorhaut – pań-
stwa opartego na silnych strukturach patriarchalnych, gdzie uległość i podporządkowa-
nie kobiet jest obowiązującą normą społeczną, a kult wspomnianej bogini postrzega się 
jako herezję, poprzez którą „kpi się” z męskiego boga Corannosa, „poniża go, wystawiając 
świątynie kobiecie”, a nawet „pozbawia go męskości”24. Gorhaut wypowiada więc Arbon-
ne świętą wojnę, która ma doprowadzić do przejęcia kontroli nad jej terytorium, znisz-
czenia religii, wykorzenienia wartości oraz odsunięcia od władzy szeregu wpływowych, 
uzdolnionych politycznie i niezależnych kobiet, postrzeganych przez najeźdźców jako za-
grożenie dla obecnego status quo. Ta metoda światotwórcza doczekała się następującego 

23 Przykładowo, Tigana (1990) i najnowsza powieść autora A Brightness Long Ago (2019) czerpią inspirację z wczesnorene-
sansowych Włoch, Lwy Al-Rassanu (1995) nawiązują do wydarzeń na Półwyspie Iberyjskim czasów Rekonkwisty, a dylogia 
Sarantyńska mozaika (1998–2000) odnosi się do okresu wczesnego Cesarstwa Bizantyjskiego. Nietłumaczone jeszcze na 
język polski Under Heaven (2010) i River of Stars (2013) inspirują się średniowiecznymi Chinami, odpowiednio ośmio-
wieczną dynastią Tang i dwunastowieczną dynastią Song, a akcja Children of Earth and Sky (2016) ma wiele wspólnego z 
piętnastowieczną historią Wenecji, Konstantynopola i Bałkanów. Właściwie tylko w Ostatnich promieniach słońca (2004) 
fabuła została osadzona w Brytanii za panowania Alfreda Wielkiego – jest to jednak w historii wyspy szczególny, gdy 
ścierały się na niej wtedy bardzo wyraźnie wpływy chrześcijańskie, celtyckie i skandynawskie. 

24 G. G. Kay, Pieśń dla Arbonne, Warszawa: Wydawnictwo Mag 2008, s. 93.
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komentarza w cytowanej już książce Maja:

[…] pozyskując z lektury najważniejszych źródeł historycznych i literackich podstawowe informacje na te-
mat danego okresu z dziejów wybranego regionu świata, Kay przedstawia jeden główny problem historio-
zoficzny, wyabstrahowany z dziejowego continuum i uogólniony do kulturowo-historycznego archetypu25.

Owym głównym problemem historiozoficznym w przypadku Pieśni dla Arbonne jest 
według badacza krucjata przeciw heretykom – i rzeczywiście, Kay w przystępny spo-
sób przedstawia świętą wojnę jako konsekwencję braku tolerancji i akceptacji innych 
wartości religijnych, połączoną z zupełnie niereligijną potrzebą ekspansji terytorialnej 
i ekonomicznej. Wydaje się jednak, że pisarz idzie dalej.. Jego zamysł polega bowiem na 
przeformułowaniu historycznego starcia między kościołem rzymskokatolickim a kultem 
katarskim – z jego dualistycznymi wierzeniami w bóstwa światłości (niebo, królestwo 
duchowe, ludzka dusza) i ciemności (świat materialny, w tym ciało ludzkie stanowiące 
więzienie dla duszy) – w bardziej uniwersalny i symboliczny konflikt między męskością 
a kobiecością. 

Już sam wybór średniowiecznej Langwedocji jako rzeczywistego źródła odniesienia 
do akcji powieściowych wydarzeń wydaje się symptomatyczny – świadczy bowiem o pre-
dylekcji autora do poszukiwania mniej oczywistych (przynajmniej w literaturze fantasy) 
aspektów historii i tradycji średniowiecznej. W świetle koncepcji pamięci kulturowej Ale-
idy Assmann – badaczki, która poświęca uwagę nie tylko procesom związanym z pamię-
taniem i zapominaniem, lecz również z gromadzeniem i przechowywaniem informacji w 
różnych mediach – wybór ten można postrzegać jako próbę zwrócenia uwagi na wymiar 
średniowiecza, który jest na ogół pomijany lub zapomniany w popularnych tekstach fan-
tasy. Rozróżniając pamięć funkcjonalną (functional memory) i magazynującą (storage me-
mory), Assmann stwierdza, że na tę pierwszą składają się świadomie wyselekcjonowane 
elementy, układające się w spójną narrację. Narracja ta jest następnie przekazywana z 
pokolenia na pokolenie w celu podtrzymywania normatywnych wartości istotnych dla 
tożsamości danej społeczności. Pamięć magazynującą można natomiast postrzegać jako 
swoisty „rezerwuar dla przyszłych pamięci funkcjonalnych [reservoir for future functional 
memories]”26, którego elementy – nawet jeśli w danym momencie historycznym pozo-
stają zapomniane lub niepamiętane – mogą być wykorzystane w przyszłości. Co istot-
ne, granica między pamięcią funkcjonalną a magazynującą jest płynna. W konsekwencji 
znaczenie centralnych niegdyś elementów pamięci kulturowej może z czasem maleć, a 
pozostałych – rosnąć. Idąc tym tropem, Pieśń dla Arbonne, czerpiąc z rezerwuaru pamięci 
magazynującej, stanowi próbę przeniesienia tych elementów do pamięci funkcjonalnej: 
wyobraża więc średniowiecze na nowo; eksponuje na kilku poziomach bardziej kobiecą 
perspektywę. Odwołując się do panowania Eleanory Akwitańskiej (1122–1204), jednej z 
najbardziej wpływowych władczyń średniowiecznej Europy – której dwór był istotnym 
ośrodkiem życia kulturalnego, mekką artystów, poetów i muzyków – Kay przedstawia 
Arbonne jako krainę pozbawioną negatywnych stereotypów dotyczących kobiecej wła-
dzy. Etos rycerski i dyskurs miłości dworskiej nie są tu zredukowane do motywu rato-

25 K. M. Maj, dz. cyt., s. 244.
26 A. Assmann, dz. cyt., s. 130.
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wania szlachetnej damy w opałach przez nieskazitelnego rycerza bądź questu, którego 
ukończenie warunkuje przychylność tejże damy, lecz stają się podstawą złożonej organi-
zacji społeczno-politycznej, co bezsprzecznie ożywia (i podważa) utrwalone w masowej 
wyobraźni schematy. Kay, odwołując się nieustannie do tradycji romansu rycerskiego, 
umiejętnie posługuje się jego tropami, by skonstruować opowieść, gdzie to kobiety grają 
pierwszoplanowe role. 

Już w opowiadającym o wydarzeniach poprzedzających fabułę prologu Kay wykorzy-
stuje arturiański motyw trójkąta miłosnego, czyniąc go kluczowym punktem odniesienia 
w stosunku do innych damsko-męskich relacji przedstawionych w powieści. Narracja 
koncentruje się na Aelis, dziedziczce Arbonne poślubionej z powodów politycznych Ur-
temu de Miraval, która zakochuje się w Bertranie de Talair – trubadurze o arystokratycz-
nych korzeniach. Aelis nie jest jednak pasywną i nieosiągalną damą z pieśni trubadurów, 
lecz aktywną kobietą, biorącą czynny udział w planowaniu upozorowanego porwania, 
umożliwiającego jej spotkanie z kochankiem. Historia ta nie ma jednak szczęśliwego 
zakończenia – bohaterka umiera w połogu, wydając na świat dwoje nieślubnych dzieci: 
syna, który nie przeżył (nie jest jasne, czy po prostu zmarł, czy też został zamordowany 
przez rozwścieczonego męża) i córkę, której istnienie zostało przed wszystkimi ukryte. 
Śmierć bohaterki staje się punktem wyjścia niekończącego się osobistego sporu między 
Bertranem i Urte, osłabiającym Arbonne i narażającym ją na ataki państw ościennych. Jest 
to więc opowieść o kobiecie, która, działając na rzecz osobistego szczęścia, ignoruje po-
lityczne konsekwencje swej decyzji. Wzbogacając w ten sposób wątki znane z romansów 
arturiańskich, Kay zwraca uwagę czytelnika na społeczną sytuację kobiety w wiekach 
średnich, uwydatniając kwestię indywidualnych dylematów, gdy uczucie czy pożądanie 
nie są wystarczającym uzasadnieniem związku małżeńskiego, którego celem było przede 
wszystkim zapewnienie sukcesji i odpowiednich politycznych sojuszy. Historia Aelis peł-
ni również rolę kontrapunktu dla historii innych bohaterek – każda na swój własny spo-
sób poszukuje osobistej wolności. Wizerunki większości z nich są dalekie od dwóch prze-
ciwstawnych, ale równie popularnych stereotypów. Nie znajdziemy tu więc ani biernych 
dam w opałach, ani „męskich” kobiet, które samodzielnie przezwyciężają wszystkie trud-
ności. Choć zatem bohaterki Pieśni dla Arbonne jawią się jako aktywnie kształtujące swoje 
losy i naginające reguły patriarchalnego systemu społecznego dla własnych potrzeb, nie 
występują przeciwko tym zasadom otwarcie. 

Pierwsza z pozostałych bohaterek, Signe, jest matką Aelis i władczynią Arbonne, po-
siadającą znaczące strategiczno-polityczne umiejętności. To właśnie ona, częściowo in-
spirowana postacią Eleonory Akwitańskiej, określiła i ukształtowała „rytuały dwornej 
miłości [które – S. B-Sz.] były sztuką i miały swój cel”27, postrzegając je jako skuteczną 
metodę ukierunkowania męskiej energii i pasji na sprawy ważne. Z kolei Ariane de Ca-
renzu, królowa Dworu Miłości – który w powieści Kaya nie jest poetyckim zmyśleniem, 
lecz instytucją zajmującą się rozstrzyganiem miłosnych sporów – nie odnajduje satysfak-
cji w aranżowanym z powodów politycznych małżeństwie z homoseksualistą. Fakt ten 
postrzegany jest zresztą jako przyczyna jednego z najczęściej poruszanych tematów w 
poezji trubadurów – „że miłość żony do męża jest oznaką złego wychowania, dowodem 
złego smaku, jeśli nie czymś w ogóle niemożliwym. Że prawdziwa miłość musi swobod-

27 G. G. Kay, Pieśń dla Arbonne, dz. cyt., s. 192
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nie wypływać z dobrowolnych wyborów”28. W przeciwieństwie do Aelis, Ariane nie od-
rzuca jednak małżeńskiego związku, traktując go jako gwarancję porządku społecznego i 
poszukując spełnienia poza obowiązkową relacją. Lucianna Delonghi, inspirowana posta-
cią Lukrecji Borgii, jest z kolei wręcz archetypową femme fatale, bezpardonowo używająca 
swojej cielesności jako orężu w grze o władzę. W przeciwieństwie do niej, Beatriz, jako 
najwyższa kapłanka bogini Ryan, rezygnuje z seksualności zupełnie, pozostając jednak 
kluczowym politycznym graczem. Ostatnia z bohaterek to Rosala, najbardziej uciemię-
żona postać kobieca w narracji Kaya, której udaje się uciec z otwarcie mizoginicznego 
Gorhaut, by uratować życie nieślubnemu dziecku – ten czyn zostaje wykorzystany póź-
niej jako pretekst do inwazji na Arbonne. Tym samym to właśnie ona – kobieta, która nie 
chce być ofiarą i aktywnie szuka pomocy – ogniskuje na sobie uwagę czytelników. 

Przyglądając się temu krótkiemu zarysowi kobiecych sylwetek w powieści, można 
zauważyć, że autor Pieśni dla Arbonne kreśli zindywidualizowane portrety postaci kobiet, 
nie wyrywając ich jednak z modelowanego na średniowieczu kontekstu społeczno-kul-
turowego, w ramach którego musiały funkcjonować – ten zabieg czyni ich wybory i mo-
tywacje bardziej przekonującymi dla czytelników. Chociaż bohaterki nie są tak naprawdę 
wolne od narzuconych im ograniczeń, a równość płci pozostaje w powieści nieuchwytna, 
ich autorytet, aktywność, pomysłowość, kompetencje strategiczne – elementy niezbędne 
w skutecznym sprawowaniu władzy – wysuwają się w narracji Kaya na pierwszy plan, 
podważając popularne wyobrażenia odnośnie pozycji i roli kobiet w średniowieczu. 

W tak prokobiecym utworze fantasy przekształceniu ulec musi również zapożyczona 
z romansu figura błędnego rycerza. Blaise de Garsenc jest najemnikiem, wychowanym we 
wrogim dla Arbonne Gorhaut, który początkowo postrzega jej „nastawioną na kobiety” 
kulturę trubadurów-żonglerów jako coś „nienaturalnego”, „niepraktycznego” i „głupiut-
kiego”29. Wyjątkowo realistycznie zostaje przedstawiona również jego pozycja społeczna 
– młodszego syna w szlacheckim rodzie: 

Młodsi stanowili problem i Blaise nie był tu wyjątkiem […]. Ponieważ młodsi synowie nie mieli ziemi ani 
majątku, byli niemal pozbawieni możliwości zawarcia korzystnego małżeństwa i musieli opuszczać rodzin-
ne siedziby z powodu tarć, dumy czy po prostu w samoobronie, dlatego też wielu zostawało duchownymi 
Corannosa lub wstępowało w szeregi coranów [tj. rycerzy — S. B.-Sz.] jakiegoś innego wysoko postawio-
nego pana. Niektórzy wybierali trzecią drogę, wyprawiając się w świat poza granice rodzinnego kraju, by 
szukać szczęścia czy to samotnie na zawsze niebezpiecznych szlakach, czy też częściej w mniejszych lub 
większych grupkach30.

Blaise wybiera tę ostatnią drogę – najmuje się do drużyn bardziej i mniej znaczących 
szlachciców, pojawia się na polach bitew, bierze udział w turniejowych potyczkach. Po-
mimo wysokich umiejętności bojowych, nie odznacza się początkowo szczególnym hero-
izmem, a jego życiowa podróż – od jednego wyzwania do kolejnego – motywowana jest 
nie tyle ideałami rycerskimi, co względami finansowymi z jednej strony i obawą przed 
nawiązaniem relacji uczuciowych z drugiej. Celnie ukazuje to jeden z monologów we-
wnętrznych bohatera: 

Jeśli jest się w stałym ruchu, to istnieje mniejsza szansa zapuszczenia korzeni, stworzenia więzi, troskania 

28 Tamże, s. 61.
29 Tamże, s. 28.
30 Tamże, s. 98.



36 Sylwia Borowska-Szerszun cf 1 (60) 2019

się o ludzi… odkrywania, co się dzieje, kiedy mężczyźni czy kobiety, na których człowiekowi zależało, 
okazują się inni niż się sądziło”31. 

Jak pisze Simon Gaunt, fabuła romansu rycerskiego często zasadza się na motywie 
questu, którego celem jest odnalezienie prawdziwej tożsamości bohatera dzięki miłości 
i czynom rycerskim32 – taka właśnie jest trajektoria narracyjna Pieśni dla Arbonne. Wa-
leczność protagonisty okazuje się jednak stosunkowo mało istotna w tym procesie – sta-
nowczo większą rolę w jego rozwoju odgrywają kobiety, które spotyka na swojej drodze. 
Stopniowa przemiana bohatera uwidacznia się właśnie poprzez jego zmieniający się sto-
sunek do płci pięknej poprzez relacje, jakie z nimi nawiązuje. Początkowo uwikłany w 
wyniszczający, obsesyjny związek z Lucianną Delonghi, uosabiającą „ciemną stronę bogi-
ni”33, Blaise traktuje inne kobiety dość instrumentalnie (Rosala). Dopiero relacja z Ariane 
de Carenzu, oparta nie tylko na pożądaniu seksualnym, lecz również wzajemnym zrozu-
mieniu i szacunku, pozwala mu dojrzeć emocjonalnie i uznać równowartość pierwiastka 
męskiego i żeńskiego. Dopiero wtedy, mężczyzna zasługuje na to, by stać się prawdziwym 
bohaterem, sięgnąć po tron Gorhaut i zapewnić obu krainom pokój, poświęcając swoją 
prawdziwą miłość na rzecz politycznego małżeństwa z Rinette, odnalezioną córką Aelis 
i Bertrana, dziedziczką Arbonne. Związek małżeński przedstawiony zostaje jako symbo-
liczne zwieńczenie wojny, w której równorzędną rolę odegrały czynna walka mężczyzn 
i zmysł strategiczny kobiet – elementy wzajemnie się uzupełniające i zapewniające nie 
tylko zwycięstwo, lecz również pożądaną równowagę płci. To ona właśnie staje się w po-
wieści warunkiem harmonijnego ładu społecznego. 

Pomimo że Kay odwołuje się do dyskursu miłości dworskiej, kobiety w Pieśni dla 
Arbonne nie są milczącymi obiektami pożądania z canso trubadurów – posiadają wła-
sne pragnienia, które aktywnie realizują. Bardziej istotny jest jednak fakt, że otrzymują 
również głos, między innymi poprzez wprowadzenie postaci Lisseut, kobiety-trubadura, 
określanej w langue d’oc terminem troibaritz. Odgrywa ona co prawda niewielką rolę w 
politycznych machinacjach, jest jednak naocznym świadkiem wydarzeń i bystrą obser-
watorką, której perspektywa kształtuje znaczną część narracji. Pozycja troibaritz pozwala 
jej cieszyć się stosunkowo dużą wolnością – swobodnie podróżuje, ma wgląd w życie 
wszystkich warstw społecznych, przekracza granice hierarchii społecznej i decyduje o 
własnym życiu, stając się ostatecznie jedną z najsłynniejszych kobiet-trubadurów w Ar-
bonne. Wprowadzenie tej postaci jest zabiegiem starannie przemyślanym i uwypukla za-
mysł twórczy Kaya, zmierzający do tego, by wyeksponować kobiecą perspektywy, wyko-
rzystując zarówno źródła historiograficzne, jak i konwencję. 

Powieść właściwą poprzedzają i wieńczą wyimki z dwóch, w pełni fikcyjnych vidas. 
Jedna z tych mini-biografii poświęcona jest Anselmowi z Cauvas, pierwszemu trubadu-
rowi w historii Arbonne, kolejna zaś Lisseut – pierwszej troibaritz. Zabieg ten bezsprzecz-
nie wywodzi się z tradycji średniowiecznej, gdy życiorysy takie pozostawały nieodłączną 
częścią manuskryptów, będąc swoistą wizytówką autorów, dołączoną do konkretnych 
utworów. W przypadku omawianej powieści Kaya, vida Anselma możemy odczytywać 

31 Tamże, s. 98
32 Zob. Simon Gaunt, Romance and other genres, w: The Cambridge Companion to Medieval Romance, red. Roberta L. Krueger, 

Cambridge: Cambridge University Press 2000, ss. 45–49.
33 G. G. Kay, Pieśń dla Arbonne, dz. cyt., s. 190.
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jako hołd dla zastanej, dominującej, męskocentrycznej tradycji, która stanowiła istotne 
źródło inspiracji współczesnego autora. Vida Lisseut to z kolei zapowiedź nowych cza-
sów, gdzie głos kobiet jest porównywalnie słyszalny, i jednocześnie próba zwrócenia uwa-
gi na istniejącą przecież, choć pozostającą na marginesie pamięci kulturowej, tradycję śre-
dniowiecznej twórczości kobiet. Warto tu odnotować za Tilde Sankovitch, że jakkolwiek 
poezja trubadurek była dostępna drukiem już w XIX stuleciu, to uwagę akademicką za-
częto poświęcać jej dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, gdy wraz z drugą falą 
feminizmu wzrosło zainteresowanie badawcze reprezentacją kobiecego doświadczenia w 
literaturze. Z twórczością troibaritz w dalszym ciągu wiążą się jednak liczne niewiadome 
– trudno jest ustalić konkretny korpus tekstów autorstwa kobiet, gdyż wiele utworów po-
zostaje anonimowych. Korpus ten jest również stosunkowo mały w porównaniu do liczby 
tekstów, jakie wyszły spod pióra autorów męskich. Co więcej, dane biograficzne doty-
czące kobiecych trubadurów są śladowe – istnieje zaledwie pięć literackich życiorysów 
autorek, których imiona znamy34. W tym kontekście, Pieśń dla Arbonne staje się intrygu-
jącym nośnikiem zaniedbanej tradycji na gruncie kultury popularnej, przedsięwzięciem 
unikatowym pod względem przenoszenia do sfery masowej wyobraźni treści związanych 
z zapomnianą w głównym nurcie – nie tylko literackim, lecz również badawczym – śre-
dniowieczną literaturą kobiet35.

Kay daje jednak do zrozumienia, że zarówno literacki głos kobiet w wiekach średnich, 
jak i jego współczesna świadomość są zjawiskami peryferyjnymi. Podkreśla to poprzez 
wybór czasu i przestrzeni pojawienia się Lisseut po raz pierwszy na kartach powieści – 
otóż ma to miejsce w tawernie podczas karnawału w czasie letniego przesilenia, okresie, 
który sama bohaterka postrzega jako „czas między czasami, przestrzeń w okręgu roku, 
gdzie wszystko znajdowało się w zawieszeniu, kiedy wszystko mogło się wydarzyć lub 
było dopuszczalne”36. Konstrukcja karnawału jest tu spójna z wykładnią Michaiła Bachti-
na – jest on „autentycznym świętem czasu, świętem stawania się, zmian i odnowienia”, 
gdy tryumfalnie obchodziło się „chwilowe uwolnienie od panującej prawdy i istniejącego 
ustroju, chwilowe zniesienie wszystkich hierarchicznych stosunków, przywilejów, norm 
i zakazów”37. W wizerunku średniowiecznej zabawy, przedstawionej w Pieśni dla Arbonne, 
mamy do czynienia ze swobodą seksualną, beztroską rozrywką, zawieszeniem ustalone-
go porządku i odwróceniem obowiązujących norm; jednak to właśnie aspekt odnowy ma 
szczególne znaczenie dla interpretacji roli Lisseut w powieści. Na tym etapie narracji jest 
ona jeszcze zaledwie śpiewaczką, wykonawczynią pieśni pisanych przez mężczyzn, nie 
poetką piszącą własne utwory. W momencie, gdy ma wystąpić przed publicznością zło-
żoną z głównych graczy politycznych Arbonne, otrzymuje od swego partnera wyjątkową 
szansę – możliwość zaśpiewania pieśni napisanej specjalnie na głos kobiety: 

34 Zob. Tilde Sankovitch, The Trobairitz, w: The Troubadours: An Introduction, red. Simon Gaunt i Sarah Kay, Cambridge: 
Cambridge University Press 1999, ss. 113–115.

35 Na stronie internetowej, poświęconej twórczości Kaya, autor przyznaje się zresztą do inspiracji pozycją The Women Tro-
ubadours (1976) autorstwa Meg Bogin, jednego z pierwszych opracowań na temat kobiet trubadurów, podkreślając, że 
opracowanie to stanowiło „katalizator pomysłu wprowadzenia żeńskich żonglerów i trubadurów […] jako centralnego 
motywu w Arbonne [a catalyst for the idea of female joglars and troubadours… a central motif in Arbonne]”. Zob. Guy Gavriel 
Kay, „Bibliography for A Song for Arbonne”, online: Brightweavings, http://brightweavings.com/bibliography-for-a-song-
-for-arbonne [dostęp: 30.11.2019].

36 Tegoż, Pieśń dla Arbonne, dz. cyt., s. 111. 
37 Michaił Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go, przekł. Anna i Andrzej Goreniowie, Kraków: Wydawnictwo Literackie 

1975, s. 67. 
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Była to dobrze, choć nie błyskotliwie ułożona pieśń. Alain znał swe rzemiosło i był dość młody, by jeszcze 
rozwinąć talent. Natomiast jej szczególną cechą – darem, jaki pieśń stanowiła dla Lisseut – było to, że zo-
stała napisana na głos kobiecy. Niewiele było takich pieśni i dlatego śpiewaczki Arbonne spędzały sporo 
czasu na transponowaniu melodii napisanych na głosy męskie oraz na pracowitym ignorowaniu oczywistej 
niestosowności większości tematów. 
 W tym utworze Alain zmienił wiele elementów tradycyjnej liensenne, przedstawiając narrację z kobie-
cego punktu widzenia, lecz zachowując dosyć znajomych motywów, by publiczność nie miała wątpliwości, 
co słyszy i ocenia38.

Fragment ten jest kluczowy dla odczytania Pieśni dla Arbonne jako swoistego wyra-
zu uznania dla zapomnianego kobiecego głosu średniowiecznej literatury i jednocześnie 
próby przeniesienia go z obrzeży do centrum pamięci kulturowej. Wprowadzając szereg 
przemyślanych i niebanalnych postaci kobiecych i czyniąc ich perspektywę osią powieści, 
Kay, podobnie jak Alain, realizuje „narrację z kobiecego punktu widzenia” – tym samym 
staje się onintegralną częścią jego wizji średniowiecza. Choć Pieśń dla Arbonne zawiera 
„dość znajomych motywów, by publiczność nie miała wątpliwości, co słyszy i ocenia”, 
pozostaje atrakcyjna dla współczesnych czytelników fantasy, nadając nowy wydźwięk 
konwencjonalnym komponentom gatunku. Dzięki temu powieść tę można porównać do 
pieśni zaoferowanej Lisseut przez Alaina – dar, który ma na celu oddanie głosu kobie-
tom; opowieść, która może stać się narzędziem sprzyjającym reinterpretacji dziedzictwa 
historycznego, kulturowego i literackiego średniowiecza w ramach gatunku literatury 
popularnej, utrwalał niejednokrotnie utrwalającego stereotypy dotyczące epoki i propa-
gującego wizję przeszłości jako czasu zdefiniowanego i stworzonego wyłącznie lub głów-
nie przez mężczyzn.

Pieśń dla Arbonne – podobnie zresztą jak właściwie cała twórczość Guya Gavriela Kaya 
– wystawia na próbę stereotypy odbiorcze dotyczące wieków średnich, przełamując sche-
maty, do których czytelnicy fantasy są tak przyzwyczajeni. Odwołując się nie tylko do 
popularnych mediewalizmów, lecz również do źródeł historiograficznych i literackich, 
autor zwraca uwagę na marginalizowane lub zapomniane aspekty kultury średniowiecz-
nej, przywracając je niejako masowej wyobraźni. W Pieśni dla Arbonne ukazuje on śre-
dniowiecze w nowym świetle, odnajdując w historii i literaturze Prowansji tego czasu za-
pomniany w głównym nurcie głos kobiet i czyniąc go centralnym punktem narracji. Tym 
samym pisarz kwestionuje dominujący w kulturze popularnej obraz wieków średnich, 
sugerując, że wcale nie jest on tak monolitycznie męskocentryczny, jak się częstokroć 
wydaje. Guy Gavriel Kay wskazuje, że nasza pamięć o średniowieczu to nie lustrzane od-
bicie przeszłości i zmusza do zastanowienia, dlaczego taki właśnie obraz jest poddawany 
nieustannej, bezrefleksyjnej repetycji w mediach kultury. Oddając głos kobietom i oferu-
jąc alternatywną wizję średniowiecza – która jest jednak solidnie ugruntowana w wiedzy 
historycznej i znajomości pierwowzorów literackich – kanadyjski fantasta historyczny 
podważa hegemoniczną wizję przeszłości, udowadniając, że mediewalna fantasy może 
odgrywać bardziej aktywną rolę jako medium pamięci kulturowej, przekształcając raczej 
niż utrwalając utarte schematy. 

38 G. G. Kay, Pieśń dla Arbonne, dz. cyt., ss. 128–129.
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The article analyses The Difference Engine (1990) as the fundamental representative of 
the steampunk genre and attempts to explore its steampunk features through the lens 
of Derrida’s concept of “iterability”. The study aims to show that the key principles of 
steampunk evoke the ethos of Derrida’s iterability since steampunk’s placement of the 
familiar historical (real) framework within a different (fictional) context―which con-
sequently becomes altered and yet retains some of its originality―mirrors Derrida’s 
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some of its original meaning). The analysis focuses mostly on the discussion of how the 
historical events and historical actors are altered in Gibson’s and Sterling’s Victorian 
Britain and how the narrative itself, being a postmodernist text, represents a fusion of 
the historical and the fictional. This alteration, which can be considered an essential 
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novel, by rewriting the past, posits that our present, and consequently future, has the 
potential to be transformed as they are both contingent on the history of the past.

Artykuł dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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Wstęp

Maszyna różnicowa (1990) Williama Gibsona i Bruce’a Sterlinga jest powszechnie uważana 
za kamień węgielny steampunku, który nie tylko dał początek całemu nurtowi literackie-
mu, lecz także zarysował kluczowe cechy charakterystyczne, przydające mu unikatowego 
wyrazu i stylistyki. Większość swoistości nurtu, którym poświęcone zostaną poniższe 
partie artykułu, prezentuje się w przywołanej powieści w całej okazałości – nic dziwne-
go, że poświęcili jej swe studia w tym kontekście tacy badacze, jak Patrick Jagoda, Ka-
ren Hellekson, Herbert Sussman, Steffen Hantke, Philip Wagner, Jay Clayton czy Nicolas 
Spencer. Niniejszy tekst nie obejdzie się więc bez analizy obecnych w Maszynie różnico-
wej elementów steampunku, jednak główny akcent zostanie w nim położony na koncep-
cję iterowalności (iterability) Jacquesa Derridy, użyteczną w rozpracowaniu podstawowej 
strategii retorycznej, za pośrednictwem której steampunk przejawia się w analizowanej 
powieści. Problem iterowalności Derrida rozważa już w Sygnaturze, zdarzeniu, kontekście, 
gdzie odnotowuje, iż „wszelki znak, językowy lub niejęzykowy, mówiony lub pisany […] 
jako większa lub mniejsza jednostka, może być cytowany”1. Oznacza to, że znak wolno 
wykorzystywać, zapożyczać i powtarzać w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych – 
nie może on bowiem funkcjonować w izolacji, lecz wyłącznie za pośrednictwem swej c y -
t o w a l n o ś c i . Owa cytowalność znaku zawiera w sobie zapowiedź idei iterowalności, 
która wedle Derridy nie tyle odsyła do prostego powtórzenia lub reiteracji oryginalnego 
znaczenia znaku, zdarzenia czy kontekstu, ile zakłada, że w zakresie każdej iteracji zawie-
ra się zmiana oryginalnego znaczenia. W konsekwencji każde powtórzenie jest naznaczo-
ne modyfikacją oryginału. Nie ma czegoś takiego, jak czysta iteracja, ponieważ zawsze 
zachodzi ona w odmiennym otoczeniu kontekstowym. Jak zauważa Derrida, „gdy dana 
jest struktura iteracji, intencja, która ożywia akt wypowiedzenia, nigdy nie będzie obec-
na dla siebie i dla swej treści. Strukturująca ją a priori iteracja wprowadza w nią pewien 
istotowy rozstęp i istotowe pęknięcie”2. Niemniej jednak, pomimo obecności tej zmiany, 
każda iteracja musi zawierać w sobie ślady oryginału, dzięki którym możemy uświado-
mić sobie obecność repetycji. W tym znaczeniu iteracja zakłada nowe lub zmienione zna-
czenie bądź kontekst, ukazując tym samym, że znak może rodzić różnorodne wariacje 
i konotacje pojedynczego znaczonego i funkcjonować w całej mnogości ukontekstowień, 
generujących miriady znaczeń. Derrida wyraźnie jednak wskazuje na to, że dzięki owej 
mnogości, wszelkie znamię3 nie „zachowuje wartości poza swym kontekstem”, ponieważ 
„istnieją tylko konteksty niemające żadnego absolutnego zakotwiczenia”4. Koncepcja ite-
rowalności rzuca nieco światła na wyróżniające się cechy steampunku, dzięki czemu może 
pomóc w lepszym wyrażeniu jego charakterystycznych cech na podstawie fundatorskiej 
powieści Gibsona i Sterlinga.

1 Jacques Derrida, Sygnatura – zdarzenie – kontekst, w: tegoż, Pismo filozofii, oprac. i przekł. Bogdan Banasiak, Kraków: Inter-
-esse 1992, s. 275.

2 Tamże, s. 279.
3 W filozofii Derridy znamię, marque (zgodnie z tłumaczeniami Bogdana Banasiaka, Anny Burzyńskiej czy Michała Paw-

ła Markowskiego), zwane także zaznaczeniem (w przekładach Krzysztofa Kłosińskiego) jest, jak najbardziej dosłownie, 
przeddyskursywnym śladem pozostawianym przez Innego w piśmie, dzięki któremu tekst nie jest tylko ciągiem znaków 
na papierze, lecz znamieniem czyjejś indywidualności i jednostkowości (przyp. tłumacza).

4 Tamże, s. 275.



43Historia iterowalna w Maszynie różnicowej…Compendium

Właściwości steampunku

Analizę powieści należy zacząć od stwierdzenia, że Maszyna różnicowa to znakomity 
przykład wąskiej wykładni steampunku, wyobrażającego od-tworzone społeczeństwo (re-
-created society) angielskie epoki wiktoriańskiej. Tak rozumiany utwór zajmuje przestrzeń 
pomiędzy tym, co realne, a tym, co fikcjonalne – zakorzeniwszy się w prawdziwie histo-
rycznym millieu, oddala się jednak od znajomej trajektorii dziejowej, dzięki włączeniu 
w narrację fantastycznonaukowych elementów z przyszłości, wytwarzających nie tylko 
obraz alternatywnej przeszłości, lecz także wpływających na bieg zdarzeń. Klasyczny 
steampunk ewokuje zatem etos Derridiańskiej iterowalności: oto bowiem z d a r z e n i e , 
czyli w tym wypadku historia wiktoriańskiej Anglii początku XIX wieku, zostaje wyrwa-
ne z zaznajomionego kontekstu historycznego i p o w t ó r z o n e  lub zreprodukowane 
w innym kontekście, ukształtowanym przez obecność przełomowej technologii – wywo-
łującej efekt fikcyjności lub anachroniczności. Dzięki nowym okolicznościom wydarzenia 
historyczne ulegają więc zmianie – zachowując wszelako pewne znamiona tych oryginal-
nych, mogą zostać rozpoznane jako „alternatywne” (i podobnie rzecz ma się w przypadku 
samego aktu powtórzenia). Z tego też względu powieściowy opis wiktoriańskiej Anglii 
w 1850 roku ulega zmianie po wpisaniu w inny kontekst historyczny: uprawomocniony 
wynalezieniem i ukończeniem maszyny analitycznej przez Charlesa Babbage’a – ory-
ginalnego komputera wykonującego złożone obliczenia arytmetyczne, programowane 
z wykorzystaniem kart perforowanych, który to faktycznie został opracowany przezeń 
w 1822 roku, lecz pozostał nieukończony z uwagi na brak finansowego wsparcia rządzą-
cych podówczas Torysów oraz ze względu na zaangażowanie Babbage’a w szereg innych 
projektów5. To właśnie owa futurystyczna i anachroniczna w realiach wiktoriańskich 
technologia – która zyskała rzeczywistą postać dopiero w latach trzydziestych XX wieku, 
gdy Alan Turing „opracował koncepcję komputera jako wielofunkcyjnego manipulatora 
symboli” – całkowicie przekształca istotę angielskiego społeczeństwa i zmienia bieg zna-
nej nam historii Wielkiej Brytanii6. Anglia kontrfaktyczna wprawdzie wciąż przypomina 
nam jej faktyczną przeszłość historyczną z okresu wiktoriańskiego – i „reiteruje” cały 
wachlarz rozpoznawalnych tropów w rodzaju rewolucji przemysłowej, ruchu luddytów 
czy Wielkiego Smrodu7 – jednak z uwagi na inne otoczenie kontekstowe owego „cytatu” 
(i jego rozliczne modyfikacje) zyskuje finalnie zupełnie inne znaczenie. Historie alterna-
tywne nurtu steampunkowego stawiają zatem wyzwanie powszechnemu rozumieniu hi-
storii jako czegoś jednostkowego, stabilnego i obiektywnego, rozmywając granicę między 
faktem a fikcją. W ten oto sposób wykładnia Derridy, zgodnie z którą „znamię nie zacho-
wuje swojej wartości poza kontekstem”8, zyskuje potwierdzenie w tezie Hantkego o tym, 
że „nie ma czegoś takiego jak wiktorianizm: są tylko jego interpretacje”9.

5 Jay Clayton, Hacking the Nineteenth Century, w: Victorian Afterlife: Postmodern Culture Rewrites the Nineteenth Century, red. 
John Kucich, Dianne F. Sadoff, Minneapolis: University of Minnesota Press 2000, s. 192.

6 Doron Swade, The Difference Engine: Charles Babbage and the Quest to Build the First Computer, New York: Viking 2001, s. 170.
7 Katastrofa ekologiczna, która nawiedziła Londyn w roku 1858. Powodowany falą upałów spadek wody w Tamizie, wraz 

z awariami systemu kanalizacyjnego, doprowadził do długo utrzymujących się wycieków nieczystości, których rozkład 
uniemożliwiał komfortowe funkcjonowanie w mieście i wymusił na władzach przebudowę systemu ich odprowadzania 
(przyp. tłumacza).

8 J. Derrida, dz. cyt., s. 275.
9 Steffen Hantke, Difference Engines and Other Infernal Devices: History According to Steampunk, „Extrapolation” 1999, t. 40, nr 

3, s. 247.
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Iterowalne postacie

Alternatywna rama modalna steampunku nosi w sobie znamiona „oryginalnej” przeszło-
ści historycznej także dzięki włączaniu postaci historycznych, przydających autentyzmu 
narracji. Przez to jednak, że reprezentacja – wyrastając z nowego kontekstu – ma cha-
rakter kontrfaktyczny, losy owych bohaterów różnią się już od ich faktycznych odpo-
wiedników. Fikcyjne społeczeństwo przedstawione w Maszynie różnicowej rezonuje więc 
z Derridiańską iterowalnością, złożone jest bowiem z całej mnogości osobistości histo-
rycznych. Spotykamy tu oto Lorda Byrona, Charlesa Babbage’a, Adę Byron, Johna Keatsa, 
Benjamina Disraeliego, Laurence’a Oliphanta czy Thomasa Henry’ego Huxleya. Ich bio-
grafie pozostają częściowo nienaruszone („powtórzone” za oryginałem), częściowo jed-
nak zmieniają się lub zostają sfikcjonalizowane jak sama historia (przy czym zakres owej 
zmiany czy stosunek historycznego autentyzmu do fikcyjności różnią się w zależności od 
tego, z jaką postacią mamy akurat do czynienia).

Zachodzące w tym alternatywnym świecie zmiany społeczne nie mogły obyć się bez 
przekształcenia słynnych poetów romantycznych w zagorzałych orędowników nauki 
i technologii. Jak zauważa Joseph Conte, w świecie Maszyny różnicowej to analiza czy 
technika obliczeniowa są najwyższą formą sztuki”10. I tak John Keats zostaje tu dziurka-
czem (clacker) oraz początkującym programistą Maszyny, specjalizującym się w technice 
kinotropii, podczas gdy Lord Byron piastuje prominentną pozycję premiera, opowiada-
jąc się za rozwojem technokracji pod auspicjami Industrialnej Partii Radykalnej. Ską-
dinąd, historykom znana jest historia angielskiego lorda nie tylko jako płodnego poety, 
ale również polityka zasiadającego w Izbie Lordów, do której wstąpił w 1812 roku, by 
stać się jednym z niewielu przedstawicieli ruchu luddytów w brytyjskim parlamencie. 
Byron świetnie zdawał sobie też sprawę z problemów trapiących w tym czasie mieszkań-
ców środkowej części Wielkiej Brytanii (Midlands), organizujących protesty wymierzone 
w tandetną produkcję masową, odbierającą im miejsca pracy. Dał temu wyraz w swym 
pierwszym i dość radykalnym wystąpieniu w parlamencie w 1812 roku, unaoczniając 
rzeczone zjawisko i dobitnie krytykując ustawę rządu Whiga, proponującą karę śmierci 
dla zwolenników luddyzmu11. Jego poparcie dla klas pracujących szybko zresztą znalazło 
ujście i w pracy twórczej, m.in. w liryku zatytułowanym Song for the Luddites (1816) – 
poeta zachęcał w nim wykorzystywanych pracowników, aby stanęli do walki o eman-
cypację. W odróżnieniu jednak od rzeczywistych sympatii proluddystycznych Byrona, 
w powieściowym świecie luddyci stają się dlań prawdziwą nemezis, niosącą realne za-
grożenie dla jego progresywnego programu politycznego. Kontrfaktyczny Byron zostaje 
zmuszony do bezwzględnego zwalczania „luddystycznego proletariatu” i organizuje po-
wstanie przeciwko Torysom oraz Diukowi Wellingtonowi, by przejąć od nich władzę12. 
Pozostali bohaterowie powieści nie różnią się już tak znacząco od swoich historycznych 
odpowiedników – ich biografie zdradzają jedynie nieznaczne modyfikacje. Lady Ada Lo-
velace przypomina więc Augustę Adę Lovelace, jedyną prawowitą córkę Lorda Byrona, 
która nie tylko odznaczała się niezwykłą biegłością w matematyce (co było bardzo niety-

10 Joseph Conte, The Virtual Reader: Cybernetics and Technology in William Gibson and Bruce Sterling’s The Difference Engine, 
w: Holodeck in the Garden: Science and Technology in Contemporary American Fiction, red. Peter Freese, Charles B. Harris, 
Normal: Dalkey Archive Press 2004, s. 43.

11 Caroline Franklin, Byron, London: Routledge 2007, s. 9.
12 William Gibson, Bruce Sterling, Maszyna różnicowa, przekł. Piotr W. Cholewa, Warszawa: Wydawnictwo Mag 2010, s. 353.
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powe u kobiet w tamtym czasie), ale także – zafascynowana projektem maszyny różni-
cowej – spotkała się z Charlesem Babbagem13, a następnie przełożyła z francuskiego esej 
Notions sur la machine analytique de Charles Babbage autorstwa Luigiego Federico Mena-
brea i wreszcie samodzielnie napisała program do „obliczania liczb Bernoulliego”, będą-
cy „pierwszym w historii programem przeznaczonym dla maszyny liczącej [computing 
machine]” 14. Mimo niezwykłej erudycji Ady Lovelace i biegłości w pracach nad maszyną 
różnicową, jej kompetencje były i wciąż są podważane przez część badaczy, wątpiących 
w zakres wkładu twórczego kobiety – zwłaszcza że większość przykładów programów, 
o których pisała w swych notatkach została wcześniej opracowana przez Babbage’a15. Inni 
jednak przyznają, że Ada już w tamtych czasach była w stanie dostrzec i przewidzieć wiel-
kie pożytki intelektualne z wynalezionych później maszyn analitycznych, mających dużo 
wspólnego z dzisiejszymi komputerami wielorakiego użytku. To bowiem ona ostatecz-
nie zasugerowała, że można je wykorzystać do „wykonywania zaawansowanych operacji 
matematycznych na podstawie jasnych i logicznych procedur”, które ziściłyby marzenie 
o „komputerowej symulacji poznania”16.

W kontrfaktycznej Wielkiej Brytanii przedstawionej w Maszynie różnicowej Lady Ada 
jest zarówno matematycznym geniuszem, jak również znaną i poważaną „Królową Ma-
szyn”. Zaskarbia jej to funkcję programistki tytułowej Maszyny Różnicowej i Modusu, 
czyli, pierwotnie, systemu obstawiania (gambling system), a później programu sabotu-
jącego działanie francuskiego ordinateur, Wielkiego Napoleona. Wobec faktu, że o roli 
Babbage’a w tym przedsięwzięciu powieść jedynie napomyka, to Ada zostaje przedsta-
wiona w niej jako architektka sukcesu Maszyny i główne spoiwo intelektualnej tkanki 
alternatywnego społeczeństwa. Kobieta odznacza się tu również o wiele wyższym po-
ziomem sprawczości niż jej historyczna odpowiedniczka, ciesząc się względami wielu 
zalotników (gdy tymczasem realna Ada Lovelace poślubia Williama Kinga i rodzi trójkę 
dzieci) i swobodą wygłaszania mów naukowych przed Królewskim Towarzystwem (które 
w rzeczywistości było w zbliżonym czasie wysoce niechętne obecności w nim kobiet) 17. 
Z aktualnym pierwowzorem bohaterkę narracji Sterlinga i Gibsona łączy jednak nazbyt 
swobodny stosunek do hazardu i uzależnienie od laudanum18.

Wśród pozostałych postaci opartych na historycznych pierwowzorach znajdziemy 
w Maszynie różnicowej także Benjamina Disraeliego – pisarza i premiera Wielkiej Bry-
tanii dwóch kadencji (1868 oraz 1874–1880), który zasłużył się w procesie formowania 

13 Zainteresowanie Ady Lovelace maszyną Babbage’a poświadczyła żona jej nauczyciela matematyki. Jak wspomina: „Pod-
czas gdy większość z gości kontentowała się mechanizmem tego pięknego instrumentu z podobnym wyrazem twarzy 
czy, odważę się wręcz rzecz, uczuciem, co niektórzy z dzikich ludzi, reagujących oniemieniem na prospekt lustra tudzież 
huk wystrzału – jak gdyby zaiste widzieli w nich cud mniemany – tak Lady Byron, pomimo młodego wieku, prawdziwie 
rozumiała jego działanie i dostrzegała piękno w złożoności samego wynalazku”. D. Swade, dz. cyt., s. 167

14 J. Conte, dz. cyt., s. 40.
15 D. Swade, dz. cyt., s. 166.
16 Joan Baum, The Calculating Passion of Ada Byron, Hamden: Archon Books 1986, s. 73.
17 J. Conte, dz. cyt., s. 41.
18 Zgodnie ze spostrzeżeniami Doris Langley Moore z książki Ada, Countess of Lovelace, miała ona uzależnić się od laudanum 

tuż po tym, jak zdiagnozowano u niej w 1843 roku po raz pierwszy dolegliwości żołądkowe, a następnie astmę. Przypi-
sywano kobiecie laudanum początkowo więc w celach leczniczych, jednak szybko wystąpiły objawy nałogu. Jak zauważa 
Moore, „laudanum było wówczas niezwykle łatwo dostępne i każde dziecko mogło kupić je za parę szylingów w aptece. 
Stąd też także wiele wykształconych i odpowiedzialnych osób szybko się odeń uzależniało, mylnie sądząc, że ma ono dzia-
łalności ogólnolecznicze”. Doris Langley Moore, Ada, Countess of Lovelace: Byron’s Legitimate Daughter, New York: Harper 
& Row 1977, s. 158.
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Partii Konserwatywnej, a który w alternatywnej wersji historii sportretowany został jako 
autor powieści sensacyjnych i przedsiębiorca o szemranej reputacji, znający „wszystkie 
zakulisowe intrygi w Izbie Gmin, wszystkie kłótnie wśród wydawców i w uczonych to-
warzystwach, wszystkie przyjęcia i literackie wtorki u lady Tej-A-Tej czy Takiej-A-Ta-
kiej”19. Z kolei Laurence Oliphant –brytyjski dyplomata, podróżnik po świecie, pisarz, 
agent specjalny i Syjonista – który wiele poświęcił projektowi zakupu ziemi w Palestynie 
i założenia enklawy dla prześladowanych Żydów rosyjskich i rumuńskich – w powieści 
oddaje się co prawda analogicznym profesjom, jednak w miejsce poglądów syjonistycz-
nych kultywuje zamiłowanie do nowoczesnych technologii i możliwości wykorzystania 
Maszyn do inwigilacji20.

Historyczne postaci, których biografie zmodyfikowano i dostosowano tak, by wpa-
sować je do realiów alternatywnego społeczeństwa angielskiego, wchodzą w interakcje 
z fikcyjnymi bohaterami i współistnieją z nimi w narracji. Większość z nich jednakże 
– jak choćby Sybil Gerard, jej ojciec Walter, klient i kochanek Mick Radley i były kocha-
nek Charles Egremont – przywędrowała tu z innych tekstów literackich, w tym przede 
wszystkim ze znanej wiktoriańskiej powieści o wojnie klas, Sybil, or Two Nations (1845) 
Benjamina Disraeliego, i została „prze-pisana” w celu lepszego dopasowania do postaci 
autentycznych. Jak utrzymuje Karen Hellekson, wykorzystanie bohaterów prozy Disra-
eliego przez Gibsona i Sterlinga jest echem stojącej u podwalin steampunku reguły „co 
by było, gdyby” (what if principle), w tym wypadku zaś, konkretniej, „co by było, gdyby 
na postaci z powieści Disraeliego wywarła wpływ era komputeryzacji?”21. Odzywa się tu 
znów echem Derridiańska wykładnia iterowalności. Oto bowiem fikcyjne postaci narra-
cji umieszczone zostają w nowym kontekście, wpływającym na zmianę przypisanych im 
oryginalnie znaczeń. Dziewicza Sybil z niższych warstw społecznych, będąca ucieleśnie-
niem czystości i piękna, poślubia w wersji Disraeliego Charlesa Egremonta, tworząc unię 
dwóch różnych klas, przekładającą się w dalszej perspektywie na unię tytułowych „dwóch 
narodów” w społeczeństwie angielskim – dotkniętej ubóstwem i zmarginalizowanej kla-
sy robotniczej oraz wiodącej ekstrawagancki żywot w błogiej nieświadomości proble-
mów trapiących cierpiące warstwy niższe arystokracji 22. Nadzieja na klasowe pojednanie, 
wyrażona w Sybil przez Disraeliego, zostaje zdruzgotana w kontrfaktycznym świecie Ma-
szyny różnicowej, radykalnie przepisującej życiorysy wymienionych postaci. Oto w wikto-
riańskiej Brytanii wizji Gibsona i Sterlinga Sybil jest prostytutką, Egremont – choć wciąż 
piastuje ważne stanowisko, zasiadając w parlamencie – nie poślubia jej, lecz uwodzi, ruj-
nuje i porzuca kobietę, co w jeszcze większym stopniu wzmacnia dzielącą ich różnicę 
klasową23. W oryginale młody Mick Radley, tu jest już dojrzałym mężczyzną trudniącym 
się fachem dziurkacza, który staje się kochankiem Sybil i ujawnia jej kluczowe informacje 
na temat posiadanego tajemniczego pudełka perforowanych kart. Fertyczny radykał i oj-
ciec Sybil, Walter Gerard, u Disraeliego współdzielący z Egremontem wszystkie niedole 
klasy robotniczej, staje się liderem Luddytów i agitatorem społecznym, odpowiedzialnym 
za pierwszą falę rewolty i ostatecznie skazanym w następstwie politycznych represji.

19 W. Gibson, B. Sterling, dz. cyt., s. 170.
20 Anne Taylor, Laurence Oliphant, 1829-1888, Oxford: Oxford University Press 1982, s. 208.
21 Karen Hellekson, The Alternate History: Refiguring Historical Time, Kent: Kent State University Press 2001, s. 81.
22 Tamże.
23 J. Clayton, dz. cyt., s. 191.



47Historia iterowalna w Maszynie różnicowej…Compendium

Iterowalna narracja

Mariaż wątków realno-historycznych z fikcjonalno-ahistorycznymi, przeważający 
w większości steampunkowych narracji, nie sprowadza się w Maszynie różnicowej wy-
łącznie do kwestii bohaterów. Gibson i Sterling bardzo swobodnie zacierają różnice 
między sporządzonymi w erze wiktoriańskiej autentycznymi świadectwami a fikcją li-
teracką, wszywając je w jedną przemyślnie splecioną materię. Z tego też względu, prócz 
Sybil Disraeliego, napotkamy w Maszynie różnicowej na faktycznie opracowane marginalia 
Lady Ady z jej własnego przekładu Sketch of the Analytical Engine Menabrea (miejscami są 
one w powieści skopiowane niemal słowo w słowo24). Co więcej, w zakończeniu Maszyny, 
zatytułowanym Modus – i zawierającym różnorodne fragmenty sztuk, plakatów, listów 
czy mów przygotowanych przez Gibsona i Sterlinga – odnajdziemy również reproduk-
cje „faktycznych historycznych artefaktów”, jak ujmuje to Hellekson25, z prasy doby wik-
toriańskiej. Czytelnik oczywiście nie musi zdawać sobie do końca sprawy z tego, które 
z tych materiałów są zmyślone, a które nie, wskutek czego „zmuszony jest nadawać im ten 
sam status” na przestrzeni całej narracji26. A autorzy powieści przecież nie tylko przepletli 
faktyczne świadectwa historyczne z tymi sfingowanymi, ale również „prze-pisali” wiele 
fragmentów z ówczesnej prasy, jak również powieści sensacyjnych w stylu Sekretu Lady 
Audley Mary Braddon, do czego przyznali się zresztą podczas wywiadu przeprowadzo-
nego w 1991 roku w Toronto:

Przeważająca część szczegółów zawartych w tej książce bierze się z tego, że jest ona 
obszernym kolażem zapomnianych tekstów ery wiktoriańskiej […]. Praktycznie każdy 
opis otoczenia, wystroju czy w ogóle większość partii deskryptywnych zapożyczyliśmy 
z prozy wiktoriańskiej. Oczywiście potem nad tym materiałem pracowaliśmy, przewie-
trzając go w pewnym sensie w edytorze tekstu, naginając go nieco do swoich potrzeb i na-
dając mu fantasmagoryczną tonację, która byłaby obca autorom oryginalnych tekstów27.

Wynika stąd, że nawet na poziomie samej konstrukcji narracji „prawda historyczna” 
opatrzona jest fikcjonalną ramą modalną, zacierającą granicę między historią a zmyśle-
niem. Uświadamia to wyjątkowy potencjał steampunku do rozgrywania fabuły historycz-
nością i historycznymi artefaktami w taki sposób, by uwydatniać kontyngencję w biegu 
zdarzeń i unaoczniać, że opis dowolnego wydarzenia historycznego to de facto opowieść 
stworzona przez historyka – w tym samym stopniu, w jakim opis dowolnego wydarze-
nia fikcyjnego to opowieść stworzona przez pisarza. W tego rodzaju recyklingu auten-
tycznych dokumentów, wyjętych z oryginalnego kontekstu i zrekontekstualizowanych 
(nie bez koniecznych modyfikacji w celu dopasowania do oczekiwań nowych odbiorców) 
w fikcyjnym tekście, ewidentnie po raz kolejny rezonuje Derridiańska idea iterowalno-
ści – ostatecznie jego zdaniem „pisanie jest zawsze iterowalne, w samej swej czytelności, 
w której ukierunkowuje się na »Innego« spoza aktualnej teraźniejszości, ujawniającego 
się bowiem w akcie inskrypcji lub czytania”28. Dla francuskiego filozofa tekst powinien 
pozostać czytelny także wobec nieobecności nadawcy i adresata, funkcjonować więc 

24 J. Conte, , dz. cyt., s. 41.
25 K. Hellekson, dz. cyt., s. 80.
26 Tamże.
27 Daniel Fischlin, Veronica Hollinger, Andrew Taylor, William Gibson, Bruce Sterling, The Charisma Leak: A Conversation 

with William Gibson and Bruce Sterling, „Science Fiction Studies” 1992, t. 19, nr 1, ss. 8–9.
28 Simon Morgan Wortham, The Derrida Dictionary, London: Continuum 2010, s. 78.
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„poza (lub w braku) »żyjącej teraźniejszości« kontekstu, który go wydał, bądź też celu, 
ku realizacji którego został ukierunkowany”, a zatem i „po śmierci każdego empirycznie 
determinowalnego twórcy i odtwórcy” 29. Tekst może więc zyskiwać lub zmieniać zna-
czenie w oparciu o kontekst, w którym zostaje usytuowany oraz społeczność odbiorczą, 
wyzbywając się tym samym ograniczeń kanonicznej interpretacji, a zyskując „cytowal-
ność” w nieprzebranej mnogości nowych ukontekstowień. Zapożyczenie i modyfikowa-
nie innej skryptury – tak jak w analizowanym przypadku Gibsona i Sterlinga – może 
posłużyć jako przykład funkcjonowania narracji postmodernistycznej, pozbawionej, jak 
czytamy w znanym eseju Śmierć autora Rolanda Barthes’a, figury autorytatywnego autora 
narzucającego kontrolę nad znaczeniem, a w zamian ukazującej, że znaczenie to tkwi 
w samym piśmie a nie w jego intencji30. Tekst postmodernistyczny wyzwala skrypturę 
z jakichkolwiek intencjonalnych umocowań czy kanonicznych interpretacji; tymczasem 
„przydać Autorowi tekst to zaopatrzyć ów tekst w hamulec bezpieczeństwa, to obdarzyć 
go ostatecznym znaczonym, czyli położyć kres pisaniu”31. Narracja po zwrocie postmo-
dernistycznym zaś, co ukazuje właśnie Maszyna różnicowa, łączy w sobie „wielorakie spo-
soby pisania, pochodzące z różnych kultur, które wchodzą ze sobą w dialog, zaczynają się 
parodiować i podważać”, ukierunkowując się na czytelnika, stającego się „człowiekiem 
bez historii”32.

Jeśli pominąć kwestie stylistyczne, kompozycja powieści Gibsona i Sterlinga przed-
stawia się imponująco – warto więc o baczniejszy ogląd. Funkcjonujące w zastępstwie 
rozdziałów „iteracje” oraz konkludujący ją Modus zbierają historie trójki protagonistów, 
Sybil Gerard, Edwarda Mallory’ego i Laurence’a Oliphanta, splatające się w fabule na róż-
norodne sposoby i krążące wokół tajemniczego pudełka kart perforowanych do Maszyny, 
którego sekret jest pilnie strzeżony aż do samego finału. Każdy wątek przedstawia życie 
innej postaci, pozornie niezwiązanej w żaden sposób z resztą historii, jednak uzupełnia-
jącej ją o istotne elementy, dzięki czemu całość opowieści – narratywizowanej z różnych 
perspektyw i w zmiennych interwałach czasowych – staje się celnym przykładem funk-
cjonowania poetyki postmodernistycznej. Wielu badaczy, na czele z Patrickiem Jagoda 
i Karen Hellekson, dostrzegła analogie między powieściowymi iteracjami a „obecną w na-
ukach informatycznych wykładnią iteracji jako procesu powtórzenia czy rekursji procesu 
w oprogramowaniu”33. Hellekson utrzymuje na przykład, że jakkolwiek w definicji ite-
racji leży osiągnięcie określonego celu lub doprowadzenie do realizacji jakiegoś zadania, 
tak zakończenie Maszyny różnicowej „nie jest w żaden już sposób zdeterminowane pro-
gramistycznie” i na jego kształt wpływają „nie tyle wydarzenia powieściowe, ile jej tema-
tyka”, w tym zwłaszcza stworzenie Wszystkowidzącego Oka34. Ani Hellekson, ani Jagoda 
jednak nie precyzują, co tak właściwie jest powtarzane w ramach każdej z tych iteracji, 
pomijając może pojawianie się różnych postaci w odmiennych okolicznościach oraz wza-
jemne ich interakcje. Jakkolwiek więc analizowanie powieściowych iteracji z wykorzy-
staniem nomenklatury informatycznej mogłoby być niezmiernie użyteczne – zwłaszcza 

29 Simon Glendinning, Derrida: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2011, s. 70.
30 Roland Barthes, Śmierć autora, przekł. Michał Paweł Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1–2.
31 Tamże, s. 250.
32 Tamże, s. 251.
33 Patrick Jagoda, Clacking Control Societies: Steampunk, History, and the Difference Engine of Escape, „Neo-Victorian Studies” 

2010, t. 3, nr 1, s. 50.
34 Karen Hellekson, dz. cyt., s. 79.
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wziąwszy pod uwagę obecne w niej aluzje do sztucznej inteligencji, choćby w koncepcji 
Wszystkowidzącego Oka i „narratrona”35 – z perspektywy niniejszych rozważań o wiele 
bardziej produktywna okazuje się lektura uwzględniająca Derridiańską kategorię itero-
walności (zwłaszcza że naprowadza na nią narzucająca się zbieżność nazewnicza).

Aby podążyć tropem Derridy, musimy odnaleźć iterowalne znamię, powtarzalny ele-
ment w każdym z rozdziałów, i sprawdzić, jak jest on wykorzystywany i jak zmienia swe 
znaczenie w kolejnych kontekstach. Elementem tym okazuje się w każdej kolejnej itera-
cji pudełko mlecznobiałych kart perforowanych do Maszyny, które – ściśle w zgodzie 
z przyjętym u filozofa rozumieniem iterowalności – zostaje naznaczone zmianą. Za każ-
dym razem pojawia się w innym kontekście, przydając kolejnej warstwy tajemniczości 
swemu sekretnemu przeznaczeniu. Wydarzenia składające się na każdą z iteracji nie po-
dążają za porządkiem chronologicznym, wskutek czego czytelnicy muszą sami połączyć 
ze sobą wszystkie wątki w wysiłku rekonstrukcji całości fabuły i prześledzenia losów 
cennego przedmiotu. W zgodzie z porządkiem kauzalnym akcja rozpoczyna się dopiero 
w drugiej iteracji, w której Edward Mallory otrzymuje rzeczone pudełko z rąk samej Lady 
Byron, napotkanej przezeń podczas wyścigów powozów parowych – by następnie ukryć 
je w zgodzie z otrzymaną instrukcją w czaszce dinozaura w Muzeum Geologii Praktycz-
nej (o którego istnieniu dowiadujemy się dopiero w trzeciej iteracji). Historia przeskaku-
je następnie aż do Modusu, w którym dowiadujemy się z zeznań jednego ze strażników 
przed magistratem o tym, że czaszka owego dinozaura, Lewiatana, zaginęła wraz z ukry-
tym w niej puzderkiem. O kradzież zostają obwinieni wówczas luddyci, na czele z ka-
pitanem Swingiem, Florencją Bartlett oraz markizem Hastingsem. W pierwszej iteracji 
napotykamy przedmiot jednak ponownie, tym razem w rękach Micka Radleya, opowia-
dającego swej kochance Sybil Gerardo niezwykłych właściwościach kart perforowanych. 
Wszystko wskazuje na to, że karty Micka są kopią tych ukradzionych Mallory’emu przez 
luddytów – na co naprowadzają wskazówki z piątej iteracji – właśnie wtedy w pokoju 
Micka odnajduje się list, w którym przyznaje się on do prób rekonstrukcji pokazanych 
mu kiedyś kart i wyraża przekonanie, że ich kopie będą działać zgodnie z oryginalnym 
założeniem. Karty Micka zostają wysłane na jego prośbę do Francji przez samą Sybil tuż 
po tym, jak opuszcza ona Londyn. W iteracji piątej okazuje się, że kobieta przekazała 
je w Paryżu Teophile’owi Gautier, który z kolei zrobił z nich użytek podczas prac nad 
Wielkim Napoleonem, znacząco go przy tym uszkadzając. Dopiero w końcowej mowie 
Ady z Modusu przychodzi nam się dowiedzieć, jaka była prawdziwa funkcja kart – tytuło-
wy Modus okazuje się zaprojektowanym przez nią wysoko zaawansowanym programem 
komputerowym. Wiele wskazuje również na to, że to on prawdopodobnie zostaje spożyt-
kowany do skonstruowania w powieściowej przyszłości Wszystkowidzącego Oka.

Tak meandryczna struktura powieściowej narracji, „tkającej własne algorytmiczne 
wzory”, jak celnie ujął rzecz Joseph Conte, kształtuje się w zgodzie z logiką powtórzenia 
– dzieje się tak dzięki rekontekstualizowaniu rekwizytu w postaci kart perforowanych, 
umożliwiającemu stopniowe ujawnianie informacji o ich enigmatycznym zrazu przezna-

35 Gibson i Sterling w wywiadzie objaśniającym role narratrona w powieści mówią o nim następująco: „Nasza historia zmie-
rza do przekonania czytelnika, że przeczytana przezeń narracja nie jest narracją w sensie ścisłym; jest raczej długą auto-i-
teracją, nieustającą w próbach ciągłego rozruchu [attemps to boot itself up]”. Sterling przyznaje także wprost, że narratronem 
„jest autor samej powieści, opowiadający zawartą w niej historie w trakcie, gdy ta odkrywa swoje pochodzenie”. D. Fischlin, 
V. Hollinger, A. Taylor, W. Gibson, B. Sterling, dz. cyt., s. 10.
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czeniu36. Wynurzając się co i rusz w nowych kontekstach, karty te pełnią różną funkcję 
w narracji, tym samym również zmieniając znaczenie w zależności od tego, która z posta-
ci sprawuje nad nimi kontrolę. Dla Ady pudełko kart symbolizuje szczytowe osiągnięcie 
techniki informatycznej i zawiera w sobie obietnicę odmienienia losów społeczeństwa 
dzięki rewolucji technologicznej. Kobieta postrzega je w kodzie wyraźnie utopijnym, wi-
dząc kryjący się w nich potencjał do odmienienia współczesnej jej rzeczywistości. Z kolei 
z perspektywy desperacko usiłujących zdobyć karty luddytów są one symbolem władzy, 
obijającym się echem w leitmotivie całej powieści („wiedza to potęga”37). To dlatego nie 
ograniczają się oni tylko do sabotowania francuskiej Maszyny kopiami kart, ale również 
wyrażają nadzieję na to, że program Modus pozwoli im na dyskredytację panujących 
władz i przejęcie kontroli nad Wielką Brytanią. Analogicznymi motywacjami kierują się 
zresztą również Laurence Oliphant i nowy gabinet Charlesa Egremonta, współpracują-
cy ściśle z Centralnym Biurem Statystycznym i policją, owładnięci iście dystopijną wizją 
centralnego porządku i nadzoru. Mick Radley, jeden z luddytów, wykorzystuje pudełko 
kart również do manipulowania i kontrolowania Sybil, obiecując jej, że jeśli przeszmuglu-
je je dlań do Francji, oczyści on kartotekę kobiety. Dla Sybil karty stają się symbolem wol-
ności, nowego życia i samostanowienia, zwłaszcza jeśli mogą być one przy tym pomocne 
w zdestabilizowaniu pracy tak Maszyn, jak i aparatu biurokratycznej kontroli, przecho-
wującego wszystkie informacje o obywatelach. Niepozorny ten przedmiot we wszystkich 
więc kontekstach w ten czy inny sposób staje się epitomą władzy. Władza ta jednak, wraz 
z każdą iteracją, zyskuje inne znaczenie w zależności od perspektywy, z jaką postrzega ją 
dany bohater powieści – podobnie jak i każdy iterowalny znak znamionował u Derridy 
zmianę i rekontekstualizację.

Podsumowanie

Analiza sposobów przepisywania historii w powieści Gibsona i Sterlinga z perspektywy 
Derridiańskiej koncepcji iterowalności wskazuje na to, że uprawomocnione jest postrze-
ganie alternatywnej rzeczywistości jako systemu znaków lub specyficznego rodzaju ję-
zyka, zawierającego w sobie zarówno powtórzenie przeszłości, jak i wszelkich zwrotów 
teraźniejszości – otwierającego się jednak na nowe obszary znaczeniowe, domagające się 
od czytelnika interpretacji. Deszyfracja tak rozumianego języka nowej rzeczywistości 
umożliwia rozumienie i przewidywanie możliwych zestawień znakowych, które wyko-
rzystywane są do tworzenia i przekształcania naszego sposobu postrzegania aktualnej 
rzeczywistości. Jeśli zatem przeszłość może być w ten sposób rewizytowana i reinter-
pretowana z użyciem nowych zestawów znaków, oznacza to, że także i teraźniejszość 
oraz – potencjalnie – przyszłość mogą ulegać analogicznym przekształceniom i w po-
dobny sposób zyskiwać nowe znaczenie. Choć więc alternatywna wersja przeszłości nie 
wpływa w Maszynie różnicowej na zmianę powieściowego „tu i teraz” – naznaczonej, jak 
i w naszym świecie, powstaniem znajomego systemu kontroli i nadzoru – kontrfaktyczny 
świat utworu Gibsona i Sterlinga uczy akceptacji dla płynności procesu historycznego, 
niezmiennie podatnego na przekształcenia i kryjącego w sobie potencjał dla zmian.

36 J. Conte, dz. cyt., ss. 43–44.
37 W. Gibson, B. Sterling, dz. cyt., s. 171.
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Counterfactual Impulse and Cultural Memory. 
Alternate History as National Imaginarium

The aim of the article is to sketch the perspectives for studying alternate history genre 
in the context of memory studies, especially the category of cultural memory. The text 
presents the basic elements of the methodological apparatus and the central interpreta-
tive thesis according to which the tendency of allohistorical novels to reduct historio-
sophical reflection is conditioned by memory mechanisms. The connection between 
the aesthetics of the genre and its memorial strategies is shown through the analysis 
of two Polish alternate history novels: Quietus by Jacek Inglot and Krzyżacki poker by 
Dariusz Spychalski.

Artykuł dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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Wstęp: historia alternatywna a studia nad pamięcią

Utwory z gatunku historii alternatywnej1 stanowią interesujący przedmiot badawczy 
z dwóch powodów. Po pierwsze okazują się frapującym zjawiskiem z punktu widzenia 
genologii i zagadnień procesu historycznoliterackiego: są wypadkową różnych tenden-
cji obecnych w literaturze XX i XXI wieku, syntezą pisarstwa historycznego i fantasty-
ki, hybrydą gatunkową, ale jednocześnie formą twórczości o ukształtowanej specyfice 
i emancypującą się na tle gatunków pokrewnych2. Po drugie reprezentują szerszą tenden-
cję kulturową, którą za Gavrielem Rosenfeldem można nazwać rozwojem „wrażliwości 
spekulatywnej”3. Na skutek przemian cywilizacyjnych, jak również przewartościowań 
na gruncie nauk przyrodniczych, a także filozofii i samej historiografii, myślenie kon-
trfaktyczne awansuje do rangi jednego z paradygmatów współczesnej wyobraźni histo-
rycznej4. Co więcej, według niektórych historyków, zyskuje legitymizację jako profesjo-
nalny sposób uprawiania refleksji historycznej5.

Historia alternatywna obiera w założeniu za cel refleksję nad mechanizmami dziejów 
i stanowi realizację myśli kontrfaktycznej, która od zawsze towarzyszy historiografii6. 
Będąc swego rodzaju ekwiwalentem eksperymentu naukowego, ma pogłębiać naszą wie-
dzę o przeszłości. Praktyka badawcza wskazuje jednak, że są to utwory pełniące w dużej 
mierze funkcje tożsamościowe, zdeterminowane ideologicznie i nacechowane prezenty-
zmem. Nie tylko eksplorują przeszłość, ale przede wszystkim wskazują na teraźniejsze 
sposoby jej konceptualizacji, ujawniając tym samym mechanizmy i toposy pamięci kul-
turowej. Przewodnią tezą przedstawianej tu koncepcji badawczej jest zatem przekonanie, 
że w powieściach z gatunku historii alternatywnej mamy do czynienia z częściową re-
dukcją dociekań historiozoficznych, uwarunkowaną mechanizmami pamięci. Jest to in-
trygujący przypadek rozchodzenia się definicji preskryptywnej i deskryptywnej gatunku.

Próbując rekonstruować poetykę historii alternatywnej, napotykamy szereg strategii 
literackich odpowiadających sposobom reprezentowania problemów pamięci. W tej sy-

1 W niniejszym artykule zajmuję się wyłącznie historiami alternatywnymi należącymi do beletrystyki. Z kolei pojęcie lite-
ratury kontrfaktycznej traktuję jako nadrzędną kategorię obejmującą beletrystyczne historie alternatywne oraz eseistykę/
historiografię kontrfaktyczną tworzoną przez profesjonalnych historyków. O historiografii kontrfaktycznej piszę szerzej 
w artykule: Magdalena Górecka, Nieodparta pokusa spekulacji, czyli o fenomenie historiografii kontrfaktycznej, „Kultura i Hi-
storia” 2014, nr 25, online: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5245 [dostęp: 30.11.2019].

2 Więcej na temat rysu historycznego gatunku oraz rozpoznań genologicznych znaleźć można w publikacjach: Darko Suvin, 
Victorian Science Fiction: The Rise of the Alternative History Sub-Genre, „Science Fiction Studies” 1983, s. 148–169; Geoffrey 
Winthrop-Young, Fallacies and Tresholds: Notes on the Early Evolution of Alternate History, „Historical Social Research”, 2009, 
t. 34, nr 2, ss. 99–117; Karen Hellekson, The Alternate History: Refiguring Historical Time, Kent: Kent State University Press 
2001; Natalia Lemann, Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Łódź: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019.

3 Rozwój wrażliwości spekulatywnej to efekt rewolucji informatycznej i upowszechnienia formuły interaktywności, jaką 
oferują współczesne media (dla człowieka XXI wieku, przywykłego do swej omnipotencji na gruncie rzeczywistości wirtu-
alnych, pokusą intelektualną staje się możliwość ingerencji w bieg dziejów i symulowanie alternatywnych rozstrzygnięć). 
Oprócz przemian technologicznych u źródeł tego zjawiska tkwią przewartościowania w nauce (m.in. teoria względności, 
teoria chaosu, teoria światów równoległych), filozofii (zmierzch wielkich narracji, odczucie ery post-historycznej, po-
st-ideologicznej, wkroczenie w ponowoczesność definiowaną jako epoka niepewności, labilności, niezdeterminowania) 
i samej historiografii (tendencje popularyzatorskie z jednej, przełom poststrukturalistyczny z drugiej strony). Zob. Gavriel 
Rosenfeld, The World Hitler Never Made: Alternate History and The Memory of Nazism, New York: Cambridge University 
Press 2005; a także: Marek Woźniak, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej 2010, ss. 197–248.

4 Zob. Tamże.
5 Alexander Demandt, Historia niebyła, przekł. Maria Skalska, Warszawa: PIW 1999; Niall Ferguson, Virtual History: Towards 

a ‘Chaotic’ Theory of the Past, w: Virtual History, red. N. Ferguson, London: Penguin Books 2011. 
6 Przekonują o tym zarówno Gavriel Rosenfeld, jak i Niall Ferguson, dz. cyt.

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5245
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tuacji zasadne wydaje się stosowanie aparatu badawczego integrującego kategorie teore-
tycznoliterackie oraz instrumentarium pojęć zaczerpniętych z kręgu studiów nad pamię-
cią – pozwala on na pogłębioną interpretację w perspektywie kulturowej7. 

Pomysł wykorzystania pamięci kulturowej jako naczelnej kategorii interpretacyjnej 
dla historii alternatywnych umotywowany jest udanymi próbami wdrożenia tej koncep-
cji w badaniach na gruncie literatury zachodniej, przede wszystkich w pracach Gavrie-
la Rosenfelda, pioniera tego podejścia – który udowodnił, iż historie alternatywne mają 
unikatową zdolność do ujmowania dynamiki pamięci, a eksploracje i alternatywizacje 
przeszłości uwarunkowane są aktualnym kontekstem8 – a także u Guido Schenkla, do-
strzegającego w historiach alternatywnych barometr zmian w szerokiej perspektywie po-
lityczno-społecznej oraz potencjał narracyjny stwarzający warunki dostępu do tematów 
historycznych. Tego rodzaju utwory mogą być więc zdaniem badacza odczytane zarówno 
jako reprezentacje, jak i interwencje w dyskursy pamięci zbiorowej9.

W niniejszym artykule pamięć kulturową traktuje się jako „kategorię poznawczą i in-
terpretacyjną pozwalającą na nowe odczytania tekstów kultury”10, pomagającą rozpoznać 
formy i funkcje literackich eksploracji przeszłości – w myśl zasady, że literatura stano-
wi medium magazynujące i cyrkulacyjne pamięci zbiorowo-kulturowej, a także medium 
refleksji nad pamięcią (modelami pamięci), jako że przedstawia jej procesy i problemy11. 
Odczytanie to wspierają teorie pamięci kulturowej (oraz antycypująca je koncepcja pa-
mięci zbiorowej Maurice’a Halbwachsa), rozwinięte przez Jana i Aleidę Assmanów, Astrid 
Erll, Brigit Neumann, Pierre’a Norę, Magdalenę Saryusz-Wolską czy Roberta Trabę12.

Jednym z głównych wykorzystywanych tutaj pojęć jest lieu de mémoire – „miejsce pa-
mięci” pojmowane jako istotny dla danej społeczności czy narodu, konstytuujący tożsa-
mość topos pamięci kulturowej. Może to być zarówno fizyczne miejsce, jak też wydarze-
nie, zjawisko czy postać, a nawet wyimaginowany fenomen historyczny13. Polskie lieux 
de mémoire jako rozpoznawalny element kodu tożsamościowego i kulturowego stanowią 
bazę, punkt wyjścia i jednocześnie ośrodek znaczeń historii alternatywnych. Wybór mo-
tywów i sposób ich rozgrywania w powieściach dostarczają wiedzy na temat obowiązu-
jących w naszej kulturze paradygmatów memorialnych. W obręb pamięci kulturowej za-
liczyć należy także wszelkie formy wyobraźni zbiorowej związane z przeszłością, a więc 
mity narodowe, mity historyczne, wyobrażenia geopolityczne, ideologie, stereotypy, uto-
pie regresywne14 czy też retrotopie15, a także kategorie, których obszar pojęciowy zazębia 

7 Więcej na ten temat piszę w: Narodowe imaginarium. Historie alternatywne jako obszar artykułowania pamięci kulturowej (szkic 
metodologiczny), „Acta Humana” 2014, nr 5, ss. 37–50.

8 G. Rosenfeld, dz. cyt.
9 Guido Schenkel, Alternate History – Alternate Memory: Counterfactual Literature in The Context of German Normalization, 

Vancouver: University of British Columbia 2012.
10 Magdalena Saryusz-Wolska, Wprowadzenie, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Sary-

usz-Wolska, Kraków: Universitas 2009, s. 18.
11 Astrid Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej, przekł. Magdalena Saryusz-Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa, 

dz. cyt., s. 239.
12 Odsyłam między innymi do tekstów zebranych w tomie Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, 

a także do następujących publikacji: Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przekł. Marcin Król, Warszawa: PWN 
2008; Pierre Nora, Między pamięcią i historią: Les Lieux de Memoire, „Tytuł roboczy: Archiwum” 2009, nr 2, ss. 4–12; Polsko-
-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, red. Robert Traba, Hans H. Hahn, Warszawa: Scholar 2012.

13 Pojęcie lieu de mémoire za P. Norą, dz. cyt. oraz R. Trabą, dz. cyt.
14 Pojęcia utopii regresywnej używam za Teresą Walas, zob. tejże Zmierzch paradygmatu – i co dalej?, „Dekada Literacka” 2001, 

nr 5/6, ss. 50–73.
15 Pojęcie zbliżone znaczeniowo do utopii regresywnej Walas – retrotopie w ujęciu Zygmunta Baumana to ożywiane mocą 
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się z kręgiem psychoanalizy czy psychologii społecznej (jak trauma, resentyment, kom-
pleks) oraz krytyki postkolonialnej (konieczne fikcje, pisanie narodu itd.).

Według Brigit Neumann, literatura, będąc konstruktywną formą egzegezy świata, 
tworzy własne modele pamięci i tożsamości16. W przyjętej tu wykładni polskie powie-
ści z gatunku historii alternatywnej17 pełnią zatem funkcję narodowego imaginarium 
rozumianego nie jako zbiór wyobrażeń czy rezerwuar toposów (wówczas byłoby ono 
synonimem pamięci kulturowej), ale jako przestrzeń służąca stymulowaniu i ożywianiu 
wyobrażeń historycznych, myślowemu eksperymentowi. Historie alternatywne są rodza-
jem pracy wykonywanej na materiale historii i pamięci, sposobem na przepracowanie 
przeszłości (kompensacja, katharsis). Narodowe imaginarium jest zatem konstruktem my-
ślowym generującym nowe warianty i konfiguracje toposów pamięci w obrębie narracji 
tożsamościowej – stanowi więc idealną metaforę omawianych utworów.

Tę zarysowaną w skrócie propozycję badawczą postaram się zaprezentować na kon-
kretnych przykładach. Do analizy wybrałam celowo powieści nieco mniej znane, a zara-
zem nieeksploatowane w moich dotychczasowych publikacjach – Quietus Jacka Inglota 
oraz Krzyżacki poker Dariusza Spychalskiego. 

Teologia negatywu i naród zrodzony z idei

W powieści Jacka Inglota Quietus mamy do czynienia ze światem, w którym Julian Apo-
stata nie zginął w kampanii perskiej i w ciągu swoich długoletnich rządów doprowadził 
do niemal całkowitego wykorzenienia chrześcijaństwa. Na skutek tej zmiany w VII wieku 
naszej ery, kiedy rozgrywa się właściwa akcja utworu, Imperium Rzymskie nadal istnieje, 
obejmując swymi granicami całą Europę, Azję Mniejszą, wybrzeża północnej Afryki oraz 
przyczółki w zakątkach Dalekiego Wschodu. 

Warto przy okazji zaznaczyć, że na gruncie literatury kontrfaktycznej kreślenie alter-
natywnych losów Cesarstwa Rzymskiego, a zwłaszcza „wydłużenie” jego historycznego 
żywota, implikuje poważne zawirowania u źródeł chrześcijaństwa18. Te dwa motywy są 
ze sobą nierozerwalnie związane, tak jakby w historiozoficznej logice potęga Imperium 
i sukces religii chrześcijańskiej wzajemnie się wykluczały. W allohistorycznym układzie 
sine qua non obu zjawisk stanowi ich późniejsza konceptualizacja (m.in. ugruntowany 
przez historyków osiemnastowiecznych, zwłaszcza Edwarda Gibbona19, pogląd o chrze-
ścijaństwie jako głównej przyczynie upadku Imperium). W perspektywicznym oglądzie 

nostalgii wizje utraconego raju: „Z ruchu podwójnej negacji utopii rozumianej w tradycji More’a – odrzucenia jej, a następ-
nie wskrzeszenia – dziś rodzą się retro topie: wizje osadzone w utraconej/skradzionej/porzuconej, ale nieumartej prze-
szłości, zamiast przywiązania do tego, co dopiero ma się narodzić, a więc do przeszłości jeszcze nieistniejącej”, Zygmunt 
Bauman, Retrotopie. Jak rządzi nami przeszłość?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018, s. 8.

16 Brigit Neumann, Literatura, pamięć, tożsamość, przekł. Artur Pełka, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa, dz. cyt., s. 271.
17 Mam na myśli między innymi następujące pozycje: Maciej Lepianka, I w następnym dniu, Warszawa: Czarcie Żebro 1996; 

Jacek Dukaj, Xavras Wyżryn, Warszawa: SuperNowa 1997; Edward Redliński, Krfotok, Warszawa: Prószyński i S-ka 1998; 
Marcin Wolski, Alterland, Warszawa: W.A.B. 2005; Dariusz Spychalski, Krzyżacki poker, Lublin: Fabryka Słów 2005; J. Du-
kaj, Lód, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007; Krzysztof Piskorski, Zadra, Warszawa: Wydawnictwo Literackie 2008; 
Maciej Parowski, Burza. Ucieczka z Warszawy 40’, Warszawa: NCK 2010; M. Wolski, Wallenrod, Warszawa: NCK 2010; 
Szczepan Twardoch, Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów, Warszawa: NCK 2010; M. Wolski, Jedna przegrana bitwa, 
Warszawa: NCK 2010; Jacek Inglot, Quietus, Warszawa: NCK 2010; Łukasz Orbitowski, Widma, Kraków: Wydawnictwo 
Literackie 2012; Adam Przechrzta, Gambit Wielopolskiego, Warszawa: NCK 2013; Konrad T. Lewandowski, Orzeł bielszy niż 
gołębica, Warszawa: NCK 2013; Wojciech Bogaczyk, Adam Pietrasiewicz, Powroty, Warszawa: NCK 2013.

18 Kirk Mitchell, Procurator, New York: Ace Science Fiction Books 1984; Sophia McDougall, Romanitas, przekł. Maciejka 
Magań, Warszawa: Albatros 2007; Robert Silverberg, Roma Eterna, przekł. Dariusz Kopociński, Stawiguda: Solaris 2009.

19 Edward Gibbon, Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960.
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dziejów powstanie i ekspansja chrześcijaństwa otwierają nową epokę, wobec której stary 
porządek musi ustąpić. Prawdziwą esencją konceptu Wiecznego Rzymu jest zatem teolo-
gia negatywu – ukazanie świata bez chrześcijaństwa po to, by, paradoksalnie, cały ciężar 
problematyki skupić na tej religii właśnie. Poprzez odwróconą perspektywę i cofnięcie 
historii do stanu niegotowości można spojrzeć na bezprecedensowy charakter myśli 
chrześcijańskiej. W powieści Inglota odradza się ona w tajemnicy, w odległych prowin-
cjach imperium, lub poza jego granicami.

Quietus zawiera także przewrotną allohistoryczną genezę polskiej państwowości. 
Koncept fabularny początkowo sprowadza się do ustanowienia alternatywnego habitu-
su20 Polski – w naszej rzeczywistości historycznej brak dziedzictwa antycznego, będącego 
fundamentem kultury europejskiej, powoduje wyobcowanie kraju z tego, co uniwersalne, 
jest przyczyną jego peryferyjnego statusu. Granice dawnych wpływów Imperium Rzym-
skiego do dziś wyznaczają trwałą linię podziału Europy21. Tymczasem w utworze Inglota 
Wenedia, czyli pra-Polska, okazuje się rzymską prowincją, a zatem zostaje wprowadzona 
w krąg cywilizacji Zachodu. Zyskuje system dróg i połączeń handlowych z Rzymem i in-
nymi obszarami imperium, zabudowę miast w stylu noworzymskim, a także całą spuści-
znę duchową grecko-rzymskiej cywilizacji: prawo, filozofię, literaturę i sztukę. Pozosta-
wanie w orbicie wpływów cesarstwa oznacza szybszy rozwój i awans kulturowy, kładący 
podwaliny pod późniejszą jakość państwowości. Jednocześnie zaś podkreślona zostaje 
wyjątkowość pra-Polski na tle innych krajów kontynentu. To właśnie waleczni i honoro-
wi Wenedyjczycy pomagają cesarstwu w odparciu dalekowschodnich najeźdźców, biorąc 
na siebie rolę przedmurza Europy. Jako pierwsi upominają się również o własną tożsa-
mość i autonomię państwową. I co najważniejsze, to Wenedia staje się miejscem, gdzie 
odradza się chrześcijaństwo. Ziarno wiary zostaje na powrót zasiane, Słowo zatacza krąg 
(jedyna wersja Biblii odnaleziona zostaje właśnie w Wenedii i powraca tam pod koniec 
akcji powieści), a jeden z głównych bohaterów – namiestnik Wenedii i senator rzymski 
Sewer Flawiusz22 – staje się godnym następcą legendarnego księcia Dago, który niegdyś 
miał być orędownikiem chrześcijaństwa wśród słowiańskich plemion.

Alternatywizacja historii w Quietusie sprowadza się w gruncie rzeczy do innego roz-
łożenia akcentów oraz spowolnienia lub przyspieszenia pewnych procesów i zjawisk, ale 
ogólny kierunek dziejów pozostaje niezmieniony. Można powiedzieć, że historia wraca 
tu na właściwe tory: Imperium Rzymskie chyli się ku upadkowi, zaczynają tworzyć się 
państwa narodowe, wzrasta pozycja chrześcijaństwa. Rozstrzygnięcie fabuły sygnalizuje 
horyzont spóźnionego średniowiecza („Julian… ukradł światu epokę, która należała już 
do chrześcijaństwa”23 – mówi jeden z bohaterów). Mamy tu do czynienia z narracją afir-
mującą historyczne status quo: chrześcijaństwo stanowi fundament kultury europejskiej, 
lieu de mémoire i jeden z podstawowych składników polskiego kodu tożsamościowego. 
Przesilenie kultury antycznej i zwycięstwo chrześcijańskiej wykładni to porządek histo-

20 Pojęcie habitusu jest tu użyte w rozumieniu przyjętym u Jana Sowy, który za zasadne uważa stosowanie tej kategorii w 
odniesieniu do kraju czy regionu. Zob. Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków: 
Universitas 2011, s. 13.

21 Tamże, s. 16.
22 Sewer Flawiusz uwikłany w dworskie intrygi i zniesmaczony degrengoladą rzymskiej cywilizacji dostrzega symptomy 

powolnego rozkładu imperium. Walczy w nim przywiązanie do rzymskiego dziedzictwa z budzącą się tożsamością Wene-
dyjczyka. Ostatecznie zwycięża interes plemienny i Sewer wypowiada posłuszeństwo cesarzowi.

23 J. Inglot, Quietus, dz. cyt., s. 295.
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riozoficzny oparty nie tyle na determinizmie spod znaku longue durée, co przede wszyst-
kim na religijnej teleologii oraz wiary w boską interwencję.

Jednocześnie w powieści następuje odwrócenie sytuacji: to pra-Polska jako wtórna 
kolebka chrześcijaństwa staje się potencjalnym hegemonem i ośrodkiem wpływu na inne 
kraje Europy, podczas gdy w naszej rzeczywistości historycznej przyjęcie chrztu od Za-
chodu ustawiło kraj w pozycji podległej i peryferyjnej24. Jak twierdzi Maria Janion, chry-
stianizacja w obrządku łacińskim była jednoznaczna z podporządkowaniem się Cesarstwu 
Rzymsko-Niemieckiemu i wiązała się ze zniszczeniem dawnej kultury słowiańskiej: „Sło-
wiańska wolność i rodzimość upadała pod podwójnym ciosem. Liturgia łacińska niszczyła 
rodzimą literaturę […], a feudalizm germański podkopywał i destruował dawne społeczne 
instytucje słowiańskie”25. Według badaczki, zaowocowało to swoistą traumą tożsamościo-
wą i poczuciem zmarginalizowania w Europie, co z kolei doprowadziło do wytworzenia 
mesjanistycznych fantazmatów w epoce nowożytnej. Quietus bez wątpienia koresponduje 
z romantycznym paradygmatem – przede wszystkim sięga do dawnej Słowiańszczyzny, 
kształtując na nowo mit plemiennej tożsamości. Realizuje fantazmat o szczególnym po-
słannictwie Polski w dziejach Europy, podkreślając związek Słowian ze Słowem Bożym 
(„Słowianie znaczy lud słowa, a raczej Słowa Bożego”, jak przekonywał w wykładach pa-
ryskich Adam Mickiewicz26). Wizja przyjęcia chrześcijaństwa zaprezentowana w utworze 
koresponduje z przekonaniem części historyków o istnieniu w dawnej Polsce obrządku 
słowiańskiego wypartego potem przez narzuconą z zewnątrz liturgię łacińską27. 

Eksploracja tak zamierzchłej przeszłości z konieczności dokonuje się przez filtr hi-
storycznych mitów projekcyjnych. Dystans czasowy i niedostatki przekazów sprawiają, 
że dzieje pra-Polski stanowią niezwykle plastyczny materiał, podatny na swobodę inter-
pretacji. Inglot utożsamia pra-Polaków z Wenedami, polegając, jak można się domyślać, 
na niejednoznacznych informacjach źródłowych:

Słowianie przedmiotem zainteresowań innych, a w szczególności cywilizowanych społeczności starożyt-
nego świata, stali się stosunkowo późno. Przy tym pierwsze wzmianki, jakie niekiedy kojarzy się z tym lu-
dem, nie tylko, że nie są bogate w informacje, ale wręcz trudno je uznać za potwierdzające jego słowiańską 
tożsamość. O kim mówił Tacyt w I w. n.e. omawiając ludy, zamieszkujące na wschód od tego, co określał 
pojęciem Germanii, pisząc o Wenedach? Sam nie miał co do ich przynależności pewności […]. Niewiele 
więcej w tym względzie wyjaśniają uwagi Pliniusza Starszego, umieszczające Wenedów w dorzeczu Wi-
stuli, czy też wzmianki Ptolemeusza z II w. n.e. Ten ostatni wymienił Wenedów jako lud zamieszkujący 
Sarmację w pobliżu rzeki Vistuli i Zatoki Wendyjskiej. Czy jednak Wenedowie Tacyta są Wenedami Pto-
lemeusza i Wenedami Jordanesa z VI w., który obok nich wymienia jako ludy słowiańskie jeszcze Antów 
i Sklawenów? A Sarmaci Słowianami?28.

W tym przypadku rzeczywistość historyczna, będąca punktem odniesienia dla nar-
racji kontrfaktycznej, już sama w sobie stanowi zlepek elementów autentycznych i le-
gendarnych, stając się przedmiotem idealizacji. Mamy tu do czynienia z utopią dawności 
(utopią regresywną), którą dodatkowo wzmacnia utopia słowiańska. Podchwycona przez 

24 Zob. Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006, ss. 15–17.
25 Tamże, s. 103.
26 Adam Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. XI, Warszawa: Czytelnik 1998, s. 76.
27 Zob. m.in.: Józef Umiński, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach Bole-

sława Chrobrego, „Roczniki Humanistyczne KUL” 1953; Tadeusz Lehr-Spławiński, Czy są ślady istnienia liturgii cyrylo-me-
todejskiej w dawnej Polsce, „Tygodnik Powszechny” 1956, nr 1; Zbigniew Dobrzyński, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, 
Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna 1989.

28 Andrzej Leszek Zachariasz, Słowiańszczyzna. Mit czy rzeczywistość?, „Sofia” 2006, nr 6, s. 28.
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romantyków idea Johanna Gottfrieda Herdera29 na trwałe ukształtowała wyobrażenia 
na temat pierwotnych Słowian:

Takimi chcieli ich słowianoznawcy polscy początku XIX wieku poszukujący dla nas szlachetnej genealogii 
narodowej. Czerpiąc z niepewnych źródeł albo i obywając się bez nich tworzyli piękny mit słowiański, któ-
ry przetrwał do naszego czasu w mocno zmutowanej postaci, mit lnianowłosych, spokojnych, gościnnych 
oraczy […]. Powiadano podówczas, że trzeba poznać żywot drzewa, by móc wyrokować o tym, jakie wyda 
owoce i sięgano po mity i historię, by w nich szukać argumentów za narodową niezależnością Polaków, 
za ich wyższością, w niej szukać boskiego ognia ożywiającego niegdyś wielkość plemienia30.

Zarówno poczucie przynależności plemiennej, jak i więź z organizmem państwowym 
cesarstwa stają się w pewnym momencie dla bohaterów powieści niewystarczające – czu-
ją się oni wyobcowani, wykorzenieni („Co go tu trzymało? Ziemia, język?”31). Na gruncie 
tego braku rodzi się potrzeba stworzenia wspólnoty nowego typu. Naród wenedyjski 
funkcjonuje początkowo jako wyimaginowany, zrodzony z pragnień Sewera. Staje się 
ciałem (metafora biblijna nie jest tu przypadkowa) w obliczu walki o autonomię i zde-
finiowanie tożsamości. Jest to jednak możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie „wielką, 
porywającą ideą”32, jaką okazuje się chrześcijaństwo. Koncept fabularny Quietusa ujawnia 
podstawowy paradygmat polskiej pamięci kulturowej i tożsamości: naród polski zrodzo-
ny z sublimacji, samookreślający się poprzez odniesienie do wielkich idei, w pierwszej 
kolejności szuka legitymizacji w porządku symbolicznym. 

Teza o prezentyzmie historii alternatywnych uprawnia do szukania analogii między 
wykreowanym światem przeszłości a aktualną rzeczywistością. Wizja zdegenerowanej 
cywilizacji antycznej, pozbawionej odpowiedniego duchowego spoiwa, może być aluzją 
do laicyzacji współczesnej Europy. Charakterystyka poszczególnych prowincji cesarstwa 
opiera się bardziej na współczesnych wyobrażeniach i stereotypach na temat europej-
skich krajów niż na gruntownej eksploracji historii. Bohaterowie utworu wygłaszają sen-
tencje mające prezentować uniwersalne modele relacji między narodami, sugerujące po-
wtarzalność historii, np. „co Gal wymyśli to Weneda polubi”33, „Germanie, zawsze wierni 
tronowi”34 czy wreszcie: „Gdy Gal z Brytem, Germanem czy Romem wodzą się za łby, 
miejsce Wenedy jest z boku, inaczej wszyscy oni w kupie wychędożą go na sucho”35. Ton 
aktualności ujawnia się także poprzez parodię i mieszanie porządków, co widoczne jest 
zwłaszcza w konstruowaniu realiów wenedyjskich:

W karczmie, prócz dwóch wyrobników siorbiących w kącie polewkę, nikogo nie było. Na widok Quietusa 
filozof wyprostował się i z zadowoleniem podkręcił sumiastego wąsa, którego bardzo cenił jako jedyny 
spadek po przodkach, rzekomo sarmackich wojach, najeźdźcach Calisji sprzed stulecia. Szparko pociągnął 
z najbliższego kufla i robiąc boleściwą minę, splunął pivem na podłogę36. 

Synteza różnych elementów kulturowych okazuje się wyrazem literackiej gry i środowi-
skowego żartu, ale jednocześnie dopełnia podjętą w utworze problematykę tożsamości 

29 Zob. J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, przekł. Jerzy Gałecki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1962.
30 Andrzej Sepkowski, Kształty pamięci zbiorowej, Toruń: Duet 2007, s. 12.
31 J. Inglot, Quietus, dz. cyt., s. 53.
32 Tamże, s. 341.
33 Tamże, s. 161.
34 Tamże, s. 307.
35 Tamże, s. 126.
36 Tamże, s. 15.
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narodowej. Poziom metatekstowy (aluzja do legendy sarmackiej oraz zabiegi językowe) 
wskazuje na rolę tradycji kulturowej i literackiej w kształtowaniu paradygmatów tożsa-
mościowych.

Inglot wyzyskuje mit etnogenetyczny polskiej szlachty ukształtowany w XVII wieku, 
użyczając mu legitymizacji w projektowanym przez siebie świecie starożytnym. Sięgnię-
cie do sarmatyzmu można interpretować jako „figurę głębokiego cofnięcia”37 w obrę-
bie paradygmatu romantycznego. Oba modele kultury łączy z kolei między innymi idea 
przedmurza, która znajduje realizację w powieści. Próbę wskazania genezy tego mitu znaj-
dziemy u Andrzeja Sepkowskiego:

Wciąż przywołujemy ideę tego przedmurza nie bardzo wiedząc przeciw komu było stawiane, Turkom czy 
Rosjanom? Nie bardzo wiemy też kiedy miało być budowane, ale jeśli przyjrzymy się bliżej publicystyce 
polskiej zauważymy, że ideę zaczęto precyzować w okresie rosnącego zagrożenia ze wschodu, a określo-
no ją ostatecznie w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to Rzeczpospolita przegrywa na całej linii zbrojną 
konfrontację z Rosją38.

Istotne dla wymowy powieści są nawiązania intertekstualne wchodzące w obręb stra-
tegii retoryki pamięci zbiorowej39. Zarysowana w utworze wizja procesu dziejowego, 
moment przesilenia epoki, przywodzi na myśl utwór Hanny Malewskiej Przemija postać 
świata – cytat z Listu do Koryntian Świętego Pawła występuje zresztą jako motto powieści. 
Ukazanie początków chrześcijaństwa i sytuacji ludzkiej w obliczu przemian jest także bez 
wątpienia echem sienkiewiczowskiego Quo vadis. Natomiast konflikt między aspiracjami 
uniwersalistycznymi a narodowymi i ostateczna decyzja Sewera Flawiusza przypomina 
motyw powieści Srebrne orły Teodora Parnickiego. Poprzez zabiegi intertekstualne powieść 
jeszcze silniej wpisuje się w klimat opowieści o zmierzchu antycznego porządku, a także 
podsuwa kolejne tropy interpretacyjne. Dzięki umieszczeniu danego wątku na tle tradycji 
literackiej i wyzyskaniu popularnych klisz autor osiąga spójność opowiadanej historii z po-
wszechnymi wyobrażeniami na temat danego okresu czy motywu historycznego.

Należy zwrócić uwagę na redukcję historiozoficznej refleksji już na etapie punktu 
dywergencji40. Obiektem alteracji nie jest bowiem tylko rzeczywistość historyczna, ale 
także narracja, filtr kulturowy. To w warstwie symbolicznej dokonuje się najważniejsza 
gra znaczeń. Motyw ocalenia Apostaty konotuje legendę o słowach umierającego cesa-
rza, jakie miał wypowiedzieć pod adresem Chrystusa: Galilaee, vicisti. Nawiązując do tego 
powszechnego wyobrażenia, Inglot odwraca sytuację, pozwalając „zwyciężyć” Apostacie. 
W ten sposób autor zarysowuje motyw walki między chrześcijaństwem a pogaństwem, 
który staje się osią powieści. Rywalizacja ta zostaje przedstawiona w sposób jednowymia-
rowy: chrześcijaństwo musi ostatecznie zwyciężyć, przynosząc cywilizacji europejskiej 
moralną odnowę. Powieść nie wychodzi poza ramy dyskursu chrześcijańskiego, mimo 
że formuła historii alternatywnej stwarza możliwość zmiany spojrzenia i ma potencjał 
rewizji. Wizja antycznej kultury przedstawiona w utworze zdeterminowana jest perspek-
tywą późniejszej chrześcijańskiej cywilizacji, ma charakter anachroniczny – nie można 
więc w przypadku Quietusa mówić o prawdziwym cofnięciu historii do stanu niegoto-

37 Teresa Walas, Zmierzch paradygmatu – i co dalej?, „Dekada Literacka” 2001, nr 5–6, s. 68.
38 A. Sepkowski, dz. cyt., s. 59.
39 „Retoryka pamięci zbiorowej to zespół strategii w obrębie tekstu literackiego, które powodują jego aktualizację w świado-

mości czytelnika jako tekstu zbiorowego”. Za: Astrid Erll, dz. cyt., s. 239
40 POD (point of divergence), czyli moment, w którym rozchodzą się ścieżki historii rzeczywistej i alternatywnej.
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wości, będącego konstytutywnym założeniem wszelkich operacji kontrfaktycznych. Po-
rządek symboliczny okazuje się ważniejszy od samej warstwy zdarzeń, filtr kulturowej 
konceptualizacji determinuje i redukuje refleksję historiozoficzną.

Fantomowe terytorium – Rzeczpospolita Trojga Narodów  
w Krzyżackim pokerze Dariusza Spychalskiego 

Krzyżacki poker Dariusza Spychalskiego ukazuje rzeczywistość, w której istnieje Rzecz-
pospolita Trojga Narodów: Korony, Litwy i Ukrainy. Taka sytuacja jest rezultatem za-
wartej w 1649 roku Ugody Wieczystej między Rzeczpospolitą a Kozakami, podpisanej 
po zdobyciu przez wojska kozacko-tatarskie Zbaraża i rozbiciu wojsk Rzeczypospolitej 
w bitwie pod Zamościem. Zakładała ona przyznanie starszyźnie kozackiej przywilejów 
szlacheckich – wraz z prawem do zasiadania w Sejmie i Senacie – a także przekształcała 
dotychczasowy organizm państwowy w związek trzech prowincji. 

Świat przedstawiony powieści to również rzeczywistość, w której nad Morzem Bał-
tyckim rozciąga się zależne od Rzeczypospolitej, ale dążące do usamodzielnienia Państwo 
Krzyżackie. Z kolei duża część Europy Zachodniej, co najmniej od średniowiecza, opano-
wana jest przez muzułmanów i podzielona na emiraty. Rzeczpospolita Trojga Narodów 
okazuje się w tej sytuacji nie tylko europejskim mocarstwem, ale także bastionem chrze-
ścijańskiego świata. Swoim terytorium sięga daleko na wschód i południe, aż do Morza 
Czarnego, podporządkowując sobie słabszych sąsiadów, np. Rumunię, a także kolonizu-
jąc Afrykę. W tym świecie Rosja jest nadal carska, a Niemcy pozostają rozbite na księstwa. 
Brak jakichkolwiek wzmianek o Ameryce może sugerować, że nie została ona skolonizo-
wana przez Europejczyków.

Akcja utworu osnuta została wokół politycznej intrygi Krzyżaków, którzy, pozyskaw-
szy broń atomową (nieznaną wcześniej w tym świecie), przygotowują się do powstania 
i wojny z Rzeczpospolitą. Sensacyjne wydarzenia utworu mają jednak drugorzędne zna-
czenie dla jego wymowy. Znacznie istotniejsze są kształt świata przedstawionego, sy-
tuacja geopolityczna, a także scenariusz allohistoryczny, który można zrekonstruować 
na podstawie retrospekcji faktograficznych i przypisów historycznych, w jakie autor 
wyposażył powieść. Wbrew tytułowemu wątkowi to nie relacje z Państwem Krzyżac-
kim są kluczem do alternatywnego scenariusza: zdecydowanie ważniejszym czynnikiem, 
leżącym u podstaw geopolitycznej potęgi Rzeczpospolitej, okazuje się alternatywizacja 
stosunków z Ukrainą. Zawarta w 1649 roku Ugoda Wieczysta jest swego rodzaju refigu-
racją Unii Hadziackiej z 1658 roku, która w rzeczywistości okazała się projektem spóź-
nionym41. Spychalski dokonuje więc zabiegu przegrupowania czynników pod względem 
czasu i, wybierając optymalny dziejowy moment, wprowadza w życie niezrealizowany 
projekt Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Ugoda Wieczysta staje się remedium na kon-
flikt polsko-kozacki i kształtuje relacje z Ukrainą na kolejne wieki.

41 Unia Hadziacka zawarta 16 września 1658 roku między Rzeczypospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporo-
skim została zatwierdzona przez Sejm i ratyfikowana przez króla Jana III Wazę, jednak nigdy nie weszła w życie. Jak pisze 
Janusz Tazbir, na drodze do porozumienia stanęły dawne urazy i zbyt dużo przelanej krwi. Część Kozaków opowiedziała 
się za sojuszem z Rosją. W 1659 roku wybuchło kolejne kozackie powstanie, którego uczestnicy wezwali na pomoc wojska 
rosyjskie. Zob. J. Tazbir, Jak Polska Ukrainę straciła, „Polityka”, 4 listopada 2009. Por. Jan Sowa Fantomowe ciało króla, dz. 
cyt., s. 343: „Pomysł ten, który po stronie kozackiej aktywnie popierał hetman Iwan Wyhowski, był o tyle genialny, co spóź-
niony. Sprzeciwił mu się z jednej strony ukraiński lud, zmęczony wiekiem poniżeń ze strony polskich panów, z drugiej 
konserwatywna szlachta Rzeczypospolitej, która obawiała się tak radykalnego posunięcia”.
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 Jak twierdzi Jan Sowa, to właśnie powstanie Chmielnickiego i utratę Ukrainy na rzecz 
Rosji należy poczytywać za największe traumy polskiej historii. Do 1648 roku trwa bo-
wiem szczytowy okres polskiego kolonializmu, później zaś następuje regres i powolny 
upadek imperium:

Rekonfiguracja sytuacji na Kresach po powstaniu Chmielnickiego to początek moskiewskiej ekspansji 
na zachód. Chociaż w bezpośrednim doświadczeniu ludzi żyjących w tamtej epoce potop szwedzki był 
o wiele bardziej traumatyczny i destrukcyjny, w dłuższej perspektywie konsekwencje przejęcia przez Rosję 
kontroli nad połową Ukrainy miały okazać się niepomiernie ważniejsze. Pokazuje to, że zgodnie z postula-
tami zwolenników paradygmatu longue durée długookresowe trendy strukturalne mają większe znaczenie 
niż wielkie, punktowe wydarzenia historyczne. Moskwa kontrolująca prawobrzeżną Ukrainę i rozbudo-
wująca dzięki temu swoja potęgę nad Morzem Czarnym stała się geopolitycznym imperium. Polski projekt 
kolonialny wchodzi w fazę schyłkową, zaczyna się natomiast okres kolonializmu rosyjskiego. Będzie on 
trwał dłużej niż kolonializm polski, za którego początek uznać można unię w Krewie 1385 roku, a za ko-
niec trzeci rozbiór Rzeczypospolitej w 1795 roku. Osiągnie swoją kulminację w połowie XX wieku, gdy 
Rosja we wcieleniu bolszewickim stworzy największe państwo i największą strukturę polityczną świata, 
rozciągając swoje wpływy od Kamczatki po Łabę i od Morza Beringa po Afganistan. W orbicie rosyjskiego 
kolonializmu na dwa wieki znajdzie się w końcu również Polska42.

Diagnozując współczesną kondycję polskiego państwa, Sowa proponuje perspektywę 
długiego trwania, wskazującą na odległe czasowo źródła wielkich procesów historycz-
nych, których skutki obserwujemy obecnie. Załamanie się w połowie XVII wieku impe-
rium kolonialnego, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, jest w przekonaniu ba-
dacza o wiele istotniejszym czynnikiem wpływającym na problemy współczesnej Polski 
niż te, które wymienia się najczęściej tj. czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, II wojny 
światowej czy nawet rozbiorów. 

Przytoczone powyżej tezy Jana Sowy doskonale wpasowują się w wymowę Krzyżac-
kiego pokera. Potęga Rzeczpospolitej wynika wprawdzie z wielu czynników i jest rezulta-
tem kilku punktów dywergencji, jednak zdecydowanie najważniejszym z nich wydaje się 
unia z Kozaczyzną. W tym kontekście konflikt polsko-kozacki i zaprzepaszczona szansa 
na normalizację stosunków z Ukrainą stanowią polskie lieu de mémoire. Zabieg kontrfak-
tyczny uruchamia głęboko zakorzeniony w naszej świadomości historycznej mit Mię-
dzymorza, a także prowadzi do wytworzenia retrotopii nawiązującej do złotego wieku 
Rzeczypospolitej43. 

Zadośćuczynienie złym stosunkom polsko-ukraińskim odbywa się w warstwie sym-
bolicznej powieści: stolicą Rzeczpospolitej Trojga Narodów jest Lwów, najwyższy urząd 
w państwie pełni osoba o nazwisku Chmielnicki, zaś – dla przeciwwagi – największy 
zdrajca i awanturnik pochodzi z rodu Wiśniowieckich. O Wiśniowieckich, wygnanych 
z kraju trzysta lat wcześniej, powiedziane zostaje, że „kojarzą się z mrocznym okresem 
Rzeczypospolitej”44. Aluzja do konfliktu pomiędzy Jeremim Wiśniowieckim a Bohdanem 
Chmielnickim, będącym punktem zapalnym powstania kozackiego, raz jeszcze wskazuje 
na kluczowość tego właśnie momentu w powieści (punktu dywergencji). 

Istotnym elementem kreowania polskiej potęgi w Krzyżackim pokerze jest fakt posia-
dania przez Rzeczpospolitą kolonii zamorskich w Afryce. Spychalski urzeczywistnia tu 

42 J. Sowa, dz. cyt., s. 350.
43 Kreowaniu utopii dawności służą liczne anachronizmy sygnalizujące pewne zapóźnienie cywilizacyjne w stosunku do 

aktualnej rzeczywistości.
44 D. Spychalski, dz. cyt., s. 315.
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polskie marzenia kolonialne znane szczególnie z czasów międzywojnia45. W alternatyw-
nej rzeczywistości afrykańskie kolonie powstały najprawdopodobniej w XVII wieku – 
w tekście pojawia się bowiem informacja na temat IX krucjaty odbywającej się w latach 
1672–1675 z powodu zajęcia przez Emirat Sycylijski Rzymu i Północnej Italii, w efekcie 
której po odbiciu Rzymu połączone armie Rzeczpospolitej, Czech, Węgier i Bawarii udały 
się w pościg za armią mauretańską aż do północnej Afryki.

W połowie XX wieku Rzeczpospolita utrzymuje pokojowe stosunki z państwami 
muzułmańskimi, a oba światy – islamski i chrześcijański – ograniczają się do działań 
wewnątrz swoich stref wpływu (o ile nie stają się obiektem prowokacji i spisku). Nietrud-
no zauważyć, że w tym układzie państwo polskie kreowane jest na przedmurze chrze-
ścijaństwa. Wielokulturowa wspólnota Rzeczypospolitej Trojga Narodów w utworze 
Spychalskiego żyje ze sobą w zgodzie, tworząc stosunkowo jednolity organizm. Jedność 
mieszkańców sprawdza się każdorazowo w obliczu zagrożeń zewnętrznych, takich jak 
wojny z Turcją, Rosją i Zakonem Krzyżackim. W oczach społeczności międzynarodowej 
postrzegani jesteśmy jako jeden naród i określani wspólnym mianem Rzeplitów. Spychal-
ski kreśli w swojej powieści alternatywną mapę świata i Polski. Jest to strategia pole-
gająca na konstruowaniu przestrzeni fantomowych – powstałych w wyniku nałożenia 
granic historycznych lub fantazmatycznych na rzeczywiste, aktualne terytorium. Termin 
ten celowo nawiązuje do bólu fantomowego – pojęcia medycznego zaadaptowanego do 
instrumentarium psychoanalizy i teorii postkolonialnej: miejsce utraconego przedmiotu 
wypiera dojmująco bolesna pamięć o nim46.

Kreacja terytorium Polski w historiach alternatywnych nawiązuje do wyobrażeń 
geopolitycznych47 rozumianych jako czynnik kulturowo-społecznej samoidentyfikacji 
danej zbiorowości, lokujący państwo czy naród w przestrzeni globalnej lub też w zakre-
sie wizji geopolitycznych48, rozumianych jako zespół idei przestrzennych związanych 
z daną grupą i wyznaczających jej tożsamość i miejsce w świecie49. Ogólnie rzecz bio-
rąc, wyobrażenia/wizje geopolityczne stanowią pewne konstrukty będące „sposobem 
tłumaczenia i przenoszenia koncepcji narodowo-tożsamościowych na język terminów 
geograficznych i symboli budujących określoną mapę świata”50. Przechodzą one więc 
płynnie w mity związane z terytorium oraz lieux de mémoire. Ewokacja historycznych 
granic Polski i konstrukcja świata przedstawionego na bazie geopolitycznych modyfikacji 
prowokuje do refleksji na temat roli przestrzeni w kształtowaniu tożsamości. Geopo-
etyka utworu stanowi w tym przypadku ekwiwalent refleksji historyczno-społecznej, 
uwydatniając problematykę związaną z przynależnością narodową i etniczną, statusem 
pogranicza, relacjami międzynarodowymi. Analizowana powieść ujawnia trzy podstawo-
we paradygmaty memorialne związane z przestrzenią: mit Rzeczypospolitej, mit Kresów 
oraz mit Międzymorza.

45 Mam tu na myśli działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej w latach trzydziestych XX wieku i plany kolonizacji Kamerunu, 
Angoli czy Liberii. Zob. Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz, Śniąc o potędze, Warszawa: NCK 2013, ss. 151–159.

46 Dariusz Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 447.
47 Yves Lacoste, Une monde qui n’set pas futile, w: Le monde: espaces et systemes, red. Marie-FrancoiseDurand, Jacques Levy, 

Denis Retaile, Paris: Dalloz 1993.
48 Gertjan Dijkink, National Identity and Geopolitical Visions, London: Routledge 1996.
49 Jan Potulski, Polskie wyobrażenia geopolityczne a polityka zagraniczna RP, w: Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, 

polityka historyczna. Studia i materiały, t. 2, red. Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski, Toruń: Europejskie Centrum Edu-
kacyjne 2012.

50 Tamże, ss. 45–46.
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Historyczny scenariusz z powieści Spychalskiego jest wyrazem nostalgii za dawną 
wielkością. Symulowanie alternatywnej ścieżki zdarzeń okazuje się w tym przypadku 
„zawracaniem” dziejów na właściwe tory, ujawnia przekonanie, iż w rzeczywistości pra-
widłowy kurs historii Rzeczypospolitej został przerwany – najpierw przez zabory, potem 
przez II wojnę światową i epizod komunistyczny – a co za tym idzie, odebrane zostało jej 
właściwe, historycznie przynależne terytorium. 

Takie myślenie to rezultat obecności mitu Rzeczpospolitej (wraz z towarzyszącymi 
jej mitami Kresów i Międzymorza) na przestrzeni wieków i jego stałego aktualizowa-
nia. W epoce romantyzmu Rzeczpospolita jako lieu de mémoire stanowiła terytorialny 
odpowiednik wyimaginowanego narodu. W warunkach utraty niepodległości ziemie 
wschodnie (z ośrodkami takimi jak Lwów i Wilno) dawnej Polski odgrywały znaczącą 
rolę w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości narodowej. Po odzyskaniu niepod-
ległości podstawowym punktem odniesienia dla budowy odrodzonego państwa była rze-
czywistość przedrozbiorowa: 

W przekonaniu piłsudczyków nowoczesna Polska mogła istnieć w XX stuleciu tylko jako państwo obdarzo-
ne statusem analogicznym do państwa staropolskiego oraz podmiot kontynuujący w stosunkach wewnętrz-
nych i w środowisku międzynarodowym misję odziedziczoną po Rzeczypospolitej Obojga Narodów51.

Dla twórców II RP znaczenie mitu Rzeczypospolitej było następstwem ich poglądów 
o ciągłości historycznej i jedności dziejowej – „chcieli być kontynuatorami mitów prze-
niesionych z przeszłości”52, a także „uznawali, że za ich pośrednictwem historia wpły-
wa na teraźniejszość, prowadzi metafizyczny dialog z rzeczywistością”53. W tym okresie 
rozwinęła się również koncepcja Międzymorza, nawiązująca do wyidealizowanej Rze-
czypospolitej rozciągającej się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, w praktyce 
będąca planem utworzenia bloku połączonych wspólnymi interesami państw środko-
wo-wschodniej Europy jako skutecznej alternatywy dla zagrożenia ekspansją niemiecką 
i radziecką. 

Dariusz Skórczewski, pisząc o melancholii na poziomie ponadjednostkowym, określa 
ją jako tęsknotę zbiorowości za częścią utraconego wizerunku samej siebie54. Postkolo-
nialna melancholia „daje o sobie znać poczuciem nierozwiązywalnej sprzeczności między 
aktualną kondycją zbiorowości odczuwaną przez jej członków jako godna pożałowania 
a pamięcią przeszłych dokonań”55. Badacz wyróżnia dwa szeregi artykulacji postkolonial-
nej melancholii: melancholię pamięci o sławie dawnej Rzeczpospolitej oraz melancholię 
dyskursu kresoznawczego56. Oba wątki są wyraźnie obecne w historiach alternatywnych.

Kreacja fantomowego terytorium skrywa fantomową tożsamość. Zrodzona z wie-
lokulturowości dawna Rzeczpospolita to obiekt nostalgii i historycznej dumy, ale jed-
nocześnie obecny w niej pierwiastek obcy jest stopniowo marginalizowany w kodzie 
tożsamościowym czy też wręcz rugowany na rzecz idei narodowej. Ten paradoks wi-

51 Waldemar Paruch, Mit Reczypospolitej w piłsudczykowskiej myśli politycznej. Między wiedzą historyczną a wizją polityczną, w: 
Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, t. 1, red. Eugeniusz Ponczek i An-
drzej Sepkowski, Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne 2010, s. 325.

52 Tamże, s. 320.
53 Tamże, s. 320.
54 D. Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs, dz. cyt., s. 455.
55 Tamże, s. 428.
56 Tamże, s. 431.



71Impuls kontrfaktyczny a pamięć kulturowaCompendium

dzimy w historiach alternatywnych projektujących terytorium Polski zarówno w grani-
cach przedrozbiorowych (Krzyżacki poker), jak i międzywojennych (Alterland, Wallenrod, 
Mocarstwo Marcina Wolskiego, I w następnym dniu Macieja Lepianki). Symulacje te, na-
wiązując do idei prometejskiej i polskiej supremacji na wschodzie, ujawniają iście ko-
lonialne poczucie wyższości Polaków. Dominacja w regionie oraz terytorialne korzyści 
zdobyte kosztem sąsiadów traktowane są w kategoriach sprawiedliwości dziejowej, jako 
rezultat ciągłości historii i idei wielkiej Rzeczpospolitej. Konfrontacja różnych poziomów 
wyobrażeń geopolitycznych (terytorium aktualne-historyczne/memorialne-fantazma-
tyczne). poprzez strategię map alternatywnych. odsłania fantomowość i redukcje współ-
czesnych snów o potędze, do których nie ma powrotu. Tak samo jak nie ma powrotu 
do tożsamości obywatela I czy II Rzeczypospolitej, gdyż współczesna polska tożsamość 
ukształtowana po II wojnie światowej jest już zupełnie inną jakością.

Poprzez artykułowanie paradygmatów memorialnych dotyczących terytorium i gra-
nic Polski historie alternatywne ujawniają strategie narodowej samoidentyfikacji i zwią-
zane z nią problemy. Przede wszystkim zaś ukazują, że mimo braku ciągłości historii 
na poziomie autentycznych wydarzeń, istnieje w polskiej świadomości zbiorowej nie-
kwestionowana kontynuacja idei i wyobrażeń historycznych. 

Podsumowanie

W niniejszym szkicu nie ma miejsca na zaprezentowanie szerszego materiału badawcze-
go, a co za tym idzie wyeksponowanie wszystkich wyróżników gatunkowych i strategii 
memorialnych używanych w polskich historiach alternatywnych57. Krótkie analizy przy-
wołanych utworów dają jednak wyobrażenie o historiach alternatywnych jako interesują-
cym i złożonym zjawisku literackim. W allohistorii spotykają się bowiem potencjał świa-
totwórczy rodem z fantastyki, ewokowanie przeszłości w duchu powieści historycznej 
oraz (mniej lub bardziej uświadomiona) obecność dyskursu pamięci. To połączenie spra-
wia, że historia alternatywna doskonale spełnia funkcję narodowego imaginarium. I choć 
nie należy odmawiać tym utworom intencji eksplorowania i rewizji przeszłości, a także 
prowokowania refleksji historycznej, to jednak trzeba przyznać, że pewną prawidłowo-
ścią polskich powieści z gatunku allohistorii jest kapitulacja impulsu kontrfaktycznego 
wobec zobowiązania pamięci.

57 Część z nich omawiam w artykułach: Polityczne afiliacje fantastyki – historie alternatywne jako dyskurs ideologiczny, „Literatu-
roznawstwo” 2012–2013, nr 6–7, ss. 195–208; Historie alternatywne w konwencji steampunk i cyberpunk – wariacje na temat 
powstania styczniowego w powieściach Konrada T. Lewandowskiego i Adama Przechrzty, „Acta Humana” 2013, nr 4, ss. 37–48; 
(Nie)możliwe scenariusze, czyli o historiach alternatywnych w polskiej literaturze, „Akcent” 2013, nr 2 (132), ss. 58–68; Przeszłość 
ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii, „Estetyka i Krytyka” 2014, nr 35, ss. 11–28; 
Wirtualne topografie – transfiguracje przestrzeni w powieściach opartych na alternatywnej wersji historii, „Aspekty. Półrocznik 
kulturologiczny” 2014, nr 1, ss. 31– 40.
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The January Uprising and Politics of Memory. Orzeł bielszy niż gołębica  
by Konrad T. Lewandowski and Gambit Wielopolskiego by Adam Przechrzta

The article discusses two Polish alternate history novels: Orzeł bielszy niż gołębica (An 
Eagle Whiter than a Dove) by Konrad T. Lewandowski and Gambit Wielopolskiego (Wie-
lopolski’s Gambit) by Adam Przechrzta in the context of the politics of memory of the 
January Uprising of 1863. Politics of memory, according to Lech M. Nijakowski, can 
be defined as activities directed towards changing and shaping collective memory. 
Politics of memory is intentional, society orientated, and focused on achieving po-
litical objectives. In the first part of the article, the collective memory and politics 
of memory of the January Uprising is described. The second part analyses Gambit 
Wielopolskiego by Adam Przechrzta, its cultural context, and the fashion in which it 
depicts the uprising. In the third part, the same motifs are used in the reading of Orzeł 
bielszy niż gołębica by Konrad T. Lewandowski. The interpretation of the novels in this 
broad context allows for a deeper understanding of the phenomenon of the collective 
memory of the January Uprising.

Artykuł dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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Powstanie styczniowe, pamięć i historia alternatywna – trajektorie

Dyskusje na ten temat polskich zrywów niepodległościowych pojawiają się cyklicznie, 
najczęściej w kontekście obchodów rocznic powstań narodowych. Na przestrzeni ostat-
nich lat głównym zarzewiem sporów stało się powstanie warszawskie, które można 
uznać za jeden z kluczowych elementów polskiej polityki pamięci po 1989 roku1. Zanim 
jednak urosło ono do takiej rangi, jego funkcję pełniło powstanie styczniowe, które przez 
całe dekady należało do pamięci organizującej narodową świadomość2. W cień zostało 
usunięte dopiero przez wydarzenia polityczne lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
dwudziestego wieku3, które zapoczątkowały proces przesuwania się pamięci o stycznio-
wym zrywie ze wzbudzającej emocje pamięci żywej do pamięci-archiwum. Próbą przy-
wrócenia go do debaty publicznej było obchodzone w 2013 roku sto pięćdziesięciolecie 
insurekcji połączone z kampanią „Styczeń wolności”, organizowaną przez Narodowego 
Centrum Kultury. Jednym z elementów przedsięwzięcia było wydanie dwóch powieści 
należących do gatunku historii alternatywnej: Orła bielszego niż gołębica Konrada T. Le-
wandowskiego oraz Gambitu Wielopolskiego Adama Przechrzty.

Historia alternatywna, mówiąc w dużym skrócie, jest gatunkiem prozy narracyjnej 
przedstawiającym świat, w którym wydarzenia potoczyły się inaczej niż w aktualnej 
rzeczywistości. Jedną z jego charakterystycznych cech jest występowanie punktu dywer-
gencji4, czyli momentu, w którym dochodzi do rozejścia się ścieżek historii rzeczywistej 
i fikcjonalnej5. W obrębie literatury polskiej najczęściej pojawiające się punkty dywer-
gencji to na przykład powstrzymanie chrystianizacji Polski6, przegrana w wojnie polsko-
-bolszewickiej7, a także nawiązanie sojuszu z III Rzeszą bądź usunięcie z historii drugiej 
wojny światowej8. Jak zauważają najważniejsi badacze zajmujący się tym gatunkiem, na-
ukowa refleksja nad historią alternatywną może przynieść niezwykle interesujące wnio-
ski dotyczące historiozofii, religii, kondycji współczesnej kultury czy sposobów, w jakie 
społeczeństwa postrzegają swoją przeszłość9. Jednym z często eksplorowanych sposobów 

1 Zob. Maria Kobielska, Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016.
2 Zob. Paulina Małochleb, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej, 

Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2014, s. 7.
3 Tamże, s.7.
4 Z angielskiego point of divergence, często skracanego do formy POD.
5 Więcej na temat definicji i cech gatunkowych historii alternatywnej można znaleźć w: Magdalena Wąsowicz, Historie al-

ternatywne w literaturze polskiej: tematyka, typologia funkcja, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, nr LIX, z. 2, ss. 
93-105, Natalia Lemann, Historia alternatywna, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 oraz Tomasz Węcławiak, Historia historii nierówna — kilka uwag o definicji historii 
alternatywnej, „Podteksty”, nr 2 (10), http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=11&dzial=4&id=254 
[dostęp: 30.11.2019].

6 Zob. Marcin Marchwiński, Wierni Bogom. Zaginione dziedzictwo, Szczecin: Triglav 2015; Katarzyna Berenika Miszczuk, 
Szeptucha, Warszawa: WAB 2017; Tejże, Noc Kupały, Warszawa: WAB 2016; Tejże, Żerca, Warszawa: WAB 2017; Konrad T. 
Lewandowski, Wysłanniczka Bogini, w: tegoż, Utopie, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2014.

7 Zob. Edmund Ligocki, Gdyby pod Radzyminem, w: Śniąc o potędze, red. Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz, Warszawa: 
Narodowe Centrum Kultury 2012; Jacek Dukaj, Xavras Wyżryn, w: tegoż, Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe, Kraków: 
Wydawnictwo Literackie 2016; Marcin Wolski, Jedna przegrana bitwa, Poznań: Zysk i s-ka 2013.

8 Zob. m.in. Maciej Lepianka, I w następnym dniu, Warszawa: „Czarcie Żebro” 1997; Marcin Ciszewski, www.1939.com.pl, 
Warszawa; Grójec: Wydawnictwo SOL 2008; Piotr Bojarski, Kryptonim Posen, Poznań : Media Rodzina; Tegoż, Rache znaczy 
Zemsta, Media Rodzina 2013; Marcin Wolski, Wallenrod, Poznań: Zysk i s-ka 2012; Tegoż, Mocarstwo, Poznań: Zysk i s-ka 
2012; Maciej Parowski, Burza. Ucieczka z Warszawy ’40, Poznań: Zysk i s-ka 2013; Adam Pietrasiewicz, Wojciech Bogaczyk, 
Powroty, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013.

9 Zob. Gavriel D. Rosenfeld, The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism, Cambridge: Cambridge 
University Press 2005; Catherine Gallagher, Telling It Like It Wasn’t: The Counterfactual Imagination in History and Fiction, 
Chicago and London: The University of Chicago Press 2018; Natalia Lemann, Historie alternatywne i sreampunk w literatu-

http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=11&dzial=4&id=254
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badania historii alternatywnej jest jej interpretacja w kontekście studiów nad pamięcią, 
a więc za pomocą pojęć takich, jak pamięć zbiorowa, pamięć kulturowa czy miejsce pa-
mięci. Jak zauważa amerykański historyk Gavriel D. Rosenfeld, pamięć (zarówno indywi-
dualna, jak zbiorowa) oraz historie alternatywne sterowane są przez te same mechanizmy 
psychologiczne: uprzedzenia, lęki, marzenia, potrzebę ucieczki od poczucia winy czy 
dążenie do rehabilitacji10. Co więcej – podobnie jak pamięć – powieści przedstawiające 
możliwy, chociaż niezrealizowany przebieg dziejów, mają charakter prezentystyczny, co 
oznacza, że zawarte w nich wizje przeszłości zdeterminowane są przez teraźniejsze po-
glądy ich autorów11, którzy albo są zadowoleni, że wydarzenia potoczyły się w określony 
sposób, albo żałują, że nie miały one odmiennego przebiegu, który sprawiłby, że teraź-
niejszość stałaby się lepsza12. Magdalena Górecka, polska badaczka historii alternatyw-
nych, dodaje, że powieści te są „rodzajem pracy wykonywanej na materiale historii i pa-
mięci, sposobem na przepracowywanie przeszłości […], a także związanych z nią mitów 
(legitymizacja bądź dekonstrukcja)”13. Pozwalają one więc zrozumieć nie tylko historię, 
ale również teraźniejszość i współczesne sposoby konceptualizowania przeszłości14.

Warto w tym miejscu dodać, że z uwagi na wskazane powyżej związki z pamięcią, 
historie alternatywne mogą z równym powodzeniem być wykorzystywane jako element 
polityki pamięci. Socjolog Lech M. Nijakowski w monografii Polska polityka pamięci. Esej 
socjologiczny zaproponował trzy ujęcia tego terminu. W najszerszym z nich polityka pa-
mięci jest rozumiana jako właściwie każda aktywność podejmowana przez członków 
społeczności w celu wytworzenia określonego sposobu postrzegania przeszłości. W naj-
węższym z kolei sensie ogranicza się ona do działań podejmowanych przez instytucje 
państwowe w celu „usunięcia bądź redefinicji określonych treści pamięci społecznej”15. 
W niniejszym artykule wykorzystywana będzie wykładnia pośrednia, której podstawową 
zaletą jest możliwość połączenia dwóch wskazanych wyżej skrajności. Politykę pamięci 
należałoby zatem rozumieć jako:

[…] działania, które jednostka intencjonalnie podejmuje na forum publicznym w celu ugruntowania pa-
mięci zbiorowej obywateli lub jej zmiany. Treść pamięci zbiorowej byłaby czymś, co warunkuje procesy 
zachodzące w państwie, w tym wybory polityczne. To rozumienie […] wyłącza wszelkie nieświadome, nie-
intencjonalne działania […]. Ponadto o polityce pamięci można by mówić tylko w odniesieniu do działań 
adresowanych do społeczeństwa […]. W tym rozumieniu polityka pamięci obejmowałaby publiczne wy-
kłady interpretujące przeszłe wydarzenia, publikacje, szkolnictwo powszechne, manifestacje, odtwarzanie 
historycznych bitew, wywieszanie flagi za oknem, noszenie w klapie znaczków okolicznościowych itd.16

Cechami dystynktywnymi polityki pamięci byłyby więc: intencjonalność, podejmowa-
nie działań skierowanych do społeczeństwa, aktywne ugruntowywanie lub kształcenie okre-
ślonej pamięci zbiorowej oraz nakierowanie na osiągnięcie wymiernych celów politycznych.

rze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019.
10 G. D. Rosenfeld, Dlaczego pytamy „Co by było, gdyby…?”. Uwagi na temat funkcji historii alternatywnej, przekł. Magdalena 

Wąsowicz, „Creatio Fantastica” 2019, nr 60.
11 Tamże.
12 G. D. Rosenfeld, The World Hitler…, s. 10.
13 M. Górecka, Narodowe imaginarium. Historie alternatywne jako obszar artykułowania pamięci kulturowej (szkic metodologiczny), 

„Acta Humana” 2014, nr 5, s. 44.
14 M. Górecka, Polityczne afiliacje fantastyki: historie alternatywne jako dyskurs ideologiczny, „Literaturoznawstwo” 2012-2013, 

nr 1–2 (6- 7), s. 198.
15 Lech M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, s. 44.
16 L. M. Nijakowski, msc.cyt.
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Historie alternatywne, zwłaszcza te wydawane w Polsce, dobrze wpisują się w okre-
ślony przez Nijakowskiego model polityki pamięci. Po pierwsze tworzona przez nie wi-
zja przeszłości ma zawsze charakter intencjonalny, czego potwierdzenie można znaleźć 
w dodawanych do powieści posłowiach bądź w wywiadach, w których pisarze komen-
tują swoje decyzje autorskie17. Po drugie ich utwory są skierowane do szerokiego grona 
odbiorców, a ich celem jest ukształtowanie, przeformułowanie bądź utrwalenie okre-
ślonego sposobu postrzegania przeszłości. Po trzecie pisane przez nich powieści mają 
niejednokrotnie na celu osiągnięcie pewnego celu politycznego, zwłaszcza w sytuacjach, 
w których wydawane są przez instytucje państwowe. Doskonałym przykładem jest seria 
„Zwrotnice czasu” Narodowego Centrum Kultury, którego celem statutowym jest podej-
mowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce oraz podtrzymywanie i upowszech-
nianie tradycji narodowej i państwowej18.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dwóch historii alternatywnych, Orła 
bielszego niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego oraz Gambitu Wielopolskiego Adama 
Przechrzty – opublikowanych właśnie w ramach wspomnianej serii wydawniczej – oraz 
ich uwikłania w polską politykę pamięci powstania styczniowego. Prezentowane tu roz-
ważania zostaną osadzone nie tylko na płaszczyźnie wskazanych tekstów, lecz także 
w kontekście otaczającej je kampanii promocyjnej oraz kontekstu kulturowo-społeczne-
go. Jak zauważa bowiem Maria Kobielska:

Przez intencjonalne działanie, którym jest uprawianie polityki pamięci, rozumieć można zarówno samo 
stworzenie szczególnie ukształtowanego kulturowego urządzenia, jego udostępnianie, jak i towarzyszące 
mu dodatkowe elementy, takie jak aktywność promocyjna czy krytyczna  – wielość podmiotów wchodzą-
cych w grę sugeruje więc od razu, że badane procesy, nawet związane z jednym tylko tekstem, mają charak-
ter pluralistyczny, mogą prowadzić w wielu kierunkach19.

Z tego też względu namysł nad polityką pamięci  – jak i zjawiskiem pamięci jako takiej 
– powinien przebiegać wielotorowo i uwzględniać wielość aktywności podejmowanych 
wokół badanego tekstu, ponieważ wszystkie te działania są uwikłane w politykę (lub po-
lityki) pamiętania.

Dalsze rozważania będą w związku z powyższym podzielone na trzy części. W pierw-
szej zarysowana zostanie polska pamięć zbiorowa powstania styczniowego, związana 
z nią polityka pamięci oraz kampania Styczeń wolności. Część druga poświęcona będzie 
interpretacji Gambitu Wielopolskiego Adama Przechrzty, jego kontekstu kulturowego oraz 
sposobu, w jaki przedstawia on powstanie styczniowe. W części trzeciej te same wątki 
zostaną przywołane w kontekście Orła bielszego niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego. 
Tak skonstruowana analiza pozwoli na stosunkowo wieloperspektywiczny ogląd zjawi-
ska, jakim jest polityka pamięci powstania styczniowego.

17 Doskonałym przykładem może być tutaj pisarz i publicysta Marcin Wolski. Jego historie alternatywne, jak sam stwierdza, 
pisane są według sienkiewiczowskiej formuły „ku pokrzepieniu serc”. Zob. Marcin Wolski, Samoocena, online: Niezalezna.pl, 
http://niezalezna.pl/10703-samoocena [dostęp: 30.11.2019]. Więcej na temat tej metody pisarskiej Marcin Wolskiego pisałam 
w: Magdalena Wąsowicz, Historia i fantazja. O „Jednej przegranej bitwie” Marcina Wolskiego, „Maska” 2016, nr 30, ss. 99-109.

18 Zob. Narodowe Centrum Kultury. O NCK, online: https://www.nck.pl/instytucja/o-nck [dostęp: 30.11.2019].
19 M. Kobielska, dz. cyt., s. 27.

http://niezalezna.pl/10703-samoocena
https://www.nck.pl/instytucja/o-nck
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Powstanie styczniowe w polskiej polityce pamięci  – zarys

Jak już zauważono, powstanie styczniowe było wydarzeniem, które przez dekady organi-
zowało polską tożsamość narodową. Zdaniem Pauliny Małochleb:

Od chwili upadku postanie styczniowe spełniało w kulturze polskiej ważne funkcje symbolizacyjne, to-
czono o nie spór, sprzeczając się tak naprawdę o wykładnię polskich dziejów, charakter narodowy, drogi 
rozwoju narodu w przyszłości”20.

Klęska militarna poniesiona w czasie powstania uświadomiła Polakom nie tylko siłę 
zaborców, ale również własne słabości21, a pamięć o bohaterskiej postawie poległych po-
wstańców i surowych represjach miały ogromny wpływ na konsolidację polskiego spo-
łeczeństwa22. Chociaż w zaborze rosyjskim publiczne wspominanie powstania były su-
rowo zakazane, w autonomicznej Galicji obchodzono kolejne rocznice i dyskutowano 
na temat jego politycznego znaczenia; przykładowo, dwudziesta piąta rocznica upłynęła 
pod znakiem rozrachunku z ideami powstania, przeciwko czemu protestowali lwow-
scy weterani23. Z kolei w 1913 roku we Lwowie uroczystości pięćdziesiątego jubileuszu 
przewidywały między innymi wielką wystawę, związkowy zlot Sokołów polskich, zjazd 
uczestników insurekcji ze wszystkich zaborów oraz liczne kongresy, akademie i spotka-
nia24. W dniu wybuchu powstania w katedrze lwowskiej odbyło się nabożeństwo w inten-
cji Ojczyzny, defilada oraz akademia w pobliskim teatrze, w czasie której przemówienia 
wygłosili wiceprezydent miasta Tadeusz Rutkowski oraz Ludomir Benedyktowicz, wete-
ran powstania i malarz, którego przemowa oraz wiersz Na odlocie wzbudziły powszechne 
wzruszenie25. Tomasz Pruszak podsumowuje, że obchody w 1913 roku po raz pierwszy 
nabrały charakteru narodowego święta a nie uroczystości żałobnej26. Jak zauważa z kolei 
Lidia Michalska-Bracha, „przestrzenie pamięci powstania styczniowego współtworzył 
z jednej strony przekaz generacji 1863 r., pamięć autobiograficzna uczestników wydarzeń 
[…] a z drugiej strony piśmiennictwo historyczne miłośników przeszłości i historyków”27.

Nic dziwnego, że nowe zgrupowania mające na celu walkę o niepodległość zaczęły 
odwoływać się do tradycji roku 186328, a Józef Piłsudski czynił starania, aby jego żołnie-
rze także poczuli się spadkobiercami powstańców i sam przedstawiał się jako kontynuator 
tradycji powstania styczniowego29. Tradycja ta odnosiła się do całego zespołu emblema-
tów o charakterze narodowym (takich jak np. postaci Kościuszki czy Kilińskiego, wybuch 
powstania listopadowego, unia polsko-litewska w Horodle czy uroczystości pogrzebowe 
Katarzyny ze Szrederów Sowińskiej) i, niejednokrotnie, również religijnym30. W okresie 

20 P. Małochleb, dz.cyt., s. 7.
21 Anna Eliza Markert, Gloria victis. Tradycje powstania styczniowego w drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków: Oficyna Wydawnicza 

„Ajaks” 2004, s. 7
22 Zob. M. Górecka, Historie alternatywne w konwencji steampunk i cyberpunk – wariacje na temat powstania styczniowego w po-

wieściach Konrada T. Lewandowskiego i Adama Przechrzty, „Acta Humana” 2013, nr 4, s. 39.
23 Lidia Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci w XIX-XX wieku, w: Powstanie styczniowe w pamięci 

zbiorowej, red. Aganieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017, s. 31.
24 Tomasz Adam Pruszak, Polski Barbizończyk. Losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza, Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2013, 

ss. 175-176.
25 Tamże, s. 178.
26 Tamże, s. 176.
27 L. Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci…, s. 32
28 A. E. Markert, dz. cyt., s. 17.
29 Tamże, s.18.
30 Lidia Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów, Kielce: Wydaw-
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II Rzeczpospolitej pamięć o powstaniu styczniowym miała, zgodnie z założeniami, służyć 
jako idea łączącą bardzo różniące się od siebie zabory31. Pod wpływem myśli Piłsudskiego 
zaczęto kształtować specyficzny obraz powstania. Wyparł on pojawiające się wcześniej ob-
razy klęski, a miejsce krytyki bądź goryczy zajęła interpretacja insurekcji jako wydarzenia, 
które podtrzymało tożsamość narodową, umożliwiając tym samym odzyskanie niepodle-
głości w 1918 roku32. Zgodnie z tą logiką bez upadku powstania i surowych represji nigdy 
nie doszłoby do wyzwolenia spod panowania zaborców, ponieważ Polacy mogliby pójść 
na ugodę z Rosją, zatracając swoją tożsamość narodową. Idee te znajdują odbicie w kon-
kretnych działaniach na poziomie państwowym. Jednym z nich był kult weteranów 1963 
roku, zapoczątkowany 21 stycznia 1919 roku, kiedy to Józef Piłsudski ogłosił dokument 
z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego, wspominający powstańców i wska-
zujący ich jako godny naśladowania wzór cnót żołnierskich 33. Kolejne rocznice obcho-
dzono w równie uroczysty sposób. W kalendarzu rocznicowym kluczową rolę odgrywał 
22 stycznia, dzień wybuchu powstania, oraz, w nieco mniejszym stopniu, 5 sierpnia, czyli 
data stracenia członków powstańczego Rządu Narodowego w warszawskiej Cytadeli, któ-
ra była kojarzona z upadkiem insurekcji i legendą Romualda Traugutta34.

W okresie powojennym, gdy kolejna władza zaczęła pisać historię Polski na nowo, 
próbowano włączyć tradycję powstania do polityki pamięci Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej, przedstawiając styczniowy zryw nie jako próbę odzyskania niepodległości, a re-
wolucję społeczną skierowaną przeciwko rządom caratu35. Zjawisko to najlepiej obrazują 
obchody jego setnej rocznicy w 1963 roku, kiedy to organy władzy państwowej podkreśla-
ły fakt konfrontacji powstańców z caratem, tworząc wizję powstania jako początku nowej 
epoki, w której klasa robotnicza podejmuje walkę o wyzwolenie, oraz przedstawiały PRL 
jako zwieńczenie wysiłków powstańczych36. W oficjalnym przemówieniu przewodniczą-
cy Rady Państwa, Aleksander Zawadzki, podkreślał ideę radykalizmu społecznego, która 
według niego legła u podstaw powstania, a także przypominał, że Marks i Engels poparli 
zryw Polaków37. Jak zauważa Michał Chmiel, działania te miały na celu podparcie prze-
konania o słuszności ustroju socjalistycznego poprzez udowodnienie, że myśl rewolucyj-
na funkcjonowała w polskim społeczeństwie od XIX wieku, jak również przedstawienie 
Rosjan jako przyjaciół Polski zarówno w XX wieku, jak i w stuleciu go poprzedzającym38.

W odpowiedzi na oficjalną politykę państwa pojawiła się „pamięć nieoficjalna”, funk-
cjonująca w drugim obiegu39. Jak zauważa Ewa Tierling-Śledź, w okresie PRL-u narracje 
na temat powstania styczniowego były swoistą grą z władzą, sposobem na dyskusje na te-
mat teraźniejszych doświadczeń historycznych poprzez odniesienie się do przeszłości40 

nictwo Akademii Świętokrzyskiej 2003, s. 21.
31 Szerzej na ten temat zob. A. E. Markert, dz. cyt.
32 P. Małochleb, dz. cyt., s.37.
33 Marcin Wasilewski, Powstańcy styczniowi w II Rzeczypospolitej, w: Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo, red. 

Antoni Maziarz, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2014, ss. 165-166.
34 L. Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci…, dz. cyt., s. 30.
35 P. Małochleb, dz. cyt., s. 38.
36 Zob. Michał Chmiel, Setna rocznica wybuchu powstania styczniowego w opinii oficjalnych organów prasowych PRL, w: Powstanie 

styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo, red. Antoni Maziarz, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2014.
37 Tamże, s. 187.
38 Tamże, s. 189.
39 L. Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci…, dz. cyt., s. 37.
40 Ewa Tierling-Śledź, Gra (z) historią. Powstanie styczniowe w prozie polskiej po 1945 roku, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, ss. 249–250.
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i, zarazem, na wyartykułowanie sprzeciwu. Literatura po 1956 roku zaczęła wytwarzać 
konkurencyjne i subwersywne wobec narracji władzy obrazy przeszłości41. Paulina Ma-
łochleb w następujący sposób podsumowuje tę sytuację:

Polska powieść o powstaniu styczniowym przez znaczną część swej ewolucji […] dążyła do odzyskania 
zawłaszczanego przez władzę dyskursu patriotycznego i wyobrażenia przeszłości. Od chwili swych naro-
dzin […] powieść ta próbowała przeciwstawić się jakiejś instytucjonalnej opresji – czy to zaborczej, czy to 
komunistycznej […] Jednocześnie powieści te wiążą się z kolejnymi fazami przekształcania pamięci o po-
wstaniu: najpierw kreują one wyobrażenie powstania […] później natomiast […] w powieściach podejmuje 
się refleksje nad obrazem powstania […] Literatura o powstaniu pogrążona jest bowiem w ciągłej ambiwa-
lencji: buduje i rozbija mity, konstruuje pamięć zbiorową i krytycznie ją analizuje, umacnia dyskurs władzy, 
ale też dąży do jego podmycia42.

Stopniowe zanikanie tematu powstania styczniowego w najnowszej literaturze Ewa 
Tierling-Śledź tłumaczy tendencją do odchodzenia od „wielkich narracji” (do których na-
leży insurekcja) i zmierzchem paradygmatu43. Podczas gdy w czasie PRL-u wydarzenia 
powstania styczniowego wciąż były obecne w żywej pamięci, wraz z upadkiem ustroju 
socjalistycznego styczniowy zryw zaczął przesuwać się do pamięci-archiwum, by funk-
cjonować na marginesie polskiej pamięci zbiorowej44.

Okazją do wznowienia dyskusji na temat powstania styczniowego miało być jego 
stupięćdziesięciolecie. Trzeciego sierpnia 2012 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił kolejny rok Rokiem Powstania Styczniowego. W treści uchwały znalazły się 
następujące słowa:

Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wo-
bec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. […] Trudna historia 
i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. 
Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenia powstańców 
doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku. Uchwała Senatu 
stanowi wyraz najwyższego hołdu poświęceniu i ofierze uczestników tamtych wydarzeń oraz wyraża pie-
lęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu45.

Powyższa uchwała nie tylko podkreślała znaczenie powstania styczniowego dla pol-
skiej państwowości, ale również zobowiązywała instytucje państwowe do „godnego 
uczczenia tej doniosłej rocznicy”46. Na wezwanie to odpowiedziało między innymi Naro-
dowe Centrum Kultury, organizując kampanię Styczeń wolności, której celem było zachę-
cenie społeczeństwa (a zwłaszcza młodzieży), do dyskusji o powstaniu i jego długofalo-
wym znaczeniu47. Utworzono stronę internetową PowstanieStyczniowe.nck.pl, na której 
znalazły się kompendium wiedzy na temat insurekcji, artykuły dotyczące najważniejszych 
postaci, wydarzeń i kulturowego znaczenia styczniowego zrywu, audycje, film dokumen-

41 P. Małochleb, dz. cyt., s. 438.
42 Tamże, s. 10.
43 E. Tierling-Śledź, dz. cyt. s. 250.
44 P. Małochleb, dz. cyt., s. 10.
45 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, 

w: ISAP–Internetowy System Aktów Prawnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20120000588 
[dostęp: 30.11.2019].

46 Tamże.
47 Zob. Narodowe Centrum Kultury, Powstanie styczniowe. O kampanii, http://powstaniestyczniowe.nck.pl/?page_id=41 [do-

stęp: 30.11.2019].

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20120000588
http://powstaniestyczniowe.nck.pl/?page_id=41
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talny, a nawet rapowany utwór poświęcony Romualdowi Trauguttowi48. Ważnym elemen-
tem kampanii była również publikacja w ramach serii „Zwrotnice czasu” dwóch historii 
alternatywnych: Gambitu Wielopolskiego Adama Przechrzty oraz Orła bielszego niż gołębi-
ca Konrada T. Lewandowskiego. Pozycje te, poprzez opis możliwego przebiegu dziejów 
w sytuacji, w której do powstania by nie doszło (Gambit Wielopolskiego) lub gdyby było ono 
zwycięskie (Orzeł bielszy niż gołębica), wpisują się w dyskusję nad sensem narodowych zry-
wów. Stanowią one doskonały przykład polityki pamięci w działaniu, ponieważ (1) zostały 
napisane na zamówienie instytucji państwowej, o czym wiadomo dzięki wypowiedziom 
Lewandowskiego i jego sporze z NCK49 (o którym będzie jeszcze mowa); (2) skierowano 
je do szerokiego grona odbiorców, jakim jest polskie społeczeństwo; (3) wpisały się one 
w dyskusję na temat pamięci zbiorowej powstania styczniowego i wreszcie (4) ukierun-
kowane były na osiągnięcie celu politycznego w postaci przywrócenie powstania stycz-
niowego do debaty publicznej. Co więcej, obydwaj pisarze próbują w swoich książkach 
przeforsować określoną wizję i filozofię dziejów (Konrad T. Lewandowski wykazuje tutaj 
znacznie większy zapał, niż Adam Przechrzta). Recenzje, jakie ukazały się po publikacji 
powieści, mogą świadczyć o tym, że cele te zostały częściowo osiągnięte.

Gambit Wielopolskiego, czyli cyberpunkowy Wallenrod

Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty należy do powieści, których przynależność do ga-
tunku historii alternatywnej może wzbudzić pewne wątpliwości. W artykule na temat defi-
nicji historii alternatywnej, opublikowanym na łamach „Zagadnień Rodzajów Literackich”, 
zaznaczałam, że jedną z kluczowych cech historii alternatywnych jest umieszczenie czasu 
akcji w przeszłości bądź, co najwyżej, teraźniejszości pisarza50. Akcja Gambitu Wielopolskiego 
osadzona jest w XXII wieku, odchodzi więc od tego schematu. Jednak pomimo to, że boha-
terowie powieści poruszają się w przestrzeni, którą od powstania styczniowego dzielą po-
nad trzy wieki, to ich poczynania są definiowane przez zryw z 1863 roku. Co więcej, świat 
Gambitu Wielopolskiego pod względem kulturowym oraz społecznym zatrzymał się w XIX 
wieku. Choć doszło tu do znaczącego rozwoju technologii, to obyczajowość, mentalność, 
etykieta czy nawet moda nie wykazują różnic względem tych dziewiętnastowiecznych. 
I jakkolwiek bohaterowie powieści używają nowoczesnych urządzeń, to uwaga narratora 
nakierowana jest nie na przyszłość, ale na przeszłość, a konkretnie – powstanie stycznio-
we i jego konsekwencje. Szczególnie wyraźnie widać to w długich dyskusjach dotyczących 
styczniowego zrywu i wielokrotnym podkreślaniu przez kolejnych bohaterów, że kształt 
świata, w którym żyją, wynika z tego, że Wielopolski nie dopuścił do wybuchu powsta-
nia. Fakt, że owo niezrealizowane powstanie pozostaje wydarzeniem, na gruncie którego 
ufundowana jest rzeczywistość Gambitu Wielopolskiego, nieustanne dyskusje bohaterów do-
tyczące niedoszłej insurekcji, podobieństwo świata XXII wieku do rzeczywistości końca 
wieku XIX, jak również aluzje do współczesności, pozwalają na czytanie książki Przechrzty 
jako hybrydy gatunku historii alternatywnej oraz science fiction spod znaku cyberpunku.

48 Piosenka dostępna jest na kanale Narodowego Centrum Kultury w serwisie Youtube: Narodowe Centrum Kultury, Duże Pe 
– 1863 Pytania (Tribute to Traugutt), online: https://www.youtube.com/watch?v=Nu4jg37uFjM [dostęp: 30.11.2019].

49 Zob. Konrad T. Lewandowski, Biurokraci z NCK niszczą dorobek artystów, rozm. przep. Kordian Kuczma, online: https://
archiwum.gf24.pl/biurokraci-z-nck-niszcza-dorobek-artystow [dostęp: 30.11.2019].

50 M. Wąsowicz, Historie alternatywne w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 95.

https://www.youtube.com/watch?v=Nu4jg37uFjM
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Fabuła Gambitu Wielopolskiego zasadza się na pomyśle, zgodnie z którym próby zapo-
biegnięcia wybuchowi powstania podejmowane przez margrabiego Aleksandra Wielo-
polskiego zostały zwieńczone sukcesem. W świecie powieści Wielopolski przeprowadził 
szeroko zakrojoną akcję51, w wyniku której zamordowano najważniejszych dowódców 
konspiracji. Usunięcie z historii powstania styczniowego zatrzymało wielkie przemia-
ny społeczne XX stulecia: nie doszło do wewnętrznego osłabienia Rosji spowodowanego 
insurekcją, więc ani pierwsza, ani druga wojna światowa nigdy nie wybuchły. Na drodze 
do pojednania społeczeństwa polskiego i rosyjskiego nie stanęły setki ofiar ani surowe 
represje popowstaniowe, doszło więc do stopniowej normalizacji stosunków między oby-
dwiema nacjami, a znaczenie Polaków zaczęło wzrastać. Chociaż w XXII wieku Polacy 
stanowią zaledwie osiem procent ludności rosyjskiego imperium, to Duma jest w czter-
dziestu procentach obsadzona przez osoby polskiego pochodzenia. Wizja Polaków jako 
ludzi mających realny wpływ na funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego, tworzących jego 
kulturę i tym samym zwiększających jego siłę, została według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa zainspirowana słowami prawdziwego Aleksandra Wielopolskiego. W Liście 
szlachcica polskiego o rzezi galicyjskiej do księcia Metternicha napisał on:

Miast wyczerpywać siły, żebrząc o nasze miejsce na Zachodzie, władni jesteśmy, wracając do siebie, stwo-
rzyć naszą przyszłość w regionie przeciwległym i utorować sobie drogę nawet przez wnętrze tego ogrom-
nego imperium. Coraz bardziej bezsilnymi będąc we władaniu losem naszym jako ciało polityczne, jako 
państwo, władni jesteśmy odnaleźć w nim nowe przeznaczenie jako członek tej samej rasy. Nasz moralny 
udział powiększyłby bez miary siły imperium. Okrzepłoby ono wewnątrz, lecząc się z tej gorączki, jaką 
nasze bunty utwierdzały w jego łonie. Wzbogaciłoby się o wszystkie siły umysłowe i moralne naszej rasy, 
których wpływ na jego losy rychło by się przejawił. Kto wie, czy wewnętrzne udręki społeczności rosyjskiej 
nie doznałyby kiedyś uspokojenia dzięki owemu stopieniu się z żywiołem polskim52.

Z treści przytoczonego listu wynika, że jego autorem kierowało przekonanie o tym, 
iż droga lojalizmu jest rozsądniejsza niż polityka konfrontacji53. Powieść Przechrzty roz-
grywa się w świecie, w którym przekonania te stały sie rzeczywistością.

Głównym bohaterem Gambitu Wielopolskiego jest Andrzej Czachowski, oficer osobi-
stej gwardii cara Rosji (Sobstwiennyj Jego Imperatorskogo Wieliczestwa Konwoj), Polak, który 
„nie tylko mówił, ale i myślał po rosyjsku”54. Czachowski miał za sobą epizod działalności 
w konspiracji antyrosyjskiej, który jednak zakończył się demaskacją przez policję. Wtedy 
właśnie protagonista odwiedził kluczowe dla powieści miejsce – petersburskie Centrum 
Symulacji Rzeczywistości w którym ukryte były superkomputery mające możliwość obli-
czania biegu historii. To właśnie z ich kalkulacji Czachowski dowiedział się, że jest „joke-
rem”, czyli jednostką, która może wpłynąć na bieg dziejów. Wtedy też, po zapoznaniu się 
z różnymi wariantami historii, doszedł do wniosku, że Polacy powinni współpracować 
z Rosjanami. Uśmiercenie polskich konspiratorów, jakkolwiek pod względem etycznym 
nie do przyjęcia, pozwoliło uniknąć tragedii światowych wojen i ocaliło życie tysiącom lu-
dzi. Konsekwencją dalszych opisanych w powieści perypetii jest związek małżeński zawar-
ty pomiędzy Czachowskim a księżniczką Olgą Romanówną, dzięki któremu protagonista 

51 Tytułowy gambit jest ruchem w szachach, polegającym na poświęceniu mniej ważnej figury dla osiągnięcia zwycięstwa.
52 Za: Kamil Potrzuski, Jak Pan to robi, Wasza Ekscelencjo, że po każdej nienawidzą Cię stronie? Aleksander Wielopolski i jego 

kariera polityczna, online: http://styczniowe.dziennikipowstania.pl/jak-pan-to-robi-wasza-ekscelencjo-ze-po-kazdej-nie-
nawidza-cie-stronie-aleksander-wielopolski-i-jego-dzialalnosc-polityczna/ [dostęp: 30.11.2019].

53 Tamże.
54 Adam Przechrzta, Gambit Wielopolskiego, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013, s. 17.
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zostaje koronowany na cara Rosji. W patetycznym finale, w którym nad głowami carskiej 
pary pojawia się nowy herb imperium, zawierający nie tylko czarnego, dwugłowego orła, 
ale również białego orła w koronie, dochodzi do zaskakującego odkrycia. Rosyjski książę 
Mierkułow (odpowiednik generała Mierkułowa, jednego z realizatorów zbrodni katyń-
skiej) otwiera podarowaną mu przez Czachowskiego książkę. Jest nią noszący ślady czę-
stego czytania Konrad Wallenrod. Scena ta sugeruje, że bohater, który dotąd wydawał się 
wiernym, zaskoczonym przez bieg wypadków sługą cara, szczegółowo zaplanował swoje 
działania, by wniknąć w najwyższe struktury państwa i przejąć władzę nad Rosją.

Jak zaznaczono, fabuła Gambitu Wielopolskiego zanurzona jest w przeszłości. Świadczą 
o tym nie tylko liczne odniesienia do powstania styczniowego, ale również dziewiętna-
stowieczne obyczaje i etykieta. Jakub Majmurek, recenzent „Krytyki Politycznej”, trafnie 
nazywa powieść Przechrzty operetką w wersji high-tech, w której realizowana jest konser-
watywna fantazja o technicznej modernizacji bez nowoczesnego stylu myślenia, „bez zwią-
zanej z nią politycznej i prywatnej emancypacji”55. Powieść Przechrzty faktycznie zawie-
ra w sobie cechy charakterystyczne dla operetki, takie jak lekkość fabuły, optymistyczne 
zakończenie czy miłosne perypetie bohaterów. Operetkowy charakter ma również społe-
czeństwo Gambitu Wielopolskiego: car jest przedstawiany jako dobrotliwy władca zatroska-
ny o losy swojego państwa, a oficerowie jako honorowi i szlachetni. Wśród arystokracji 
obowiązuje ściśle określona etykieta, a kobiety są dystyngowanymi damami, które w czasie 
balów porozumiewają się za pomocą znanej tylko wtajemniczonym mowy wachlarzy.

Anachronizm społeczeństwa rosyjskiego stoi w kontraście z sytuacją społeczno-oby-
czajową panującą w Eurolandzie, alternatywnym odpowiedniku Unii Europejskiej. Róż-
nice pomiędzy obydwoma krajami przedstawione są w dyskusji pomiędzy Czachowskim 
a jego kochanką, dziennikarką z Eurolandu, Genevieve Navarrą:

— Dlaczego popieracie taki… nienowoczesny system rządów? I kultywujecie te wszystkie odrębności na-
rodowe. W Eurolandzie dawno już tego nie ma.
 — I jak wiadomo Euroland jest rajem na ziemi    – mruknął ironicznie Czachowski. — Nie tak dawno czyta-
łem artykuł na temat wszechobecnej w Eurolandzie korupcji, a także dominującej pozycji rzekomo nieist-
niejących grup narodowościowych, takich jak: Niemcy, Anglicy i Francuzi […]
— Pewnie! — parsknęła dziennikarka. — U was korupcji nie uświadczysz!
— Ale nie na taką skalę — zapewnił Czachowski — […] lokalnie korupcja występuje […] jednak nie na naj-
wyższych szczeblach władzy, bo te kontroluje car […] w praktyce wystarczy, że Jego Wysokość nie zaprosi 
delikwenta na herbatkę z innymi członkami rządu. Da sygnał, że nie uważa go za godnego… Wierz mi, 
że nie trzeba długo czekać, aby własna partia zmusiła winnego do dymisji. […] Powszechnie wiadomo też, 
że przyszły imperator od dziecka przygotowywany jest do przejęcia władzy. Realnej władzy, odpowiada-
jącej u was stanowisku prezydenta […] kiedy już zacznie rządzić, obca jest mu większość słabostek, jakim 
ulegają wasi politycy56.

Powyższy dialog wyraźnie gloryfikuje carat, co może być zaskakujące dla polskich 
czytelników, w których pamięci zbiorowej zakorzenił się jego negatywny obraz. Gambit 
Wielopolskiego tymczasem przedstawia carat jako najlepszy z możliwych ustrojów, w każ-
dym aspekcie przewyższający rodzącą wiele patologii demokrację. Euroland jawi się 
w przytoczonym fragmencie jako zdegenerowana, skorumpowana i oparta na hipokryzji 
federacja państw. Podczas gdy w Imperium Rosyjskim pozwala się mniejszościom naro-

55 Jakub Majmurek, Dwie fantazje styczniowe, online: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20130123/
dwie-fantazje-styczniowe [dostęp: 30.11.2019].

56 A. Przechrzta, dz.cyt., s. 136.

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20130123/dwie-fantazje-styczniowe
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20130123/dwie-fantazje-styczniowe
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dowym, takim jak Polacy czy Gruzini, na kultywowanie tradycji, Euroland ich nie toleru-
je. Trudno stwierdzić, czy poglądy protagonisty są w tym przypadku wyrazem poglądów 
autora, jednak tak wyraźna krytyka zdemoralizowanego, opartego na korupcji i unifiku-
jącego narody Eurolandu wydaje się wykraczać poza rzeczywistość powieści i odnosić do 
sytuacji, jaka w 2013 roku panowała w strukturach Unii Europejskiej.

Gambit Wielopolskiego przedstawia też specyficzną realizację polskich marzeń o mocar-
stwie. Chociaż w powieści Przechrzty Polska nie istnieje, to Polacy wciąż stanowią odrębną 
grupą narodową, najcenniejszą w całym imperium – zasymilowani Polacy są bowiem elitą 
intelektualną Rosji. Tereny należące niegdyś do Polski dominują nad resztą kraju również 
pod względem gospodarczym. Co więcej, Polacy składają się również na siedemdziesiąt pro-
cent jokerów wskazanych przez petersburskie Centrum Symulacji Rzeczywistości. Rozsą-
dek wykazywany przez Polaków i brak, jak określa to narrator, „hurrapatriotycznych hase-
łek”57 sprawiają, że Rosjanie bez obaw zgadzają się na ustępstwa wobec polskiej mniejszości. 
Tak więc polska mniejszość może oddziaływać na wiele aspektów polityki Imperium. Dzię-
ki cierpliwości, z jaką Polacy budują swoją pozycję, Czachowskiemu udaje się zostać carem. 
Jego koronacja stanowi ostateczny dowód wyższości narodu polskiego. W wątkach tych 
przebrzmiewa wyraźnie przekonanie o ogromnych możliwościach Polaków, które mogą 
być realizowane tylko pod warunkiem odrzucenia romantycznego paradygmatu zbrojnej 
walki o niepodległość i skupienia się na dobrze przemyślanych, racjonalnych działaniach.

Kwestią problematyczną pozostaje w powieści polska tożsamość. Ceną, jaką za poli-
tykę ugody płacą kolejne pokolenia, jest stopniowe uleganie rusyfikacji i zatracanie na-
rodowej tożsamości. Za przykład może ponownie posłużyć główny bohater. Niektóre 
fragmenty tekstu sugerują, że ma on w sobie więcej z Rosjanina niż Polaka. Już na pierw-
szych stronach powieści heterodiegetyczny narrator zauważa, że: „jakaś uparta […] część 
umysłu […] oficera […] tłumaczyła słowa na polski, choć czynność ta była tyleż płonna, co 
pozbawiona sensu – Czachowski nie tylko mówił, ale i myślał po rosyjsku”58. Kilkanaście 
stron później rozmawiający z Różyckim Czachowski przyznaje, że język polski „rzeczy-
wiście zanika, ale w sposób naturalny, nikt panu nie broni mówić po polsku”59. Tak więc 
w świecie Gambitu Wielopolskiego Polacy zyskując polityczne wpływy, jednocześnie po-
zbywają się swojego języka, a zatem jednego z podstawowych budulców tożsamości na-
rodowej. Jest to jednak usprawiedliwione; Czachowski zapewnia Różyckiego, że polityka 
ugody pozwoliła na uniknięcie biologicznego wyniszczenia narodu polskiego nie tylko 
w czasie powstania styczniowego, ale również w trakcie innych konfliktów (szczególnie 
drugiej wojny światowej), które wydarzyłyby się, gdyby wybuchło powstanie styczniowe. 
Powieść sugeruje więc, że utrata części tożsamości narodowej jest niewielką ceną za ura-
towanie życia milionów ludzi i pokojowe rozwiązanie sprawy polskiej. Co ciekawe, w po-
wieści pada stwierdzenie, że zgodnie z wyliczeniami petersburskich superkomputerów 
w „styczniowej” rzeczywistości (czyli tej znanej nam w świecie aktualnym) status języka 
polskiego byłby taki sam, jak w kontrfaktycznej rzeczywistości powieści, z tą różnicą, że 
Polacy posługiwaliby się angielskim w miejsce rosyjskiego. Ponownie mamy tu więc do 
czynienia z krytyką globalizacji i współczesnego świata.

57 Tamże, s. 254.
58 Tamże, s. 17.
59 Tamże, s. 39.
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W tym ufundowanym na braku powstania styczniowego świecie rosyjskie władze ukry-
wają to, że w 1863 roku istniało ryzyko wybuchu insurekcji. Wiedzą o tym tylko wtajemni-
czeni dygnitarze oraz przeciągnięci na rosyjską stronę jokerzy. Ukrywa się również to, w jaki 
sposób Wielopolski zapobiegł zrywowi. Sprawa ta staje się pretekstem do kilku konwersacji 
pomiędzy Czachowskim a Różyckim, w których powstanie styczniowe zostaje poddane su-
rowej ocenie. Pogląd o jego szkodliwym charakterze jest więc propagowany nie tylko przez 
ogólną wymowę powieści i całokształt świata przedstawionego, ale również przez niemal 
podręcznikowe dyskusje protagonistów. Do wiedzy o tym, jak wyglądało powstanie stycz-
niowe i jakie przyniosło konsekwencje, bohaterowie mają dostęp dzięki Centrum Symulacji 
Rzeczywistości60. Wszystkie elementy powieści przekonują, że styczniowy zryw był wydarze-
niem nieracjonalnym, bezsensownym, niemal zbrodniczym. W kolejnych rozmowach Cza-
chowski demaskuje mity, które narosłyby wokół insurekcji, gdyby faktycznie do niej doszło:

— Gdzieś tam, w Centrum, w otchłaniach cyberprzestrzeni hoduje się wizje Rosji bez Romanowów i Polski, 
która przegrała – bo przegrać musiała – powstanie styczniowe. […] I niech mi pan wierzy, są to wizje prze-
rażające. Światowe wojny, masakry cywili, miliony ofiar… I mała – jakże mała! – Polska. Mała terytorium, 
mała głupotą swoich przywódców, mała gospodarczo61.

Słowa te, wyraźnie nawiązujące do sytuacji Polski z początku XXI wieku, są wyrazem 
niezadowolenia z aktualnego stanu rzeczy, często pojawiającym się w historiach alter-
natywnych62. Krytyce zostaje również poddany brak zmysłu politycznego Polaków, nie-
zbędnego do wyodrębnienia momentu dającego szansę na zdobycie niepodległości:

— Biliście się dzielnie, to wam trzeba przyznać, tylko dlaczego nie wtedy, kiedy mieliście szanse na zwy-
cięstwo?
— Szanse?! — wybuchnął Różycki. — Jakie do licha szanse?!
— A choćby w tysiąc osiemset siódmym, kiedy potężne armie napoleońskie znalazły się w granicach prze-
drozbiorowej Polski. Masz pojęcie synku, jak bardzo ówczesną sytuację mogło zmienić choćby powstanie 
na Litwie? Tylko ze Polacy nie chcieli się bić. […] A przełom tysiąc osiemset dwudziestego ósmego i dzie-
wiątego? Większość z naszych wojsk brała wtedy udział w wojnie z Turcją i na zachodzie imperium jedyną 
liczącą się siłą była Armia Polska i Korpus Litewski. I co? Ano nic: Polacy postanowili się bić dopiero rok 
później, kiedy sytuacja zmieniła się diametralnie63.

W powyższej wymianie zdań generał Mierkułow dokonuje ostrej oceny Polaków jako 
ludzi, którzy nie posiadają jakiegokolwiek wyczucia politycznego. Nieumiejętność racjo-
nalnego oglądu rzeczywistości była powodem organizacją powstań w czasach, w których 
nie miały one szans powodzenia, oraz bierności w tych chwilach, gdy ogólnonarodowy 
zryw faktycznie mógłby coś zmienić64. Bohaterowie niszczą również mit ogólnonarodo-
wego poparcia niepodległościowych zrywów. Czachowski wręcz kpi z Różyckiego, który 
jest przekonany, że masowe powstanie w Polsce mogłoby doprowadzić do jej wyzwolenia 
spod rosyjskiego panowania:

60 Przechrzta wykorzystuje tutaj chwyt double-blind what if, polegający na tym, że bohater żyjący w historii alternatywnej ma 
dostęp do tej faktycznej, bądź też snuje wizje dotyczące odmiennego przebiegu wydarzeń będące tak naprawdę opisem 
prawdziwej historii. Zob. M. Górecka, Historie alternatywne w konwencji…, dz. cyt., s. 41.

61 A. Przechrzta, dz. cyt., s. 30.
62 Zob. G. Rosenfeld, The World Hitler…, dz. cyt.
63 A. Przechrzta, dz. cyt., s. 213.
64 Warto zaznaczyć na marginesie, że słowa generała Mierkułowa są wyraźnie inspirowane diagnozami Jerzego Łojka, który 

w swoim Kalendarzu historycznym przeprowadził niemal identyczny wywód. Zob. Jerzy Łojek, Kalendarz historyczny. Pole-
miczna historia Polski, Warszawa: „Alfa-Wero” 1994, s. 339.
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— …Aby powstanie zakończyło się zwycięstwem, musiałoby mieć szerokie poparcie w społeczeństwie. 
Tymczasem niemal nikt go nie chciał – podobnie jak listopadowego. Nie mogło się także udać bez spraw-
nej organizacji i współdziałania dowódców – żaden z tych warunków nie został spełniony. […] Masowe 
powstanie? A któż miał je robić? Ciemne i głupie chłopstwo, które nie za bardzo rozumiało pojęcie narodu 
polskiego, a już kompletnie nie zamierzało bronić interesów owego narodu? Mieszczaństwo, które chciało 
jedynie spokojnie żyć i pracować […] a może zajęta gospodarowaniem w swoich majątkach szlachta? Ofice-
rowie? Wolne żarty! Niemal wszyscy z nich byli przeciwko powstaniu…65.

Również sam kształt fabuły, w której w finale dochodzi do koronacji Polaka na cara 
i pojawia się nadzieja, że znajdujący się poza granicami Imperium Rosyjskiego Polacy 
zechcą przesiedlić się na tereny Rosji, wydają się dobitnie przemawiać za tezą o bezsen-
sowności powstania styczniowego. Wymowa Gambitu Wielopolskiego oraz propagowana 
przez niego wizja polityki pamięci jest więc jednoznaczna: należy odrzucić romantyczny 
paradygmat zbrojnej walki o niepodległość, a powstaniom trzeba przeciwstawić politykę 
racjonalną, opartą na logicznych przesłankach.

Podsumowując, historia alternatywna Przechrzty przedstawia surową krytykę decy-
zji o podjęciu walki z zaborcą. W Gambicie Wielopolskiego powstanie jawi się jako czyn 
bezsensowny (bo nieposiadający poparcia społecznego), nieracjonalny (wybucha w nie-
odpowiednim momencie) i szkodliwy dla narodu polskiego (gdyż prowadzący do wynisz-
czenia jego elity). Na dowódcach insurekcji ciążyła odpowiedzialność nie tylko za losy 
Polski, ale również całego świata, ponieważ okazuje się ono jednym z czynników, które 
doprowadziły do upadku imperium oraz pierwszej i drugiej wojny światowej.

Takie spojrzenie na powstanie styczniowe niesie za sobą również rehabilitację po-
staci Aleksandra Wielopolskiego. W pamięci zbiorowej Polaków przetrwał obraz mar-
grabiego jako zdrajcy narodu. Przekonania te mają swoje źródło jeszcze w opiniach mu 
współczesnych, którzy nie potrafili zaakceptować jego polityki66. Oceny historyków są 
również w przeważającej mierze negatywne. Jerzy Łojek, autor Kalendarza historycznego, 
pisał w rozdziałach poświęconych powstaniu styczniowemu, iż Wielopolski był człowie-
kiem, który „odegrał jedną z najtragiczniejszych i najszkodliwszych ról w dziejach spra-
wy polskiej XIX wieku”67. Stwierdza również, że konsekwencją działań margrabiego było 
oddanie całego kraju, wraz ze wszystkimi warstwami społecznymi, „na pastwę przemocy 
rosyjskiej, w imię zjednoczenia na zawsze sprawy polskiej z imperializmem rosyjskim”68. 
Współcześnie, jak uważa Potrzuski, sposób osądu postaci margrabiego zależy w znacznej 
części od przekonań oceniającego dotyczących pryncypiów, jakimi powinna kierować się 
polityka69. Jedni postrzegają Wielopolskiego jako zaślepionego ideą panslawizmu zdrajcę 
narodu, podczas gdy inni usprawiedliwiają jego działania twierdząc, że powstanie stycz-
niowe było wydarzeniem bezsensownym, które należało powstrzymać70. Gambit Wielo-
polskiego pokazuje przeprowadzoną przez Wielopolskiego akcję jako działanie co prawda 
nieetyczne, lecz uzasadnione potrzebą powstrzymania rozlewu krwi i ratowania reform, 
które udało się w Polsce wprowadzić dzięki współpracy z zaborcą. Jak twierdzi Czachow-

65 A. Przechrzta, dz. cyt., s. 25.
66 Zob. K. Potrzuski, dz. cyt.
67 J. Łojek, dz. cyt., s. 325.
68 Tamże, s. 337.
69 K. Potrzuski, dz. cyt.
70 Tamże.
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ski, Wielopolski „zapewnił Polsce dobrobyt i pokój na niemal trzysta lat”71. Przedstawia 
on margrabiego jako rozsądnego, chłodnego polityka, który dobrze przemyślał swoje po-
stępowanie, nie dając się zaślepić emocjom i wyrzutom sumienia.

Przechrzta kreuje powstanie styczniowe na jedno z najważniejszych – o ile nie najważ-
niejsze – wydarzenie w historii Polski i świata. W kontekście okoliczności, w jakich po-
wieść ta została wydana, uznać można, że był to zabieg obliczony na przypomnienie opinii 
publicznej powstania styczniowego i ożywienie dyskusji na jego temat. Zabieg ten częścio-
wo się udał, ponieważ odzew ze strony fanów fantastyki był w gruncie rzeczy pozytywny. 
O tym, że powieść została doceniona, świadczy Srebrne Wyróżnienie przyznane jej przez 
kapitułę Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. W entuzjastycznych recenzjach czy 
krótkich wypowiedziach na portalach kulturalnych doceniano przede wszystkim przeciw-
stawienie się heroicznemu mitowi, który narósł wokół powstania styczniowego. Powieść 
ta z pewnością posiada jedną z istotnych cech historii alternatywnych, jaką jest wytrącanie 
czytelników ze stereotypowego i deterministycznego postrzegania historii.

Orzeł bielszy niż gołębica: głęboki sens powstania styczniowego

W powieści Konrada T. Lewandowskiego, podobnie jak w Gambicie Wielopolskiego, głów-
nym problemem jest ocena powstania styczniowego oraz jego znaczenia dla późniejszej 
historii Polski. Akcja Orła bielszego niż gołębica oddala się od punktu dywergencji w nie-
wielkim stopniu, ponieważ powieść rozpoczyna się w 1866 roku, trzy lata po spektaku-
larnym sukcesie powstania styczniowego. Czytelnik poznaje losy Polski z perspektywy 
porucznika Edwarda Starosławskiego, żarliwego patrioty, absolwenta paryskiej szkoły 
kontrwywiadu. Okazuje się, że zwycięstwo było możliwe dzięki cudownemu wynalazko-
wi Ignacego Łukasiewicza, twardochodowi, czyli machinie stanowiącej skrzyżowaniem 
lokomotywy z czołgiem, napędzanej ropą i wodą utlenioną. Wolnością cieszyć może się 
jednak tylko Królestwo Polskie, ponieważ tereny Galicji okazały się niemożliwe do za-
jęcia nawet przez twardochody. Triumf Polaków jest niemniej niezaprzeczalny. Na Za-
chodzie wynalazek Lukasiewicza wzbudza powszechne zainteresowanie, a do polskiej 
armii masowo rekrutują się Francuzi, Anglicy czy Amerykanie, bowiem epizod służby 
w polskim wojsku staje się na zachodnich salonach powodem do dumy.

Główny bohater przybywa do świętującej trzecią rocznicę zwycięstwa Warszawy 
i z dumą podziwia osiągnięcia polskiej myśli technicznej. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, 
że znajdująca się obecnie pod przewodnictwem Romualda Traugutta i Emilii Plater Polska 
musi zmierzyć się z licznymi problemami: niepokojami społecznymi, niepewną pozycją na 
arenie międzynarodowej, protestami ze strony władz Watykanu, uważających twardochody 
za diabelski wynalazek, ciągłym zagrożeniem ze strony Rosji i zalewem cudzoziemskich 
szpiegów, których celem jest wykradzenie planów quasi-czołgów. Edward Starosławski do-
staje awans na adiutanta samego Traugutta i wśród licznych perypetii poznaje najwybitniej-
szych ludzi swojej epoki, takich jak Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski i ksiądz Stani-
sław Brzóska. Zostaje również jednym z najbliższych współpracowników Traugutta i Plater. 
Od tego pierwszego odbiera lekcję patriotyzmu, od drugiej – politycznego pragmatyzmu.

Niestety okazuje się, że dzięki działalności szpiegów Rosjanie zdobywają plany budo-
wy twardochodów i przygotowują własne modele, które stają się dla Polaków śmiertel-

71 A. Przechrzta, dz. cyt., s. 40.
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nym zagrożeniem. Tymczasem jeden z pracujących dla Polski naukowców, James Clerk 
Maxwell, zainspirowany równaniami autystycznego chłopca Daniela Tesli (brata słynne-
go Nikoli Tesli), dochodzi do wniosku, że możliwe jest kontaktowanie się z równoległymi 
światami, w których historia potoczyła się w innym kierunku. Buduje więc urządzenie 
umożliwiające przejście do alternatywnej rzeczywistości. Okazuje się, że „obok-Polska”, 
do której bohaterom udaje się przedostać, jest niczym innym, jak znanym czytelnikowi 
z autopsji światem, w którym Polska przegrała powstanie styczniowe, a twardochody ni-
gdy nie zostały wynalezione. Nadzieje Traugutta na ściągnięcie posiłków z równoległego 
świata okazują się płonne, więc przywódca podejmuje drastyczny krok. Jako że przy-
szłość, jaka czeka Polskę w świecie twardochodów jest tragiczna, Traugutt decyduje się 
na połączenie go z „obok-Polską”, która ma po latach odzyskać niepodległość. Powieść 
kończy się przebudzeniem Edwarda Starosławskiego w nowej rzeczywistości historycz-
nej i symboliczną sceną, w której zapewnia swą brzemienną żonę, że Rosjanie nigdy nie 
zdołają pokonać Polaków.

W utworze Konrada T. Lewandowskiego zwraca uwagę stylizacja na dziewiętnasto-
wieczną powieść, obejmująca język narracji, sposób wypowiadania się bohaterów i ich 
zachowanie. Rzeczywistość diegetyczna jest maksymalnie uprawdopodobniona, dużo 
miejsca zajmują opisy sytuacji politycznej, jak również charakterystyka twardochodów, 
które wydają się możliwe do stworzenia w realiach XIX wieku. Wrażenie to nie jest bez-
zasadne; jak przekonuje Paweł Korzeniowski w dołączonym do Orła bielszego niż gołębica 
artykule Rozwój techniki militarnej w połowie XIX wieku, wiele zastosowanych przez Le-
wandowskiego rozwiązań technicznych nie tylko nosi znamiona prawdopodobieństwa, 
ale zostało w tym czasie faktycznie opracowanych – tyle że nie w Polsce, a w innych 
częściach Europy oraz świata72. W wywiadzie opublikowanym na łamach internetowego 
wydania Przeglądu technicznego Lewandowski zaznacza również, że:

Cała autorska koncepcja Orła bielszego niż gołębica (o ile autor ma coś do gadania) polegała na maksymalnej 
zgodności realiów historycznych i technicznych. Twardochody naprawdę można było wtedy zbudować, 
trzeba było tylko i aż wpaść na taki pomysł. Pędnia Łukasiewicza to nowy rodzaj silnika parowo-spalino-
wego, mój własny wynalazek, który mógłbym serio zgłosić do opatentowania. Jako inżynier chemik poli-
czyłem sobie nawet jego podstawowe parametry. Zależało mi aby czytelnik Orła… miał doskonałe złudzenie 
przeniesienia do innej rzeczywistości73.

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że wynalezione przez Łukasińskiego twardochody 
mają swój udział w odwróceniu biegu dziejów, nie są one jednak jego podstawową przyczy-
ną. W powieści trudno jest określić dokładny punkt dywergencji. Oczywiście główną róż-
nicą w stosunku do rzeczywistej historii jest zwycięstwo Polski w powstaniu styczniowym, 
niemnej pomimo to, że właśnie ta zmiana jest w narracji najbardziej akcentowana, to wydaje 
się, że nie jest ona katalizatorem, a jedynie skutkiem dwóch innych zmian w biegu wydarzeń.

Pierwszą istotną różnicą, o której właściwie się w powieści nie mówi, ale która rzutuje 
na całą fabułę, jest fakt, że Emilii Plater udaje się przeżyć do 1866 roku. Lewandowski 
skomentował to w sposób następujący:

72 Paweł Korzeniowski, Rozwój techniki militarnej w połowie XIX wieku, w: Konrad T. Lewandowski, Orzeł bielszy niż gołębica, 
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013, s. 398.

73 Konrad T. Lewandowski, Twardochodem do powstania, rozm. przepr. Michał Smętek, online: http://arch.przeglad-technicz-
ny.pl/indexe45a.html?option=com_content&view=article&Itemid=44&id=1687 [dostęp: 30.11.2019].

http://arch.przeglad-techniczny.pl/indexe45a.html?option=com_content&view=article&Itemid=44&id=1687
http://arch.przeglad-techniczny.pl/indexe45a.html?option=com_content&view=article&Itemid=44&id=1687
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Ta zmiana sama się narzucała. Dlaczego młoda i silna dziewczyna miałaby nie przeżyć zapalenia płuc? To 
naprawdę mało prawdopodobny przypadek, że Emilia Plater zmarła. Powinna się znaleźć na emigracji, 
spiskować z karbonariuszami i Garibaldim, a po trzydziestu latach jako niebywale zasłużona i szanowana 
persona znaleźć się w ścisłej elicie Rządu Narodowego74.

O tym, że Emilia Plater przeżyła, zdecydował więc przypadek. Jest on jednak brze-
mienny w skutki. Po upadku powstania listopadowego Plater udała się do Francji, z której 
natychmiast powróciła po wybuchu powstania styczniowego, by wziąć udział w walkach 
i pomóc w obraniu priorytetów politycznych Rządu Narodowego. Przyjechawszy do 
Warszawy, rozstrzygnęła toczący się między Langiewiczem a Mierosławskim spór o sta-
nowisko dyktatora i zaproponowała na nie Romualda Traugutta, traktowanego przez 
resztę spiskowców podejrzliwie ze względu na jego przeszłość w rosyjskiej armii. Zade-
cydowała też o porzuceniu planów budowy „kosowozów” Mierosławskiego i przeforso-
wała twardochody Łukasiewicza. Jak komentuje narrator powieści, „przykro było myśleć, 
jak ułożyłyby się wewnętrzne stosunki w łonie Rządu Narodowego oraz Sztabu Gene-
ralnego, gdyby nie jej perswazja, legenda i powaga wieku”75. Emilia Plater odgrywa więc 
niebagatelną rolę zarówno w czasie powstania, jak i po nim. Jej osiągnięcia są na tyle duże, 
że pokonanie przez nią choroby po powstaniu listopadowym należy uznać za właściwy 
punkt rozejścia się prawdziwej i alternatywnej historii. Oczywiście nawet przy pomocy 
Plater powstanie styczniowe nie miałoby szans na zwycięstwo, gdyby nie twardochody 
Ignacego Łukasiewicza. To właśnie dzięki tym potężnym machinom, wyprodukowanym 
przez Polaków w ścisłej tajemnicy, doszło do radykalnej zmiany biegu historii – bez nich 
triumf polskiego oręża byłby niemożliwy. Przedstawione powyżej przykłady wyraźnie 
więc wskazują, że w kontekście powieści Lewandowskiego nie można wskazać na po-
wstanie styczniowe jako point of divergence (POD). Jakkolwiek jest ono główną osią fabuły, 
to wyniknęło z dwóch innych zmian w biegu dziejów. Powieść Lewandowskiego w ten 
sposób zdaje się zawierać dwa punkty dywergencji.

W dużej części historii alternatywnych motorem zmiany biegu dziejów są wybitne jed-
nostki. Orzeł bielszy niż gołębica sceptycznie podchodzi do przekonania o wpływie ludzi na 
historię. Chociaż Plater i Łukasiewicz doprowadzają do zmiany przebiegu zdarzeń, to ich 
wysiłki nie wystarczają do jego trwałego przekształcenia. Jak zauważa Jakub Majmurek:

Orła bielszego od gołębicy można więc czytać jako – niekoniecznie świadome – przekroczenie fantazji fundu-
jącej całą serię Zwrotnice Czasu. Fantazji, że wystarczy jeden genialny mąż stanu, jedna szczęśliwa decyzja, 
jedna wygrana bitwa czy wyprzedzający swoją epokę wynalazek, by historia wyglądała zupełnie inaczej, 
a Polska swoje klęski mogła przekuć w sukcesy76.

Spostrzeżenie to jest jak najbardziej właściwe. Jakkolwiek dzięki Emilii Plater i twar-
dochodom Łukasiewicza Polacy z sukcesem przeprowadzają styczniową insurekcję, to 
okazuje się, że w niedalekiej przyszłości i tak jest im pisana klęska w starciu z siłami Impe-
rium Rosyjskiego. Dzięki zdradzie polskiej pisarki Elizy Łupińskiej77, Rosjanie zdobywają 

74 Tamże.
75 Tegoż, Orzeł bielszy niż gołębica, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013, s. 117.
76 J. Majmurek, dz. cyt.
77 Eliza Łupińska to oczywiście alternatywny odpowiednik Elizy Orzeszkowej. W pierwotnej wersji powieści występowała 

ona pod właściwym nazwiskiem, ale ze względu na naciski wydawcy – który domagał się zmian w fabule w obawie przed 
pozwem ze strony spadkobierców Orzeszkowej – Lewandowski zadecydował o przemianowaniu swojej bohaterki na Łu-
pińską właśnie. Pomimo tego zabiegu zawarta w powieści charakterystyka pisarki pozwala się czytelnikowi dość łatwo 
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bowiem plany pędni Łukasiewicza i przy pomocy amerykańskiego uczonego Johna Erics-
sona konstruują własny nad-twadochód, swą potęgą przewyższający wszystko, co udało się 
stworzyć polskim konstruktorom. Okazuje się więc, że konsekwencją zwycięstwa w po-
wstaniu styczniowym jest mobilizacja sił rosyjskich. Romuald Traugutt opowiada Edwar-
dowi o swoich prognozach, w których przyszłość Polski maluje się w czarnych barwach:

[…] zapewne odeprzemy nową ofensywę za rok. […] Jednak nie mamy szansy wygrać z Rosją wojny na wy-
czerpanie. Car Aleksander dobrze to wie. On i wszystkie europejskie siły chcą zrobić z Królestwa od-
straszający przykład. Sam papież dał na to przyzwolenie. Pius IX napisał mi, że zgangrenowany członek 
Kościoła Powszechnego trzeba amputować, nawet jeśli tym członkiem okazuje się cały naród. Samo stłu-
mienie naszego powstania już zaborcom nie wystarczy. Oni teraz nie tylko państwo polskie chcą wymazać 
z mapy, ale wytępić ten naród. […] Aż staniemy się narodem przeklętym, aż żaden Polak nie będzie śmiał się 
przyznać, że jest Polakiem, po równo ze strachu przed przemocą ziemską i potępieniem wiecznym. Chcą 
nas zetrzeć w proch, ciała i dusze. […] Dzisiaj nam się powiodło. Wątpię jednak, abyśmy zdołali przetrwać 
pięć najbliższych lat78.

Przewidywania Traugutta pokazują tragiczne reperkusje, z jakimi będą musieli zmie-
rzyć się Polacy pomimo zwycięstwa w powstaniu. Są one o wiele większe niż te, które zo-
stały poniesione wskutek upadku insurekcji, gdyż zakładają całkowite wyniszczenie pań-
stwa i narodu. Naczelnik jest jedną z niewielu osób mających świadomość, w jak tragicznej 
sytuacji znalazł się kraj. Dzięki wiadomościom zdobytym przez zwiadowców badających 
historię „obok-Polski”, Traugutt dowiaduje się, że w tej rzeczywistości – pomimo upadku 
powstania styczniowego – Polakom w końcu udało się odzyskać niepodległość. Paradoksal-
nie więc, gdy na szalę położy się całkowite wyniszczenie narodu przez Rosjan po początko-
wym sukcesie powstania styczniowego oraz ofiary poniesione wskutek jego upadku, oka-
zuje się, że z punktu widzenia interesów Polski korzystniejsze jest przegranie niż wygranie 
powstania. Dlatego też Traugutt decyduje o powstrzymaniu biegu dziejów swojego świata 
i połączeniu go z historią obok-Polski, tak, aby stała się ona jedyną możliwą rzeczywistością.

Traugutt w pełni świadomie decyduje się na poświęcenie swego życia w imię dobra 
ojczyzny. W gazecie, którą jego zwiadowcy przywieźli z roku 1921, widać zdjęcie Piłsud-
skiego wręczającego odznaczenia weteranom powstania styczniowego na stokach Cytade-
li Warszawskiej. To ostatecznie przekonuje Naczelnika o słuszności decyzji o połączeniu 
obydwu rzeczywistości, chociaż nie widzi on bezpośredniego związku pomiędzy swoją 
śmiercią a odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Będąc jednak pewnym, że związek 
ten istnieje, nie ma wątpliwości, jak należy postąpić79. Jak odnotowuje Magdalena Górecka:

Postać Traugutta skupia w sobie wszelkie psychologiczne motywacje, wahania powstańczych przywód-
ców. Heroiczna postawa o romantycznym rodowodzie, patriotyczna duma, imperatyw walki o niepod-
ległość zostają przeciwstawione pragmatyzmowi, traktowaniu życia ludzkiego i obywateli jako wartości 
nadrzędnej80.

domyślić się, o kogo w rzeczywistości chodzi. Więcej na ten temat: Konrad T. Lewandowski, Małość, żałość, obojętność, czyli 
biurokratyczny sen o kulturze, online: Czego nie uświadczysz w prasie papierowej. Blog Michała Smętka, https://michalsmetek.
blogspot.com/2015/06/maosc-zaosc-obojetnosc-czyli.html [dostęp: 30.11.2019].

78 Tamże, s. 373.
79 Warto w tym miejscu zauważyć, że postawa Romualda Traugutta z powieści Lewandowskiego jest nadzwyczaj podobna 

do postawy protagonisty mikropowieści Jacka Dukaja Xavras Wyżryn (również należącej do gatunku historii alternatyw-
nej). Podobieństwo to świadczy jednak nie tyle o tym, że Lewandowski wzorował się na Dukaju, ile o trwałości tego typu 
postaw w polskiej kulturze.

80 M. Górecka, Historie alternatywne w konwencji steampunk…, dz. cyt., s. 42.

https://michalsmetek.blogspot.com/2015/06/maosc-zaosc-obojetnosc-czyli.html
https://michalsmetek.blogspot.com/2015/06/maosc-zaosc-obojetnosc-czyli.html
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Traugutt rzeczywiście łączy w sobie wartości, które wydają się przeciwstawne: pragma-
tyzm, patriotyzm oraz głębokie poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny. W Orle 
bielszym niż gołębica jest on przedstawiony jako wielka osobowość oraz wytrawny polityk, 
który dobro swojego państwa stawia ponad wszystko.

W świecie Orła bielszego niż gołębica patriotyzm stanowi największą wartość. Uwi-
dacznia to przede wszystkim wątek konfliktu Polski z resztą chrześcijańskiego świata. 
Papież Pius IX, otrzymawszy wiadomość o wydzielanym przez twardochody „czarcim 
zapachu” (będącym wynikiem spalania nafty w napędzie), chce obłożyć Polskę interdyk-
tem. W odpowiedzi Polacy przedstawiają postulat schizmy i utworzenia polskiego ko-
ścioła narodowego. Jego czołowym zwolennikiem jest ksiądz Stanisław Brzóska. Wobec 
ataków ze strony Watykanu dochodzi do sytuacji, w której, jak mówi Lipski, współpra-
cownik Starosławskiego, „przyszło nam wybierać, czym wolimy być bardziej, Polaka-
mi czy katolikami”81. Wybór ten, chociaż bolesny dla bohaterów, jest jednak oczywisty 
– sprawę narodową należy przedłożyć nad politykę Stolicy Apostolskiej. Posłuszeństwo 
papieżowi wypowiada jako pierwszy ksiądz Brzóska, poświęcając wyruszające do bitwy 
twardochody. Gest ten oznacza ostateczną decyzję o ustanowieniu narodowego Kościoła. 
Fakt ten przypieczętowuje prezentacja znaku kościoła polskokatolickiego:

Był to krzyż podobny do prawosławnego, z dodatkową poprzeczką u dołu, na której u stóp Chrystusa 
ukrzyżowano Orła Białego w Koronie. Na poprzeczce obok rozpiętego godła Polski siedziała gołębica 
symbolizująca Ducha Świętego. Zdaniem niektórych Orzeł był bielszy od Niej, i nie chodziło bynajmniej 
o kolorystykę, lecz symbol82.

Fakt, że orzeł jest przedstawiony jako bielszy niż gołębica oznacza wyższość idei narodo-
wej nad chrześcijańskimi wartościami.

Postawy księdza Brzóski i Romualda Traugutta, tak do siebie podobne, przynoszą 
jednocześnie zawoalowaną ocenę powstania styczniowego. Podczas gdy Gambit Wielo-
polskiego Przechrzty przedstawiał je jako zbrodnię wobec narodu, Orzeł bielszy niż gołębica 
ukazuje głęboki sens insurekcji, zgodnie z którym poświęcenie życia w zbrojnej walce 
o niepodległość jest jedyną rozsądną decyzją, jaką Polacy mogli podjąć. W powieści Le-
wandowskiego wielokrotnie mówi się o istocie rozsądku, a decyzja Traugutta o poświę-
ceniu się w imię miłości do ojczyzny jest uargumentowana w taki sposób, że rzeczywiście 
może przekonać czytelnika, iż ofiara powstania styczniowego była jedynym logicznym 
rozwiązaniem sytuacji, w jakiej stanęła Polska w 1863 roku.

Wykorzystanie konwencji historii alternatywnej dodatkowo wzmacnia tezę o słusz-
ności idei powstańczej83. Lewandowski twierdzi, że sukces powstania wiązałby się z tra-
gicznymi reperkusjami, ponieważ byłby to sukces krótkotrwały. Niepodległa Polska nie 
miałaby szans na przetrwanie, nawet gdyby w procesie jej tworzenia brały udział najwy-
bitniejsze jednostki. Ani zasłużeni dowódcy, ani czołowi naukowcy nie byliby w stanie 
utrzymać polskiej niepodległości w obliczu potęgi Imperium Rosyjskiego i ówczesnego 
układu sił na arenie międzynarodowej – żadne z zachodnich państw, z Francją włącz-
nie, nie miało interesu we wspieraniu Polaków. Zwycięstwo powstania wiązałoby się 
więc z zaostrzeniem konfliktu z Rosją i doprowadziłoby do wyniszczenia polskiej lud-

81 K.T. Lewandowski, Orzeł bielszy niż.., dz. cyt., s. 171.
82 Tamże, s. 236
83 M. Górecka, Historie alternatywne w konwencji steampunk…, s. 43.
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ności. Z kolei upadek powstania styczniowego, śmierć Traugutta i innych powstańców 
uniemożliwiły normalizację stosunków polsko-rosyjskich, podtrzymały ufundowaną na 
poczuciu głębokiej krzywdy tożsamość narodową, co sprawiło, że w 1918 roku Polska 
odzyskała niepodległość. Powstanie styczniowe nie było więc wynikiem zaślepienia i za-
palczywości polskiej młodzieży, zrywem, który nie miał prawa się udać i przyniósł wię-
cej strat niż zysków. Przeciwnie, było aktem narodowego poświęcenia w imię wyższej 
wartości, jaką jest wolność przyszłych pokoleń. Tworząc taką, a nie inną wizję historii, 
Konrad T. Lewandowski opowiada się za interpretacją powstania styczniowego jako wy-
darzenia o głębokim, symbolicznym znaczeniu.

Sposób przedstawienia powstania styczniowego w powieści jest zbieżny z poglądami 
autora, o czym możemy się dowiedzieć dzięki wywiadowi Twardochodem do powstania:

Jestem fanem powstania styczniowego. Fascynowało mnie ono, odkąd sięgam pamięcią. Mam ogromny 
sentyment i szacunek do weteranów 1863 r., spacerujących ulicami przedwojennej Warszawy. […] To byli 
prawdziwi zwycięzcy! Zawsze czułem w postaniu styczniowym jakąś wielkość i tajemnicę, instynktownie 
nie zgadzałem się z opiniami, że było ono zbędne. Nigdy też nie uważałem, że było klęską. Wręcz prze-
ciwnie, było sukcesem, aczkolwiek nie natychmiastowym. Na dłużą metę, dzięki powstaniu styczniowemu 
wygraliśmy wszystko co było do wygrania i co chcieliśmy wygrać. […] Jesteśmy przyzwyczajeni do szyb-
kich, doraźnych sukcesów, a brak takowych uważamy za porażkę. Powstanie styczniowe uświadamia nam, 
że na owoce naszej pracy i walki trzeba czasem poczekać nie kilka, lecz kilkadziesiąt lat84.

Wywiad ten pozwala stwierdzić, że chociaż Lewandowski napisał swoją historię al-
ternatywną powstania styczniowego na zamówienie Narodowego Centrum Kultury, to 
przedstawiona w niej polityka pamięci pozostaje w zgodzie z jego osobistymi poglądami.

Zaangażowanie Lewandowskiego w tworzenie Orła bielszego niż gołębica widać rów-
nież w sposobie wydania powieści. Na oklejce czytelnik znajduje pieczołowicie przy-
gotowane przekroje i rzuty twardochodów Łukasiewicza oraz ich rosyjskiego odpo-
wiednika. Do książki dołączone są także biogramy najważniejszych postaci związanych 
z powstaniem styczniowym, jak również specjalnie zredagowana strona z „Tygodnika 
Ilustrowanego” z 22 stycznia 1864 roku, opisująca triumf twardochodów i przyjazd Ja-
mesa Clarka Maxwella do Warszawy. Elementy te uatrakcyjniają i uprawdopodabniają 
świat przedstawiony. Ponadto w serwisie YouTube można znaleźć spot promocyjny, 
w którym znajdują się sceny nawiązujące do fabuły powieści85. Co ciekawe, dodatki te 
są okrojoną wersję projektu, który Lewandowski wiązał z wydaniem Orła bielszego niż 
gołębica. Miał on obejmować nie tylko książkę, ale również film reklamowy w wersjach 
2D i 3D dla TVP i YouTube, model twardochodu do sklejania, kolorowy album z prze-
krojami oraz grę strategiczną. Autor zaproponował więc serię produktów wpisującą się 
w jego wizję polityki pamięci powstania styczniowego. Zaangażował w pracę całą rzeszę 
podwykonawców, jednak wkrótce okazało się, że kierownictwo NCK, które początkowo 
patrzyło na sprawę przychylnie, zaczęło utrudniać realizację projektu, a książka ukazała 
się w nakładzie jedynie pięciuset egzemplarzy. Lewandowski przypisuje takie postępo-
wanie władz Centrum zmianie atmosfery politycznej i sygnałowi od władz państwa, że 
szum wokół rocznicy postania styczniowego nie jest wskazany86. Cała sytuacja pokazuje 

84 K.T. Lewandowski, Twardochodem do…
85 Narodowe Centrum Kultury, NCK „Zwrotnice czasu. Historie alternatywne” – Spot książki „Orzeł bielszy niż gołębica”, online: 

YouTube.com, https://www.youtube.com/watch?v=yhK1IOy267Q [dostęp: 30.11.2019].
86 Cała sprawa została opisana ze szczegółami przez Konrada T. Lewandowskiego w poście na fanpage’u autora na portalu 

https://www.youtube.com/watch?v=yhK1IOy267Q
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wyraźnie, że projekt upamiętnienia powstania styczniowego prowadzony przez NCK był 
uwikłany w skomplikowaną sieć politycznych zależności.

Dwie wizje powstania: podsumowanie

Zarówno Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty, jak i Orzeł bielszy niż gołębica Konrada 
T. Lewandowskiego są silnie osadzone w polskim kontekście kulturowo-politycznym. 
Obydwie powieści przedstawiają alternatywne dzieje powstania styczniowego, angażując 
się tym samym w dyskusje nad sensem polskich zrywów niepodległościowych, polską 
tożsamością narodową i polityką (czy też może politykami) pamięci. Powieści te są jedno-
cześnie bardzo różne. Gambit Wielopolskiego przedstawia bardzo surową ocenę powstania 
i jego dowódców i jednoznacznie opowiada się za wallenrodyczną strategią ostrożne-
go wnikania w struktury przeciwnika, by w odpowiednim momencie przejąć kontrolę. 
Ponadto Adam Przechrzta wykorzystuje kostium historii alternatywnej do krytyki te-
raźniejszości, pokazując, że świat, w którym żyjemy, wbrew pozorom nie różniłby się 
tak bardzo od tego, który mógłby powstać w wyniku usunięcia powstania styczniowego 
z historii, a może byłby nawet lepszy. Z kolei Orzeł bielszy niż gołębica jest apologią pol-
skich walk o niepodległość. Przedstawienie alternatywnej wersji dziejów, w której Polska 
wygrywa powstanie styczniowe i wskutek tego znajduje się w jeszcze bardziej dramatycz-
nej sytuacji niż po jego upadku, umacnia tezę o słuszności zrywu. Nie tylko zresztą tego 
styczniowego – ideę tę można rozszerzyć na całą tradycję powstańczą. Z powodzeniem 
można zastosować ją również do oceny powstania warszawskiego, o którą toczą się obec-
nie spory.

Ccelem kampanii NCK było przywrócenie powstania styczniowego do pamięci ży-
wej. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu go osiągnięto; zarówno Gambit Wielopolskiego 
jak i Orzeł bielszy niż gołębica zostały wydane w stosunkowo niewielkim nakładzie i cho-
ciaż doczekały się recenzji i dyskusji, to wydaje się, że nie wywarły one ani trwałego, 
ani długofalowego wpływu na ożywienie pamięci o powstaniu. Gdyby plany Lewandow-
skiego związane ze stworzeniem linii produktów odnoszących się do jego książki zostały 
zrealizowane, być może byłoby inaczej. Nie jest również wykluczone, że brak powszech-
nej debaty nad prezentowanymi przez obydwie książkami historiozofiami powstania 
świadczy o normalizacji powstania styczniowego w polskiej pamięci. Zaprzeczanie jego 
sensowności, jak ma to miejsce w powieści Przechrzty, nie wywołuje oburzenia, stając się 
ciekawym eksperymentem intelektualnym.

Co jednak istotne – być może nawet najważniejsze – zarówno Gambit Wielopolskie-
go, jak i Orzeł bielszy niż gołębica pozwalają czytelnikom na zrozumienie dramatycznych 
wyborów, przed którymi stawali dowódcy powstań. Pokazują bieg dziejów w sposób dy-
namiczny, w momencie, w którym staje się on historią i prezentują możliwe rozwiązania 
sytuacji. W ten sposób historie alternatywne wytrącają swoich czytelników z determini-
stycznego postrzegania historii, wskazując, że oprócz tego, co w rzeczywistości się wy-
darzyło, istniało jeszcze wiele innych możliwości. Tym samym wzbogacają one wiedzę 
historyczną czytelnika i prowokują do samodzielnego myślenia.

Facebook. Treść postu została później przytoczona na blogu Michała Smętka: Konrad T. Lewandowski, Małość, żałość, obo-
jętność…, dz. cyt.
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White Steampunk, or Two Facets of Tsarist Russia. Jacek Dukaj’s Lód (Ice) 
and Andrzej Pilipiuk’s Short Stodies about Dr. Skórzewski

The main purpose of the article is to draw attention to the specific subgenre of Polish 
fantasy located geographically and historically in the realities of Tsarist Russia and 
making use of the aesthetic category of steampunk. First of all, attention is paid to the 
role of the White Steampunk in both the petrification and deconstruction of Polish 
national myths and political patriotic discourse. The first part of the article discus-
ses the determinants and categories related to steampunk aesthetics in general. The 
second part is devoted to a detailed analysis of Jacek Dukaj’s and Andrzej Pilipiuk’s 
works which serve as an example of the implementationof this aesthetics in the con-
text of contemporary political, social, and cultural issues.
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Steampunk jako kategoria estetyczna

Zjawisko steampunku pozostaje białą plamą na mapie badań nad współczesną kulturą popu-
larną. Dotyczy to zwłaszcza polskiej literatury przedmiotu, co zresztą zrozumiałe, jeśli wziąć 
pod uwagę, że jest to gatunek stosunkowo młody, o historii nieco krótszej niż półwiecze 
i wyrosły w kręgu kultury amerykańskiej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych XX wieku1. Trudno odnaleźć u nas wyczerpującą definicję wskazującą na to, czym 
tak naprawdę jest steampunk. Biorąc pod uwagę genologię gatunków literackich, byłby on 
specyficznym rodzajem historii alternatywnej – podgatunku z kolei fantastyki naukowej2.

Maciej Molenda, dokonując specyfikacji zagadnienia, wyszczególnia trzy podsta-
wowe aspekty definicyjne. Przede wszystkim steampunk należy rozumieć jako zjawisko 
estetyczne odwołujące się i czerpiące inspirację z imperialistycznej tradycji XIX wieku 
– wieku pary, którego kwintesencją okazuje się mocno zmitologizowany w powszechnej 
świadomości obraz ówczesnej Anglii3. W drugiej kolejności „steampunk to odmiana fanta-
styki naukowej opisująca alternatywną rzeczywistość i nawiązująca do epoki wiktoriań-
skiej”4. Trzecim ujęciem definicyjnym, które dla dalszej części artykułu nie będzie miało 
już takiego znaczenia jak dwa poprzednie, jest rozumienie steampunku „jako subkultury 
fanowsko-konsumenckiej”5.

Kluczowe dla niniejszego artykułu będzie definicja pierwsza, sytuująca zjawisko w ob-
rębie estetyki. Na ten aspekt zwraca szczególną uwagę Mike Perschon6, a za nim polska 
badaczka i autorka najszerszego, jak do tej pory, naukowego opracowania poświęcone-
go steampunkowi, Natalia Lemann7. Z pewnym sceptycyzmem należy spoglądać na drugą 
z wymienionych wykładni steampunku, czyniącą z niego gatunek literacki. Trudno bronić 
słuszności tej tezy, skoro elementy steampunkowej estetyki będą w znaczący sposób kształ-
tować utwory, daleko odchodzące od tradycyjnego rozumienia zjawiska. Jeżeli w steam-
punku chcemy widzieć gatunek należy rozumieć go jako retrofuturystyczny podgatunek 
fantastyki naukowej inspirujący się technologicznymi zdobyczami doby wiktoriańskiej 
i wykorzystujący charakterystyczny zestaw zabiegów narracyjnych: genialny naukowca 
jako centralna postać nawiązująca do dziewiętnastowiecznych edisonad, alternatywne 
(bądź zapomniane) wynalazki i możliwe, chociaż niezrealizowane, drogi rozwoju nauki, 
kultura i obyczajowość wiktoriańskiej Anglii oraz bunt skierowany przeciwko mniej czy 
bardziej dystopijnemu systemowi8.

Powracając do problematyki związanej z rygorystycznym przypisaniem steampun-
ku do literatury, należy zwrócić uwagę, iż pochód steampunkowej estetyki ma charakter 

1 Jess Nevins, Dziewiętnastowieczne korzenie steampunka, w: Steampunk, red. Ann VanderMeer, Jeff VanderMeer, przekł. An-
drzej Jakubiec, Lublin: Ars Machina 2011, ss. 7–11. Trudno jednoznacznie ustalić datę powstania pojęcia steampunku, 
badacze nie są co do tego zgodni, jednak wydaje się, że ramy wyznaczone przez Nevinsa można uznać za adekwatne.

2 Natalia Lemann, Historie alternatywne, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gajda, Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN 2012, ss. 380–388.

3 Maciej Molenda, Steampunk – globalny fenomen popkulturowy, online: http://www.academia.edu/33146294/Steampunk_
globalny_fenomen_popkulturowy [dostęp: 26.12.2018].

4 Msc. cyt.
5 Msc. cyt.
6 Mike D. Perschon, The Steampunk Aesthetic: Technofantasies in a Neo-Victorian Retrofuture, online: http://era.library.ualberta.

ca/items/af46dcb5-93c2-4562-8328-fc8b06c35d36 [dostęp: 30.11.2019].
7 N. Lemann, Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uni-

wersytetu Łódzkiego 2019, s. 115.
8 Zob. J. Nevins, dz. cyt., ss. 10–14.
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transmedialny, obejmując swoim zasięgiem nie tylko literaturę, ale – i to w zdecydowanie 
większym stopniu – także inne media, przede wszystkim audiowizualne9. Nic dziwne-
go, skoro popularność steampunku jako pewnej estetyki zaczęła gwałtownie rosnąć wraz 
z upowszechnieniem Internetu i ugruntowaniem jego pozycji: stał się on w pierwszej de-
kadzie XXI wieku bowiem  zdecydowanie medium dominującym10. Dziewiętnastowiecz-
na, industrialno-technologiczna estetyka szturmuje współczesne teksty kultury nawet 
tam, gdzie nie ma ku temu żadnych wskazań narracyjnych11, a jednocześnie: „steampunk, 
przechodząc wszechstronne tematyczne przekształcenia, szukając wciąż nowych obsza-
rów eksploracji, stał się gatunkiem hybrydycznym […]”12. Równie wiele zastrzeżeń na-
suwa kolejna część drugiej definicji Marcina Molendy, która wyznacza nazbyt sztywne 
ramy steampunkowej narracji. Jak zostanie rozwinięte w dalszej części artykułu, estetyka 
narzucona przez nawiązania do XIX wieku nie musi koniecznie znajdować zastosowania 
tylko i wyłącznie w opisach rzeczywistości alternatywnej, a nawiązania do epoki wik-
toriańskiej z równym powodzeniem zastąpić mogą inne równoległe historyczne realia 
– w przypadku niniejszego tekstu uwaga skupiona zostanie na utworach, w których akcja 
osadzona zostaje w carskiej Rosji.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt zjawiska. Steampunk jest pasa-
żem – w ujęciu Benjaminowskim13 – łączącym współczesne zjawiska kulturowe z ana-
logicznymi procesami mającymi miejsce w wieku XIX. Wiek XXI bowiem, co pozornie 
może wydawać się irracjonalne, ma bowiem wiele z nim wspólnego. Jess Newins wprost 
zauważa: „XIX wiek […] jest odbiciem współczesności”14. W podobnym tonie wypowiada 
się również Dariusz Piechota:

Wiek XIX staje się ważnym lustrem naszej współczesnej epoki. Aby zrozumieć najnowszą kulturę określa-
ną przez krytyków jako ponowoczesną, należy zwrócić uwagę na dziewiętnastowieczną matrycę, w której 
kumulują się motywy oraz struktury funkcjonujące zarówno w najnowszej literaturze wysokoartystycznej, 
ale również w literaturze kulturalnej. Nie ulega wątpliwości, że przerabianie XIX wieku to kluczowa per-
spektywa badań literaturoznawczych oraz kulturoznawczych15.

Podobnie jak dwa wieki temu i współcześnie ludzkość przeżywa gwałtowny rozwój 
technologii, a także poszerza wiedzę o otaczającym ją świecie na skalę nigdy wcześniej nie-
spotykaną. Siłą rzeczy rodzi to podobne niepokoje, obawy, lęki i obsesje. Podchwytywane 
przez bulwarową prasę legendy miejskie – jak chociażby ta, że w wyniku pracy zderzacza 
hadronów pod Genewą miało dojść do powstania mikroskopowej czarnej dziury mogącej 

9 Por. Leslie McMurtry, Doctor Who, Steampunk and the Victorian Christimas, w: We the Neo-Victorians: Perspectives on Liter-
ature and Culture, red. Dorota Babilas, Lucyna Krawczyk-Żywko, Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego 2013, ss. 189–190.

10 N. Lemann, dz. cyt., s. 115.
11 Przykładem nieadekwatnego wykorzystania estetyki steampunku może być czołówka Gry o tron. Gdyby szukać porównań 

historycznych, świat przedstawiony serialu należałoby lokować gdzieś w rejonie europejskiego dojrzałego średniowiecza, 
podczas gdy animacja otwierająca epatuje elementami industrialnymi i technoestetyką nawiązującą do stylizacji doby re-
wolucji przemysłowej.

12 N. Lemann, msc. cyt.
13 „Wszystkie pasaże ukazują przejścia pomiędzy tradycyjnie oddzielanymi od siebie obszarami refleksji teoretycznej […] jak 

również płynne granice pomiędzy nimi a przed nieteoretycznym sposobem zdobywania wiedzy”. Ryszard Różanowski, 
Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997, s. 15.

14 J. Nevins, dz. cyt., s. 12.
15 Dariusz Piechota, Reaktywacje dziewiętnastowieczności w najnowszej literaturze popularnej, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5 

(10), s. 175.,
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zniszczyć świat (i nie tylko)16 – niczym nie różnią się od kolportowanych w XIX wieku teo-
rii dowodzących, że podróżowanie pociągiem może powodować u kobiet bezpłodność17.

Wydaje się, że steampunk rodzi się z napięcia pomiędzy postępem technologicznym 
a zastanym społecznym imaginarium. Współczesny człowiek zazwyczaj wie niewiele 
więcej o najnowszych odkryciach naukowych niż obywatele wiktoriańskiej Anglii na te-
mat maszyny parowej, promieniotwórczości czy, z wolna dojrzewającym, przełomie re-
latywistycznym w naukach przyrodniczych. Powrót do dziewiętnastowiecznej estetyki 
może więc przynosić ulgę – być może złudną i tymczasową, lecz bazującą na przeświad-
czeniu, że skoro ludzkości udało się ujarzmić i okiełznać rewolucję przemysłową, to być 
może uda się także oswoić tę współczesną: cyfrową czy biotechnologiczną18.

Tam, gdzie nie sposób zrozumieć postępu technologicznego, z łatwością można wpro-
wadzić element baśniowy, magiczny, a nawet mityczny. W starciu z niezrozumiałym świa-
tem nauki opowieść taka znowu może spełniać swoją pierwotną, wyjaśniającą rolę: dla 
wielu ponownie dostarczając hermeneutycznej wykładni naturalnych zjawisk19. Tak więc 
wśród wyznaczników estetyki steampunkowej na pierwszym miejscu należałoby postawić 
zderzenie baśniowości, czy nawet magiczności, z technologicznym szokiem rewolucji pa-
rowej. Być może nic lepiej nie oddaje ducha steampunku, jak znamienna anegdota z lat 
sześćdziesiątych XX wieku, opisująca pojawienie się pierwszego samochodu w himalaj-
skim królestwie Buthanu. Miejscowa ludność, zadziwiona widokiem maszyny, rozpoznała 
w niej mitycznego smoka i zaczęła znosić siano, aby bestia mogła się do syta najeść20.

Steampunk będzie więc obficie czerpał z tradycji mitu, baśni i legendy, mitologizując 
postęp czy nawet wprowadzając magię jako siłę równoległą i równouprawnioną względem 
nauki, jak w słynnej anime Ruchomy zamek Hauru21, będącej adaptacją powieści Diany 
Wynne Jones pod tym samym tytułem22. Wprowadzenie do świata technologii elemen-
tów nadprzyrodzonych, magicznych czy ponadnaturalnych, wydaje się konsekwentnym 
nawiązaniem do dziewiętnastowiecznych tradycji. To właśnie w tej dobie niebywałą po-
pularnością cieszyły się szeroko rozumiane nauki tajemne: począwszy od salonowego spi-
rytyzmu aż po podbudowanego ideologicznie okultyzmu spod znaku Eliphasa Léviego23. 
Sława mesmeryzmu i pierwsze eksperymenty z hipnozą pobudzały masową wyobraźnię, 
dając idealne podłoże dla rozwoju opowieści grozy i niepokoju oraz kontynuując tradycję 
narracji gotyckiej24 – za przykład niech posłuży opowiadanie Edgara Allana Poego o osią-
gniętym za pomocą hipnozy tymczasowym tryumfie człowieka nad śmiercią25.

16 Artur Flkowski, Czy sąd zamknie Wielki Zderzacz Hadronów?, online: http://gadzetomania.pl/25932,czy-sad-zamknie-wiel-
ki-zderzacz-hadronow [dostęp: 30.11.2019].

17 Więcej na temat tego i wielu innych przesądów związanych z żelazną koleją zob..: Józef Rutkowski, Parochód djabłem czyli 
Przesądy gminu, Warszawa: Drukarnia Adolfa Krethlow 1847.

18 Jeff VanderMeer, Selena J. Chambers, The Steampunk Bible, An Ilustrated Guide to the Word of Imaginary Airships, Corsets and 
Googles, Mad Scientist and Strange Literature, New York: Abrams Image 2011, s. 107.

19 Leon Laderman, Dick Teresi, Boska cząstka: jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, przekł. Elżbieta Kołodziej-
-Józefowicz, Warszawa: Prószyński i S-ka 2005, ss. 25–26.

20 Asi Dorji Wangmo Wangchuck, Szczęściara z Himalajów, rozm. przepr. Julia Lachowicz, online: http://www.national-geo-
graphic.pl/traveler/wywiady/szczesciara-z-himalajow [dostęp: 30.11.2019].

21 Zob. Ruchomy zamek Hauru, reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2004.
22 Zob. Diana Wynne Jones, Ruchomy zamek Hauru, przekł. Danuta Górska, Warszawa: Amber 2005.
23 Jerzy Prokopiuk, Dzieje magii, tom I: Wprowadzenie, Kraków: Akasha 2006, ss. 37–40.
24 Ksenia Olkusz, Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata”, Kraków: Ośrodek 

Badawczy Facta Ficta 2017, s. 19–20.
25 Zob. Edgar Allan Poe, Prawdziwy opis wypadku z p. Waldemarem, przekł. Bolesław Leśmian, w: tegoż, Opowieści niesamowite, 

Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, ss. 36–47.

http://gadzetomania.pl/25932,czy-sad-zamknie-wielki-zderzacz-hadronow
http://gadzetomania.pl/25932,czy-sad-zamknie-wielki-zderzacz-hadronow
http://www.national-geographic.pl/traveler/wywiady/szczesciara-z-himalajow
http://www.national-geographic.pl/traveler/wywiady/szczesciara-z-himalajow
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Magia nie jest jednak warunkiem sine qua non estetyki steampunkowej; jej obecność 
z powodzeniem może zostać zastąpiona konwencją horroru nadnaturalnego (jak w nie-
których opowiadaniach Andrzeja Pilipiuka) bądź elementami trans- lub posthumanizmu 
czy klasycznej fantastyki naukowej (np. u Jacka Dukaja).

Zarówno Molenda, jak i Lemann wyraźnie podkreślają związek steampunku z post-
modernizmem26. W swoim opracowaniu pierwszy ze wspomnianych badaczy szeroko 
omawia kategorię wielooobszarowej hybrydyzacji estetyki steampunkowej, jej tendencję 
do operowania pastiszem oraz kiczem, a także wzajemne przeplatanie się elementów 
kultury wysokiej i popularnej27. To samo zauważa Piechota, konkludując, iż estetyka 
steampunkowa z równym powodzeniem może występować w literaturze pulpowej, jak 
i wysokiej28. Takie postmodernistyczne zabiegi na estetycznej tkance tekstów kultury, 
połączone z samoświadomą fetyszyzacją dziewiętnastowiecznych stylizacji, nasuwają 
skojarzenia z kategorią retro w rozumieniu Simona Reynoldsa. Co prawda podkreśla on 
głównie fakt związku stylizacji retro z przeszłością doświadczoną, dotykającą „wydarzeń, 
które miały miejsce za naszej pamięci”29, lecz nie zmienia to faktu, że zjawisko steampunku 
spełnia całościowo trzy kolejne składowe definicji, a zwłaszcza ostatnią. Autor zaznacza 
bowiem, że:

[…] wrażliwość na retro nie tyle idealizuje bądź sentymentalizuje przeszłość, ile raczej daje się nią zachwy-
cić i zauroczyć. Mówiąc z grubsza, nie mamy tu do czynienia z akademickim puryzmem, ale z eklektyczną 
ironią. Jak ujmuje to Samuel, „szyk retro igra przeszłością”. Igraszka ta polega na tym, że retro bardziej 
zajmuje się teraźniejszością niż przeszłością, którą zdaje się reaktywować z rewerencją. Retro wykorzystuje 
przeszłość jako archiwum pomysłów, pozwalających na zbudowanie kapitału subkulturowego […] poprzez 
rekombinację, miszmasz ze staroci30.

W powyższą składową definicję kategorii retro można wpisać wszystkie wyznaczniki 
estetyki steampunkowej z charakterystycznymi dla niej techniką kolażu, ironią i fascynacją 
dziewiętnastowiecznym stylem. Równie istotne jest, że wszystkie powyższe elementy mają 
na celu nie tyle dopełnienie i poznanie minionej epoki, lecz próbę zrozumienia zjawisk 
dzisiejszego świata oraz wyrażenie niezgody na kształt współczesności czy nawet buntu 
wobec niej31. Warto dodać do tego jeszcze jeden kluczowy składnik kultury ponowocze-
snej, jakim jest intertekstualność32. Częściowo wiąże się ona ze wspomnianym już poję-
ciem pastiszu oraz hybrydyczności, lecz te dwa aspekty nie wyczerpują całego zagadnienia 
intertekstualnych odniesień w  tekstach kultury o steampunkowym charakterze. Intertek-
stualne odniesienia w przeważającej mierze odnoszą się do dziewiętnastowiecznych tek-
stów literackich, zwłaszcza tych autorów, których estetyka w pewien sposób bliska będzie 
współczesnym normom steampunku. Do przekroczenia granic interteksualności, dochodzi 
jednak w momencie, gdy w jednym tekście kultury pojawiają się postaci zaczerpnięte z in-
nych. Taka migracja bohaterów określana jest mianem transfikcjonalności33.

26 N. Lemann, dz. cyt., s. 115.
27 M. Molenda, dz. cyt., ss. 51–56.
28 D. Piechota, dz. cyt., s. 184.
29 Simon Reynolds, Retromania. Jak podkultura żywi się własną przeszłością, przekł. Filip Łobodziński, Warszawa: Kosmos Ko-

smos 2018, s. 35.
30 Tamże, s. 36.
31 N. Lemann, dz. cyt., ss. 128–129.
32 Ryszard Nycz, Intertekstualność i jego zakresy, „Pamiętnik literacki” 1990, t. LXXXI, z. 2, s. 97.
33 Krzysztof M. Maj, Wymiary transfikcjonalności, „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 30, s. 164.
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Przykładem takiej, przeprowadzonej na szeroką skalę, transfikcjonalności będzie cie-
szący się ogromną popularnością cykl steampunkowych komiksów Alana Moore’a z rysun-
kami Kevina O’Neila pt. Liga niezwykłych dżentelmenów34. Tytułową ligę w pierwszym 
tomie serii tworzą bohaterowie kolejno Drakuli Brama Stokera, Dwudziestu tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi Julesa Verne’a, Kopalni króla Salomona Henry’ego Ridera Haggarda, 
Doktora Jekylla i pana Hyde’a Roberta Louisa Stevensona i w końcu Niewidzialnego czło-
wieka Herberta George’a Wellsa35.

Polską odpowiedzią na kolaż Ligi niezwykłych dżentelmenów okazuje się komiks 
Pierwsza brygada Krzysztofa Janicza, Tomasz Piątkowskiego i Janusza Wyrzykowskiego. 
W utworze tym zastosowano identyczną jak w Lidze strategię umieszczenia na kartach 
jednego tekstu bohaterów różnych dziewiętnastowiecznych dzieł: znanych, wzbudzają-
cych emocje i zakotwiczonych w narodowej pamięci zbiorowej36. W Pierwszej brygadzie 
współpracę w szeroko rozumianym interesie patriotycznym podejmują bohaterowie Lal-
ki Bolesława Prusa (Stanisław Wokulski), W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza 
(Staś, Nel, Kali), Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego (Tomasz Judym) i Nad Nie-
mnem Elizy Orzeszkowej (Bohatyrowicze, dziedzic Korczyński)37.

W kontekście transfikcjonalności przywołać należy jeszcze jedno istotne zagadnienie, 
a mianowicie przenikanie na karty tekstów kultury bohaterów rzeczywistych. Steam-
punkowy nurt chętnie zapożycza i hybrydyzuje obiegowe postaci epoki pary ze szcze-
gólnym uwzględnieniem naukowców i wynalazców. Należy zadać sobie pytanie, na jakiej 
jednak zasadzie funkcjonują one w rzeczonych narracjach. Można się więc zastanawiać, 
czy pojawiający się w dziele odkrywcy bądź inni żyjący w powszechnej świadomości bo-
haterowie historyczni nadal mogą być traktowani jako postaci rzeczywiste38? Wydaje się, 
że funkcjonują raczej jako intertekstualne odniesienie do otaczającej ich legendy, mającej 
niewiele wspólnego z realnie istniejącymi ludźmi. Tak jak i wypadku większości postmo-
dernistycznych zabiegów narracyjnych, nie jest to zjawisko nowe, a jedynie przetworze-
nie funkcjonującego już od czasów Fausta wzorca. Auguste Villiers de l’Isle-Adam cen-
tralną postacią powieści fantastycznej Ewa jutra – którą zresztą zaliczyć można do dzieł 
prekursorskich czy wzorcowych wobec współczesnego steampunku – uczynił Thomasa 
Edisona. Zdając sobie sprawę, że pewnym szokiem dla współczesnego mu czytelnika 
może być umieszczenie w utworze literackim wciąż żyjącej osoby, uznał on za stosowne 
„uprzedzić wszelkie nieporozumienia” już na wstępie:

Czyż ta legendarna postać [Thomas Alva Edison – przyp. T.R.] – nawet za życia człowieka, dzięki któremu 
się zrodziła – nie jest własnością literatury powszechnej? – Innymi słowy: gdyby doktor Johannes Faust żył 
w czasach Wolfganga Goethego i gdyby właśnie wtedy ukształtowała się jego symboliczna legenda, czyż 
napisania Fausta byłoby jakimkolwiek nadużyciem?39.

Niezależnie jednak od tego, czy dana osoba żyje, szczególnie istotna jest otaczająca 
ją legenda. Pojawia się ona wtedy, kiedy postać charakteryzuje się niekwestionowanym 
geniuszem bądź wzbudza kontrowersje. Może to być naukowiec jak Edison czy Nikola Tesla 

34 Por. Alan Moore, Kevin O’Neil, Liga niezwykłych dżentelmenów, przekł. Paulina Braiter, Warszawa: Egmont Polska 2013.
35 B. Szleszyński, dz. cyt., ss. 257–259.
36 Tamże, ss. 259–260.
37 Msc. cyt.; N. Lemann, dz. cyt., s. 116.
38 Umberto Eco, On the Ontology of Fictional Characters: A Semiotic Approach, „Sign System Studies” 2009, nr 1/2 (37), ss. 82–97.
39 Auguste de Villiers de l’Isle-Adam, Ewa jutra, przekł. Ryszard Engelking, Warszawa: PIW 2015, ss. 7–8,
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(pojawiający się np. w – przeniesionej później na srebrny ekran przez Christophera Nolana 
– powieści Christophera Priesta Prestiż), ale steampunk chętnie wykorzystywał również inne 
historyczne postaci, między innymi Rasputina, madame Bławatską, barona Münchhausena, 
Kaspara Hausera czy Eugene-François Vidocqa. Być może jest trochę przesady w tezie Vil-
liersa o zawłaszczaniu ludzkiej historii przez literaturę, ale taka formuła pozwala jednoznacz-
nie usytuować tego typu zapożyczenia w ramach szeroko rozumianej transfikcjonalności.

Polska literatura steampunkowa

Za pierwszą polską powieść steampunkową uważa się dwutomową Zadrę Krzysztofa Pi-
skorskiego40 z 2006 roku41 – ważne do odnotowania wydaje się jednak, że pewne ele-
menty steampunku, nawet jeśli nie była to celowa stylizacja, pojawiały się już we chro-
nologicznie wcześniejszych opowiadaniach Jacka Dukaja42. Natalia Lemann podkreśla, 
że polski steampunk stanowi adaptację wzorca anglosaskiego43, przy zasadniczej różnicy 
w postaci odmiennej perspektywy kulturowo-historycznej. O ile historyczna spuścizna 
kultury zachodniej Europy obejmuje między innymi dziedzictwo mocarstw kolonijnych, 
o tyle Polska pozostaje raczej krajem, który był ofiarą kolonizacji. Stąd też steampunkowa 
estetyka w naszym kraju osadzona w lokalnych, środkowoeuropejskich warunkach, zmu-
szona była obrać nieco inną drogę rozwoju.

Kluczowe dla polskiej fantastyki historycznej oraz steampunku będzie całkowite zanu-
rzenie w paradygmacie romantycznym, przybierającym bądź formę kompensacyjną bądź 
nostalgiczną44. Kompensacja charakterystyczna dla historii alternatywnych objawiać się 
może w snach o potędze, micie II RP rozciągniętej od morza do morza czy Rzeczypospoli-
tej zwycięskiej45. Tak rozgrywał będzie paradygmat romantyczny wspomniany już Andrzej 
Pilipiuk w powieści Operacja Dzień Wskrzeszenia46. W przeciwieństwie do tej wersji histo-
rii alternatywnej, polski steampunk również, jak pisze Natalia Lemann, „niewątpliwie pod 
naporem historii oraz nakruszonego dyskursu romantycznego, powstrzymuje się przed 
manią wielkości”47 i w przeważającej mierze realizuje nostalgiczną postać paradygmatu 
romantycznego. Przykładami takiej gry mogą być powieści nawiązujące do niepodległo-
ściowych zrywów przeciwko zaborcom: wspominana już Zadra Piskorskiego48 czy Orzeł 
bielszy niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego49. Wyjątkiem byłby tu  Alkaloid50 – zapro-
jektowana na kontynuację Lalki anonimowa powieść, której autor wybrał na pseudonim 
prawdziwe nazwisko Bolesława Prusa (Aleksander Głowacki). Odstępstwo tego utworu od 
nostalgicznego nurtu tłumaczyć można z jednej strony nastawieniem na zysk komercyj-

40 Krzysztof Piskorski, Zadra, t. I–II, Warszawa: Agencja Wydawnicza Runa 2008.
41 N. Lemann, dz. cyt., s. 140.
42 Na przykład opowiadanie Gotyk ze zbioru: Jacek Dukaj, Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe, Kraków: Wydawnictwo 

Literackie 2004.
43 N. Lemann, dz. cyt., ss. 136–137.
44 Tamże, s. 139.
45 „Rzeczpospolita zwycięska” to jednocześnie tytuł powieści Ziemowita Szczerka (Kraków: Znak 2013).
46 Zob. Andrzej Pilipiuk, Operacja Dzień Wskrzeszenia, Lublin: Fabryka Słów 2012 oraz Adam Mazurkiewicz, „Jak być mo-

gło?…” O historii alternatywnej w polskiej literaturze fantastycznonaukowej (rekonesans), w: Literatura i kultura popularna. Bada-
nia i metody, red. Anna Gemra, Adam Mazurkiewicz, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych 
Mediów 2014, s. 117.

47 N. Lemann, msc. cyt.
48 N. Lemann, dz. cyt., ss. 141–148.
49 Konrad T. Lewandowski, Orzeł bielszy niż gołębica, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013.
50 Aleksander Głowacki, Alkaloid, Warszawa: Powergraph 2012.
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ny, z drugiej zaś mizerną wartością artystyczną czy wręcz grafomanią autora51. Wolna od 
dyskursu romantycznego jest również Trylogia solarna Jana Maszczyszyna52. Nieobecność 
paradygmatu romantycznego u pisarza można tłumaczyć jego oddaleniem od polskiego 
dyskursu publicznego; autor od wielu lat bowiem mieszka w Australii53.

Specyficzne miejsce w polskiej twórczości steampunkowej zajmować będą narracje 
podejmujące dialog z tradycją romantyczną, których akcja toczyć się będzie na obszarze 
należącym geograficznie do carskiej Rosji. Istotnym novum jest fakt, że nie chodzi w nich 
o terytorium rosyjskiego zaboru, Kraju Nadwiślańskiego czy rosyjskiego Królestwa Pol-
skiego – światy tych utworów przekraczają granice przedrozbiorowej Rzeczpospolitej 
i obejmują europejską i azjatycką część Cesarstwa Rosyjskiego.

Dlaczego carska Rosja?

Jak widać z powyższych rozważań, polska literatura steampunkowa ze względu na specy-
ficzne warunki historyczne wybrała drogę innowacyjną względem tradycji anglosaskiej. 
Nie wydaje się więc dziwne, że autorzy z większym zainteresowaniem niż na Zachód 
spoglądają w kierunku wschodnim. Rosja mimo wszystko wydaje się bliższa nam kultu-
rowo niż wiktoriańska Anglia, już choćby przez sam fakt, że znaczna część współczesnej 
Polski przez cały XIX wiek (umownie kończący się wraz z I wojną światową) znajdowała 
się pod rosyjskim zaborem.

Pod względem powieściowej atrakcyjności Rosja jako miejsce akcji wydaje się w żaden 
sposób nie ustępować realiom Wielkiej Brytanii. Absolutna monarchia panująca tam od 
końca XVII wieku aż po rewolucję październikową pozwala z kolei w znaczący sposób 
wzbogacić rzeczywistość przedstawioną o elementy dyskursu społecznego, polityczne-
go czy rewolucyjnego. Warto także zaznaczyć, że sytuacja tamtejszych wyższych sfer nie 
różniła się zasadniczo od rzeczywistości ówczesnej rzeczywistości magnaterii imperial-
nej Anglii. Nawet pobieżna lektura wielkich epopei Lwa Tołstoja pokazuje, jak bardzo 
rosyjska arystokracja przesiąknięta była duchem tradycji anglosaskiej. Postęp techno-
logiczny i pierwsza rewolucja przemysłowa przebiegały jednak w Rosji znacznie wol-
niej i bardziej dramatycznie niż w zachodniej części Europy54. Znaczący na to wpływ 
z pewnością miała mentalność bogatej i średniozamożnej  szlachty, samodzierżawie oraz 
tradycja religii prawosławnej – ortodoksyjnej wręcz z definicji, gdyż ukierunkowanej na 
mistykę apofatyczną i sceptycznej wobec nauki55.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że warto przeprowadzić dogłębną analizę 
polskich utworów steampunkowych, których akcja rozgrywa się w realiach carskiej Rosji. 
W dalszej części artykułu mocno podkreślony zostanie więc dyskurs narodowy mający dla 
polskiego steampunku kluczowe znaczenie. Przywołane przykłady polskiej literatury od-

51 D. Piechota, dz. cyt., ss. 179–180.
52 Jan Maszczyszyn, Trylogia solarna, t. I–III, Stawiguda: Solaris 2015–2017.
53 N. Lemann, ss. 139–140.
54 Zob. Leonid Luks, Koniec imperiów: carskiego i radzieckiego. Przyczyny i skutki dwóch upadków rosyjskiej państowości, przekł. 

Leszek Sobkiewicz, „Studia Polityczne” 2004, nr 15.
55 W takim, technosceptycznym tonie, wypowiadał się będzie np. święty starzec Paisjusz Hagioryta: „Ludzie XX wieku – 

czegóż nie osiągnęli swoją kulturą i cywilizacją! Doprowadzili świat do obłędu, zanieczyścili atmosferę, popsuli wszystko 
na świecie. Jeżeli koło spadnie z osi, nadal obraca się bez celu. Tak samo ludzie – zsunąwszy się z osi Bożej harmonii męczą 
się. W dawnych czasach ludzie cierpieli od wojen, dziś cierpią od cywilizacji”. Zob. Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. I, przekł. 
Jan Pańkowski i in., Hajnówek: Bratczyk 2008.
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wołującej się do tej estetyki interpretowane będą na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich 
okazuje się spór polityczno-narodowy, związany z mocno zakotwiczonymi we wspólnej 
historii trudnymi stosunkami polsko-rosyjskimi oraz wynikającymi z nich obustronnymi 
przesądami i uprzedzeniami, które po dziś dzień kształtują polską scenę polityczną.

W tym kontekście całkiem naturalne wydaje się, że przeciwwagą dla komunistyczne-
go ZSSR mogłaby być carska Rosja, uosabiająca czasy sprzed rewolucji październikowej. 
Konsekwencją tego jest swoista tęsknota za tą właśnie epoką, kończącą się symbolicznie 
śmiercią Mikołaja II w Jekaterynburgu. Tendencje te pojawiały się latach bezpośrednio po 
upadku ZSSR zarówno na terenie samej Rosji, jak i pozostałych krajów należących do ra-
dzieckiej strefy wpływów56 – i polski rynek wydawniczy skutecznie zapełnia nostalgiczną 
lukę po epoce carskiej Rosji. W ostatnich latach można było zaobserwować pojawienie się 
licznych publikacji odpowiadających na czytelnicze oraz badawcze oczekiwania57; wśród 
nich wymienić należy trzy główne nurty literatury faktu: wspomnieniowe autobiografie 
(jak na przykład Byłem wielkim księciem Aleksandra Michajłowicza Romanowa58), mono-
grafie historyczne (np. Zmierzch Romanowów Charlotte Zeepvat59) oraz pamiętniki (np. 
Koniec mojej Rosji Katarzyny Sayn-Wittgenstein60). W literaturze pięknej i popularnej no-
stalgicznym oczekiwaniom czytelników będzie wychodził naprzeciw właśnie steampunk.

Drugą płaszczyzną, na której poprzez steampunkową estetykę może ujawnić się dyskurs 
polityczno-narodowy, jest dekonstrukcja narodowych mitów. Paradygmat romantyczny 
w definicyjnym ujęciu Marii Janion ukształtował się w dużej mierze za sprawą dziewięt-
nastowiecznych wydarzeń historycznych; tworzyły go przede wszystkim nieudane zry-
wy niepodległościowe oraz związana z nimi twórczość romantyków61. W odróżnieniu od 
dwóch pozostałych zaborów, rosyjski nie pozostawił po sobie żadnych pozytywnych sko-
jarzeń mitotwórczych62, zajmując miejsce w pamięci narodowej przede wszystkim w po-
staci martyrologicznego paradygmatu romantycznego – podczas gdy na przykład tereny 
zaboru austriackiego kojarzą się nie z tragedią zaboru, a z habsburskim mitem „Galicji 
szczęśliwej”63. Zabór zaś pruski wywołuje, co prawda, echa haseł takich jak germanizacja, 
rugi pruskie, wóz Drzymały czy „placówka”, lecz jednocześnie kojarzy się także z postę-
pem cywilizacyjnym, niemieckim ordnungiem i względnym dobrobytem. Biorąc pod uwa-
gę nagromadzenie negatywnych doświadczeń narodowych, realia carskiej Rosji pozostają 
doskonałą podstawą dla wszelkich prób wchodzenia w dialog z tradycjami paradygmatu 

56 Zob. Maria Feretti, Rasstrojstwo pamiati: Rossija i stalinizm, „Monitoring Obszczestwiennogo Mnienija” 2004, nr 5. Tejże, 
Obrietionnaja idienticznost’. Nowaja „oficyalnaja istorija” putinskoj Rossii, „Nieprikosnowiennyj Zapas” 2004, nr 4 (36).

57 Zob. Elżbieta Przybył-Sadowska, Jakub Sadowski, Dorota Urbanek, Rosja. Przestrzeń, czas i znaki, Kraków: LIBRON – Filip 
Lohner 2016, ss. 7–11,

58 Zob. Aleksander Michajłowicz Romanow, Byłem Wielkim Księciem: (koniec dynastii), przekł. Krzysztof Tur, Białystok: Stu-
dio Wydawnicze „Unikat” 2004.

59 Zob. Charlotte Zeepvat, Zmierzch Romanowiw: ostatni wiek imperialnej Rosji, przekł. Beata Waligórska-Olejniczak, Warsza-
wa: Bellona 2008.

60 Zob. Katarzyna Sayn-Wittgenstein, Koniec mojej Rosji: dziennik z lat 1914–1918, oprac. Maria Razumowska, przekł. Witold 
Malesa, Warszawa: Noir Sur Blanc 1998.

61 Maria Janion, Zmierzch paradygmatu w: tejże, Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 
2000, ss. 19–34.

62 Pojedynczym w literaturze przykładom „dobrych Rosjan”, jak np. postaci Suzina w Lalce Bolesława Prusa, zabrakło siły mi-
totwórczej, aby w jakikolwiek sposób złagodzić stereotypowy obraz rosyjskiego zaborcy.  Nic, co rosyjskie, nie mogło być 
dobre, a konsekwencją takiej kliszy myślowej było dopuszczanie się w dobie dwudziestolecia kulturowych barbarzyństw 
na szeroką skalę. Przykładem niczym nieusprawiedliwionego wandalizmu kulturowego może być wyburzenie w latach 
1924–1926 cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Warszawie.

63 Por. Ewa Wiegandtowa, Austria Felix czyli O micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań: Bene Nati 1997.
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i próbami demontażu mocno zakorzenionych w polskiej pamięci zbiorowej i wywodzą-
cych się z romantyzmu kategorii martyrologii, prometeizmu, mesjanizmu czy walenrody-
zmu –tak silnie kształtujących współczesne polskie mity narodowe. Historie alternatywne, 
zwłaszcza te realizujące kanon estatyki steampunku, pozwalają spojrzeć na zjawiska zwią-
zane z paradygmatem romantycznym z zupełnie innej, współczesnej perspektywy.

Na potrzeby artykułu do opisanych powyżej płaszczyzn, na jakich zaistnieć może rze-
czywistość carskiej Rosji w literaturze steampunkowej, przyporządkowane zostały dwie 
realizujące je narracje: cykl opowiadań o doktorze Janie Skórzewskim Andrzeja Pilipiuka 
oraz Lód Jacka Dukaja. Oczywiście zaproponowane utwory nie wyczerpują całego bogac-
twa kontekstowego i kulturowego związanego z tradycjami rosyjskimi, lecz wyznaczają 
jego ekstrema, przynajmniej jeśli chodzi o aspekt dyskursu patriotyczno-narodowego.

Andrzej Pilipiuk, czyli nostalgia

Na cykl o doktorze Janie Skórzewskim Andrzeja Pilipiuka składa się piętnaście opowiadań 
zamieszczonych w dziewięciu tomach64. Chcąc precyzyjnie umiejscowić ów cykl w literac-
kiej genologii, należałoby go umieścić pomiędzy opowiadaniami grozy, horrorem nadna-
turalnym i opowieściami awanturniczymi czy łotrzykowskimi, pozostając jednakże w ana-
lizowanej w artykule konwencji steampunkowej. Sam doktor Skórzewski prezentuje sobą 
z jednej strony charakterystyczny dla dziewiętnastowiecznej literatury fantastycznej  typ 
naukowca-wynalazcy, znacznie wykraczającego sposobem i nieszablonowością myślenia 
poza swoją epokę, z drugiej zaś – to superbohater niejednokrotnie ratujący świat (global-
nie bądź lokalnie) przed ponadnaturalnym zagrożeniem. Ponadto realizuje on etos pol-
skiego patrioty, który – działając zasadniczo tylko na obszarze Rosji z przełomu XIX i XX 
wieku (pomijam opowiadania umiejscowione w Norwegii czy międzywojennej Polsce) – 
pozostaje spadkobiercą idei powstańczych i niepodległościowych. W postaci tej można od-
naleźć wiele podobieństw do Stanisława Wokulskiego – łączy ich  wewnętrzne rozdarcie 
pomiędzy ideałami romantycznymi i pozytywistycznymi. W Skórzewskim mocno więc 
wybrzmiewa mit powstańca i jednocześnie zawód lekarza kierujący go w stronę bardziej 
pragmatycznych zagadnień, takich jak walka o higienę wśród rosyjskiego chłopstwa65.

Większość opowiadań cyklu zbudowana została na planie powtarzalnego schematu 
fabularnego: tajemnicza choroba w niecodziennym, oddalonym od cywilizacji miejscu, 
do którego na skutek zbiegu okoliczności trafia doktor Skórzewski. Dolegliwość ma za-
zwyczaj podłoże nadnaturalne, przez co awanturniczo-przygodowa tonacja opowieści 
wzbogacona jest o elementy horroru i fantastyki naukowej. Zagrożenie epidemiologiczne 
zostaje zażegnane po licznych perypetiach, zaś sam protagonista poszerza swoją wiedzę 
o kolejne doświadczenia, niejednokrotnie ocierając się przy tym o śmierć i poznając ta-
jemnice niedostępne dla przeciętnego człowieka. Co charakterystyczne dla steampunko-

64 Andrzej Pilipiuk, 2586 kroków, w: tegoż, 2586 kroków, Lublin 2013, ss. 5–54; tegoż, Wieczorne dzwony, w: tamże, ss. 95–135; 
tegoż, Czerwona gorączka, w: tegoż, Czerwona gorączka, Lublin 2007, ss. 7–52; tegoż, Ślady oliwy na piasku, w: tegoż, Rzeźnik 
drzew, Lublin 2012, ss. 441–479; tegoż, Ostatni biskup, w: tegoż, Aparatus, Lublin 2011, ss. 59–107; tegoż, Choroba białego 
człowieka, w: tamże, ss. 163–237; tegoż, Dzwon Wolności, w: tamże, ss. 356–395, tegoż, Traktat o higienie, w: tegoż, Szewc 
z Lichtenrade, Lublin 2011, ss. 37–58; tegoż, Sekret Wyspy Niedźwiedziej, w: tamże, ss. 184–239; tegoż, Śmierć pełna tajemnic, 
w: tegoż, Carska manierka, Lublin 2013, ss. 191–264; tegoż, Tajemnica Góry Bólu, w tamże, ss. 265–299; tegoż, Reputacja, 
w: tegoż, Reputacja, Lublin 2015, ss. 5–76; tegoż, Złudzenie negacji, w: tegoż, Litr ciekłego ołowiu, Lublin 2016, ss. 313–364; 
tegoż, Promienie X, w: tegoż, Wilcze leże, Lublin 2017, ss. 55–73; tegoż, Ci, którzy powinni zostać, w: tamże, ss. 291–308.

65 Tegoż, Traktat o higienie, w: tegoż, Szewc z Lichtenrade, Lublin: Fabryka Słów: 2011, ss. 37–40.
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wej estetyki, bohater wykorzystuje najnowocześniejsze wynalazki XIX stulecia lub ma 
styczność z przez takimi, które nieznane są nawet współczesnemu czytelnikowi.

Z powyższego schematu wyłamuje się jednak zdecydowanie opowiadanie Czerwona 
gorączka – jego akcjarozgrywa się w porewolucyjnym Leningradzie, gdzie w tajemni-
czych okolicznościach giną przez dekapitację wysocy partyjni urzędnicy. Ciała pozba-
wiane są głów za pomocą klewangu66. Właściwym celem mordercy nie są jednak same 
głowy, lecz mózgi komunistów. W tym samym czasie do miasta przybywa doktor Skó-
rzewski i zatrzymuje się u dawnego znajomego, profesora-orientalisty. Protagonista, 
z uwagi na swą kontrrewolucyjną przeszłość, trafia niedługo po przyjeździe w ręce Cze-
Ka i staje przed obliczem samego Feliksa Dzierżyńskiego. Ów proponuje mu złagodzenie 
wyroku w zamian za wsparcie przy znalezieniu seryjnego mordercy. Okazuje się nim 
profesor-orientalista owładnięty ideą odnalezienia w mózgach ofiar „bakcyla rewolucji”, 
odpowiedzialnego za komunistyczny przewrót roku 1918. Po demaskacji i śmierci zabój-
cy, Dzierżyński poleca protagoniście kontynuację badań nad „mikrobem komunizmu”67, 
którego istnienie uda się ostatecznie potwierdzić. W finałowej scenie Skórzewski mierzy 
się z antropomorficzną postacią mikroba-demona i rani go (lecz nie zabija) za pomocą 
posrebrzanego skalpela. Ostatecznie bohater opuszcza Petersburg po lodzie pokrywają-
cym Zatokę Fińską68, biorąc sobie za misję ostrzeżenie reszty świata przede śmierciono-
śnym wirusem69.

Opowiadania Pilipiuka realizują zasadniczo typ narracji fabułocentrycznej „w której 
ośrodkiem organizującym narrację byłaby porywająca i atrakcyjna fabuła”70, z drobną do-
mieszką typu personocentrycznego. O samym doktorze Skórzewskim, chociaż spajającym 
cały cykl, czytelnik ma bowiem mało informacji, a te, które posiada, są nie do końca jasne.

Centralną cechą bohatera cyklu Pilipiuka, konstytuującą jego światopogląd i działa-
nia, są radykalnie kontrrewolucyjne – aby użyć bolszewickiej nomenklatury – poglądy. 
Znaczna część ze składających się na cykl opowiadań jest skoncentrowana właśnie na wy-
darzeniach okołorewolucyjnych. Godzenie postawy patriotycznej z tą kontrrewolucyjną 
przychodzi bohaterowi bez trudu. Komunizm nie jest dla niego remedium na słabost-
ki rosyjskiego absolutyzmu, lecz zagrożeniem dla całej zachodniej kultury, skostniałej 
w strukturach monarchistycznych i postfeudalnych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego 
pisarz, który w cyklu Oko Jelenia71 dokonał niezwykle udanej i mocno obudowanej ba-
daniami historycznymi dekonstrukcji współczesnego imaginarium epoki średniowiecza, 
powiela narodowe i prawicowe stereotypy w chwili, gdy przenosi swą twórczość w czasy 
znacznie bardziej współczesne. Być może należałoby to częściowo tłumaczyć polityczną 
aktywnością Pilipiuka, związanego z konserwatywnym ruchem liberalno-wolnościo-
wym. W pewnej mierze jest to też zapewne odpowiedź na czytelnicze oczekiwania, a te 
z kolei wiążą się z nostalgiczną idealizacją i fetyszyzacją wieku XIX.

66 Malajska broń biała o prowiniencji zdecydowanie steampunkowej. Michał Dziewulski, sugeruje, że najbliższym polskim 
odpowiednikiem klewangu byłaby maczeta. Zob. Michał Dziewulski, Biała broń Nusantary w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie w: Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciolecie urodzin, red. Jan Jakub Dreścik, 
Kraków: Muzeum Narodowe 2006, ss. 225–231.

67 A. Pilipiuk, Czerwona gorączka, w: tegoż, Czerwona gorączka, Lublin: Fabryka Słów 2007, s. 44,
68 Droga „przez Finlandię” była jedną z najpopularniejszych – urastających wręcz do rangi mitu – dróg emigracyjnych 

w trakcie i zaraz po rewolucji. W ten sposób opuściła kraj m.in. część rodziny cesarskiej.
69 A. Pilipiuk, dz. cyt., s. 52.
70 K. M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015, s. 19.
71 Zob. A. Pilipiuk, Oko Jelenia, t. I–VII, Lublin: Fabryka Słów 2008–2015.
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Nostalgia za epoką pary u Pilipiuka, w zgodzie z przywołaną za Swietłaną Bojm przez 
Reynoldsa dychotomią nostalgii refleksyjnej i rekonstrukcyjnej72, przybiera tę drugą for-
mę: „Nostalgia rekonstrukcyjna często stawia na widowiskowość […], folklor i romantyzm. 
Dzięki temu ego zbiorowe może karmić się opowieściami o dawnej chwale, ale rozgrzeby-
wane są też także stare rany i zniewagi73. W świetle tych słów Reynoldsa nostalgię Pilipiuka 
należałoby nazwać konserwatywną, nakierowaną więc na zakorzenione w romantyzmie 
mity narodowe. Zwrócić trzeba więc uwagę także na fakt, że białogwardyjskie elementy 
pojawiają się w twórczości Pilipiuka nie tylko w cyklu opowiadań o Janie Skórzewskim, ale 
i w innych pojedynczych utworach bądź cyklach. Interesującym przykładem będzie tutaj 
trylogia Norweski dziennik74, gdzie współcześnie żyjący główny bohater wplątany zostaje 
w intrygę rosyjskich monarchistów, dążących do restauracji dynastii Romanowów. Nostal-
gia Norweskiego dziennika już nie tylko fetyszyzuje epokę minioną, ale też – jeśliby ująć rzecz 
za Reynoldsem – grozi wiarą, „że okaleczoną totalność polityczną da się zrewitalizować”75.

Rzecz jasna, nie sposób nie docenić dokonań Pilipiuka na gruncie popularyzacji czy-
telnictwa, rozbudzania w młodzieży ducha historycznej dociekliwości i świadomości 
patriotycznej. Jego aktywność twórcza potwierdza jednak tezę Marii Janion, jakoby – 
wbrew wcześniejszym prognozom – paradygmat romantyczny wciąż był żywo obecny 
w polskim dyskursie narodowym, a nawet eksplorował coraz to nowe obszary zarówno 
w obszarze literatury, jak i kultury popularnej.

Jacek Dukaj, czyli dekonstrukcja

Jeżeli w przypadku Pilipiuka mogliśmy mówić o fabułocentryzmie, to Lód Jacka Dukaja76 
reprezentował będzie typ narracji światocentrycznej. Bartłomiej Szleszyński zauważa:

Fantastyka naukowa w ogólności, a pisarsko Jacka Dukaja w szczególności, opiera się na tworzeniu świa-
tów – jakość światotwórstwa to jeden z kluczowych elementów, służących w tym przypadku do oceny 
utworów. […] Dotyczy to także Lodu – w nim również jedną z najistotniejszych dla czytelnika kwestii jest 
poznanie „mechanizmu” Zimy (który okazuje się ostatecznie mechanizmem całej Historii), satysfakcję zaś 
z lektury buduje w dużym stopniu konsekwentna i staranna konstrukcja alternatywnego świata, łącznie 
z najdrobniejszymi szczegółami […]77.

Świat Lodu to rzeczywistość alternatywna, przy czym za rozłamujący historię punkt 
dywergencji uznać należy moment katastrofy tunguskiej78. Konsekwencją upadku mete-
orytu jest zaburzenie naturalnego porządku świata: zawieszeniu czy wręcz zaprzeczeniu 
ulegają podstawowe prawa fizyki79 i logiki80, zaś świat za pośrednictwem ponadnatural-
nych bytów, określanych mianem Lutych, z wolna pokrywa się tytułowym Lodem. Autor 
zadbał o to, aby fikcjonalna rzeczywistość uformowana została z troską nie tylko o detale 

72 Zob. Swietłana Bojm, The Future of Nostalgia, New York: Basic Books 2002.
73 Simon Reynolds, dz. cyt., s. 32.
74 Por. A. Pilipiuk, Norweski dziennik, t. I–III, Lublin: Fabryka Słów 2005–2007.
75 S. Reynolds, msc. cyt.
76 J. Dukaj, Lód, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016.
77 Bartłomiej Szleszyński, Rozważania przy rekonstruowaniu rekonstrukcji. O tym, jak wiek XIX w Lodzie Jacka Dukaja zbudowa-

no, w: Przerabianie XIX wieku, red. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Warszawa: PIW 2011, s. 145.
78 To samo zdarzenie historyczne wykorzystuje Vladimir Sorokin w trylogii Lód i światło, tam jednak upadek meteorytu jest 

pretekstem do stworzenia narracji dystopijnej o charakterze cyberpunkowym; Dukaj zaś tworzy dystopię steampunkową.
79 N. Lemann, dz. cyt., s. 100.
80 Interesującym tropem interpretacyjnym mogłoby być odczytanie Lodu za pomocą dorobku współczesnej logiki oraz ter-

modynamiki.
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topograficzne i kulturowe – precyzja Dukajowskiego światotwórstwa objawia się rów-
nież w warstwie semantycznej i językowej, zwłaszcza zaś w dbałości o szczegóły pseudo-
terminologii naukowej dotyczącej alternatywnych praw fizyki rządzących światem Lodu. 
Wzbogacając język fantastycznej nauki o allonimy, autor zadbał i o to, aby zaistniały one 
nie tylko w rzeczywistości językowej polszczyzny (mocno zresztą zrusycyzowanej), ale 
także i w formach angielskich, rosyjskich czy francuskich81.

Chociaż fabuła Lodu toczy się już w XX wieku, czytelnik od samego początku nie ma 
wątpliwości, co do rządzącego książką aksjomatu „zamrożonej historii”. Czas narracji za-
marzł w chwili, gdy XIX wiek zbliżał się ku końcowi; zamarzła wraz z nim cała struktura 
społeczna, polityczna i ideologiczna. Już bowiem sama objętość powieści, nawiązująca do 
dziewiętnastowiecznej tradycji wielkich narracji, przenosi czytelników w odpowiednie 
realia historyczne. W tak zaplanowaną przestrzeń powieściową rzucony zostaje główny 
bohater, Benedykt Gierosławski, syn niedoszłego carobójcy, częściowo zruszczony Po-
lak, absolwent matematyki Imperialnego Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie zaś 
utracjusz i pechowy hazardzista. Interesuje się nim Ministerstwo Zimy, rządowy organ 
odpowiedzialny za kontrolę nowego porządku świata. Gierosławski w zamian za znaczą-
cą gotówkę, wystarczającą na uregulowanie długów, wyrusza na Syberię w poszukiwaniu 
swojego ojca, Filipa. Krążąca po Syberii plotka głosi, że uznany za zaginionego podczas 
wyprawy w miejsce upadku bolidu geolog wciąż żyje – a co więcej, posiada umiejętność 
komunikacji z Lutymi.

Lwią część utworu zajmuje opis podróży koleją transsyberyjską, w czasie której pro-
tagonista odbywa długie rozmowy z innymi pasażerami. Konwersacje te pozwalają czy-
telnikowi zrozumieć prawa rządzące skutym lodem światem oraz ułatwiają orientację 
w zawiłościach trójwartościowej logiki spod znaku szkoły lwowsko-warszawskiej. Wśród 
podróżnych znajduje się także Nikola Tesla, którego do Europy przyciągają nowe możli-
wości technologiczne związane z fenomenami powstałymi po upadku meteorytu. W tym 
miejscu pojawiają się dwa kolejne (po historycznej lokalizacji fabuły) elementy wskazujące 
na steampunkową proweniencję Lodu – pociąg jako maszyna będąca symbolem dziewiętna-
stowiecznego dorobku technologicznego oraz intertekstualnie zapożyczona postać Tesli, 
naukowca, wzbudzającego kontrowersje i poruszającego wyobraźnię swoim niekwestio-
nowanym geniuszem po dziś dzień. Natalia Lemann zwraca uwagę, że w odróżnieniu od 
steampunku anglosaskiego w którym często pojawia się Thomas Edison, polski steampunk 
chętnie wykorzystuje postać Tesli właśnie82. Zapewne nie chodzi tu tylko o doskonale udo-
kumentowane historycznie antagonizmy pomiędzy oboma wynalazcami; równie ważne 
wydaje się, że Tesla wywodził się właśnie ze słowiańskiego, a więc i polskiego, kręgu kul-
turowego, podczas gdy Edison to nieodrodny syn narodu amerykańskiego.

W trzeciej części, której akcja dzieje się już na Syberii – w Irkucku i jego okolicach – 
dochodzi do konfrontacji protagonisty z ojcem. W konsekwencji Benedykt Gierosławski, 
wykorzystując historiozoficzne właściwości logiki lodu, włącza się w przedsięwzięcie, 
które w radykalny sposób może zmienić przebieg „zamrożonej historii”, a tym samym 
odmienić oblicze świata, w tym także Polski.

81 Małgorzata Potent-Ambroziewicz, Od morfy po mech – wariacje na temat człowieczeństwa w prozie Jacka Dukaja, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae” 2017, t. XXXV, nr 1, s. 116.

82 N. Lemann, dz. cyt., s. 138.
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Całościowa analiza praw rządzących Lodem to temat na znacznie obszerniejszą pra-
cę, i to z pewnością monograficzną. Na potrzebny niniejszego artykułu należy zatrzymać 
się na aspekcie dotyczącym dyskursu narodowego i dekonstrukcji narracji niepodległo-
ściowej oraz polskich mitów narodowych. U Dukaja nie ma miejsca  ani na nostalgię re-
konstrukcyjną, ani  refleksyjną. Wydaje się, że cała złożoność alternatywnej rzeczywisto-
ści Lodu ma za zadanie między innymi ukazanie polskich dziewiętnastowiecznych dążeń 
niepodległościowych à rebours.

W konsekwencji zamrożenia historii, powieściowa Polska nie odzyskała niepodległo-
ści w 1918 roku. Nie oznacza to jednak wygaśnięcia wolnościowych tendencji. Dukaj, idąc 
przede wszystkim „pod prąd narodowym resentymentom”83, bezlitośnie dekonstruuje 
mit Józefa Piłsudskiego. Marszałek pojawia się w narracji Lodu jako przywódca Legionu 
Japońskiego: terrorystycznej organizacji, ironicznie nazywanej w utworze „Japończyka-
mi” (a nawet „obdartusami Piłsudskiego”84), sabotującej działania zamrożonego caratu po-
przez wysadzanie w powietrze wojskowych pociągów. Paradygmat romantyczny zgodnie 
z kategorią walenrodyzmu uświęcał akt terrorystyczny, czyniąc bohaterstwem chociaż-
by przeprowadzony przez Ignacego Hryniewieckiego, samobójczy zamach na życie cara 
Aleksandra II.

Dukaj nie poprzestał na uczynieniu z legendarnej postaci Marszałka dowódcy od-
działu terrorystycznego. Podjął on również z perspektywy rzeczywistości alternatywnej 
wątek  konfliktu pomiędzy Piłsudskim a przedwojenną Polską Partią Socjalistyczną (PPS) 
oraz nawiązał do mającego miejsce w 1926 roku przewrotu majowego. Ta ostatnia aluzja 
czyniona jest kilkakrotnie, najbardziej zaś dosadnie w zapośredniczonej ze wspomnień 
Stefana Żeromskiego i włączonej w alternatywną historię scenie:

[Piłsudski – przyp. T.R.] Położył w zamyśleniu kartę, podrapał się w brodę gęstą. Zapakowany w dwa swe-
try grube, zdawał się tęższym i szerszym w barach, przecież w istocie niewielkiej był postury. Mrużył od 
słońca oczy piepielnoszare. Powinien chyba nosić okulary. Pociągnął kartą po wydatnym nosie, mruknął 
coś pod wąsem. […] Przypatrywało mu się otwarcie.
Wtedy spojrzał w charakterystycznym skupieniu-zagniewaniu.
— Założyłem sobie, że jeśli mi ten pasjans wyjdzie, to będę dyktatorem Polski”85.

Trudno o ukazanie Piłsudskiego w bardziej negatywnym świetle. Nie należy przy 
tym sądzić, że celem Dukaja było deprecjonowanie rzeczywistej historii Polski w dobie 
dwudziestolecia, chodziło raczej o wskazanie ciemnych kart tego okresu. Marszałek jako 
postać historyczna bardziej chyba powinien obawiać się obrastania w kolejne warstwy le-
gendy, aniżeli otwartego i prowadzonego bez uprzedzeń dialogu nad jego dziedzictwem.

Pisarz, zwłaszcza w ostatnim rozdziale Lodu, stara się wskazać alternatywę dla ro-
mantycznych w swej genezie wizji niepodległej Polski według Piłsudskiego. Paradygmat 
romantyczny zastępuje duch pozytywizmu ukierunkowany nie na walkę, autokrację czy 
„terroryzm”, lecz na pracę. Dystopia zamrożonej w caracie Rosji ma szanse stać się utopią 
Zjednoczonych Stanów Syberii w dobie odwilży. Zastąpienie dystopijnej wizji utopią to 
także czytelna aluzja do polskiej rzeczywistości, teraz być może jeszcze bardziej spolary-

83 Tamże, s. 87.
84 J. Dukaj, dz. cyt., s. 542.
85 Tamże, s. 883.
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zowanej niż w czasie, kiedy powstawał Lód86.
Osadzenie akcji powieści w konwencji steampunkowej dystopii carskiej Rosji umożli-

wiło także dekonstrukcję innych mitów narodowych. Wspomniane już zostały kluczowe 
dla paradygmatu romantycznego hasła, takie jak Sybir czy katorga-zesłanie. Lód prze-
wartościowuje je87. Syberia z krainy zesłania zmienia się w miejsce jeśli nie wolności, to 
w każdym razie – realizowanej na wielu płaszczyznach – walki o wolność. Zestawiając 
dwa wykreowane przez Dukaja miasta, zamrożoną Warszawę i pełen życia Irkuck, Nata-
lia Lemann pisze: „To tu, na Syberii, miejscu symbolizującym polską gehennę i martyro-
logię, wpisaną w mesjanistyczny mit – tętni prawdziwe serce Polski”88.

Na koniec zaś należy zaznaczyć, że Dukaj nie poprzestaje wyłącznie na demontażu mi-
tów romantycznych. Kontestuje także zupełnie współczesne polskie mity związane z naj-
nowszym historycznie „odzyskaniem niepodległości” po 1989 roku. Zwłaszcza zaś ten, do 
którego współczesne społeczeństwo szczególnie jest przywiązane, czyli mit demokracji.

— Mówi pan o demokracji, jakby byłą ona jakąś idejologią, niosła w sobie jakąś treść, cel, ideał; słyszę 
to wciąż od tutejszych napaleńców marzących o gilotynie dla Batiuszki Caria. A nic bardziej mylnego! 
Demokracja to pusta forma, w której zamarznąć może tysiąc rozmaitych substancyj, i dobrych, i złych. 
Podobnie nóż – […] – sam w sobie nie jest dobry niż zły: możesz pan nim jabłko pokroić, możesz chorego 
zoperować, ale możesz i w burdzie jakiej karczemnej pod żebro komu go wrazić i życie tym nożem odebrać. 
Demokracja ludożerców wyniesie na parlamenty ideje równego podziału trupów. Demokracja miłosier-
nych przegłosuje przebaczenie ludożercom. A demokracja dzieci – wybierze, do czego nakłonią ją dorośli89.

W ostatecznym rozrachunku pisarz nie jest optymistą. Zamrożony XIX wiek oddaje 
w pewien sposób współczesną rzeczywistość narodową i nie pozostawia złudzeń, co do 
natury struktur władzy, wykorzystujących często pojęcia patriotyzmu czy ducha narodo-
wego dla swoich celów. Dystopijny świat Lodu staje się krzywym zwierciadłem współ-
czesności, w którym czytelnik obejrzeć może ogromne fragmenty historii składające się 
na aktualny status quo. Być może fundamentalne pytanie, jakie powinien postawić sobie 
czytelnik brzmi: czy metafora „zamrożonej historii” odnosi się jedynie do rzeczywistości 
fikcjonalnej i czy rzeczywiście jest to tylko fantastyka?

Podsumowanie

Estetyka steampunkowa, powszechnie kojarzona raczej z literaturą popularną i sytuująca 
się w opozycji do literatury pięknej, sugeruje pewien uproszczony, popkulturowy obrazu 
świata. Wiązać się ona może więc – przynajmniej na pozór – z raczej bezrefleksyjnym 
kontestowaniem współczesności.  Może się także wydawać estetyką służącą wyłącznie do-
starczeniu rozrywki. Takie twierdzenia są jednak ogromnym uproszczeniem, zwłaszcza 
jeżeli przyjmiemy tezę o pasażowym charakterze steampunku, który wykorzystuje dzie-
więtnastowieczną stylizację do poruszania zagadnień mających centralne znaczenie dla 
świata ponowoczesnego. W niniejszym artykule posłużono się przykładami polskich este-
tyzacji steampunkowych w narracjach osadzonych geograficznie i historycznie na obszarze 
carskiej Rosji celem wykazania, w jaki sposób w przytoczonych tekstach realizowany jest 

86 Zob. Michał Kłosiński, Ratunkiem jest tylko poezja. Baudrillard – Teoria – Literatura, Warszawa: Instytut Badań Literackich 
PAN 2015, ss. 144–147.

87 N. Lemann, dz. cyt., s. 154.
88 Tamże, s. 374.
89 J. Dukaj, dz. cyt., s. 1028.
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współczesny dyskurs narodowy i patriotyczny, w sposób zasadniczy kształtujący polską 
rzeczywistość XXI wieku.

Kategoria białego steampunku wydaje się być bardzo umowna: wskazywać ma jedynie 
na jeden z obszarów, który ta estetyka eksploruje, i z którego czerpie inspirację. Atrakcyj-
ność Rosji pod względem dyskusji z dziewiętnastowiecznym dyskursem romantycznym 
okazuje się w tym kontekście bezsporna. Jednocześnie celem artykułu pozostaje zainte-
resowanie badaczy problematyką polskiej fantastyki historycznej, lokującej narrację za 
wschodnimi granicami kraju, oraz podkreślenie, z jednej strony, kulturowej bliskości Ro-
sji, z drugiej zaś – jej pociągającej, zwłaszcza z punktu widzenia literatury fantastycznej 
i fantastycznonaukowej, egzotyczności. Idzie to poniekąd wbrew dominującym przeka-
zom medialnym budującym raczej rusofobiczne nastroje90. Nie ma tutaj jednak żadnej 
sprzeczności, gdyż wizerunek współczesnej Rosji budowany jest przez analogię do histo-
rii Związku Radzieckiego, zaś czytelnicze oczekiwania i nostalgiczne resentymenty od-
syłać będą raczej w kierunku Rosji dziewiętnastowiecznej, melancholijnej „Rosji bałała-
jek” – aby użyć określenia Mircei Eliadego91. Stąd też podkreślony w tekście antagonizm 
pomiędzy czerwonym Związkiem Radzieckim i białym Cesarstwem Rosyjskim92. Nie 
należy także zapominać, co powinno wybrzmieć w zakończeniu niniejszych rozważań, 
o niezwykle bogatym dorobku rosyjskiej (a w zasadzie radzieckiej) literatury fantastycz-
nej, który w dużej mierze kształtował pokolenie polskich pisarzy urodzonych w drugiej 
połowie XX wieku, a więc także Jacka Dukaja oraz Andrzeja Pilipiuka.

90 Por. Michał Friedrich, Moskale, bolszewicy, kacapy… O polskiej rusofobii i jej korzeniach, „Nigdy więcej” 2009, nr 17.
91 Mircea Eliade, Symbolizm a psychoanaliza, w: tegoż, Sacrum, mit, historia, przekł. Anna Micińska, Warszawa: Państwowy 

Instytut Wydawniczy 1970, s. 30.
92 Na marginesie należy wspomnieć, że nostalgia za dziewiętnastowiecznym okresem belle epoque to jeden z biegunów współ-

czesnych resentymentów. W literaturach środkowej i wschodniej Europy, zwłaszcza w literaturze rumuńskiej i rosyjskiej, 
znaleźć można przykłady nostalgicznego nawrotu do epoki radzieckiej, retro-komunizmu.
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nieprzetłumaCzona do tej pory na język polski powieść daniela quinna after dachau1 
jest historią alternatywną2 podejmującą kwestię hipotetycznego – w tym przypadku za-
kończonego całkowitym sukcesem – Holokaustu. Powieść tę przywołuje i pobieżnie ana-
lizuje Gavriel Rosenfeld w rozdziale książki The World Hitler Never Made3, zatytułowanym 
Hypothetical Holocaust and the mistrust of memory. Wyjątkowość powieści Quinna polega 
na tym, że nie pokazuje ona zagłady narodu żydowskiego jako żywe, trwające, spełniające 
się do końca horrendum, ale jako wydarzenie, o którym zapomniano4. Ta niewyobrażalna 
wyrwa w pamięci historycznej i kulturowej, zaprzeczająca twierdzeniom i apelom, iż Ho-
lokaust powinien na zawsze pozostać otwartą raną, powoduje, iż After Dachau jest powie-
ścią istotną – szokującą, uruchamiającą tryb lektury afektywnej. Jonathan Webber skoja-
rzył, jak wiadomo, słowo Holokaust z biblijnym tel olam, „określeniem miejsca, którego 
fizyczna przeszłość powinna być na zawsze wymazana5”. O ile jednak Frank Ankersmit, 
w eseju Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, sięga po to pojęciedla uwypuklenia po-
stulatu „nienazywalnych rzeczywistości”, którymi powinien na zawsze Holokaust pozo-
stać – odporny na wszelkie próby intelektualnego zawłaszczenia, bo poddany nostalgicz-
nemu, niemożliwemu do pokonania i zredukowania dystansie, skoro „dyskurs pamięci 
wie, że nie możemy ich przywłaszczyć i że każda próba takiego przywłaszczenia jest 
»niestosowna«6” – o tyle Quinn w powieści After Dachau czyni z Holokaustu rzeczywistą 
i potworną przestrzeń tel olam: miejsca wymazanej pamięci.

Analizowany utwór jest zatem ważkim głosem w dyskusji dotyczącej niebezpieczeń-
stwa „zapominania”, relatywizmu i opisywanej przez Rosenfelda „normalizacji pamięci”. 
Pamięć o Holokauście nigdy nie powinna ulec procesowi „normalizacji”, a na zawsze zo-
stać otwartą, jątrzącą się luką pamięci zbiorowej. Pisząc o anty-pomniku, który „z biegiem 
czasu znika pod ziemią, pozostawiając po sobie puste miejsce, tel olam, które żyje tylko 
w naszej pamięci i w ten sposób domaga się internacjonalizacji jego zasadniczej indeksa-
cji”7, Ankersmit po raz kolejny wykorzystuje koncept tel olam Webbera. After Dachau Quin-
na to z kolei powieść o anty-anty pomniku, będącym pustym miejscem poddanym inten-
sywnemu, intencjonalnemu procesowi kulturowego zapominania. Owo zapomnienie nie 
dotyczy jednak jedynie Shoah, które w tej powieści staje się swego rodzaju synekdochą 
szeroko zakrojonego, spełnionego projektu masowego ludobójstwa, wymierzonego we 
wszelkie nie-białe, nie-aryjskie rasy. Tak oto słowa Ankersmita – „Pamięć o Holocauście 
musi pozostać chorobą, psychiczną dolegliwością, na którą nie możemy przestać cierpieć. 
Powinno tak być nie tylko z powodu zbrodni popełnionych przeciwko Żydom, lecz także 
dlatego, że ludobójstwo na zawsze pozostanie zagrożeniem, które w ludzkiej historii może 
się powtórzyć”8 – nabierają w kontekście powieści Quinna dodatkowej wagi.

1 Daniel Quinn, After Dachau, Hanover: Zoland Books 2001.
2 Nie będę w tym miejscu czyniła szczegółowych ustaleń definicyjnych dotyczących gatunku historii alternatywnych. W tym 

celu odsyłam do swej pracy: Natalia Lemann, Historie alternatywne i steampunk. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019.

3 Gavriel Rosenfeld, The World Hitler Never Made. Alternate History and The Memory of Nazism, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 2005, s. 336–344.

4 Tamże, s. 336.
5 Jonathan Webber, The Future od Auschwitz. Some Personal Reflections, Oxford: The Oxford Centre for Hebrew Jewish Studies, 

1992, s. 3.
6 Frank Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przekł. Andrzej Ajschtet, Andrzej Kubis, Justyna Regulska, w: 

Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. Ewa Domańska, Kraków: Universitas 2004, s. 405–406.
7 F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust, dz. cyt., s. 407–408.
8 Tamże, s. 425.
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Odpominanie i spirytyzm

After Dachau Daniela Quinna to powieść o kulturze i ludziach, którzy przestali cierpieć 
na psychiczną dolegliwość pamięci o Holokauście i wysiłku odpominania9, rozumianym 
w kontekście utworu jako świadomie podjęta praca. Odpominanie polega bowiem na od-
zyskiwaniu treści, o których zapomnieliśmy – pierwszym jego krokiem jest więc przypo-
mnienie sobie o zapomnieniu10. Proces ten poprzedza zatem wyparcie, bądź represyjne 
stłumienie w obrębie pamięci zbiorowej, w efekcie którego następuje głębokie ukrycie 
treści uprzednio pamiętanych.. Wyraźny jest więc związek odpominania z traumą kul-
turową, zaś początek procesu przywracania pamięci wiąże się z pogłębieniem poczucia 
koherentności podmiotu. W powieści Quinna, co wykażę poniżej, mamy do czynienia 
z osobistym procesem rozpoczęcia procesu odpominania i próbą przełożenia go na plan 
pamięci zbiorowej; zmuszeniem całej kultury do odpomnienia Holokaustu (jako symbolu 
ludobójstwa sensu largo), kultury, która uczyniła z niego gest założycielski „pierwotnego 
ojcobójstwa” wpisany w analizowany przez Renè Girarda uniwersalny kulturowo mecha-
nizm kozła ofiarnego, pozbawiony jednak etapu sakralizacji ofiar. Dlatego też, analizu-
jąc powieść After Dachau, migruję pomiędzy ustaleniami memory studies i badaniami nad 
Holokaustem a terminami związanymi z estetyką (afekt), traumą i psychoanalizą (teoria 
macierzy Bracha L. Ettinger, pojęcie transkryptum11).

Na pierwszy rzut oka After Dachau to powieść o dość trywialnej fabule, krążącej wokół 
wiary w reinkarnację i transmigrację dusz. Co więcej, przez mniej więcej połowę utworu 
czytelnik nie wie, że ma do czynienia z historią alternatywną. Quinn świadomie buduje 
rzeczywistość w bardzo dużym stopniu podobną do znanej czytelnikom z autopsji. Akcja 
powieściowych zdarzeń rozgrywa się w roku 1992, ich miejsce przypomina z kolei Stany 
Zjednoczone pod koniec Millenium. Dopiero bardzo wnikliwa lektura – między innymi 
tropienie toponimii – pozwala zauważyć dyskretne sygnały rozdźwięku rzeczywistości 
przedstawionej, a tej aktualnej. Ostatecznie After Dachau okazuje się wyrafinowaną, wie-
lopoziomową historią alternatywną (double-blind-if12).

 Jason Tull, tuż po studiach, angażuje się w prace organizacji We Live Again, zajmu-
jącej się zbieraniem dowodów na reinkarnację. Bohater poszukuje osób, które na skutek 
amnezji, wypadków i innych traumatycznych wydarzeń, „budzą się” jako ktoś inny, nie 
rozpoznając swych dotychczasowych rodzin. W ten sposób młody Tull natrafia na Mal-
lory: piękną, młodą, jasnowłosą i niebieskooką dziewczynę – w efekcie wypadku samo-
chodowego przestaje ona identyfikować się w lustrze jako Mallory i każe mówić na siebie 
Gloria. Mallory/Gloria odrzuca dotychczasową rodzinę, a wszystkich pojawiających się 
w jej otoczeniu, w tym i Jasona, nazywa mordercami, równocześnie jednak prosząc o po-
moc, bo „chce być uratowana”13. Kolejnym problemem jest to, że bohaterka, straciwszy 
zdolność mówienia, posługuje się językiem migowym. Dziewczyna w szoku rzuca oskar-

9 Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red, Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa: Scholar 2014, s. 301–303.
10 Tamże, s. 301.
11 Bracha L. Ettinger, Transkryptum: tropienie śladów pamięci z/w/z myślą o Innym, przekł. Anna Kisiel, „Narracje o Zagładzie”, 

2016 z. 2, s. 103–112.
12 Chwyt double-blind-if polega na tym, że postać ze świata przedstawionego alternatywnej historii wie, że świat, w którym 

żyje nie jest prawdziwy, i widzi, bądź snuje wizje historii znanej ze świata aktualnego. Por. N Lemann, Historie alternatywne 
i steampunk, dz. cyt., s. 375, 425.

13 D. Quinn, After Dachau, dz. cyt, s. 68: „I needed to be rescued”.
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żenia „zabiliście ich wszystkich”14, sugerując że otaczający ją ludzie odmawiają poznania 
prawdy, nie chcą widzieć, tego co się stało15. Zafascynowany nią Jason postanawia rozwi-
kłać zagadkę. Początkowo nie jest w stanie zrozumieć tego, że dziewczyna nie identyfiku-
je się w lustrze z samą sobą, twierdząc, że wygląda zupełnie inaczej.

Okazuje się, że Mallory/Gloria to w rzeczywistości czarnoskóra młoda kobieta, która 
trafiła do świata, w którym mieszkają jedynie biali Aryjczycy. Kiedy odzyskuje ona mowę 
i powoli zaczyna asymilować się z trudem w nowej sytuacji, Jason zabiera ją do należącej 
do jego rodziny szkoły na lekcję historii, by tam dokonać „korekty” jej poglądów. Gloria 
uparcie bowiem wygłasza tezy, uznawane przez bohatera za fałszywe. Tak przedstawia 
ona swoją historię: była czarnoskórą modelką, która na przełomie lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych została zmuszona do zejścia do podziemi Nowego Yorku, gdzie czekała na 
śmierć wraz z innymi czarnoskórymi i nie-białymi Amerykanami. W jej świecie po Wiel-
kiej Wojnie nie nastąpiła II wojna światowa, choć Niemcy dokonali ostatecznej ekster-
minacji Żydów, a następnie doprowadzili do biologicznego wyeliminowania wszystkich 
nie-białych ludzi. USA, sterroryzowane bombą atomową, postanowiły przyłączyć się do 
„oczyszczenia” rasowego i pozbyły się wszystkich Afroamerykanów oraz Indian, począt-
kowo odsyłając ich do Afryki, ostatecznie zaś –mordując. Ta historia jest niemożliwa do 
zaakceptowania przez Jasona, który nie zna terminów „obóz koncentracyjny”, „Holokaust” 
czy „ludobójstwo”. W świecie, w którym Gloria „budzi się” w ciele Mallory mamy bowiem 
wspomniany rok 1992 ery After Dachau, której rokiem rozpoczynającym jest rok 1943 
Anno Domini, kiedy to rozegrała się „bitwa pod Dachau”. W świecie Jasona czasy Glorii 
przynależą do dziedziny historii antycznej i są w takim samym stopniu legendarne, owiane 
tajemnicą, jak wojna trojańska, bitwa pod Termopilami czy pod Verdun16. W świecie przed-
stawionym powieści, aktualnym dla Jasona i innych, w „bitwie pod Dachau” pogromiono 
Żydów, którzy zgodnie z teoriami spiskowymi byli spiriti movens całej historii świata – to 
oni doprowadzili do katastrofy Wielkiej Wojny, oni stali za czarną śmiercią, oni wresz-
cie, dzięki chrześcijaństwu, które było jedynie nową odsłoną judaizmu, wmówili gorszym, 
„skundlonym” (mongrelized) rasom, że są równi białym. Bitwa pod Dachau doprowadziła 
do zakończenia wielowiekowego spisku żydowskiego, zaś bohater tej bitwy, postać na poły 
legendarna – Adolf Hitler, zwany „bohaterem Dachau” – doprowadził do powstania w 11 
roku ery After Dachau (czyli w 1954 Anno Domini) Aryjskiej Rady Narodów, która przyjęła 
rezolucję zmierzającą do oczyszczenia świata z wszystkich Aryjczyków. Ponieważ jednak 
miało to miejsce niemal 2000 lat przed narodzinami Jasona, szczegóły owego epokowego 
wydarzenia pokryte są patyną i mają status legendarnych, niespecjalnie interesujących dla 
współczesnych Jasonowi ludzi. Mówi się więc o antycznych czasach, kiedy „zniknęli nie 
Aryjczycy [non-Aryan dissapeared]”17, choć nie wiadomo dokładnie, kiedy i jak się to stało. 
Szerzone przez Glorię/Mallory idee o ludobójstwie uznane zostają za „dziwaczne [bizzare 
idea!]”18, zaś owa lekcja historii ma „wyleczyć” dziewczynę z jej obłędu. Ponieważ zaś Jason 
jest nią wyraźnie zafascynowany (wkrótce zresztą rodzi się między nimi uczucie), godzi 
się na szaloną wyprawę, jaką proponuje mu Gloria. Udają się do podziemi współczesnego 

14 Tamże, s. 83.
15 Tamże, s. 84.
16 Tamże, s. 119.
17 Tamże, s. 125.
18 Tamże, s. 119.
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Nowego Yorku (tu pojawia się motyw miasta-palimpsestu), gdzie dziewczyna pokazuje mu 
kanały, w których ukrywała się wraz z innymi czarnoskórymi, a następnie prowadzi go 
nimi do spowitej w ciemnościach biblioteki, leżącej głęboko pod powierzchnią współcze-
snego miasta. Tam pokazuje mężczyźnie swoje zdjęcia.

Gloria była znaną modelką i miała malarskie aspiracje artystyczne. Dopiero kontakt 
z materialnymi śladami pogrzebanej przeszłości (zdjęcia, obrazy, albumy pokazujące nie-
-białych ludzi, pamiątki i przedmioty codziennego użytku, ukrywane przez czekających 
w kanałach na śmierć nie-białych) skłania Jasona do dania wiary opowieści Glorii/Mallo-
ry. Po opuszczeniu podziemi Nowego Yorku przechodzi on przemianę wewnętrzną. Owo 
zejście do podziemi, swoista nykeja i śmierć symboliczna na skutek kontaktu z wypartą, 
odrzuconą kulturowo prawdą o „mordzie założycielskim” współczesnego mu białego 
świata sprawiają, że chłopak chce wypowiedzieć to, czego się dowiedział. Egzystencja 
w „aryjskim raju”, świecie całkowicie pozbawionym impulsu kreatywności i postępu tech-
nicznego (czytelne nawiązanie do historii Elojów i Morloków z Wehikułu czasu Herberta 
George’a Wellsa) staje się dla niego nie do wytrzymania. Postanawia więc ujawnić prawdę, 
której jednak nikt nie chce znać, a co więcej – nie daje jej po prostu wiary. Jason załamuje 
się faktem, że „nikt o to nie dba! [no one cares!]”. Organizuje więc wystawę wydobytych 
z podziemi obrazów, przedstawiających Mallory i innych czarnoskórych, przypomina-
jąc w ten sposób historię ludobójstwa. Odnosi pewien sukces – galeria zostaje bowiem 
w nocy zdemolowana. Jason wie, że jest to wyraźny dowód na to, że ktoś pamięta i boi się 
ujawnienia prawdy. W zakończeniu powieści jego wuj przesyła mu wygrzebany w jednym 
z antykwariatów Dziennik Anny Frank…

Trauma i katharsis w cieniu odpominania

Powieść Quinna można analizować na kilku poziomach. Pisarz fabularyzuje bowiem 
w sposób ekstremalny wiele wątków podejmowanych przez badaczy Shoah, takich jak 
niedowierzanie, eugenika, trauma, wyparcie, niesamowitość, blizna czy afektywność obra-
zów Holokaustu. After Dachau jest więc doskonałym dowodem na to, że – wbrew obawom 
wielu historyków – fabularyzacja Zagłady w gatunkach literatury popularnej powinna być 
odbierana nie jako zagrożenie, a możliwość wniesienia ożywczego powiewu do w miarę 
zestalonego dyskursu. Wielu badaczy uznaje figuratywny, podejrzany moralnie „nadmiar” 
powieści fabularnych o Holokauście za istotne niebezpieczeństwo wobec statusu kategorii 
prawdy i etycznej odpowiedzialności. After Dachau zdecydowanie przekracza zasady „Holo-
caustowego decorum”19 w kierunku subwersywnego, afektywnego oddziaływania na czytel-
nika, bo etyczna siła tego utworu, podobnie jak innych historii alternatywnych o Zagładzie, 
„polega między innymi na subwersywnej demistyfikacji kulturowych i zbiorowych wyobra-
żeń na temat przeszłości”20, falsyfikując przy okazji „zachodni mit historii” jako nauki stano-
wiącej gwarant prawdy, sensu i znaczenia. Cytowany powyżej Bartosz Dąbrowski postrzega 
przynależące do literatury popularnej powieści o Holokauście, w tym historie alternatywne, 
jako nośnik „psychospołecznej rewolty”, która „może (lecz nie musi) posiadać terapeutyczną 
właściwość charakterystyczną dla psychoanalitycznego mechanizmu przepracowania”21.

19 Bartosz Dąbrowski, Zagłada, postmodernizm, kanon i literatura popularna, „Narracje o Zagładzie”, 2015, nr 1, s. 33.
20 Tamże, s. 37.
21 Tamże, s. 39.
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Zawarte w powieści Daniela Quinna dwa kluczowe wątki –wypartej pamięci o Za-
gładzie i wspartej ewolucyjnymi argumentami teorii stworzenia czystego rasowo aryj-
skiego społeczeństwa – doskonale wpisują się w rasowe i eugeniczne projekty III Rzeszy, 
a ponadto pozwalają spojrzeć na Holokaust posługując się kategorią synekdochy (pars pro 
toto). W tej optyce Shoah okazuje się najbardziej ekstremalnym przykładem ludobójstwa. 
Jak wspomniano wcześniej, Ankersmit uznał, że pamięć o Holokauście powinna przy-
pominać, iż jest ono realnym zagrożeniem22. W świecie przedstawionym After Dachau 
doprowadzono zaś do stworzenia nowego gatunku człowieka, idealnego Aryjczyka, zwa-
nego tutaj – dla odróżnienia od zamieszkujących Ziemię przed erą Dachau nieczystych 
rasowo homo sapiens – mianem homo sapiens sapiens. Kitty Millet postrzega Holokaust 
przez pryzmat ideologii czystości rasowej, spajającej mentalnie ideologię III Rzeszy z hi-
storią niemieckiego kolonializmu, między innymi kwestią rzezi ludów Herero i Namaqua, 
uznając to, co stało się w XIX wieku w Namibii, za „zbrodnię prekursorską”23. Badaczka 
widzi więc w Holokauście nazistowski, a wcześniej niemiecki i wdrożony w Afryce pro-
jekt ewolucyjnego oczyszczenia rasy ludzkiej.

Millet zestawia z jednej strony historię eksterminacji niektórych gatunków zwierząt 
w warszawskim zoo, zleconą przez kierującego nim w czasie II wojny światowej dyrek-
tora Lutza Hecka, z drugiej zaś – nazistowskich prób wskrzeszenia wymarłych gatunków, 
które zdaniem ideologów nazizmu i pangermanizu miały swym istnieniem przyczynić się 
ożywienia instynktu „prawdziwej aryjskości”. Heckowi przyświecała idea „krwi i ziemi”, 
przejawiająca się w próbach usuwania z danego terytorium tego, co biologicznie niepożą-
dane. Tym samym Heck i inni ideologowie nazizmu wpisali Holokaust w kategorie ewo-
lucyjnej konieczności. Porządek fantazmatyczny ideologii rasowej zostaje więc oparty na 
połączeniu imperatywu ewolucyjnego, stricte biologicznego „oczyszczenia” gatunku czło-
wieka z niebezpieczeństwa łączenia ras oraz idei społeczno-gospodarczych o koniecz-
ności usunięcia Żydów – rasy nietworzącej własnej kultury, a zagrażającej porządkowi 
ustanowionemu przez Aryjczyków. Żydów sytuowano na marginesie czy wręcz poza 
marginesami gatunku homo sapiens – jako przynależący do królestwa zwierząt winni być 
traktowani jak inne gatunki fauny, nie zaś ludzie24.

Phillippe Lacoue-Labarthe uznał Shoah za element usiłowania ustanowienia przez 
nazistów cezury w procesie historycznym25. Chodziło o wyprodukowania nowego społe-
czeństwa, wspólnoty wolnej od Żydów. W perspektywie badacza Auschwitz było swego 
rodzaju katharsis, powodowało bowiem pożądany, zdaniem ideologów nazistowskich, 
impuls oczyszczenia gatunku ludzkiego.

Daniel Quinn, tworząc w swej powieści „aryjski raj”, pozwala spełnić się tej wywie-
dzionej z myśli nazistów eugenicznej utopii. Łącząc zaś ludobójstwo Żydów z wyelimino-
waniem wszelkich „gorszych”, zdegenerowanych, „skundlonych” ras, powołuje się niejako 
na ową „zbrodnię założycielską” z Namibii, dostrzegając procesualność projektów euge-
nicznych. Stworzenie zaś nowego gatunku człowieka, owego homo sapiens sapiens, staje się 
ukoronowaniem marzeń ideologów czystości rasowej, rozpoczętych w świecie aktualnym 

22 F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust, dz. cyt., s. 425.
23 Kitty Millet, Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holocaustu z historią niemieckiego kolonializmu, przekł. Monika Żółkoś, 

„Narracje o Zagładzie” 2016, z. 2, s. 259.
24 Tamże, s. 253.
25 Philippe Lacoue-Labarthe, La fiction du politique: Heidegger, l`art. Et la politique, Paris: Editeur Christian Bourgois 1988.
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w Afryce i w Auschwitz. After Dachau hiperbolizuje więc nazistowską ideologię, pozwala-
jąc zaistnieć w pełni owemu katharsis. Ponieważ jednak taka zbrodnia musi zostać usta-
nowiona również w porządku symbolicznym uniwersalnego mechanizmu kulturowego 
kozła ofiarnego, dwa tysiące lat po bitwie pod Dachau, do głosu dochodzi porządek samo-
usprawiedliwienia się (zbrodnie żydowskie i tryumf bitwy pod Dachau) oraz w pełni udane 
wyparcie dokonanego ludobójstwa(nie-Aryjczycy zniknęli, zaś Dachau to pole bitwy, a nie 
obóz koncentracyjny). Porządek symboliczny zatryumfował i przepracował pamięć kultu-
rową, całkowicie zacierając faktycznie dokonaną zbrodnię. Mallory/Gloria ma więc rację, 
zestawiając fonetycznie słowo „nazi” ze sformułowaniem „not-see”26. W świecie przedsta-
wionym utworu Holokaust uległ całkowitemu kulturowemu zatarciu, dlatego też Jason 
Tull, poznając ukrytą prawdę, przechodzi proces traumatycznego odpominania – najpierw 
indywidualnego, następnie kolektywnego, gdy próbuje „zainfekować” ową traumą prze-
szłości oraz traumą odpominania całe społeczeństwo, chcąc by zostało ono „poruszone”.

Afekt, poruszenie i transkryptum, czyli „kogoś to obchodzi!”

Słowo „poruszenie” prowadzi do kolejnego wykorzystywanego przez Quinna w After 
Dachau konceptu teoretycznego, a mianowicie afektu. Kategoria ta pozwala zanalizować 
sprawczość dzieła sztuki, zwłaszcza w dziele – jak to się dzieje u Quinna – w którym afekt 
fabularyzowany jest na wiele sposobów. Po pierwsze „poruszeni” są czytelnicy powieści 
– „niedowierzaniem” w obraz w świecie przedstawionym, który zapomniał o Holokau-
ście oraz w sam świat przedstawiony „wyobcowujący” czytelników. Hayden White przy-
pomina, że niedowierzanie lokuje się dość blisko psychoanalitycznej kategorii wyparcia, 
czyli zdaniem Zygmunta Freuda „zaprzeczenia nieobecności27”. Procesualność niedowie-
rzania/wyobcowania lektury tej powieści jest zatem zduplikowana i zintensyfikowana 
w lustrzanym odbiciu procesu mentalnego, jaki przechodzi Jason: począwszy od wyparcia, 
a skończywszy na odpominaniu. Proces ten jest w jego przypadku wydatnie wspomaga-
ny afektywnym poruszeniem w kontakcie z dziełami sztuki: napotkanymi w podziemnej 
bibliotece obrazami, fotografiami i książkami. Niedowierzanie towarzyszące mu podczas 
opowieści Mallory/Glorii przekształca się w traumę spotkania twarzą w twarz ze ślada-
mi wypartej przeszłości, zapośredniczonej przez dzieło sztuki. Mieke Bal pisze o tym, 
że w pewnych przypadkach „obrazy nas niepokoją”, a w efekcie owego kłopotu percep-
cyjnego i poznawczego rodzi się afekt oraz troska28. Obrazy-afekty są istotne, ponieważ 
„podobnie jak zbliżenie [close-up] którego formę często przyjmują, powstrzymują czas li-
nearny”29. W przypadku oglądanych przez Jasona fotografii chodzi w większym stopniu 
o przerwanie czy przebicie się poza mit ustanowiony w pamięci kulturowej świata przed-
stawionego, aniżeli o powstrzymanie czasu linearnego. Oglądane fotografie po Spinoz-
jańsku „pobudzają”30 bohatera do traumatycznego oswojenia rzeczywistości i rozpoczęcia 
procesu odpominania. Ów proces jest traumatyczny, bo odwraca ufundowany w świecie 

26 D. Quinn, After Dachau, dz. cyt., s. 130.
27 Hayden White, Prawda historyczna, wyobcowanie i niedowierzanie, w: Przeszłość praktyczna, red. E. Domańska, Universitas, 

Kraków 2014, s. 204.
28 Mieke Bal, Afekt jako siła kulturowa, przeł. Anna Turczyn w: Historie afektywne i polityki pamięci, red Elżbieta Wichrowska, 

Anna Szczepan-Wojnarska, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015, s. 36, 41.
29 Tamże.
30 Monika Glosowitz, Estetyka afektywna. Zarys metodologii badań literackich, w: Historie afektywne i polityki pamięci, dz. cyt., s. 52.
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przedstawionym powieści proces zakłamywania rzeczywistości, ufundowany na przy-
wołanym powyżej katartycznym z kolei procesie oczyszczenia rasy ludzkiej. Co ciekawe, 
zdaniem Freuda „trauma” i katharsis to terminy przeciwstawne. Katharsis jest terminem 
„wilgotnym” i nawiązuje do oczyszczenia rany z dokuczliwego, obcego płynu, „trauma” zaś 
to termin „suchy”, odsyłający do zranienia i blizny31. W przypadku kategorii pierwszej pa-
togen zostaje usunięty i nie pozostawia śladu (vide udane zatarcie pamięci o Holokauście), 
druga zaś – rodzi bliznę, która na zawsze pozostaje widoczna32. Można zatem powiedzieć, 
że przejście od katharsis do traumy polega na ponownym otwarciu rany, stworzeniu zadry.

Jacques Lacan postrzegał traumę jako wydarzenie konfrontujące psyche z tym, co 
rzeczywiste33. Trauma definiowana jest dalej przez psychoanalityka jako „skarb rzeczy-
wistości”. „Pierwotnie niechciane” okazuje się być doświadczeniem najważniejszym, ma-
jącym moc porównywalną z objawieniem religijnym. Jason, organizując wystawę dzieł 
sztuki przypominającej o odrzuconej historii, otwiera symbolicznie rany, rozpoczyna-
jąc proces przejścia od przeżytego przez jego cywilizację katharsis eugenicznej utopii, 
do traumy uświadomienia sobie „zbrodni fundacyjnych” systemu. Zdemolowanie galerii 
jest dowodem, iż proces ten się zaczął rozpoczął – dlatego właśnie bohater wypowiada 
słowa „wreszcie komuś zależy!”. Kolejnym etapem zmuszenia społeczeństwa do wejścia 
w proces traumatycznego leczenia zapomnienia ma być przed-stawienie mu współcze-
snych kategorii świadectwa (testimony), których przykładem jest Dziennik Anny Frank. To 
zmuszenie do stanięcia naprzeciw traumy, przechodzi w powieści Daniela Quinna z wy-
miaru podmiotowego do społecznego otwarcia perfekcyjnie zagojonych ran, prowadząc 
nas do psychoanalitycznej kategorii macierzy, sformułowanej przez Brachę L. Ettinger34. 
Kategoria ta, zdaniem Anny Kisiel, „pozwala spojrzeć na traumę nie jak na wydarzenie 
odosobnione – od dotkniętego nią podmiotu – ale na współdzielone i nie-pojedyncze, 
wychodzące poza granice Ja oraz zakorzenione w (binarnym) języku”35.

Pojęcie macierzy i transkryptum Brachy L. Ettinger są niesłychanie złożone. Mimo to 
pozwalają na poszerzenie:

[…] zakresu założycielskich traum podmiotowości rozpoznanych w psychoanalizie […] poprzez zidenty-
fikowanie w ludzkiej podmiotowości pierwotnego poczucia stawania się uczłowieczonym [humanized] by-
tem, który od najwcześniejszych odczuć i doznań (estetycznych) jest współ-powstawaniem ze współinnym 
w długotrwałej i – co istotne – późnej przedporodowej-przedmacierzyńskiej łączności36.

Szczególnie warty podkreślenia jest tutaj postulat „poczucia stawania się uczłowie-
czonym” bytem na skutek doznań estetycznych. W świecie przedstawionym After Dachau 
wymiar „uczłowieczania” ma nastąpić poprzez zderzenie trwających w permanentnym 
wyparciu przedstawicieli aryjskiego człowieka – homo sapiens sapiens – który dopiero po-
przez traumatyczne rozdrapanie zagojonej, choć nieświadomie nabytej, rany kulturowej, 

31 Por. Zygmunt Freud, Josef Brauer, Studia nad histerią, przeł. Robert Reszke, Warszawa 2008
32 Za: A. Margalit, Emocje przypomniane, w: Historie afektywne i polityki pamięci, dz. cyt., s. 79.
33 Jacques Lacan, The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960. The Seminar VII, wyd. Jacques-Alain Millet, przekł. Denis Porter, 

London: W. W. Norton & Company 1999. Por. Agata Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Dru-
gie” 2004, nr 5, ss. 23–34.

34 B. L. Ettinger, Transkryptum, dz. cyt.
35 A. Kisiel, Uraz – bliskość – nie-pamięć. Psychoanalityczny dyskurs traumy od Freuda do Ettinger, „Narracje o Zagładzie” 2016, 

nr 2, s. 115.
36 Griselda Pollock, Introduction: Trauma and Artworking, w: Taż, After-affects/ After Images. Trauma and Aesthetics Transformation 

in the Virtual Feminist Museum, Manchester: Manchester University Press 2013, s. 4. Cyt. za: A. Kisiel, Uraz, dz. cyt., s. 125.



123After Dachau Daniela QuinnaCompendium

ma stać się ponownie człowiekiem, homo sapiens. Powołując się na teorię krypty sformu-
łowaną przez Marię Török i Nicolasa Abrahama – „mentalnej skrytki – krypty – efektu 
traumatycznej utraty pamięci”37 – Ettinger twierdzi, że dopóki rzeczona krypta „nie ru-
nie, nie będzie ani melancholii, ani procesu żałoby, nie będzie pamięci ani zapomnienia. 
Zatem każde zakry(p)te wydarzenie przenika przez nie-miejsce Rzeczy o tyle, o ile tkwi 
w wyparciu przypominającym wyparcie pierwotne”38. Referując koncept transkryptum, 
badaczka pisze dalej:

Ja muszę rozpoznać coś dla mojego/moich nie-Ja, co nigdy nie zostało poznane ani przez moje nie-Ja, ani 
przeze mnie. Ja musze przypomnieć sobie to, czego nigdy nie było mi dane zapomnieć, a także odnaleźć 
w sobie ślady pamięci, której nie było mi dane nosić, i która nigdy nie została utracona39.

Powyższy cytat zdaje się doskonale opisywać sytuację, w jakiej znalazł się głów-
ny bohater powieści After Dachau. Ettinger proponuje tu użycie pojęcia transkryptum, 
czyli „sztukobiektu czy sztukwydarzenia, sztukdziałania czy sztukmetody, ucieleśniają-
cej transkrypcję traumy i wzajemne-inskrypcje jej śladów”, dodając, że „przepracowanie 
przez dzieło sztuki amnezji świata do pamięci staje się transkryptoamnezją; wynosze-
niem ukrytej pamięci świata z zewnątrz wraz-z-wewnątrz40”. W efekcie tych procesów 
uruchamia się „spojrzenie macierzowe”, które badaczka definiuje następująco: „zawsze 
łączące-w-oddzielaniu z Innym i od Innego, działa za pomocą zwrotów i podłączeń 
granicznych, pozostawiając ślady pamięci41”. Wreszcie, Ettinger mówi, że transkryptum 
„przekazuje niezapomniane wspomnienie niepamięci”, będąc „okazją, „by to spowite wła-
sną amnezją wspomnienie ujawniło się”42. Sztukobiekty (oglądane przez Jasona material-
ne świadectwa istnienia innych ludzkich ras) stają się w jego praktyce „leczenia” społe-
czeństwa, poprzez fundowanie nie-swojej traumy, sztukmetodą (organizacja wystawy), 
pozwalającą na uleczenie chorego społeczeństwa „aryjskiego raju” z wyparcia dokonanej 
przez niego Zagłady.

Teoria macierzy Ettinger, tworząca model podmiotowości oparty na stawianiu-się-z, 
na otwarciu jednostek na empatyczną komunikację z Innym oraz formę i metodę trans-
misji śladów nie-swoich traum i doświadczeń, współodczuwania z Innymi i w ich imie-
niu, wydaje mi się idealnym teoretycznym konceptem dla zrozumienia mechanizmu wy-
woływania procesu odpominania nie-swoich, nigdy-nie-przeżytych traum; mechanizmu 
zapośredniczanego przez afektywne poruszenie dziełem sztuki. Ponieważ badaczka jest 
potomkinią polskich Żydów i ocalałych z Holokaustu, odwołanie do jej teorii w kontek-
ście powieści Daniela Quinna After Dachau wydaje mi się etycznie i moralnie odpowie-
dzialne. Utwór ten stanowi bowiem swoistą jeremiadę niebezpieczeństwa utraty pamięci 
o Zagładzie. Jest on, jak zaznaczałam powyżej, wielopoziomowym przykładem chwytu 
double-blind-if. Historia świata przedstawionego jest (i równocześnie nie jest) przyległa 
do historii aktualnej. Perfekcyjnie zaplanowany i zrealizowany Holokaust, obejmujący 
nie tylko Żydów, ale wszystkich nie-białych, okazuje się całkowicie zapomniany. Histo-

37 B. L. Ettinger, Transkryptum, dz. cyt., s. 104.
38 Tamże.
39 Tamże, s. 105.
40 Tamże, s. 107.
41 Tamże, s. 108.
42 Tamże, s. 108–109.
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ria Mallory/Glorii, mimo że opowiadająca o czasach Zagłady, nie jest tożsama z historią 
rzeczywistego świata. Efekt „podwójnie ślepej historii alternatywnej” Quinn uzyskał po-
przez sprzęgnięcie historii alternatywnej z powieścią o trywialnym, jak mogłoby się wy-
dawać, temacie spirytyzmu. Mallory/Gloria nie potrafi odnaleźć się w świecie „aryjskiego 
raju”, świat Jasona jest dla niej obcy; dla Tulla z kolei początkowo obcy jest świat wyłania-
jący się z opowieści reinkarnowanej modelki z XX wieku. Dla czytelnika zaś obcy i chory 
okazuje się świat przedstawiony After Dachau. To właśnie efekt zmultiplikowanej obcości 
wzbudza w czytelniku afektywne poruszenie, będące nie tylko jednym z wątków tej po-
wieści, ale i podstawowym chwytem lektury towarzyszącej odbiorcy. Holokaust po raz 
kolejny okazuje się wiecznie jątrzącą się raną, która nie może zostać zagojona – w świe-
cie przedstawionym After Dachau Shoah to tel-olam; pustka, która nigdy nie powinna się 
przydarzyć pamięci kulturowej i człowieczeństwu.
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w rozmowaCh osvalda ferrariego z jorge luisem borgesem pada stwierdzenie, że 
„pisarz powinien stać się anachroniczny, czyli obrócić się przeciw czasowi”1. Nie powi-
nien więc silić się na bycie autorem nowoczesnym – nie jest nim bowiem, podlegając 
w sposób naturalny sprawom i ideom jemu współczesnym. Jeśli zaś pisarz (a szerzej pa-
trząc artysta) chce wykraczać w swojej twórczości poza to, co obecnie dominujące, a więc 
w jakimś sensie poza to, co „oczywiste”, powinien być – w głębokim tego słowa znaczeniu 
– anachroniczny (a nie nowoczesny), a więc „obrócony przeciw czasowi”. Borges dodaje:

Sztuka i literatura […] powinny spróbować uwolnić się od czasu. Wielokrotnie mówiono mi, że sztuka 
zależy od polityki czy historii. Nie, ja myślę, że to wcale nie jest prawda. […] Cóż, Whistler, słynny malarz 
amerykański, […] powiedział: „Art happens” – sztuka się zdarza, sztuka się przytrafia, to znaczy, że sztu-
ka… jest małym cudem2.

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej takim „małym cudem” były tytuły komiksowe, któ-
rych autorzy – zgodnie z tym, co postulował Borges – przyjęli postawę artystów anachro-
nicznych. Oznaczało to próbę wyjścia poza dominujący, socjalistyczny dyskurs ideolo-
giczny i jednocześnie poza przypisaną komiksowi funkcję propagandowo-wychowawczą.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w czasach PRL-u oficjalna polityka pań-
stwa, z którą strukturalnie sprzężona była polityka kulturalna3,wytwarzała nie tylko 
oczywiste i obowiązujące obywateli wizje teraźniejszości, ale i przeszłości, bardzo często 
przeszłości historycznej. Czyniono tak po to, aby przyjęta wersja historii legitymizowała 
rządy narzucone Polakom po II wojnie światowej. Z odpowiednio spreparowanej opo-
wieści o przeszłości (zwłaszcza tej dotyczącej II wojny światowej) płynęła wiedza o tym, 
jaka powinna być obiektywna (a więc w tym wypadku odgórnie narzucona) prawda 
o teraźniejszości. W ten wysiłek tłumaczenia obywatelom współczesności, poprzez od-
powiednie według rządzących pojmowanie historii, zaangażowana była również kultura 
popularna, w tym komiks. W swoich planach partyjni decydenci nie przewidzieli jednak 
tego, że niejako na styku narzucanych oraz transmitowanych narracji i praktyki tworze-
nia popularnych tekstów kultury (takich jak komiksy właśnie) jak również w oddolnym 
procesie ich recepcji, może pojawić się nowa przestrzeń zaangażowania. Nie w ideologię, 
ale w wyobraźnię – zmaterializowaną w postaci opowieści, które można określić jako al-
ternatywne w stosunku do narracji nacechowanych ideologicznie, kreślących propagan-
dowe obrazy przeszłości. Takimi opowieściami były właśnie niektóre ówczesne komiksy 
(m.in. seria komiksowe z końca lat 60., jak Podziemny Front czy Kapitan Żbik).

Prezentowany artykuł jest próbą przedstawienia powieści graficznych, które powsta-
ły w procesie tego nieoczywistego4 „obracania się przeciw czasowi” twórców i odbiorców 

1 Jorge Luis Borges, Osvaldo Ferrari, W dialogu, t. 1, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2007, s. 32.
2 Tamże, s. 34.
3 Problematyce instrumentalizacji historyjek obrazkowych i komiksów w PRL-u wiele miejsca poświęcił w swoich pracach 

naukowych Adam Rusek. Zob. Adam Rusek, Od rozrywki do ideowego zaangażowania: komiksowa rzeczywistość w Polsce w la-
tach 1939–1955, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2011; tegoż, Od Szalonego Grzesia do Jeża Jerzego. 80 lat cyklicznych histo-
ryjek obrazkowych w Polsce, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009; tegoż, Krótki kurs polityczny komiksu polskiego, w: Forum 
Czytelnicze. Książka – prasa – video, red. Ewa Piotrkiewicz-Karmowska, Warszawa: KTC 1995, ss. 27–37; tegoż, Leksykon 
polskich bohaterów i seriali komiksowych, Poznań: Fundacja Tranzyt/CENTRALA Central Europe Comics art. 2010. Zob. też: 
Janusz Dunin, Prolegomena do „komiksologii”, „Literatura Ludowa” 1972, nr 6, ss. 3–17. W kontekście analiz twórczości pol-
skiego twórcy komiksowego tematyka znalazła rozwinięcie w monografii komiksowej twórczości Jerzego Wróblewskie-
go: Marcin Jaworski, Urodzony, żeby rysować. Twórczość komiksowa Jerzego Wróblewskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015.

4 Był to proces nieoczywisty, biorąc pod uwagę propagandowo-wychowawcze cele, jakie stawiali sobie partyjni decydenci, 
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komiksów w okresie PRL-u. Dzięki temu młodzi czytelnicy mieli możliwość swoistej dy-
wersyfikacji jednowymiarowych obrazów rzeczywistości transmitowanych w codziennych 
przekazach medialnych i edukacyjnych, a także wzbogacenia ich o elementy wyobraźni i do-
świadczenia bezinteresownej radości czytelniczej. Innymi słowy, komiksy, o których mowa 
pozwalały wykraczać twórcom i odbiorcom poza przyjęty (ideologiczno-wychowawczy) 
model narracji komiksowych ku nieskrępowanej grze wyobraźni. Tego rodzaju opowieści 
nie stanowiły, rzecz jasna, żadnej alternatywy politycznej dla oficjalnej ideologii. Poszerzały 
natomiast spectrum rzeczywistości nieobjętej presją ideologiczną. Jak powiedziano, była to 
przede wszystkim przestrzeń imaginacyjna osadzona w innym czasie i przestrzeni.

Zanim przedstawiony zostanie kulturotwórczy potencjał tego komiksowego kontr-
-świata, warto najpierw przybliżyć status komiksu w PRL-u. Miał on bowiem zasadnicze 
znaczenie dla zadań przypisywanych temu wytworowi kultury popularnej. Zaprezen-
towanie wytycznych, jakie mu stawiano należy uznać kwestię szczególnie ważną m.in. 
dlatego, że dopiero ich analiza ujawni nieoczywistość tego osobliwego zdarzenia, jakim 
było powstanie w tak zaprojektowanej rzeczywistości społeczno-politycznej opowieści 
ignorujących oficjalne narracje i poszerzających jej zakres o elementy wyobraźni.

Status komiksu w PRL-u i mechanizmy jego instrumentalizacji

Status społeczny komiksu w Polsce po II wojnie światowej był bardzo niski – wynika-
ło to ze skrajnie instrumentalnego traktowania kultury popularnej przez władze PRL-u. 
Najogólniej mówiąc, miała ona za zadanie transmitować w formach masowego odbioru 
oficjalne historyczne narracje tak, aby mogły zostać one przyswajane przez dzieci i mło-
dzież. Tak daleko idące ideologiczne wykorzystywanie powieści graficznej było w Polsce 
czymś nowym. Przez cały okres międzywojnia jego znaczenie i funkcje nie odbiegały od 
tych, jakie przypisywano tego rodzaju tekstom kultury popularnej w innych krajach5. Był 
więc komiks przede wszystkim nieskomplikowaną, komercyjną rozrywką przeznaczoną 
dla masowego czytelnika gazet codziennych i wyspecjalizowanych magazynów wzoro-
wanych na periodykach amerykańskich. Oczywiście w polskich komiksach i historyjkach 
obrazkowych6 występowały treści o charakterze społecznym, politycznym, a nawet pro-
pagandowym, ale ich nasycenie takimi komunikatami było porównywalne do standardów 
znanych z innych krajów. Komiks rozwijał się więc analogicznie, jak na Zachodzie, stając 
się jednym z tekstów kultury masowej, a polscy czytelnicy doczekali się nawet pierwszego 
dzieła „klasycznego”. Chodzi oczywiście o 120 przygód Koziołka Matołka Mariana Walenty-
nowicza i Kornela Makuszyńskiego7.

Instrumentalizacja ideologiczna komiksu po raz pierwszy dobitnie zaznaczyła się 
w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej8. Niemieckie władze okupacyjne wykorzystywa-

dając zgodę na drukowanie „podejrzanych ideologicznie” komiksów.
5 Zob. Adam Rusek, Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919–1939, Warszawa: Biblioteka 

Narodowa 2001.
6 Zasadnicza różnica występująca pomiędzy komiksami a historyjkami obrazkowymi polega na tym, że komiksy opatrzone 

są dymkami komiksowymi z tekstem, wkomponowanymi w kadr. W historyjkach obrazkowych natomiast tekst umiesz-
czany jest poniżej obrazka i często bywa wierszowany. Przez długi czas, nawet w okresie powojennym, w Polsce bardziej 
popularne wśród publiczności były historyjki obrazkowe niż komiksy.

7 Pierwsze wydanie tego do dziś niezwykle popularnego dzieła datuje się na 1932 rok.
8 Adam Rusek, Od rozrywki do ideowego zaangażowania, dz. cyt., ss. 11–22. Por.: Marcin Jaworski, Urodzony, żeby rysować, dz. 

cyt., ss. 51–70.
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ły istniejące za ich przyzwoleniem wydawnictwa i prasę jako przekaźnik dla prymitywnej 
i agresywnej propagandy – w tym także antysemickiej. Należy podkreślić, że totalitarne 
państwo traktowało popularne media całkowicie przedmiotowo. Tym samym określono 
nie tylko sposób funkcjonowania komiksów, ale i ustanowiono ogólną zasadę ich wystę-
powania. Mogły one pojawić się przestrzeni publicznej tylko wtedy, gdy służyło to okre-
ślonym celom propagandowym9. W taką fatalną tradycję będzie wpisywać się – oczywiście 
operując inną poetyką propagandy – władza komunistyczna, szczególnie w najmroczniej-
szym okresie jej panowania w Polsce, czyli w czasach stalinowskich. Ponieważ nie jest ce-
lem niniejszej analizy wnikliwe badanie historii komiksu powojennego, należy zwrócić 
uwagę w tym miejscu jedynie na kwestie kluczowe w kontekście omawianej problematyki 
statusu powieści graficznej i praktyki jej ideologicznego wykorzystywania.

Po pierwsze trzeba więc wskazać na sam mechanizm instrumentalizacji, polegający 
na tym, że każda zmiana w polityce państwa generowała przeobrażenia również w zakre-
sie polityki kulturalnej. Te zmiany zaś znajdowały odzwierciedlenie w zadaniach przy-
pisywanych kulturze popularnej, w tym komiksowi. Chronologicznie rzecz ujmując, po 
względnie liberalnym (przynajmniej w sferze kultury) okresie lat 1944–1948, czyli po 
„rewolucji łagodnej”10, kiedy komiksy i historyjki obrazkowe były oficjalnie drukowane 
w prasie, nastały czasy, gdy stały się one przedmiotem zajadłej krytyki ideologicznej11. 
W okresie stalinowskim, czyli w latach 1949–195412, znów dominowała zasada absolut-
nego podporządkowania całej sfery kultury obowiązującej ideologii. Dotyczyło to szcze-
gólnie amerykańskich tekstów popkultury, takich jak: muzyka, film, moda czy właśnie 
komiks. W amerykańskich superbohaterach widziano nazistów i miłośników Goebbel-
sa, rasistów, antysemitów itp.13. Zatroskani pedagodzy i wychowawcy ostrzegali przed 
zgubnym wpływem powieści graficznych na rozwój psychiczny i moralny dzieci oraz 
młodzieży. Na tym etapie instrumentalizacja sprowadzała się więc przede wszystkim 
do bezwzględnej krytyki komiksu jako części zdegenerowanego świata kapitalistycz-
nego. Nie tyle więc odwoływano się do określonej ideologicznej wizji przeszłości, aby 
usprawiedliwić to, co się podówczas działo, ale ukazywano propagandową wizję stanu 
faktycznego teraźniejszości – tzn. podkreślano wyższość ustroju socjalistycznego nad 
kapitalistycznym, czego jednym z licznych dowodów były opisywane w polskiej prasie 
spustoszenia: ideologiczne, społeczne i moralne, jakich rzekomo dokonywały comic bo-
oks na kapitalistycznym Zachodzie14. Przeciwstawiano temu zdrową politykę kulturalną 
w socjalistycznej Polsce. W ten sposób wskazywano na nieuchronne odejście w niebyt 
kapitalizmu i nieodległe nastanie „końca historii” w postaci triumfu światowej rewolucji 
pod przewodnictwem ZSSR i Józefa Stalina.

9 Zob. Marcin Jaworski, Urodzony, żeby rysować…, dz. cyt., ss. 128-137.
10 Określenie Jerzego Borejszy, twórcy polityki kulturalnej PRL-u w latach 1944–1948 i szefa koncernu wydawniczego 

„Czytelnik”. Zob. Eryk Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza biografia polityczna, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN 2009, ss. 98–173.

11 Zob. Stefan Arski, Superman i powrotny analfabetyzm, „Nowa Kultura” 1952, nr 2, s. 2.
12 Pierwsze oznaki zmian będących zapowiedzią liberalizacji systemu komunistycznego w Polsce (w omawianej dziedzinie 

kultury) zaznaczyły się już w 1954 roku. Zob. Jakub Karpiński, Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1998, Kraków: Wszech-
nica Społeczno-Polityczna 1989, s. 76.

13 Zob. Jacek Welt, Od Supermenów do super-zbrodniarzy, „Morze” 1950, nr 12, ss. 10–11.
14 Zob. Władysław Piasecki, „American comics” jako problem bibliotekarzy brytyjskich. Z zagadnień ochrony czytelników przed 

literaturą szkodliwą, „Przegląd Biblioteczny” 1953, nr 3, ss. 219–226.
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Wizje wzorcowej przeszłości zaczęły pojawiać się w komiksach później – dopiero, gdy 
wróciły one do oficjalnego obiegu kultury. Taki moment nastał po odwilży październi-
kowej 1956 roku, która doprowadziła do liberalizacji systemu. Jak powiedziano, dla ko-
miksu oznaczało to nie tylko stopniowe włączenie go do krwioobiegu kultury polskiej, 
lecz także podjęcie prób wykorzystywania go do kreowania określonej wizji przeszłości 
historycznej. Najpierw więc komiksy i historyjki obrazkowe pojawiły się w nowym typie 
prasy bulwarowej (np. gdański „Wieczór Wybrzeża” lub bydgoski „Dziennik Wieczorny”), 
charakteryzującej się bardziej swobodnym, rozrywkowym charakterem. Tam debiutowali 
późniejsi klasycy komiksu, tacy jak Jerzy Wróblewski czy Janusz Christa. Wkrótce (w 1957 
roku) opublikowano pierwsze odcinki najdłużej ukazującej się serii komiksowej w Polsce, 
czyli Tytusa, Romka i A’Tomka Henryka Jerzego Chmielewskiego. Pomimo tych zmian, któ-
re zdecydowanie można określić jako przełomowe, słowo „komiks” nadal nie pojawiło się 
w przestrzeni publicznej (i tak pozostało do końca PRL-u). Postrzegano je bowiem jako 
nazbyt amerykańskie i w jego miejsce używano określeń zamiennych takich jak „koloro-
we zeszyty” czy „zeszyty komiksowe”. Niemniej jednak po 1956 roku powieści graficzne 
drukowano w coraz większych nakładach, liczonych wkrótce w dziesiątkach tysięcy eg-
zemplarzy. Wobec takiego stanu rzeczy należało wytłumaczyć i usprawiedliwić istnienie 
amerykańskich wytworów kultury popularnej w socjalistycznej rzeczywistości. Przyjęto 
więc znaną z okresu okupacji zasadę – i na tym polegała w pierwszej kolejności instrumen-
talizacja – że racją bytu komiksów miał być ich służebny wobec zadań ideologiczno-wy-
chowawczych charakter. Druga zasada, o której już wspomniano, głosiła zaś, że zadania 
komiksu zależą od potrzeb bieżącej polityki kulturalnej państwa. I tak w czasach wpro-
wadzonej przez Wiesława Gomułkę „małej stabilizacji”, było to zadanie transmitowania 
treści (stosunkowo) wolnych od ideologicznego nacisku z dużym ładunkiem elementów 
wychowawczych. Taką rolę na poły ludycznych, a na poły wychowawczo-ideologicznych 
przekazów spełniały właśnie komiksy i historyjki obrazkowe publikowane w prasie bulwa-
rowej. Chwilę później, w 1968 roku, zgłoszono innego rodzaju zapotrzebowanie ideolo-
giczne. W partii ścierały się wrogie frakcje i do głosu doszli nacjonal-komunizm pod wodzą 
Mieczysława Moczara. Zgodnie z jego wskazaniami uwagę młodzieży należało skierować 
na powieści graficzne o żołnierzach Ludowego Wojska Polskiego i partyzantach komuni-
stycznych. Głównym celem takich komiksów było krzewienie patriotyzmu wśród młodego 
pokolenia. Jeszcze inne zadania postawiono przed twórcami w latach siedemdziesiątych. 
Ówczesny pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), Edward 
Gierek, otwierając kraj na Zachód i proponując Polakom optymistyczną wizję dynamicznie 
modernizującej się Polski, pozwolił (przynajmniej w początkowym okresie swych rządów) 
na drukowanie komiksów w stylu zachodnioeuropejskim. Najlepszym tego przykładem był 
efektowny „Relax. Magazyn opowieści rysunkowych”15. Z kolei w latach osiemdziesiątych 
generał Wojciech Jaruzelski postawił na propagowanie w komiksach wątków wojskowych.

Wymienione okresy przełomów politycznych, niosących za sobą zasadnicze zmiany 
w polityce kulturalnej państwa (jeśli odnieść je do analizowanej kwestii instrumentaliza-
cji komiksów w PRL-u), łączył jeden fakt. Niezależnie od czasu powstawania kolorowych 

15 Uwaga ogólna dotycząca paginacji stron w czasopiśmie „Dziennik Wieczorny” i w piśmie „Relax”: nie sposób dzisiaj ustalić 
numeracji stron komiksów z „Dziennika Wieczornego” – dlatego ich nie ma. Jeżeli chodzi o „Relax”, wydawca nie zamieścił 
w nim w ogóle numerów stron.
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zeszytów miały one przybliżać czytelnikom ideologiczną wizję przeszłości – która była 
zazwyczaj określoną wizją przeszłości historycznej – po to, by czytelnicy komiksów pra-
widłowo (tj. zgodnie z wykładnią partii) przyjmowali oficjalną wykładnię rzeczywistości. 
Warto podać kilka przykładów komiksów, które to adekwatnie zilustrują16.

Historyczne wizje przeszłości w wybranych komiksach

Socjalistyczna interpretacja przebiegu II wojny światowej była w okresie PRL-u dominu-
jącą narracją, mającą legitymizować powojenny kształt ustrojowy Polski. W pewnej mie-
rze było to naturalne, ponieważ traumatyczne wspomnienia o minionej wojnie były wciąż 
żywe w zbiorowej i indywidualnej pamięci Polaków. Jednym z licznych na to dowodów 
może być fakt, że pamięć tę twórczo przepracowywali polscy artyści w literaturze, poezji, 
kinematografii, teatrze, a także w sztukach plastycznych. Nie była to zatem po prostu na-
rzucona z góry przez partyjnych ideologów tendencja. Wysiłek twórców zmierzał raczej 
do tego, aby to powszechnie i autentycznie odczuwane pragnienie pamięci odpowiednio 
wyzyskać dla budowania jednolicie obowiązującego obrazu teraźniejszości. Żeby to osią-
gnąć, należało najpierw spreparować stosowną wizję tej pamięci, która z żelazną logiką 
dowiedzie prawomocności nowej władzy. Jej legitymizacja miała wynikać wprost z kon-
kretnej interpretacji historycznej przeszłości. Powstały w ten sposób konstrukt sprokuro-
wał pojawianie się szeregu zdarzeń oraz postaci przedstawianych zarówno w komiksach, 
jak i innych tekstach kultury popularnej, z których kart – jak z obrazów historycznych 
popularnego po wojnie artysty Michała Byliny – wyłaniały się zastępy bohaterskich ante-
natów: począwszy od groźnych wojów Bolesława Chrobrego, a skończywszy na żołnier-
zach LWP walczących u boku Armii Czerwonej pod Lenino. Można powiedzieć, że w ów-
czesnej polityce pamięci była to jedna i ta sama armia, walcząca co prawda w różnych 
epokach, ale o te same cele. W tej wizji oczywisty okazywał się więc sojusz z „bratnim” 
(i słowiańskim w swoim rosyjskim rdzeniu) Związkiem Radzieckim przeciw „niemczyź-
nie”, przyjmującej raz kształt butnych teutońskich rycerzy, a raz hitlerowców z czasów 
II wojny światowej. Nic zatem dziwnego, że z lektury komiksów poświęconych czasom 
okupacji można było wywnioskować, że jedyną aktywną partyzantką działającą na oku-
powanych ziemiach polskich była ta komunistyczna17. Najskuteczniejszymi zaś agentami, 
którzy w poważny sposób szkodzili hitlerowcom i ich sojusznikom, okazywali się wywia-
dowcy otrzymujący dyspozycje z mieszczącej się w Moskwie centrali18.

O tym oczywistym sojuszu z ZSSR opowiadał na przykład komiks Dziewięciu z nieba 
opublikowany w „Relaxie. Magazynie opowieści rysunkowych”. Była to historia polsko-
-radzieckiej grupy bojowej dowodzonej przez Polaka, porucznika Wirskiego, zrzuconej 
na spadochronach w 1944 roku na tereny Borów Tucholskich. Cel żołnierzy rysował się 
następująco: „prowadzić działalność wywiadowczo-dywersyjną i przyspieszyć zwycię-
stwo nad znienawidzonym wrogiem”19. Warto dodać: nad wrogiem wspólnym – tzn. Ar-
mii Czerwonej i polskich partyzantów.

16 Zob. Adam Rusek, Krótki kurs polityczny komiksu polskiego, dz. cyt., s. 27–36.
17 Reprezentatywna jest w tym kontekście seria komiksowa „Podziemny front”. Zob. Mieczysław Wiśniewski (rys.), Jerzy 

Bednarczyk, Bohdan Czeszko, Tadeusz Pietrzak (scen.), Zamach, Warszawa: Sport i Turystyka 1971.
18 Zob. Jerzy Wróblewski (rys.), Barbara Sokalówna, Jerzy Uśpieński (scen.), Wywiadowca XX wieku, „Relax” 1977/78, nr 13–18.
19 Grzegorz Rosiński (rys.), Stanisław Majewski (scen.), Dziewięciu z nieba, „Relax” 1976, nr 1.
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Prezentowany w aneksie na Ilustracji 1 fragment omawianego utworu ilustruje jedną 
ze spektakularnych akcji bojowych grupy. Komiks w dobitny sposób komunikował czy-
telnikom skuteczność polsko-radzieckiego współdziałania zbrojnego. Krótko mówiąc, 
tradycja wspólnej walki w przeszłości i istnienie wspólnego (wciąż tego samego) wroga 
uzasadniały oczywistość i nierozerwalność ówczesnych sojuszy polityczno-militarnych.

Opisywana w ten sposób interpretacja przeszłości (a właściwie polityka pamięci) nie 
dotyczyła jednak tylko II wojny światowej. Kiedy było to konieczne, rozszerzano ją aż 
do początków państwa polskiego. Ta polityka historyczna służyła budowaniu mitu ko-
nieczności odwiecznej walki z nawałą niemiecką. W tym wypadku wizja przeszłości od-
wołująca się do państwa Piastów doskonale łączyła się z propagowaną przez władze tezą 
o słowiańskich korzeniach Ziem Odzyskanych. I tak jak Bolesław Chrobry rozkazał wbić 
w rzekę Salę graniczne słupy20, aby podkreślić słowiańskość tych ziem i ich przynależność 
do państwa polskiego, tak wiele wieków później, w 1945 roku, polscy żołnierze z Ludo-
wego Wojska Polskiego, przeganiając z polskiej ziemi niemieckich najeźdźców, stawiali 
słupy graniczne nad Odrą. Był to widomy znak tego, że po stuleciach odzyskali wreszcie 
dawne ziemie przodków, zgodnie z hasłem, że Polska sięga tak daleko, jak daleko dotrze 
żołnierz polski. 

Pojawiła się też wówczas niemała grupa komiksów, których akcja, chociaż rozgrywała 
się w czasach współczesnych, to w rzeczywistości eksplorowała przeszłość historyczną. 
Dobrym przykładem są te narysowane w latach siedemdziesiątych przez Jerzego Wró-
blewskiego dla bydgoskiej popołudniówki „Dziennik Wieczorny”21. Na pierwszy rzut oka 
czytelnik mógłby pomyśleć, że traktowały one o wywiadowczej aktywności szpiegów 
w ówczesnej Polsce, którym skutecznie przeciwstawiały się polskie służby: Straż Gra-
niczna, Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa. W istocie rzeczy były to opowieści 
sięgające czasów II wojny światowej. W tym aspekcie nie różniły się one wcale od fabuł 
wspomnianych w artykule wcześniej, ponieważ – jak głosiła ówczesna polityka histo-
ryczna – wojna trwała nadal: nie tylko na froncie ideologicznym, ale i realnie, „tu i teraz”, 
na polskiej ziemi, nad symboliczną dla ideologicznej pamięci PRL-u rzeką Odrą. Bo to 
właśnie przez tę graniczną rzekę próbowali przedostawać się do Polski szpiedzy i dy-
wersanci przybywający z tego samego kierunku, co przed wiekami wrogie armie – czyli 
z Niemiec. Ale nie z tych przyjaznych, sojuszniczych (NRD), lecz z tych wrogich (RFN), 
pełnych rewanżystów, stale marzących o zagarnięciu rdzennie piastowskich ziem.

W jednym z komiksów Wróblewskiego Milicja Obywatelska otrzymała informację 
od wywiadowcy działającego w służbach zachodnioniemieckich22, że szpieg-zdrajca wra-
ca do kraju z misją zorganizowania siatki wywiadowczej w powiecie tucholskim. Szpieg 
o nazwisku Jan Romecki jawi się zatem tylko pozornie jako współczesny agent obcego 
wywiadu, którego do pracy tej skłoniło wynagrodzenie w dolarach. W komiksie zapre-
zentowany on został jako godny pogardy renegat o niejasnej (ideologicznie) przeszłości 
zarówno wojennej, jak i powojennej. Nic więc dziwnego, że musiał uciekać za zachodnią 

20 Grzegorz Rosiński (rys.), Leszek Moczulski (scen.), Bolesławowe słupy, „Relax” 1977, nr 5.
21 Zob. Jerzy Wróblewski, Z archiwum Jerzego Wróblewskiego. T. 7. Kapitan Jasny, Bydgoszcz: Wydawnictwo Ongrys – Leszek 

Kaczanowski 2015. Więcej na temat pracy Jerzego Wróblewskiego dla „Dziennika Wieczornego” zob. Marcin Jaworski, 
Urodzony, żeby rysować, dz. cyt., ss. 181–215.

22 Jerzy Wróblewski (rys.), Andrzej Białoszycki (scen.), Kryptonim Złota Doxa, w: Z archiwum Jerzego Wróblewskiego. T. 7. Kapi-
tan Jasny, Bydgoszcz: Wydawnictwo Ongrys – Leszek Kaczanowski 2015 (brak numeracji stron).
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granicę Polski, kiedy w kraju kształtowała się nowa władza (to tam przecież od czasów 
piastowskich uciekali zdrajcy ojczyzny, by wespół z jej wrogami stwarzać zagrożenie dla 
ojczyzny). Romecki został wyszkolony w RFN po to, aby zdobyć informacje na temat bu-
dowy obiektów wojskowych pod Tucholą. Do jakich celów mogły one zostać potem wy-
korzystane, łatwo się było domyślić. Na szczęście służby w osobie kapitana MO Jasnego 
czujnie i skutecznie strzegły Polski, tak jak przed wiekami czynili to woje króla Bolesława 
Chrobrego. Ostatecznie groźna siatka szpiegowska zostaje rozpracowana. Tak w skrócie 
można opisać ideologiczne założenie wpisane w komiks.

Morał płynący z tej opowieści był oczywisty. Polska wciąż jest na froncie i musi wal-
czyć o zachowanie Ziem Odzyskanych. Tylko codzienny wysiłek świadomych tego faktu 
obywateli, współpraca ze służbami, a nade wszystko sojusz z potężnym ZSSR przeciw 
wspólnym wrogom warunkują powodzenie tej nowej wojny.

Podobnych przykładów reprezentacji historii w kolorowych zeszytach można oczy-
wiście przytoczyć więcej. Ciekawsza wydaje się jednak próba odpowiedzi na dwa zasad-
nicze pytania. Po pierwsze: w jaki sposób w tak, wydawałoby się, szczelnej ideologicznie 
rzeczywistości mogły pojawić się opowieści przedstawiające alternatywną wobec oficjal-
nej wizję przeszłości historycznej? Po drugie: w oparciu o jakie zasoby twórcy i czytelni-
cy zdołali obrócić się przeciw czasowi, czyli przeciw dominującym wizjom przeszłości? 
Tym zagadnieniom poświęcone zostaną następne części artykułu.

Opowieści alternatywne jako „efekt uboczny” polityki kulturalnej państwa

Czy opowieści alternatywne23 – takie, które pozwalały twórcom i odbiorcom komiksów 
wychodzić poza dominujący ówcześnie model kultury popularnej w stronę czytelniczej 
przyjemności opartej na wyobraźni – mogły powstać i zostać opublikowane w oficjal-
nym obiegu wydawniczym? Z pewnością nie, a przynajmniej nie w takim kraju, jak PRL. 
Zanim jednak ta kwestia zostanie wyjaśniona, warto rozważyć zagadnienie natury bar-
dziej ogólnej, a mianowicie: na ile możliwy jest w określonym kontekście społecznym 
i politycznym zwrot przeciw ideologicznej perspektywie historycznej? Historia kultury 
i sztuki dowodzi, że nie było to łatwe, odkąd kwestia pamięci stała się w kulturze euro-
pejskiej elementem porządkującym myślenie o rzeczywistości. Jak wiadomo, dokonało 
się to w wieku XIX, kiedy ton epoce zaczęło nadawać z jednej strony przyrodoznaw-
stwo, z drugiej – wynikłe z tego pojmowanie historii24. Od tego momentu wyjście poza 
historyczną perspektywę czasu w kulturze i sztuce było coraz trudniejsze. W sztukach 
plastycznych i literaturze bardzo ważne stało się kreowanie pełnych rozmachu wizji 
przeszłości i prowadzenie refleksji nad dziejami narodu, społeczeństwem, państwem, ro-
dzącymi się ideami nacjonalizmu i tożsamości narodowej. Artyście trudno było stać obok 
coraz dynamiczniejszego świata zrodzonego z dwóch wielkich rewolucji: przemysłowej 
i francuskiej. Wszak twórcy nowych koncepcji budowy społeczeństwa żądali nie tylko 
aprobaty dla swych pomysłów, ale i aktywnego zaangażowania w ich realizację. Na tym 
tle zachowanie wybitnego malarza francuskiego, Paula Cézanne’a było wyjątkiem. Na py-

23 Pojęcie autorskie, ukute przez autora niniejszego artykułu, na potrzeby interpretacji zawartych w nim przykładów. Nie 
sytuuje się ono w kontrze do kategorii „historii alternatywnych” (Natalia Lemann) oraz „allohistorii” (Gabriel Rosenfeld), 
ale stanowi kategorię uzupełniającą.

24 W rodzącym się dziewiętnastowiecznym nacjonalizmie, istotnym elementem był darwinizm społeczny, zakładający, że 
życiem społecznym rządzą te same zasady, co światem przyrody.
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tanie o to, co robił on w czasie dramatycznej dla Francji wojny francusko-pruskiej w la-
tach 1870–1871 odpowiedział, że po prostu malował obrazy.

W wieku XX, zwłaszcza w mrocznym okresie panowania totalitaryzmów, instrumen-
talne wykorzystywanie kultury (również kultury popularnej) do celów pozaartystycznych 
stało się normą. Wobec tak potężnej presji, jak wsparta aparatem przemocy stalinow-
ska doktryna sztuki, stanie z boku było traktowane jako akt wrogości wobec państwa. 
„Komu przeszkadzał ten poeta z mizernym ciałem i z muzyką wersów wypełniających 
noce?”– napisał gorzko Ilja Erenburg, wiele lat po tragicznej śmierci w łagrze poety Osipa 
Mandelsztama25. Również dzisiaj, choć z nieco innych powodów, trudno artystom lek-
ceważyć ważny nurt kultury współczesnej, którą francuski historyk Pierre Nora określił 
mianem „ery upamiętnienia”, inspirującej dzieła wielu twórców26. Co więcej, w wielu kra-
jach nadal prowadzi się określoną (niekiedy agresywną) politykę pamięci rodem z wieku 
XX i w związku z tym w mocy pozostaje stara rosyjska maksyma (ponoć z satysfakcją 
powtarzana przez Józefa Stalina), że: „Nie ma nic bardziej nieprzewidywalnego niż prze-
szłość”. Wszak chodzi o to, aby w taki sposób kształtować jej obrazy, żeby skutecznie 
wpływać na teraźniejszość. Artystom nie jest więc łatwo „obrócić się przeciw czasowi” – 
także bowiem w kulturze współczesnej przeszłość i pamięć domagają się zaangażowania, 
namysłu, komentarza. Trudno dziś pozostać biernym na ożywioną aktywność instytucji 
państwowych celebrujących określoną wizję przeszłości27. Znacznie jednak trudniejsze 
było przyjmowanie aktywnej postawy w Polsce powojennej. Wydaje się więc, że tylko 
określone czynniki zewnętrzne wobec jednostkowych aktów niezgody mogły być na tyle 
silne, aby zaburzyć ten jednolity ciąg narzucanych odbiorcom narracji historycznych 
i spowodować zaistnienie możliwości wyjścia poza to, co oficjalne.

Paradoksalnie więc, ówczesna polityka kulturalna i historyczna, zmierzająca do zu-
nifikowania i narzucenia społeczeństwu jednej wizji rzeczywistości (i tej współczesnej, 
i tej historycznej), wykorzystując aktywnie komiks, przyczyniła się za zakłócenia ładu: 
wyciągnęła go bowiem z „pod ziemi”, nadała mu prawa do występowania w obiegu oficjal-
nym (mógł to zrobić jedynie wspomniany czynnik zewnętrzny), a tym samym umożliwiła 
pojawienie się w nim opowieści alternatywnych. Można je więc uznać za efekt uboczny 
określonej polityki kulturalnej PRL-u. Polityki, której negatywnych skutków ta władza 
sobie nie uświadamiała.

Wspomniany efekt uboczny mógł zaistnieć dzięki zmianom, jakie nastąpiły w dzie-
dzinie polityki wewnętrznej, w tym kulturalnej, po odwilży 1956 roku. Wspomniano, że 
w ramach forsowanej wtedy idei małej stabilizacji zezwolono m.in. na druk prasy bulwa-
rowej, czyli (jak na tamte czasy) nie-ideologicznej. W tym segmencie pojawiły się komiksy 
i historyjki obrazkowe, których autorzy, zachęceni nowymi możliwościami, coraz śmielej 

25 Sołomon Wołkow, Czarodziejski chór. Historia kultury rosyjskiej od Tołstoja do Sołżenicyna, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 
2016, s. 113.

26 Pierre Nora starał się nazwać w ten sposób obserwowaną tendencję, aby poprzez różne formy aktywności – sympozja, 
opracowania naukowe, inicjatywy muzealne, projekty edukacyjne, artystyczne, oddolne działania w przestrzeni publicz-
nej, ale i prywatnej – próbować konstruować, upominać się i pielęgnować różne wizje pamięci przeszłości. W tym miesz-
czą się eksploracje „małych ojczyzn”, historie mniejszości kulturowych, prywatne mitologie pamięci rodzinnych i wiele 
innych zjawisk. Zob. Pierre Nora, Czas pamięci, „Respublica Nowa” 2010, nr 10, ss. 134–141.

27 Na polskim gruncie przykładem tego mogą być niektóre działania rządu, który inicjuje projekty wydawnicze z dziedziny 
komiksu historycznego. Mają one na celu edukację młodego pokolenia w zakresie oficjalnej interpretacji przeszłości.. Por. 
Krzysztof Gawronkiewicz, Jacek Michalski, Jerzy Ozga (rys.), Tomasz Nowak, Witold Tkaczyk (scen.), 1940. Katyń. Zbrod-
nia na nieludzkiej ziemi, Poznań: Zin Zin Press 2010.
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wykraczali w swoich pracach poza dotychczas sankcjonowaną tematykę i nie odnosili się 
w nich do forsowanej przez władze wizji historii. Takie procesy zachodziły na przykład na 
łamach bydgoskiego „Dziennika Wieczornego”28. Oczywiście nie oznaczało to porzuce-
nia przez władze zasady instrumentalizacji komiksów – ich drukowanie w prasie bulwa-
rowej usprawiedliwiały obecne w nich narracje o dzielnych milicjantach, którzy oprócz 
łapania pospolitych przestępców demaskowali także zachodnich szpiegów. O tym zresztą 
traktowała już historyjka obrazkowa Tajemnica czarnej teczki opublikowana w „Dzienniku 
Wieczornym” w 1959 roku29. Była to opowieść szpiegowska z wątkami nawiązującymi do 
czasów niemieckiej okupacji w Polsce. Zakres tematyczny prezentowanych w czasopi-
śmie opowieści z czasem poszerzał się. Trzeba w tym miejscu dodać, że przeobrażeniom 
politycznym towarzyszyło bardziej pragmatyczne podejście władzy do kultury popular-
nej. Wedle tego nowego paradygmatu korygowano zadania dotychczas wyznaczane ko-
miksom – oprócz więc pełnienia roli ideologiczno-wychowawczej, miały one również 
przynosić materialne zyski. Okazało się bowiem, że prasa popołudniowa była niezwykle 
poszukiwana przez czytelników, a co za tym idzie: chętnie kupowana. Przed kioskami 
ustawiały się długie kolejki spragnionych nieobciążonej ideologicznie rozrywki obywa-
teli, w tym także młodych wielbicieli komiksów i historyjek obrazkowych. Uświadomio-
no sobie, że ich zainteresowanie ma bardzo wymierny charakter finansowy. A ponieważ 
także bulwarówki musiały być, jak to wtedy ujmowano, użyteczne społecznie, zwrócono 
uwagę na korzyści finansowe, jakie mogły one przynieść. Argumentem usprawiedliwiają-
cym istnienie na rynku wydawniczym takiego segmentu prasy stało się więc również to, 
że pomagały utrzymywać inne gazety, przede wszystkim mniej poczytne lokalne organy 
prasowe PZPR. Z czasem element finansowy stał się ważnym powodem dla publikowania 
nie tylko popołudniówek, ale i komiksów, już w postaci osobnych wydawnictw30.

Można więc powiedzieć, że efektem ubocznym tych ideologiczno-finansowych kal-
kulacji władzy po odwilży 1956 roku było stopniowe poszerzanie się spectrum tematycz-
nego popularnych narracji. Nie hamowano tej tendencji, nie widząc w niej większego 
zagrożenia – zwłaszcza, że powieści graficzne pozwalały skuteczniej realizować wspo-
mniane wcześniej finansowe zadania postawione przed prasą bulwarową. Artyści do-
strzegli ten nowy trend i wykorzystali go.

Odpowiadając zatem na postawione wcześniej pytanie o to, w jaki sposób w szczelnej 
ideologicznie rzeczywistości mogły pojawić się opowieści alternatywne w stosunku do 
oficjalnych wizji przeszłości, należy wskazać, że stało się tak za sprawą wewnętrznych 
przemian samego systemu. Jego liberalizacja uruchomiła nowe możliwości w dziedzinie 
całej kultury, które okazały się zgodne z funkcjami przypisanymi tekstom kultury popu-
larnej. Były to zarówno zadania propagandowo-wychowawcze, jak i finansowe. Warto 
zatem teraz podjąć próbę odpowiedzi na kolejne pytanie: w oparciu, o jakie zasoby twór-
cy i czytelnicy zdołali „obrócić się przeciw czasowi”, pozostając w opozycji do dominują-
cych wizji przeszłości historycznej.

28 Zob. Marcin Jaworski, Urodzony, żeby rysować, dz. cyt. ss. 162–181.
29 Jerzy Wróblewski (rys.), Henryk Wandowski (scen.), Tajemnica czarnej teczki, „Dziennik Wieczorny” 1959.
30 Na temat finansowania lokalnej prasy partyjnej przez prasę bulwarową po przemianach politycznych 1956 roku zob. Mar-

cin Jaworski, Urodzony, żeby rysować, dz. cyt., ss. 162–164. Na temat zysków pochodzących ze sprzedaży komiksów z serii 
Kapitan Kloss na rynkach krajowym i zagranicznym zob. Jacek Semkowicz, O komiksach i potędze futbolu, „Perspektywy” 
1974, nr 48, ss. 36.
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Opowieści alternatywne i czynnik ludzki

Trzeba zastrzec, że wzbogacenie narracji o oficjalnej rzeczywistości o przestrzenie imagi-
nacyjne w popularnych opowieściach nie musiało być trwałe – jak to bowiem ujął w innym 
kontekście Roger Caillois, „powieść wcale nie była konieczna”31. Komiksy z alternatywny-
mi historiami, owszem, stały się możliwe, zezwalano na ich druk, ale nie były „konieczne”. 
Oznacza to, że wcale nie było takie pewne, iż sztuka komiksowa w socjalistycznej Polsce 
nadal będzie się rozwijać. Chociaż drukowanie komiksów było dla partyjnych wydawców 
korzystne finansowo, to przecież nie mogli oni skłonić czytelników do ich kupowania. 
Potrzebny był czynnik, który pozwolił takiej tendencji trwać w sposób niewymuszony, 
a nawet ją dynamizować. Tym razem nie zewnętrzny i odgórny, ale oddolny.

Jak wspomniano, twórcy wykorzystali możliwości dla kreowania nowych, pozbawio-
nych ideologii opowieści, kiedy nastąpiła liberalizacja systemu. Dlaczego jednak gotowi 
byli to uczynić? Z perspektywy czasu wygląda to tak, jakby tylko czekali oni na taką zmia-
nę. A z jakiego powodu z kolei czytelnicy byli skłonni na to pozytywnie odpowiedzieć? 
Czyżby także takiej zmiany polityki państwa wyczekiwali? W pewnym stopniu tak. Obie 
grupy należały bowiem do tego samego pokolenia, określonego w literaturze socjologicz-
nej jako „pokolenie opozycji obyczajowej”32. Byli to młodzi ludzie wchodzący w dorosłe 
życie w okresie powojennym, których cechą wspólną pozostawał paradoksalny (bo tylko 
pozornie aprobatywny) stosunek do oficjalnej rzeczywistości dorosłych, szkoły i innych 
instytucji władzy, a przy tym autentyczna (a jednocześnie skrywana) fascynacja zachodnią 
kulturą popularną. Do tego pokolenia należeli najwybitniejsi polscy twórcy komiksów 
okresu powojennego, m.in. Janusz Christa, Grzegorz Rosiński czy Jerzy Wróblewski. 
Z czytelnikami łączyło ich upodobanie do barwnej formy, tak dalekiej od codziennej sza-
rości PRL-u. Był to więc zarówno zachwyt natury estetycznej, jak i głęboko zakorzenio-
na potrzeba kontaktu z nie-ideologicznymi tekstami kultur takimi właśnie, jak komiksy 
– oparte nie tyle na sile ideologii, ile na potędze wyobraźni. Młodzi ludzie, należący to 
tzw. opozycji obyczajowej, uwikłani w ideologiczną rzeczywistość, żywili przekonanie, 
że poszerzanie sfery wolności miało swoje odbicie w rozwijaniu sfery wyobraźni. To zaś 
było możliwe m.in. za sprawą tworzenia opowieści alternatywnych i ich recepcji. Podsu-
mowując ten wątek: opisywaną tu relację między twórcami komiksów, ich czytelnikami 
i samym komiksem można streścić w następującej formule: „komiks szuka swego czytel-
nika, znajduje swego czytelnika i go tworzy”33. W niej też zawiera się odpowiedź na pyta-
nie o to, dlaczego twórcy komiksów i ich czytelnicy gotowi byli wykorzystać pojawiające 
się zmiany do poszerzania przestrzeni imaginacyjnych i kontynuowania tych procesów 
w następnych latach. Ta możliwość pojawiła się bowiem właśnie w komiksach –przy-
bliżały one marzenie o kontakcie z zachodnią kulturą popularną, a szerzej, ze światem 
Zachodu, od którego byli oddzieleni. To była też podstawa ich stopniowego „obracania 
się przeciw czasowi ”, czasowi ideologii.

31 Roger Caillois, Siła powieści, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008, s. 7.
32 Wyczerpujący opis tego fenomenu socjologicznego przedstawiła w swojej pracy Hanna Świda-Zięba. Zob. Hanna Świda-

-Zięba, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2010.
33 To parafraza teorii przytoczonej przez Osvaldo Ferrariego w jego rozmowie z Jorge Luisem Borgesem: „chodzi o teorię, że 

wiersz szuka swego czytelnika, że znajduje swego czytelnika, że go tworzy”. Jorge Luis Borges, Osvaldo Ferrari, dz. cyt., s. 230.



138 Marcin Jaworski cf 1 (60) 2019

Przykłady opowieści alternatywnych

Warto podać kilka przykładów komiksowych opowieści alternatywnych; takich, które za-
wierały w sobie doświadczenie ludyczne i odpowiadających na potrzebę partycypowania 
w historiach, których zasadniczą treścią okazywała się przygoda (w jej wielu odmianach).

Jednym z rysowników, który jako pierwszy zaczął tworzyć takie prace, był klasyk 
powojennego komiksu polskiego Jerzy Wróblewski. Swoją karierę rysownika historyjek 
obrazkowych zaczął on już jako siedemnastolatek w „Dzienniku Wieczornym” od wy-
konania wspomnianej już historii szpiegowskiej Tajemnica czarnej teczki. Bardzo szybko 
zaczął jednak ilustrować, a niekiedy również sam wymyślać, zupełnie inne opowieści. 
Można powiedzieć, że tak jak Andrzej Wajda w 1956 roku idealnie wykorzystał moment 
historycznej zmiany, aby nakręcić film Kanał o gorzkim heroizmie i godności powstań-
ców warszawskich (określanych dotychczas przez politykę historyczną władz PRL-u jako 
„faszyści”), tak Wróblewski i inni komiksowi twórcy wykorzystali te same okoliczności 
politycznej liberalizacji systemu do stopniowego poszerzania zakresu tematycznego swo-
ich opowieści. Te zaś niepostrzeżenie rozgałęziały się w nowe wątki, dotykając co raz to 
nowych zagadnień. Wolały one zawsze kluczyć i meandrować, niż zmierzać do jakiegoś 
jednego, określonego celu. Były to więc opowieści, oddalające czytelników od narzucanej 
im oficjalnej wizji przeszłości historycznej (z jej ukrytą wykładnią teraźniejszości), kieru-
jące uwagę odbiorców na różnorodne apolityczne rejestry rzeczywistości.

W przypadku Jerzego Wróblewskiego i jego pracy dla „Dziennika Wieczornego” były 
to opowieści, które daleko wychodziły poza ideologicznie spreparowaną wizję historii. 
Warto podać bodaj kilka reprezentatywnych przykładów stopniowego zdobywania pry-
matu wyobraźni w tego typu narracjach. I tak, egzotyczny, rozgrywający się w rejonach 
Morza Karaibskiego serial Pod korsarską banderą34 miał cechy awanturniczej powieści 
historycznej. James Hart35 to z kolei sensacyjna historia w stylu kryminałów Raymonda 
Chandlera. W konwencji narracji fantastycznonaukowej utrzymany był serial Niebez-
pieczne trasy36, zaś historia Śladami dinozaurów37 zbudowana została na kanwie znanej 
z literatury powieści paleontologicznej38. Ponieważ Jerzy Wróblewski był miłośnikiem 
westernów, w jego twórczości nie zabrakło prac inspirowanych opowieścią kowbojską39 
i indiańską opowieścią idealizacyjną40. O tematyce poruszanej przez pozycje, takie jak 
Skarb Tarzana41 czy Robin Hood42 świadczą już same tytuły.

Przykładów komiksów, które powstawały w późniejszych latach i swoją siłą oddzia-
ływania „wykrajały” z oficjalnej rzeczywistości coraz to nowe jej połacie, by oddać je we 
władanie fantazji, było równie wiele. Tematyka tych opowieści cechowała się bogactwem 
wątków tematycznych, natomiast ich akcja rozgrywała się w trzech sferach: przeszłości, te-
raźniejszości i przyszłości. Nie trzeba dodawać, że kreowanie wymienionych przestrzeni 

34 Jerzy Wróblewski (rys., scen.), Pod korsarską banderą, „Dziennik Wieczorny” 1971.
35 Tegoż (rys., scen.), James Hart, „Dziennik Wieczorny” 1971.
36 Tegoż (rys.), Andrzej Stoff (scen.), Niebezpieczne trasy, „Dziennik Wieczorny” 1969.
37 Jerzy Wróblewski (rys., scen.), Śladami dinozaurów, „Dziennik Wieczorny” 1972.
38 Tadeusz Żabski, Powieść paleontologiczna, w: Słownik literatury popularnej, red. Tadeusz Żabski, Wrocław: Towarzystwo 

Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1997, ss. 332–333.
39 Wojciech Kunicki, Opowieść kowbojska, w: tamże, ss. 443–444.
40 Tegoż, Indiańska opowieść idealizacyjna, w: tamże, s. 446.
41 Jerzy Wróblewski (rys.), Edgara Rice Burroughsa (scen. adaptowany), Skarb Tarzana, „Dziennik Wieczorny” 1969.
42 Jerzy Wróblewski (rys.), Robin Hood, „Dziennik Wieczorny” 1962.
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było pretekstem do poszerzania obszarów imaginacji czytelników – lektura nie miała więc 
praktycznego, tzn. ideologiczno-wychowawczego celu. Służyła jedynie przyjemności i w ra-
mach tej przyjemności się spełniała, co różniło ją od recepcji opowieści ideologicznych.

Dobrą tego egzemplifikacją jest cykl autorstwa Janusza Christy pt. Bajki tylko dla do-
rosłych. Publikowane w latach siedemdziesiątych w piśmie „Relax. Magazyn opowieści 
rysunkowych” prace nie odnosiły się do żadnej konkretnej przeszłości historycznej (była 
to raczej przeszłość baśniowa), stanowiły raczej swobodną i nie pozbawioną pikanterii 
zabawę z przeszłością. Większość narracji stworzonych przez Christę działa się „dawno, 
dawno temu” i stanowiła parodię wybranych przez rysownika bajek. Przykładem może 
być tu opowieść o cud-dziewicy Kumkali, w której zakochał się zabłąkany w lesie, piękny 
książę, a która (po dość konwencjonalnym motywie pocałunku kochanków) okazała się 
jednak przewrotnie żabą zaklętą przez złą czarownicę w dziewczynę43. Żartobliwą i rów-
nie nieortodoksyjną trawestacją, tym razem do mitu o Ledzie i Zeusie44, był inny epizod 
z omawianej serii. W wersji polskiego rysownika opowieść ta rozgrywa się w średnio-
wieczu: w ponurym zamczysku mieszka piękna panna, więziona przez złego czarownika 
Ipedrusa. Ten zaś, starając się o jej względy, z zazdrości zamienia licznie pojawiających się 
rycerzy-zalotników w łabędzie. Jeden z nich po tego rodzaju metamorfozie nie rezygnuje 
jednak z awansów – jego zapał stygnie dopiero wówczas, gdy, lądując na parapecie okna 
wieży, w której nocuje panna, stwierdza zdumiony i rozczarowany: „Tam do kroćset! Ależ 
tu ścisk…”. Równie komiczne było nawiązanie Christy do popularnej bajki o Królewnie 
Śnieżce45. Rysownik skoncentrował się na początkowym epizodzie opowieści, w którym 
krasnoludki wracały po pracy do domu. i zaniepokojone odkrywały kolejno obecność 
intruza w swoim miniaturowym domku. Jak wiadomo, ostatni z krasnoludków stwierdził 
zaskoczony, że jego łóżeczko nie jest puste. Jednak co w komiksie działo się dalej, Janusz 
Christa pozostawił wyobraźni czytelników.

Opowieści osadzone w czasie teraźniejszym także miały mało wspólnego z realno-
ścią. Na przykład Henryk Jerzy Chmielewski zabierał swoich bohaterów, Tytusa, Romka 
i A’Tomka, a wraz z nimi także swoich czytelników, w niecodzienne podróże: w czasie, 
w głąb ziemi, na Dziki Zachód, w kosmos czy dookoła świata. Paliwem zasilającym niezli-
czone pojazdy wymyślane przez ekscentrycznego geniusza-wynalazcę Profesora Talenta 
było niezmiennie poczucie humoru autora i czytelników jego komiksów.

Inny wybitny autor komiksów okresu powojennego, Tadeusz Baranowski, zapropo-
nował swoim czytelnikom eksplorację nie tylko imaginarium plastycznego, ale i języko-
wego. Baranowski to bowiem mistrz surrealistycznych dowcipów i gier lingwistycznych 
polegających na kreowaniu zaskakujących skojarzeń słownych. Bohaterowie jego komik-
sów podsuwali czytelnikom do rozwiązania takie zagadki jak: czy słoń może zasłonić 
instrument a potem na nim zagrać, czy w cywilizowanej dżungli może grasować wąż-du-
siciel, a nawet czym różni się lopa od anty-lopy.

Wreszcie autorzy komiksów zabierali swoich czytelników w przyszłość. W takich 
opowieściach jak np. Najdłuższa podróż Grzegorza Rosińskiego i Riana Asarsa akcja roz-
grywała się „w dość odległej i bliżej nieokreślonej przyszłości, gdy ludzie opanowali już 

43 Janusz Christa (rys., scen.), Bajki tylko dla dorosłych, „Relax” 1976, nr 1.
44 Tegoż (rys., scen.), Bajki tylko dla dorosłych, „Relax” 1977, nr 4.
45 Tegoż (rys., scen.), Bajki tylko dla dorosłych, „Relax” 1977, nr 7.
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przestrzeń kosmiczną. Ziemianie zaczęli pasjonować się podróżami w czasie”46. Historia 
dotyczyła więc przyszłości, ale tak naprawdę rozgrywała się w przeszłości. W tym wy-
padku nie był to jednak okres II wojny światowej, ale czasy prehistoryczne. Bohatero-
wie tego komiksu nie napotykali więc na swojej drodze żołnierzy radzieckich lub ich 
ideologicznych przeciwników, ale jeszcze bardziej agresywne istoty, z punktu widzenia 
czytelników, zupełnie apolityczne. Były to bowiem styrakozaury, tyranozaury, gorgocau-
ry lub tylozaury. Czy ich straszliwe i krwawe potyczki sprzed stu milionów lat, których 
świadkami (a niekiedy uczestnikami) okazywali się badacze z przyszłości mogły czytel-
nikom wydać się mniej atrakcyjne od działań dywersyjnych grupy porucznika Wirskiego 
w Borach Tucholskich? Wydaje się, że odpowiedź brzmi: nie.

Równie atrakcyjne i oddziałujące na wyobraźnię czytelników musiały być opowieści 
utrzymane w poetyce science fiction. Dobrym tego przykładem jest komiks Spotkanie ryso-
wany przez Bogusława Połcha (znanego w późniejszych latach jako Bogusław Polch). Ten 
wybitny specjalista od kreowania historii o tematyce fantastycznonaukowej zapropono-
wał swoim czytelnikom opowieść o tajemniczej ziemskiej konfrontacji przedstawicieli 
dwóch obcych cywilizacji.

Na koniec warto raz jeszcze zwrócić uwagę, że elementem, który łączył wszystkie 
wymienione dzieła Jerzego Wróblewskiego i jego kolegów po fachu nie była przeszłość 
historyczna, ale przygoda. To właśnie ona, jako swoisty meta-temat (z udziałem piratów, 
kowbojów, rewolwerowców, Indian, kosmonautów, kosmitów, naukowców, podróż-
ników, detektywów, dzikich tubylców, rycerzy czy czarowników), okazywała się nicią 
przewodnią wszystkich ówczesnych opowieści. I właśnie w tej rzeczywistości, bardziej 
niż w oficjalnej, chcieli przebywać młodzi czytelnicy47. Oto prawdziwy efekt uboczny 
polityki kulturalnej PRL-u zainicjowanej po odwilży 1956 roku, której pomysłodawcy 
nie docenili jednak siły fikcji, przygody i wyobraźni. Analizując ten problem głębiej, war-
to pokusić się o stwierdzenie, że ówczesne władze nie wzięły pod uwagę „odwiecznej 
i zawsze obecnej powieściowej potrzeby”48. Można powiedzieć, że zamiast uczestniczyć 
w budowaniu jednolitej narracji o przeszłości historycznej (która jednocześnie miała sta-
nowić fundament teraźniejszości), młodzi czytelnicy zaangażowani w lekturę historyjek 
obrazkowych i komiksów swobodnie wędrowali w czasie. Lub też – „obróciwszy się prze-
ciw czasowi” – pozostawali w swoistej bezczasowości, w zamkniętym, samoreferującym 
się kręgu przygody. W ten sposób, przynajmniej na jakiś czas, unikali narzuconego im 
„terroru historii”49, jaki niosły za sobą oficjalne narracje z ich logiką linearnego rozwoju 
dziejów i postępu, z rzekomo nieubłaganymi wyrokami historii.

46 Grzegorz Rosiński (rys.), Rian Asars (scen.), Najdłuższa podróż, „Relax” 1977, nr 9.
47 Miało to również szerszy wymiar. Nawet odpowiednio skonstruowane opowieści historyczne, których zadaniem było 

tłumaczenie teraźniejszości poprzez ideologiczną wizję II wojny światowej, takie jak np. serial fabularny Czterej pancerni 
i pies, były przede wszystkim odbierane na poziomie ludycznym – w kontekście przygody, a nie propagandy. I właśnie 
z tego wywodziła się ich niebywała popularność, a nie z zawartej w nich pochwały przyjaźni radziecko-polskiej.

48 Roger Caillois, dz. cyt., s. 10.
49 Mircea Eliade użył tego terminu dla opisania potężnych sił historii, które uruchomił człowiek nowoczesny, stając się jed-

nak później bezbronnym przedmiotem ich oddziałania. Im bardziej bowiem stawał się on „[…] nowożytny – to znaczy 
pozbawiony obrony przed terrorem historii – tym mniejsze ma szanse tworzenia samemu historii. Albowiem historia ta 
czyni się zupełnie sama […] lub też przejawia tendencję, by pozwalać się tworzyć coraz bardziej ograniczonej liczbie ludzi, 
którzy nie tylko zakazują masie sobie współczesnych bezpośrednio lub pośrednio interweniować w historię, którą czynią 
(lub którą ona czyni), ale ponadto dysponują dostatecznymi środkami do zobligowania każdego indywiduum do znoszenia 
konsekwencji tej historii, to znaczy do życia natychmiast i bezustannie w trwodze historii”. Mircea Eliade, Mit wiecznego 
powrotu, Warszawa: Wydawnictwo KR 1998, ss. 169–170.
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Powstające w PRL-u komiksy, nazwane w tym artykule opowieściami alternatywny-
mi, istotnie nie niosły mimo wszystko za sobą widocznej zmiany społeczno-politycznej. 
W pierwotnym założeniu miały spełniać określone cele propagandowo-wychowawcze, 
a także finansowe. Jednak, jeśli prawdą jest, że wszystkie rewolucje najpierw zaczynają się 
w wyobraźni, to… cóż, wtedy przestaje to być już tak oczywiste, a badania nad komiksem 
udowadniają, że w powojennej Polsce miał on prawdziwy potencjał kulturotwórczy.
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Ilustracja 1. Fragment komiksu Dziewięciu z nieba

Ilustracja 2. Fragment komiksu Bolesławowe słupy
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Ilustracja 3. Fragment komiksu Kryptonim Złota Doxa

Ilustracja 4. Fragment komiksu z serii Bajki tylko dla dorosłych
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Ilustracja 5. Fragment komiksu z serii Tytus, Romek i A’Tomek. Księga V

Ilustracja 6. Fragment komiksu Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa
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Ilustracja 7. Fragment komiksu Najdłuższa podróż
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Ilustracja 8. Fragment komiksu Spotkanie
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M a t e u s z  To k a r s k i  — dr; filozof, filmoznawca, teatrolog i semiolog, do jego zainteresowań badawczych zaliczają 
się filozofia środowiskowa, ekokrytycyzm i kognitywistyka, a ostatnimi czasy także fantastyka, zwłaszcza nurty związane 
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Creatio Fantastica nr 2 (60) 2019, ss. 149–170, DOI: 10.5281/zenodo.3597823

The Symbolism of Evil in Ursula K. Le Guin’s Earthsea Cycle

Evil as a force, character, or concept tends to play an important role in fantasy. While 
its use may be limited to being a plot driver in the form of a main antagonist, literary 
representations of evil may be also laying claim to universal validity. This essay pro-
poses a reading of the representation of evil presented in the Earthsea cycle (written by 
Ursula K. Le Guin) as an example of the latter case. Hermeneutics of symbols of Paul 
Ricœur is used to unpack the original vision of evil presented by the Le Guin. It is ar-
gued that the conception of evil which arises from the symbols employed by Le Guin 
is primarily “hermeneutic/semiotic” in as much as it connects evil to the destruction 
of meaning rather than to immoral action. This is an unusual and highly relevant con-
cept of evil with significance outside of the fictional universe.

Artykuł dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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All has been said before philosophy, by sign and by enigma1. 
Paul Ricœur

A jednak ułuda uratowała nas, mit ocalił nam życie2. 
Ursula K. Le Guin

Wprowadzenie

Ursula Le Guin wielokrotnie broniła literaturę fantasy i science fiction przed zarzutami 
eskapizmu, braku głębi czy powagi. W swojej przemowie z okazji otrzymania nagrody 
National Book Award za powieść Ostatni brzeg amerykańska pisarka tak streściła swoje 
poglądy na możliwą rolę fantastyki:

Obecnie realizm jest prawdopodobnie najmniej stosownym podejściem do zrozumienia i ukazania nie-
prawdopodobnych rzeczywistości w jakich żyjemy. […] Fantasta, bez względu na to. czy odwołuje się do 
starożytnych archetypów mitów i legend czy do tych młodszych, które znajdujemy w nauce i technologii, 
może mówić równie poważnie co socjolog – i o wiele bardziej bezpośrednio – o tym, jakie ludzkie życie 
jest, jakie może być i jakim być powinno3.

Poglądy Le Guin idą w parze z jej praktyką pisarską – w swoich utworach udowadnia ona, 
że fantastyczna forma może zawierać w sobie głębię intelektualną i przesłanie moralne4, 
czego dowodem jest chociażby dość spora liczba prac naukowych, w których analizo-
wane są psychologiczne5, polityczne6 czy etyczne7 aspekty jej twórczości. Podążając tym 
tropem, niniejszy tekst ma na celu analizę symboliki zła w powieściach cyklu „Ziemiomo-
rza”, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciej powieści serii pt. Ostatni brzeg.

Dlaczego zło? Kategoria ta zajmuje we współczesnej kulturze i filozofii ważne, ale 
i kontrowersyjne miejsce. Z jednej strony wydaje się ona niezbędna do uchwycenia skali 
i powagi tragedii związanych z wojnami i okrucieństwami, jakie naznaczyły szczególnie 
wiek XX, a których nie można scharakteryzować wyłącznie w ramach kręgów pojęcio-
wych wyznaczanych przez (nie)moralność czy (nie)prawość. Z drugiej jednak – postępu-

1 Paul Ricœur, The Hermeneutics of Symbols: I, w: tegoż, The Conflict of Interpretations, red. Don Ihde, Evanstone: Northwe-
stern University Press 1974, s. 296.

2 Ursula K. Le Guin, Najdalszy brzeg, w: tejże, Ziemiomorze, przekł. Stanisław Barańczak, Warszawa: Prószyński i S-ka 2013, s. 359.
3 Przekład własny za: „At this point, realism is perhaps the least adequate means of understanding or portraying the incredi-

ble realities of our existence. […] The fantasist, whether he uses the ancient archetypes of myth and legend or the younger 
ones of science and technology, may be talking as seriously as any sociologist – and a good deal more directly – about 
human life as it is lived, and as it might be lived, and as it ought to be lived”. U. K. Le Guin, National Book Award Acceptance 
Speech, w: tejże, Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction, red. Susan Wood, New York: Ultramarine Pu-
blishing 1979, s. 58.

4 Zob. Ursula K. Le Guin: A Critical Companion, red. Susan M. Bernardo, Graham J. Murphy, Westport, London: Greenwood 
Press 2006.

5 Sandra J. Lindow, Trauma and Recovery in Ursula K. Le Guin’s Wonderful Alexander: Animal as Guide Through the Inner Space 
of the Unconscious, „Foundation” 1997, t. 70.

6 Zob. np.: Margarete Keulen, Radical Imagination: Feminist Conceptions of the Future in Ursula Le Guin, Marge Piercy and Sally 
Miller Gearhart, Frankfurt am Main: Peter Lang 1991; Holly Littlefield, Unlearning Patriarchy: Ursula Le Guin’s Feminist 
Consciousness in The Tombs of Atuan and Tehanu. „Extrapolation” 1995, t. 36, nr 3; Tony Burns, Political Theory, Science Fic-
tion, and Utopian Literature: Ursula K. Le Guin and The Dispossessed, Plymouth: Lexington Books 2008.

7 Zob. np.: S. J. Lindow, Wild Gifts: Anger Management and Moral Development in the Fiction of Ursula K. Le Guin and Maurice 
Sendak, „Extrapolation” 2006, t. 47, nr 3; Laurie Langbauer, Ethics and Theory: Suffering Children in Dickens, Dostoevsky, and 
Le Guin, „ELH” 2008, t. 75, nr 1.
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jąca sekularyzacja społeczeństw świata zachodniego uczyniła odwoływanie się do zła jako 
odrębnej koncepcji etycznej wielce problematycznym, ze względu na intuicyjny związek 
tego pojęcia z religią.

W filozofii jedną z głównych wątpliwości w zakresie przydatności kategorii zła do 
opisu pewnych zjawisk jest jej rzekome uzależnienie od koncepcji metafizycznych za-
kładających istnienie świata ponadnaturalnego. Podczas gdy sceptycy8 twierdzą, że zło 
jest nierozerwalnie związane z koncepcjami religijnymi czy mitycznymi lub istotami 
nadnaturalnymi (i jako takie nie ma miejsca w racjonalnych dyskusjach), o tyle obrońcy9 
utrzymują, że zło można zdefiniować w kontekście całkowicie sekularnej wizji świata, 
bez powoływania się na metafizyczne twierdzenia odwołujące się do wiedzy objawionej 
czy rzeczywistości nadnaturalnej. W tak ujętym konflikcie wszelkie istoty, które trady-
cyjnie były wiązane ze złem (szatan, demony, wszelkiego rodzaju potwory) postrzega-
ne są realistycznie (jeśli istnienie zła zakłada istnienie rzeczywistości nadnaturalnej, to 
zaakceptowanie jego istnienia zobowiązuje nas do zaakceptowania istnienia diabła czy 
wiedźm) lub całkowicie pomijane w dyskusjach.

Alternatywą pozostaje traktowanie nadnaturalnego zła – również tego ucieleśnione-
go w istotach fantastycznych – jako pełniącego wyłącznie funkcję symboliczną. Tu wła-
śnie pojawia się punkt styczny filozofii z literaturą fantastyczną – wiele utworów fantasy 
(ale czasem i tych z gatunku fantastyki naukowej) trudno czytać bez odwoływania się 
do kategorii zła jako istotnego elementu świata przedstawionego. Wystarczy spojrzeć 
na Władcę Pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena, gdzie trudno określić Saurona jako 
postać łamiącą prawo bądź postępującą niemoralnie. Podobnie w powieściach Joanne 
K. Rowling – Lord Voldemort jest nie tylko istotą niemoralną i niepraworządną, ale też 
w pełnym tego słowa znaczeniu złą.

Ze względu na wpisanie kategorii zła w rzeczywistość przedstawioną literatury fanta-
stycznej, niezbędnym jest postawienie pytania, jaką rolę ono pełni: czy wyłącznie fabular-
ną (przeciwstawienie dwóch światów, walka dobra ze złem jako oś konfliktu), czy może 
zawiera w sobie potencjał intelektualny (i być może moralny), a nawet praktyczny, który 
może mieć znaczenie dla naszego codziennego życia – takiego jakim ono jest, jakim może 
się stać i jakim być powinno?

Założeniem wyjściowym niniejszego artykułu jest twierdzenie, że zło nie pełni w po-
wieściach fantasy oraz science fiction wyłącznie tej pierwszej funkcji. Na przykładzie powie-
ści z cyklu „Ziemiomorza” widać, że chociaż stanowi ono główne koło rozpędowe fabuły, to 
przedstawia raczej konkretną, oryginalną i wielce aktualną wizję zła jako takiego, o znacze-
niu wykraczającym poza ramy świata przedstawionego utworów. Obrazy przedstawiające 
zło pełnią również kluczową dla zrozumienia przesłania powieści funkcję symboliczną.

Takie podejście wpisuje się w nurt odczytywania tekstów fantastycznych jako form 
mitopoetyckich, znany w Polsce choćby z prac Marka Oziewicza10 czy Bogdana Trochy11. 

8 Zob. np.: Inga Clendinnen, Reading the Holocaust, Cambridge: Cambridge University Press 1999, ss. 79–113; Phillip Cole, 
The Myth of Evil: Demonizing the Enemy, Westport: Praeger 2006.

9 Zob. np.: Claudia Card, Confronting Evils: Terrorism, Torture, Genocide, Cambridge: Cambridge University Press 2010, ss. 
10–17; Eve Garrard, Evil as an Explanatory Concept, „The Monist” 2002, t. 85, nr 2.

10 Marek Oziewicz, One Earth, One People: The Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’En-
gle and Orson Scott Card, Jefferson: McFarland 2008; tegoż, Mythos, logos a korzenie literatury fantasy, w: Wokół źródeł fantasy, 
red. Tomasz Ratajczak i Bogdan Trocha, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009.

11 Bogdan Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009.
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W ujęciu tym (fantastyczne) teksty literackie podejmują próbę określenia pozycji czło-
wieka w świecie, odkrycia duchowych aspektów istnienia oraz przedstawienia nadrzęd-
nych sensów, zwłaszcza w kontekście rzekomej pooświeceniowej i postmodernistycznej 
alienacji człowieka od wspomnianych aspektów ludzkiej egzystencji. Funkcja ta często 
wiązana jest z odniesieniami do religijności, tradycyjnych wartości lub odtwarzania mi-
tycznej przeszłości, kiedy istniał jeszcze kontakt z wyżej wymienionymi, a obecnie za-
gubionymi, wartościami. Przedstawiona w tekście analiza nie podąża jednak za takimi 
retrospektywnymi interpretacjami – proponuje widzieć symbole jako wywodzące się 
z doświadczenia współczesnej rzeczywistości, całkowicie laickie i racjonalne w swym 
wydźwięku. Niezbędne okazuje się w tym wypadku odwołanie do teorii symboli racjo-
nalnych Paula Ricœura, wywiedzionej m.in. z analizy mitów i symboliki zła. Tym samym 
stanowi ona ważny i niezbędny kontekst interpretacyjny dla powieści Ursuli Le Guin, 
który pomoże odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie dla współczesnego świata ma 
wizja zła ukazana w cyklu „Ziemiomorza”.

Metaforyka zła

Jak słusznie zauważa Ricœur, większość, jeśli nie całość, naszych konceptualizacji zła 
opiera się na metaforach:

[…] dostęp do samego doświadczenia zła możliwy jest jedynie przez wyrażenia symboliczne. Mają one 
swoje źródła w dosłownych znaczeniach (takich jak skaza czy skażenie, wypaczenie czy zagubienie w prze-
strzeni oraz obciążenie czy ciężar, więzy, niewola, upadek) lecz mają za cel wskazanie innego znaczenia, 
które możemy nazwać egzystencjalnym, tj. właśnie bycie nieczystym, pełnym grzechu, winnym itd. […] 
Znaczenie egzystencjalne przedstawione jest tu pośrednio, analogicznie, poprzez wykorzystanie pierwot-
nego, dosłownego znaczenia12.

Metafory te (w obrębie których ucieleśnione zostają obrazy, czynności etc.) okazują się 
niezbędne do zrozumienia ludzkich doświadczeń, trudnych do bezpośredniego uchwy-
cenia. Nie dotyczy to jednak tylko pojmowania zła, ale rozciąga się na większość abstrak-
cyjnych fenomenów, jak np. czas (który leci, biegnie, ucieka, stoi) czy uczucia (pęka nam 
serce, gotujemy się z gniewu, podupadamy na duchu)13.

Próbując uchwycić doświadczenie zła, człowiek posługuje się najczęściej następujący-
mi określeniami, pełniącymi funkcję metafor: zniewolenie, nieczystość, zanieczyszczenie, 
zakażenie, zaraza, zepsucie, rozkład, upadek, zagubienie, niedostatek, brak, słabość, nie-
doskonałość, brzydota, skaza, ciężar, transgresja. Ricœur nazywa te podstawowe, odwo-
łujące się do doświadczeń cielesnych, symbole p i e r w o t n y m i  (primary symbols). Mogą 
one jednak być związane nie tylko z relacją, jaka zachodzi między ludzkim ciałem a świa-
tem zewnętrznym, ale także z przeniesieniem opinii, np. z domeny estetycznej na moral-
ną – tak dzieje się w przypadku symboli związanych z brzydotą czy skazą. Oczywistym 
przykładem są w tym kontekście tak częste przedstawienia postaci uosabiających zło jako 

12 Przekład własny za: „[…] the only access to the experience of evil itself is through symbolic expressions. Such expressions 
emerge from some literal meaning (such as stain or pollution, deviation or wandering in space, and weight or burden, bon-
dage, slavery, fall), and they aim at another meaning which we can call existential, i.e., precisely being impure, sinful, guilty, 
etc. […] The existential signification is here given indirectly, analogically, by means of the primary, literal signification”. P. 
Ricœur, The Hermeneutics of Symbols and Philosophical Reflection: II, w: tegoż, The Conflict of Interpretations, dz. cyt., s. 316.

13 Zob. George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors we Live By, Chicago, London: University of Chicago Press 1980; tychże, 
Philosophy in the Flesh, New York: Basic Books 1999.
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brzydkich. Nawet jednak odwrócenie tego obrazowania, i ukazanie zła jako zniewalają-
cego piękna (np. erotyzm wampirów), zakłada dualistyczny schemat oparty na estetycznej 
metaforze.

Każdy z tych symboli czy obrazów niesie ze sobą inne znaczenia i próbuje wyrazić od-
mienne doświadczenie zła. Być może najbardziej istotna różnica zaznacza się pomiędzy 
metaforami wskazującymi na istnienie jakiejś konkretnej siły istniejącej poza człowie-
kiem (jak w wypadku niewoli czy zarazy), a tymi, które sygnalizują brak, odmawiając tym 
samym złu konkretnego, niezależnego istnienia (słabość, niedoskonałość, upadek). Z tym 
konfliktem pojmowania zła boryka się już od samego chrześcijaństwo, czego przykładem 
może być odrzucenie manicheizmu przez św. Augustyna14. Nie chodzi jednak o zagłębia-
nia się w teologiczne dyskusje, ale wskazanie, że użycie którejkolwiek metafory z jednej 
strony pozwala nam uchwycić różne (i każdorazowo ograniczone) aspekty doświadcze-
nia zła, a jednocześnie przywiązuje nas do pewnego kręgu znaczeń i sensów. Koncepcja 
niewoli, ataku czy zarazy kieruje naszą uwagę w stronę świata zewnętrznego i jego za-
grożeń, z kolei upadek czy słabość sugerują, że niebezpieczeństwo pochodzi z wewnątrz. 
Podczas gdy zaraza czy zepsucie odwołują do kręgu znaczeniowego z zakresu zdrowia 
i medycyny, o tyle skaza czy brzydota otwierają przed nami domenę sztuki i estetyki. 
Każda z tych konotacji niesie ze sobą określone konsekwencje: gdzie indziej dostrzegamy 
zło, inaczej się przed nim bronimy i w różny sposób próbujemy je zwalczać.

Te podstawowe metafory okazują się bazą, na której budowane są symbole wyko-
rzystywane do reprezentacji zła. Niejednokrotnie stają się one częścią mitów mających 
na celu ukazanie tego, w jaki sposób zło pojawia się w świecie, bądź jak w nim dzia-
ła – wtedy z kolei dane symboliczne reprezentacje zostają połączone poprzez narrację 
z konkretnymi miejscami i postaciami (m.in. biblijna opowieść o kuszeniu w raju). Nie 
dotyczy to jednak wyłącznie opowieści mitycznych, ale również literatury fantastycznej 
– dobrym przykładem może być Tolkienowska mitologia pierścienia, przedstawiająca 
określony i złożony obraz działania zła. Jak widać zatem, metafora to niejako naturalny 
sposób, w jaki człowiek pojmuje kategorię zła – w związku z tym nie można mówić o niej 
posługując się w pełni racjonalnym dyskursem. Taki też pogląd znaleźć można u Le Guin:

Mit wdraża jeden ze sposobów, w jaki człowiek, jako ciało/psychika, postrzega, rozumie i ustosunkowuje 
się do świata. […] Jesteśmy stworzeniami racjonalnymi, ale też zmysłowymi, emocjonalnymi, pożądliwymi, 
etycznymi, motywowanymi potrzebami i poszukującymi spełnienia, którego sam intelekt nie jest w stanie 
dostarczyć. […] Tam, gdzie intelekt zawodzi, a zawieść musi zawsze, chyba że staniemy się bezcielesnymi 
tworami, przewodzić muszą inne formy. Mit, mitologiczne postrzeganie, stanowią jedną z nich15.

Mit i symbol są niezbędnymi sposobami poznania i zrozumienia pewnych aspektów 
świata, których nie możemy pojąć w inny sposób. Nawiązuje to bezpośrednio do mitopo-
etyckiej funkcji literatury, stanowiącej uzupełnienie racjonalnych form poznania16.

14 Zob. np. P. Ricœur, „Original Sin”: A Study in Meaning, w: tegoż, The Conflict of Interpretations, dz. cyt., ss. 273–275.
15 Przekład własny za: „Myth is an expression of one of the several ways the human being, body/psyche, perceives, under-

stands and relates to the world. […] We are rational beings, but we are also sensual, emotional, appetitive, ethical beings, 
driven by need and reaching out for satisfactions which the intellect alone cannot provide. […] Where the intellect fails, and 
must always fail, unless we become disembodied bubbles, then one of the other modes must take over. The myth, mytho-
logical insight, is one of these”. U. K. Le Guin, Myth and Archetype in Science Fiction, w: tejże, Language of the Night: Essays on 
Fantasy and Science Fiction, red. Susan Wood, New York: Ultramarine Publishing 1979,s. 74.

16 B. Trocha, Obecność mitu w literaturze fantasy, w: Fantasy w badaniach naukowych, red. Tomasz Ratajczak i Bogdan Trocha, 
Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2009, s. 60.
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Pojawia się tu jednak pytanie: jeśli mit jest sposobem przedstawienia aspektów rze-
czywistości, które nie mogą być uchwycone przez racjonalne dyskursy, to czy analiza 
mitu ma jakikolwiek sens?

Wielkie fantazje, mity i opowieści istotnie są jak sny: mówią z podświadomości do 
podświadomości w języku podświadomości – symbolem i archetypem. Choć używają 
słów, to jednak ich działanie podobne jest do muzyki: omijają rozumowanie werbalne 
i podążają bezpośrednio do myśli spoczywających zbyt głęboko, by można im było dać 
wyraz słowami. Nie mogą być w pełni przetłumaczone na język rozumu17.

Nawet jeśli symbole nie mogą być w pełni uchwycone przez racjonalne myślenie, to 
jednak zarówno Ricœur, jak i Le Guin dostrzegają potrzebę namysłu nad nimi. By zrozu-
mieć dlaczego, należy najpierw wyjaśnić, jakie stosunki mogą zachodzić pomiędzy intu-
icją mityczno-symboliczną a systematycznym rozumowaniem.

Alegoria a hermeneutyka symboli

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów analizy mitów i symboli jest zało-
żenie, że są one jedynie zawoalowanym przekazem poglądów je poprzedzających. Mamy 
w takich wypadkach do czynienia z alegorycznym odczytywaniem znaków: „Alegoria su-
geruje, że prawdziwe znaczenie, filozoficzne znaczenie, poprzedza przypowieść [preceded 
the fable], która była jedynie maską, zasłoną umyślnie narzuconą na prawdę, by zmylić 
prostaczków [a second disguise, a veil deliberately thrown over the truth to mislead the sim-
ple]”18. W wielu tekstach religijnych alegoria jest istotnie stosowana i funkcjonuje na zasa-
dzie kodu, do którego dostęp mają jedynie wtajemniczeni. Z kolei przykładem z literatury 
fantastycznej może być bardzo częste odczytywanie cyklu Opowieści z Narnii Clive’a S. 
Lewisa jako chrześcijańskiej alegorii, w której niemal każde wydarzenie i postać zyskują 
swoje odpowiedniki w Biblii19.

Jednak przy takim podejściu teksty literackie tracą autonomię, stają się tworami 
wtórnymi, być może nawet zbędnymi w tym sensie, że są jedynie pośrednikiem, który 
równie dobrze można ominąć, kierując się wprost do oryginalnego tekstu. Dzieje się tak 
zwłaszcza w przypadku odczytań moralizatorsko-alegorycznych, gdzie metafora, wpro-
wadzając kolejny poziom translacji (ze znaczenia dosłownego na symboliczne) powoduje 
czasem zagubienie oryginalnego przekazu lub wprowadzenie zbędnych niejasności zwią-
zanych z formą literacką. Co więcej, alegoria zakłada, że dosłowne poznanie jest możliwe, 
a symbole pełnią rolę zapośredniczenia sensu.

Zarówno Ricœur, jak i Le Guin odrzucają alegoryczne czytanie symboli, proponując 
inne podejście. Według pisarki „symbol nie jest znakiem czegoś znanego [a sign of some-
thing known], ale wskazaniem na coś nieznanego i niemożliwego do wyrażenia w sposób 
inny niż symbolicznie [an indicator of something not known and not expressible otherwise than 
symbolically]”20. Nie powinniśmy więc „mylić symbolu (żywego sensu) z alegorią (martwą 

17 Przekład własny za: „The great fantasies, myths, and tales are indeed like dreams: they speak from the unconscious to the 
unconscious, in the language of unconscious – symbol and archetype. Though they use words, they work the way music 
does: they short-circuit verbal reasoning, and go straight to the thoughts that lie too deep to utter. They cannot be transla-
ted fully into the language of reason”. U. K. Le Guin, The Child and the Shadow, w: tejże, Language of the Night, dz. cyt., s. 62.

18 P. Ricœur, The Hermeneutics of Symbols, dz. cyt., s. 299.
19 Zob. Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uni-

wersytetu w Białymstoku 2016.
20 U. K. Le Guin, Myth and Archetype in Science Fiction, dz. cyt., s. 76.



155Symbolika zła w cyklu „Ziemiomorze” Ursuli K Le GuinCompendium

równoznacznością) [mistake symbol (living meaning) for allegory (dead equivalence)]”21. Tym 
samym, symbol okazuje się znakiem kierującym nas nie w stronę istniejącej wiedzy, ale 
raczej niewiedzy; wskazuje on na tajemnicę, paradoks, zagadkę. Zamiast odsyłać do po-
przedzających go teorii, stara się uchwycić w przywoływanym obrazie rozmaite aspekty 
doświadczenia tego co nieznane, a z czym konfrontuje nas świat. Jak zauważa Ricœur:

[…] myśleć musimy nie o tym co skrywa się za symbolami, ale zaczynając od symboli, wedle symboli, biorąc 
ich treść za niezniszczalną, uznając, że stanowią one odkrywczą istotę mowy żyjącej wśród ludzi. Słowem, 
symbol daje początek myśli22.

Możemy dopowiedzieć, że mit wraz ze swą ambiwalencją, niedopowiedzeniami i ko-
notacjami staje się podstawą, z której wyprowadzać możemy przez interpretacje nowe 
twierdzenia na dany temat. W takim ujęciu metafora czy symbol stają się podstawą do 
tworzenia pojęć i rozumienia istotnych, a nieuchwytnych aspektów życia.

Takie rozumienie pozwala nam spojrzeć na mitopoetykę fantastycznych tekstów jako 
siłę nie odtwórczą, ale oryginalną. Symbole nie odnoszą się bowiem do dawnych wierzeń, 
mitów czy religijnego rozumienia świata z minionych epok, kiedy mit był jeszcze formą 
żywą; ich stosowanie nie jest wyrazem tęsknoty za utraconą przeszłością, ale zawiera 
w sobie praktyczne dla współczesnego czytelnika znaczenie: „mity są brzemienne w zna-
czenia i użyteczne – praktyczne – w kontekście etyki, zrozumienia, rozwoju [profoundly 
meaningful, and usable – practical – in terms of ethics; of insight; of growth]”23. Jeśli jednak 
mity niosą ze sobą wskazówki dotyczące naszego codziennego życia, to pojawia się po-
trzeba ich rozwinięcia i dyskusji. Dlaczego? Bo gdy pozostaniemy jedynie na poziomie 
komunikacji z podświadomości do podświadomości, z intuicji do intuicji, z poczucia do 
poczucia, takie rozumienie symbolu utrzymuje się na poziomie podobnym do objawie-
nia, a tym samym nie może być częścią publicznego dyskursu nastawionego na wspólne 
zrozumienie. Jeśli doświadczenia i mity mają stać się częścią dyskusji na egzystencjalne 
czy etyczne tematy, muszą zostać zwerbalizowane i przedstawione w sposób jaśniejszy, 
bardziej klarowny. Ponadto zarówno mit, jak i symbol rozumiany jako skondensowana 
metafora są zbyt wieloznaczne i niejasne, by mogły bezpośrednio rzutować na nasze kon-
kretne dylematy życiowe. Muszą więc zostać one „rozpakowane”.

Co jednak może stanowić most łączący podlegający nieracjonalnej intuicji symbol 
z jego poddającą się dyskusji i analizie racjonalną wykładnią? Tu z pomocą przychodzi 
hermeneutyka symboli racjonalnych. Ricœura.

Ricœura hermeneutyka symboli

Hermeneutyka symboli (zła, ale nie tylko) to dla Ricœura proces krytycznej interpreta-
cji, pozwalający przejść z poziomu obrazów i mitów na poziom symboli racjonalnych24. 
Ricœur twierdzi, że rolą filozofii jest „hermeneutyczne odkrywanie enigmy, która po-
przedza, skrywa i odżywia ten dyskurs, jak również dociekanie początków, poszukiwa-

21 Tamże, s. 76.
22 Przekład własny za: „[…] we must think, not behind the symbols, but starting from symbols, according to symbols, that 

their substance is indestructible, that they constitute the revealing substrate of speech which lives among men. In short, the 
symbol gives rise to thought”. P. Ricœur, The Hermeneutics of Symbols: I…, dz. cyt., s. 299.

23 U. K. Le Guin, The Child and the Shadow, dz. cyt., s. 62.
24 P. Ricœur, „Original Sin”, dz. cyt., ss. 271–272.
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nie porządku, pragnienie usystematyzowania. [hermeneutic recovery of the enigmas which 
precede, envelop, and nourish this discourse and also inquiry into the beginning, search for order, 
desire for system]”25. Zawarte w tym twierdzeniu są jednak nie jedno, a dwa zadania.

Pierwsze z nich dotyczy zrozumienia, do jakiego (enigmatycznego) doświadczenia od-
wołuje się dany symbol. W wielu przypadkach zadanie to zasadza się na ukazaniu fałszerstw, 
jakim symbol i prezentowana przez niego enigma zostały poddane podczas prób ich usyste-
matyzowania w teorii. Musimy więc przebijać się przez spetryfikowane twierdzenia i zwod-
niczo oczywiste interpretacje alegoryczne. Ricœur w analizie mitu o kuszeniu w raju od-
rzuca tworzoną na jego podstawie wykładnię teologiczną, jakoby mit ten wyjaśniał istnienie 
zła poprzez quasi-genetyczne przekazywanie grzechu pierworodnego z pokolenia na poko-
lenie26. Zamiast tego proponuje on interpretację owej przypowieści jako tekstu usiłującego 
wyrazić tajemnicę zła jako czegoś, co wprowadza do świata każdorazowo człowiek, ale co 
jednocześnie go poprzedza. Ten pogląd Ricœura jednak, chociaż niezbędny w czytaniu mi-
tów chrześcijańskich, w przypadku literatury fantastycznej ma znaczenie drugorzędne. Klu-
czową kwestią przy czytaniu Le Guin (czy w ogólności fantastyki) jest nie tyle racjonalizacja, 
która mogłaby ująć symbole w zbyt restrykcyjne formy, ile raczej brak namysłu nad symbo-
lami, traktowanie opowieści czysto rozrywkowo, przeoczenie filozoficznej, egzystencjalnej 
czy moralnej głębi zawartej w symbolach literackich. Tutaj też natrafiamy na drugie zadanie, 
jakie Ricœur wyznacza filozofii, zasadzające się na ostrożnej próbie zinterpretowania sym-
boli, która ma na celu systematyczne ukazanie możliwych sposobów rozumienia otwiera-
nego przez nie świata. Taka kreatywna interpretacja: „[…] szanowałaby pierwotną enigmę 
symboli, pozwalając jej uczyć nas, ale jednocześnie, zaczynając od tego, wyłuskiwałaby sens, 
nadając mu formę w pełnej odpowiedzialności autonomicznej, systematycznej myśli”27. Te 
dwa zadania muszą pozostawać równorzędne i równoczesne, by nigdy nie stracić z oczu 
tajemniczej natury doświadczenia, a jednocześnie zawsze dążyć do takiego jego ujęcia, które 
daje nam szansę na lepsze zrozumienie jego praktycznych konsekwencji.

Stawiane pytanie dotyczy więc tego, czy możemy dostrzec u Le Guin symbole, wska-
zujące na konkretne doświadczenie zła. Na tym jednak problem się nie wyczerpuje: nie 
chodzi bowiem tylko o wskazanie, że w powieściach amerykańskiej autorki spotkać mo-
żemy taką czy inną metaforę, która organizuje całość jej koncepcji – literatura dostarczyć 
może nowych perspektyw na istotne tematy. Taka interpretacja prowadzi nie tylko do od-
krycia innych sposobów patrzenia na ustabilizowane symbole zła, ale przedstawia także 
kolejne, bo zmieniające się z czasem jego koncepcje. Symbole zła nie pozostają bowiem na 
przestrzeni wieków identyczne, a więc i nasze jego rozumienie nie pozostaje jednakowe 
(i vice versa). Ricœur pisze: „Semantyka ukazuje nam fakt istnienia istnych językowych re-
wolucji [veritable linguistic revolutions], zmierzających w konkretnym kierunku; posiłkując 
się tymi werbalnymi etapami, pewne doświadczenie wycina sobie swój własny szlak”28. 
Konsekwentnie „zmiana obrazów jest wyrazem przemian fundamentalnych motywów 
[Switch in themes is the expression of an overturning of fundamental motifs]”29.

25 Tegoż, The Hermeneutics of Symbols, dz. cyt., s. 296.
26 Tegoż, „Original Sin”, dz. cyt., s. 276–281.
27 Przekład własny za: „would respect the original enigma of symbols, let itself be taught by this enigma, but, with that as 

a start, bring out the meaning, give it form, in the full responsibility of an autonomous systematized thought”. Tamże, s. 
300.

28 Tamże, s. 290.
29 Tamże, s. 291.
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Kolejnym pytaniem jest więc to, czy w obrazie tworzonym w cyku „Ziemiomorze” 
dostrzec można nowe rozumienie zła, poza tymi, o których wspomina Ricœur, i za który-
mi powszechnie podążamy. Widzimy u le Guin dwa niecodzienne motywy, które nazwie-
my e k o l o g i c z n y m  i h e r m e n e u t y c z n y m /s e m i o t y c z n y m . Jak wyłaniają się 
one z powieści i co wnoszą do przyjętego powszechnie rozumienie zła?

Najdalszy brzeg

Skupienie głównej uwagi na analizie trzeciej części cyklu „Ziemiomorza” nie jest przy-
padkowe – chociaż każda z powieści serii w mniejszym lub większym stopniu tematyzuje 
problem zła, Najdalszy brzeg wydaje się prezentować najciekawszą perspektywę.

Wedle słów samej Le Guin:

Najdalszy brzeg traktuje o śmierci. Dlatego też powieść ta jest gorzej skonstruowana, mniej solidna i kom-
pletna niż pozostałe. Te były o rzeczach, które doświadczyłam i przeżyłam. Najdalszy brzeg jest o czymś, 
czego nie można doświadczyć i przeżyć.30.

Śmierć jest niewątpliwie głównym tematem powieści. Czytając ją jednak odbiorca 
szybko zauważa, że nie chodzi tu o samo umieranie, ale o strach przed odejściem – a ten 
w mniejszym lub większym stopniu jest doświadczeniem każdego człowieka. To właśnie 
tu znajdujemy źródło zła, z którym walka staje się osią utworu.

Zło zostaje przywołane w Najdalszym brzegu najpierw poprzez plotki i opowieści – 
z dalekich rubieży Ziemiomorza na wyspę czarnoksiężników Roke napływać zaczynają 
niepokojące wieści o zaniku na Ziemiomorzu magii. Czarownicy i wiedźmy zapominają 
słowa mocy, tracąc tym samym czarnoksięską siłę, w którą ludzie jednocześnie przestają 
wierzyć. W konsekwencji tego na wyspach Archipelagu pojawiają się niepokoje, ziemię 
dotyka nieurodzaj, zanikają wszelkie sztuki, a ludzie popadają w szaleństwo i rozpacz.

Z tymi wieściami przybywa na Roke Arren, młody książę ze starego i wielce szlachet-
nego rodu. Mistrzowie magii spotykają się, by zdecydować, jakie podjąć kroki w tej sytu-
acji – nie ma jednak wśród nich zgody. Większość czarnoksiężników podchodzi bowiem 
do sprawy z lekceważeniem – według nich kłopoty na rubieżach są sprawą zwyczajną, ale 
póki magia znajduje się w sercu świata, a więc na Roke, nie ma zagrożenia. Innego zdania 
jest arcymag Ged– przeczuwa w wydarzeniach na Ziemiomorzu oznaki działania jakiejś 
mocy, która może zagrażać samym podwalinom istnienia krainy. Kiedy Ged ogłasza, że 
wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu źródeł niepokojących wydarzenia, Arren bez wa-
hania decyduje się mu towarzyszyć.

Podróżując, widzą, że opowieści były prawdą – w każdym miejscu, do jakiego trafiają 
obserwują m.in. zanik magii, upadek sprawiedliwości, zapominanie sztuk. Spotykają też 
po drodze przewodników – byłych czarowników i magów, którzy stracili swą moc, po-
padli w obłęd i oddali się poszukiwaniu źródeł nieśmiertelności. W trakcie podróży Ged 
zaczyna przypuszczać, że przyczyną szerzącego się zła może być potężny mag o nazwisku 
Cob, specjalizujący się niegdyś w przywoływaniu umarłych. Domysły okazują się prawdą 
– na najdalszym zachodnim brzegu archipelagu Ziemiomorza dwaj śmiałkowie odnajdu-

30 Przekład własny za: „The Farthest Shore is about death. That’s why it is less well built, less sound and complete book than 
others. They were about things I had already lived through and survived. The Farthest Shore is about the thing you do not 
live through and survive”. U. K. Le Guin, Dreams Must Explain Themselves, w: tejże, Language of the Night, dz. cyt., s. 55.
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ją złego czarnoksiężnika, który w poszukiwaniu źródła nieśmiertelności posunął się dalej 
niż ktokolwiek dotąd – zyskał on życie wieczne, ale za wysoką cenę: otwarcia rany w ma-
terii świata. To właśnie przez nią na Ziemiomorzu wycieka życie, światło, moc i wszelkie 
dobro. W pogoni za nekromantą Ged i Arren wkraczają do królestwa umarłych i tam, 
u podnóży Gór Cierpienia, u źródeł Suchej Rzeki znajdują rozdarcie w świecie. Osta-
tecznie bohaterom udaje się pokonać przeciwnika i zasklepić ranę. Nie ma jednak nic 
za darmo – Ged traci swą czarnoksięską moc. Jaki obraz zła wyłania się z tej opowieści? 
I w jakiej relacji pozostaje do przywołanych w artykule koncepcji zła? Warto rozpocząć 
pracę interpretacji od analizy sieci metaforycznych określeń użytych do jego opisywania.

Natrafiamy tu na dość systematyczną grupę znaczeń obracających się wokół takich 
metafor/symboli jak: otwór, rana, dziura, rozdarcie, pęknięcie, wyciekanie z naczynia, za-
raza, suchość, nicość, ciemność, ślepota, brak, zapomnienie, utrata znaczenia, brak mowy. 
Symbole te możemy posegregować na trzy grupy. W pierwszej znajdą się symbole dotyczą-
ce negacji, ale używane w tej powieści systematycznie wybiórczo – będą to m.in. pustka, 
ciemność, choroba, nicość, osłabienie. Choć ten krąg znaczeniowy nie występuje w Najdal-
szym brzegu bardzo często, to widoczny jest wyraźnie w dwóch pierwszych częściach cyklu: 
Czarnoksiężniku z Archipelagu i Grobowcach Atuanu. Stąd zestaw ten okazuje się kluczowy 
dla zrozumienia funkcjonowania świata przedstawionego „Ziemiomorza” i tematyzowania 
zła w całym cyklu. W drugiej grupie mamy do czynienia z dwoma bardzo konkretnymi 
i systematycznie występującymi symbolami, dla których metaforami przewodnimi okazują 
się rana i zapominanie słów. Ten ostatni zwłaszcza okaże się nieść ze sobą oryginalną kon-
cepcję zła.

Zło niezbędne

Pierwszą grupę symboli możemy scharakteryzować jako symbole negatywne. Najlepszym 
i najwyraźniejszym być może przykładem tego kręgu znaczeniowego okazują się tu ciem-
ność i martwota, charakteryzujące głównie podziemny labirynt, stanowiący główne tło akcji 
Grobowców Atuanu. W drugiej części cyklu czarnoksiężnik Ged udaje się do pradawnej świą-
tyni, by odzyskać ukryty tam potężny artefakt, mogący pomóc w przywróceniu ładu i pokoju 
w archipelagu Ziemiomorza. Skrywające skarb, podziemne korytarze poświęcone są Starym 
Mocom, istniejącym jeszcze przed stworzeniem świata. Choć potężne, Moce te jednak:

Nie mają nic do dania. Nie mają mocy tworzenia. Wszystkie ich siły służą zaciemnianiu, niszczeniu. Nie 
mogą opuścić tych podziemi… Oni są tymi podziemiami i im należy je zostawić. Nie można zaprzeczyć 
o ich istnieniu i ich zapomnieć, ale nie wolno ich czcić. Ziemia jest piękna, jasna i dobra, ale jest też strasz-
na, ciemna i okrutna. […] A gdzie ludzie oddają temu cześć, tam kwitnie zło, powstają miejsca całkowicie 
oddane tym, których zwiemy Bezimiennymi: pradawnym, potężnym siłom Ziemi sprzed nadejścia Światła, 
siłom ciemności, zniszczenia i szaleństwa…31.

Te same Moce zawłaszczają też w momencie konsekracji swoją kapłankę, Tenar, odbie-
rając jej imię i tożsamość, w rytualnym geście stanowiącym zaprzeczenie tego, co stanowi 
substancję ludzkiego życia. Negatywnym symbolem może też być cień, który w pierwszej 
części cyklu Ged przywołuje do świata, a który, w wyraźnie Jungowskiej symbolice, miałby 
być mroczną stroną maga:

31 U. K. Le Guin, Grobowce Atuanu, w: tejże, Ziemiomorze, dz. cyt., s. 230.
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Wywołałeś ducha z ciała zmarłej, ale wraz z tym duchem zjawiła się jedna z Mocy Przeciw-Życia. […] Będąc 
złem, chce czynić zło za twoim pośrednictwem. Władza, która pozwoliła ci ją przywołać, daje jej władzę nad 
tobą. Jesteście powiązani. To cień twojej buty, cień twojej niewiedzy, cień który rzucasz32.

Podobna negatywność pojawia się w Najdalszym brzegu, chociaż, jak zostało to już 
wspomniane, w mniej systematyczny sposób. Przyjmuje ona postać pustki, którą Ged 
i Arren dostrzegają w ranie świata. Chociaż metafory pustki, ciemności, niszczenia czy 
braku to dość powszechne w naszym kręgu kulturowym symbole zła, to w świecie przed-
stawionym „Ziemiomorza” zło nie tylko funkcjonuje jako negatywność – jest ono rów-
nież konceptualizowane w sposób dość mocno odbiegający od wyobrażeń Zachodu. Spo-
tykamy tu mianowicie zło, które stanowi część świata; zło, które trzeba zaakceptować, by 
móc żyć – cierpienie, przemijanie, ciemność, pustka, a w końcu śmierć okazują się więc 
złem koniecznym (to, co wartościowe nie może istnieć bez swojej negacji). Ten paradoks 
staje się niejako mottem dla całego cyklu, zawartym w fikcyjnym poemacie Stworzenie Éa, 
wielokrotnie cytowanym w książkach serii:

Tylko w milczeniu słowo,
tylko w ciemności światło,
tylko w umieraniu życie –
na pustym niebie
jasny jest lot sokoła.

Śmierć, główny temat Najdalszego brzegu, stanowi część tego rodzaju zła. Czytamy:

Dwa bieguny równowagi. Ze śmierci wyrasta życie, z życia śmierć; przez to, że są swymi przeciwieństwa-
mi, przyciągają się i na wieki odradzają. A wraz z nimi wszystko inne: kwiat jabłoni, migotanie gwiazd… 
W życiu czai się śmierć, w śmierci odrodzenie. Czym byłoby życie bez śmierci? Niezmienną, wieczną, jed-
nostajną wegetacją? Czyż nie oznacza to śmierci pozbawionej odrodzenia?33.

Jest to wyraźnie odmienna wizji od eschatologii chrześcijańskiej, gdzie cierpienie 
i śmierć okazują się efektem zła, które w pośmiertnej przyszłości zostanie pokonane. U Le 
Guin te właśnie elementy są same w sobie złem, złem jednak niezbędnym do życia. Nie ma 
tu również wizji jego przezwyciężenia. Cały cykl „Ziemiomorza” może być wręcz uznany 
za próbę zaakceptowania roli, jaką zło koniecznie pełni w świecie. Widać to wyraźnie na 
przykładzie sposobu przedstawiania Starych Mocy, których znaczenie zmienia się w ko-
lejnych częściach serii – ta zmiana jest częścią większego projektu przewartościowania 
aspektów świata „Ziemiomorza”. Widać go jednak dopiero gdy porównamy pierwsze trzy 
powieści cyklu z pozostałymi. O ile w pierwszych częściach mamy do czynienia z bohate-
rem, który jest czarnoksiężnikiem-mężczyzną, zdobywającym kontrolę nad magią, o tyle 
bohaterkami tych dalszych są kobiety, a nawet istoty hybrydyczne (kobiety-smoki). Wraz 
z nowymi centralnymi postaciami, na pierwszy plan przechodzą też i Stare Moce, które 
z wyraźnie nieprzyjaznych człowiekowi stają się może nie pozytywnymi, ale na pewno 
przydatnymi i okazjonalnie pomocnymi. Pozostają one jednak poza kontrolą, ponieważ 
ich wartości i motywy sytuują się poza ludzkim zrozumieniem i choć można zawrzeć 
z nimi układ, to jednak zawsze musi on zostać czymś opłacony.

32 Tejże, Czarnoksiężnik z Archipelagu, w: tejże, Ziemiomorze, dz. cyt., s. 61.
33 Tejże, Najdalszy brzeg, w: tejże, Ziemiomorze, dz. cyt., s. 327.
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Najbardziej jednak dobitnym obrazem ukazującym związek strachu, bólu i śmierci 
z wszystkim, co w życiu znajdujemy wartościowym, widać w stworzonej przez Le Guin, 
porażającej wizji zaświatów:

Ludzie, których spotykali, byli cali i zdrowi, uleczeni z bólu – i z życia. […] Ich twarze były zupełnie spokoj-
ne, wolne od gniewu i pożądania, w ocienionych oczach nie kryła się nawet najsłabsza nadzieja. Wówczas, 
zamiast lęku, Arrena ogarnęła ogromna litość, a jeśli nawet u jej podstawy leżał strach, chłopak nie bał się 
o siebie, ale o wszystkich ludzi. Ujrzał bowiem matkę i dziecko, którzy zmarli razem i razem pozostali 
w krainie mroku. Dziecko nie biegało ani nie płakało, a matka nie tuliła go do siebie, nie patrzyła nawet 
w jego stronę. Ci zaś, którzy zginęli w imię miłości, obojętnie mijali się na ulicach34.

Jak zatem widać, w wiecznym i bezpiecznym istnieniu, wraz ze złem objawiającym się 
pod postacią cierpienia i strachu, porzuca się też i to, co wyjątkowe i piękne.

Widać tu podobieństwo do współczesnych koncepcji filozoficznych, zwłaszcza filo-
zofii środowiskowej, m.in. Holmesa Rolstona III, który wprowadził do niej ekologiczną 
wersję teodycei35. Koncepcja ta w tradycji religijnej ma na celu wyjaśnienie, jak można 
pogodzić istnienie wszechmocnego i dobrego boga z obecnością w świecie zła. W filo-
zofii środowiskowej z kolei teodycea pojawia się w kontekście motywacji dla ochrony 
przyrody. Amerykański filozof koncentruje się na tym, co wielu etyków pracujących nad 
koncepcją ochroną środowiska pomija milczeniem: świat naturalny pełen jest cierpienia, 
chaosu i śmierci. W tym wypadku pojawiają się pytania: dlaczego zatem mielibyśmy go 
chronić i dlaczego zasługuje on na ludzki szacunek? Będąc jednocześnie prezbiteriańskim 
pastorem, Rolston czerpie z tradycji religijnej, nazywając te trudne do akceptacji aspekty 
życia złem. Mając na celu usprawiedliwienie występowania owego zła w świecie przyrody 
zaznacza, że takie zjawiska jak śmierć, cierpienie i chaos są niezbędne do istnienia świata, 
jaki znamy i cenimy, wraz z jego przyjemnościami, różnorodnością i pięknem.

Być może kreatywność logicznie i empirycznie wymaga kontekstu konfliktu i roz-
wiązania. Środowisko całkowicie wrogie zabiłoby nas; życie nigdy nie mogłoby w nim 
powstać. Środowisko całkowicie sielankowe doprowadziłoby do stagnacji; złożone ży-
cie, w tym ludzkie życie, również nie mogłoby w nim powstać. Przeciwstawność natury 
to pierwsza część prawdy; drugą jest to, że heroiczna jakość życia nie byłaby możliwa 
bez dialektycznego napięcia. Zabierz opór – czy struktury mogłyby trwać? Poruszać się? 
Mięśnie, zęby, oczy, uszy, nosy, płetwy, nogi, skrzydła, łuski, włosy, ręce, mózgi – wszyst-
kie one, i niemal wszystko pozostałe, powstaje z potrzeby poruszania się w świecie, który 
łączy w sobie opór i wsparcie. Połowa piękna świata wywodzi się z wytrwałości w walce36.

Rolston idzie jednak dalej: życie jako takie nie tylko wymaga tragedii w wymiarze on-
tycznym, logicznym i empirycznym – wszelkie tragedie, faktycznie rzecz biorąc, zawsze 
prowadzą według niego do takiego czy innego dobra. Tym samym działające zło, zwięk-

34 Tamże, s. 401.
35 Zob. Holmes Rolston III, Values Gone Wild, „Inquiry” 1983, t. 26, nr 2; tegoż, Disvalues in Nature, „The Monist” 1992, t. 75, nr 2.
36 Przekład własny za: „Perhaps the context of creativity logically and empirically requires this context of conflict and reso-

lution. An environment entirely hostile would slay us; life could never have appeared within it. An environment entirely 
irenic would stagnate us; advanced life, including human life, could never have appeared there either. Oppositional nature 
is the first half of the truth; the second is that none of life’s heroic quality is possible without this dialectical stress. Take 
away the friction, and would the structures stand? Would they move? Muscles, teeth, eyes, ears, noses, fins, legs, wings, 
scales, hair, hands, brains—all these and almost everything else comes out of the need to make a way through a world that 
mixes environmental resistance with environmental conductance. Half the beauty of life comes out of endurance through 
struggle”. Tegoż, Disvalues in, dz. cyt., s. 270.
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sza pulę wartości pozytywnych Rolston wprowadza więc w świat ekologiczny swoistą 
eschatologię – możemy mieć pewność, że cokolwiek się wydarzy, w ostatecznym rozra-
chunku stanie się dobrem.

Chociaż koncepcja Le Guin jest wyraźnie zbieżna w wielu punktach z amerykań-
skim filozofem, to jednak pisarka, w przeciwieństwie do Rolstona, nie podejmuje prób 
przewartościowania tragedii życia. Wręcz przeciwnie, zupełnie otwarcie, ustami Geda, 
przyznaje, że życie pełne jest cierpienia i jako takie jest tragiczne. Kiedy Arren wyznaje ze 
wstydem, że przestraszył się cieni umarłych, arcymag przytakuje: „Lękasz się ich, ponie-
waż obawiasz się śmierci. I słusznie. Śmierć bowiem jest straszna i należy się jej bać. […] 
Życie także jest straszne […]. I powinniśmy sławić je z lękiem”37. Zło może okazjonalnie 
stać się źródłem dobra, ale jeśli do tego dochodzi, to jest to jedynie wynik zbiegu okolicz-
ności, szczęścia lub ciężkiej pracy, a nie prawo, na którym możemy polegać. Tak dzieje się 
np. gdy Ged przywołuje cień do świata – mag odkrywa, że nie jest on mroczną stroną jego 
samego, przyjmuje go i tym samym staje się potężniejszy. To jednak splot różnych czyn-
ników (odwagi, decyzji i losu), a nie prawidłowość. Ged dostrzega jednak, jak trudno za-
akceptować podobną świadomość: „Nie wiemy, czy magia służąca lepszej sprawie zawsze 
musi zwyciężyć. Mamy taką nadzieję. To dość ponure doświadczenie – odkryć nadzieję 
w miejscu, gdzie oczekiwało się niezłomnej pewności”38. Le Guin nie tworzy więc nar-
racji eschatologicznych, w których dobro zawszę zwycięża – pisarka zatrzymuje się na 
tragediach cierpienia i śmierci, starając się zrozumieć je w kontekście ambiwalencji życia.

Napotykamy tu więc jeden z absurdów czy paradoksów – tajemnic – których teo-
rie, chcące zachować logiczną spójność (tak jak np. Rolstona) nie są w stanie uchwycić. 
Filozofia może w takim wypadku jedynie fragmentarycznie próbować objaśnić coś, co 
w pełni swego złożonego znaczenia zawarte jest w literaturze w formie mitów i symboli. 
W tym konkretnym wypadku chodzi o patrzenie na życie jako jednocześnie pełne cierpie-
nia i radości, a mimo to – albo właśnie dlatego – piękne i pociągające. Jeśli takie ambiwa-
lentne, być może nawet paradoksalne doświadczenie egzystencjalne jest istotną częścią 
naszego rozumienia zła, to mity i symbole prezentowane przez Le Guin znacznie lepiej 
pozwalają nam je uchwycić (a tym samym zrozumieć) niż filozoficzne teorie. Twierdzenia 
Rolstona w takim kontekście mają już u swoich podstaw znamiona porażki, na którą wy-
czulił nas Ricœur – próby wtłoczenia złożonych doświadczeń w gorset twierdzeń, które 
nawet jeśli logicznie spójne, nie pomagają nam w zrozumieniu życia takim, jakim ono 
rzeczywiście jest.

Ucieczka od tragizmu życia

Do tej pory rozważaliśmy aspekt zła, który być może lepiej byłoby określić mianem tra-
gicznej ambiwalencji życia (nie tylko indywidualnego, ludzkiego życia, ale także życia 
jako fenomenu biologicznego). Istnieje jednak w opowieści Le Guin także zło par excel-
lence. Dyskusję na jego temat możemy rozpocząć od przytoczenia rozmowy pomiędzy 
Gedem a Arrenem z samego początku wspólnej wyprawy:

— Czy to możliwe, żeby pojawiła się nowa zaraza, choroba wędrująca z wyspy na wyspę, niszcząca plony, 
stada i ducha ludzi?

37 U. K. Le Guin, Najdalszy brzeg, dz. cyt., s. 394.
38 Tamże, s. 292.
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— Zaraza to element Wielkiej Równowagi, my jednak mamy do czynienia z czymś innym. Kryje się w tym 
zło. Kiedy świat wraca do stanu równowagi, możemy cierpieć, ale nie tracimy nadziei, nie porzucamy sztuk, 
nie zapominamy Mowy Tworzenia. Natura nie bywa nienaturalna. Teraz jednak nastąpiło zachwianie 
Równowagi, a tego może dokonać tylko jedno stworzenie.
— Człowiek? — podsunął z wahaniem Arren.
— My, ludzie.
— Jak?
— Poprzez niepohamowane pragnienie życia.
— Życia? Czyż źle jest chcieć żyć?
— Nie. Lecz kiedy pożądamy władzy nad życiem – nieskończonych bogactw, absolutnego bezpieczeństwa, 
nieśmiertelności – wówczas pragnienie przeradza się w chciwość. A jeśli z chciwością połączy się wiedza, 
powstaje zło, które narusza Równowagę świata, wyrządzając ogromne szkody39.

Choć mowa tu o pożądaniu, znacznie wyraźniejszym motywem, jaki przewija się 
przez Najdalszy brzeg, jest strach – przed śmiercią, ale nie tylko. Pojawia się tu również 
strach codzienny: przed cierpieniem, zranieniem czy przemijaniem.

Tym, co rozpoczyna poszukiwanie źródła nieśmiertelności przez Coba, jest właśnie 
strach: „Bał się. Ten, który tak łatwo wzywał do siebie umarłych, lękał się śmierci – swojej 
własnej śmierci – bardziej niż jakikolwiek znany mi człowiek”40. Podobny lęk odczuwa 
Arren, kiedy opisana w powieści „zaraza” dotyka także jego:

Bałem się ciebie. Bałem się śmierci. Tak bardzo się jej lękałem, że unikałem cię wzrokiem, ponieważ ty 
też mogłeś umrzeć. Nie potrafiłem myśleć o niczym poza tym, że jest sposób, dzięki któremu mógłbym 
uniknąć śmierci, gdybym tylko znał właściwą drogę. Ale przez cały ten czas życie uciekało, jakby gdzieś 
ziała wielka rana, z której wypływało niczym krew – tak jak ta, którą zostawiła włócznia. Tyle że dotyczyło 
to wszystkiego, całego świata. A ja nic nie zrobiłem nic, zupełnie nic. Próbowałem jedynie ukryć się przed 
grozą śmierci41.

Choć Le Guin zdaje się pokazywać, że strach jest naturalnym i właściwym stosunkiem 
zarówno do życia, jak i do śmierci, to jednak okazuje się on również tym, co prowadzi do 
pojawienia się zła w czystej postaci. Strach, który sam w sobie jest jednym z objawów zła 
w świecie rodzi zło par excellence – niszczące życie oraz zaburzające równowagę nega-
tywności i tworzenia, na której zasadza się wszelkie istnienie.

To w tym kontekście spotykamy drugi krąg znaczeniowy – wprowadzony już powyżej 
słowami Arrena – czyli metaforę rany/pęknięcia. Podążając za wiedzą magiczną, czarno-
księżnik Cob tworzy zaklęcie, pozwalające mu powracać do życia: otwiera on w materii 
świata przejście, przez które jest w stanie dowolnie poruszać się pomiędzy światem ży-
wych i umarłych. Ten zabieg pojawia się w powieści w kilku odsłonach: czasem jako intu-
icja, czasem jako zmaterializowany obraz. Ged, zwracając się do jednego z mistrzów Roke, 
tak streszcza swoje przeczucia: „Coś pękło, Thorionie; w materii świata jest jakaś rana, 
jakieś rozdarcie, i tego szukam”42. Obraz ten zestawić można z tym, co arcymag i Arren 
znajdują u kresu swej podróży. Tam, u źródeł Suchej Rzeki, stoją przed rozdarciem w świe-
cie i, patrząc przez nie w nicość, widzą, jak życie, światło i moc wyciekają ze świata43:

39 Tamże, s. 291.
40 Tamże, s. 323.
41 Tamże, s. 359.
42 Tamże, s. 283.
43 Co ciekawe, podobny obraz rozdarcia pojawia się w momencie kiedy Ged przywołuje cień: „Duch jaśniał w tym miejscu 

tylko przez chwilę. Potem żółtawy owal pomiędzy ramionami Geda zabłysnął silniej. Rozszerzył się i rozprzestrzenił jak 
rozdarcie w ciemności ziemi i nieba, rozprucie w tkaninie świata. Poprzez nie buchnęła straszliwa jasność. A poprzez ja-
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Przed nimi ział otwór bramy suchego źródła, szeroki i pusty. W żaden sposób nie dawało się stwierdzić, 
jak głęboko sięga. W jego wnętrzu nie było nic, na co mógłby paść promień światła, co zdołałoby dostrzec 
oko. Przed nimi otwierała się otchłań prowadząca ni to w mrok, ni to w światło; ani w życie, ani w śmierć. 
To była nicość44.

Dlatego nie bez znaczenia wydaje się to, że określenia „brama” i „rozdarcie/rana” używa-
ne są w powieści naprzemiennie. Brama to przejście, z którego można dowolnie korzy-
stać, intencjonalnie stworzony artefakt. Rozdarcie czy rana sugerują z kolei niechciane 
i przypadkowe uszkodzenie. Tym samym brama przez rozdarcie nabiera cech ambiwa-
lentnych: jest czymś, co kontroluje przepływ między wnętrzem a zewnętrzem, ale jedno-
cześnie czymś, co może zostać wykorzystane negatywnie, by wedrzeć się do środka lub 
uciec z wnętrza. Widać to w przejściu stworzonym przez Coba – choć pozornie daje mu 
ono władzę nad własnym życiem, jednocześnie prowadzi do nieprzewidzianych efektów.

Wszystkie przywołane powyżej symbole zakładają zatem podstawowy schemat poru-
szania się: „wewnątrz-na-zewnątrz”, co z kolei bazuje na bardzo szeroko rozpowszech-
nionym metaforycznym schemacie pojemnika (container). Codziennie spotykamy różne 
rodzaje pojemników (pomieszczenia, w których mieszkamy, szklanki, pudełka, brzegi 
jeziora itd.), ale i sami bardzo często postrzegamy nas samych jako pojemnik zawiera-
jący emocje, myśli, wspomnienia czy energię. W konsekwencji często rozumiemy silne 
emocje jako coś rozsadzającego nas od wewnątrz, nasz umysł wizualizujemy jako zbior-
nik, w którym zmagazynowane są wspomnienia, a także bywamy wypełnieni po brzegi 
energią – lub, przeciwnie, całkowicie puści i z niej wyzuci. Zakładając ten podstawowy 
schemat, metafora „pęknięcia” idzie krok dalej, przywołując obraz uszkodzenia pojemni-
ka. Nie odnosi się on jednak do indywidualnego człowieka, ale do całego świata. Mamy 
więc wizerunek rzeczywistości zawierającej w sobie – niczym szklanka – wodę, energię, 
moc, światło, piękno czy dobro. Każde uszkodzenie prowadzi więc do utraty dowolnej 
z tych zawartości.

Obraz ten trzeba jednak powiązać z zawartą w cyklu niezbędności niszczenia dla 
trwania świata. Każdy z nas i wszystko wokół przemija, ale jednocześnie nic nie ginie 
na dobre: przez śmierć pozostaje w świecie, stwarzając szansę życia innym. Podobnie 
nasze czyny pozostają w świecie, czy to w pamięci innych czy poprzez ich efekty. Łącząc 
koncepcję niezbędnej negatywności z metaforą pojemnika, odnajdujemy u Le Guin wizję 
zamkniętego obiegu, gdzie indywidualne elementy mogą zanikać, ale całość trwa – w tym 
obrazie widzimy kolejne podobieństwo z filozoficznymi koncepcjami ekologicznymi.

Tu też natrafiamy na kolejne ambiwalentne doświadczenie związane z przemijaniem 
– konflikt pomiędzy pogodzeniem się z byciem częścią systemu, a chęcią trwania jako 
niezależna jednostka z trwałą tożsamością. Mamy tu bowiem wizję zamkniętego świata, 
w którym wszystko, nawet jeśli ulega zmianie, pozostaje w obiegu – funkcjonuje nadal 
w ramach tego samego „naczynia”. Niezależnie od tego, czy mamy tu do czynienia z eko-
logicznym „cyklem życia” czy kulturowym dyskursem pamięci, gdzie „czyny bohaterów 
żyją wiecznie”, jednostka żyje tak długo, jak długo trwa jej rodzina, klan czy społeczność – 
nie niweluje to jednak indywidualnego przemijania. Zakładając istnienie takiej ekonomii, 

sną, niekształtną wyrwę, wygramoliło się coś jak gruda czarnego cienia, szybka i ohydna, i to coś skoczyło wprost w twarz 
Geda”. U. K. Le Guin, Czarnoksiężnik z archipelagu, dz. cyt., s. 57.

44 Tejże, Najdalszy brzeg, dz. cyt., s. 409.
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gdy podążająmy za pragnieniem naszej jednostkowej trwałości, tracimy szansę uczestni-
czenia w tej swoistej nieśmiertelności w „naczyniu”. Jak wyjaśnia Ged, taką cenę zapłacił 
właśnie Cob:

[…] jak wszyscy, którzy kiedykolwiek umarli; wciąż żyją, odradzają się raz po raz, bez końca, koniec bo-
wiem nigdy nie nastąpi. Dotyczy to wszystkich z wyjątkiem ciebie, gdyż ty nie przyjąłeś śmierci. Utraciłeś 
ją, a także życie, po to, aby uratować się przed nią45.

Odradzanie się w ramach większej całości wiąże się jednak z niepokojem i niepew-
nością – ostatecznie to „ja”, z którym jesteśmy zaznajomieni, które stanowi podstawę 
tożsamości, zaniknie. Trwanie komunalne jest trudne do uchwycenia i wymaga od nas 
ogromnego zaufania. W tym kontekście rana symbolizuje strach przed kompletną śmier-
cią – śmiercią poza jakimikolwiek formami trwania, również tymi symbolicznymi. Ten 
właśnie strach powoduje poszukiwanie źródeł jednostkowej nieśmiertelności, które za-
myka jednak drogę do jedynej nieśmiertelności, na jaką mamy w rzeczywistości szansę 
– to jest kontynuacji w ramach większej społeczności czy ekologii. Jednocześnie, kon-
centrując się na własnym życiu wiecznym, zamykamy drogę do niego tym, wierzącym 
w nieśmiertelność symboliczną. Takie odstępstwo podkopuje akceptację zamkniętego 
obiegu w sensie psychologicznym i kulturowym – wszyscy mieszkańcy Ziemiomorza na-
gle zostają owładnięci obsesją nieśmiertelności i strachu przed śmiercią. Pojawiające się 
w Najdalszym brzegu motywy choroby i zarazy unaoczniają efekt zwątpienia w spójność 
„naczynia”. W sensie materialnym z kolei chęć wiecznego życia jednostki uniemożliwia 
kalejdoskopowe trwanie systemu jako wiecznie zmieniającej się i odradzającej całości. Te 
psychologiczne, kulturowe i materialne elementy łączą się subtelnie w używanych przez 
Le Guin metaforach:

Świadomość, która jest naszym przekleństwem, skarbem i oznaką człowieczeństwa, nie trwa wiecznie. 
Zmienia się, znika niczym fala na morzu. Czy chciałbyś aby ucichło morze, a przypływy ustały tylko po to, 
by ocalić jedną falę, ciebie? Czy oddałbyś zręczność twoich dłoni, uczucia płonące w sercu, łuny zachodu 
i wschodu, aby kupić dla siebie bezpieczeństwo na wieki?46.

Poprzez obraz wiecznie zmieniających się fal, będących jednocześnie indywidualny-
mi tworami i częścią większej całości, Le Guin łączy dyskursywną kulturę pamięci, biorą-
cą swój początek w ludzkiej świadomości, z przemianami fizykalnego świata. Jest to inna 
reprezentacja tego samego problemu, który próbuje uchwycić symbolika rany – ucieczka 
przed nieuniknionym tragizmem życia prowadzi do podkopania podstaw istnienia świa-
ta i dotyczy to w równej mierze kultury, jak i natury. W pełnym sensie tego słowa, mamy 
tu więc do czynienia ze złem totalnym.

Język, zapominanie i zło

W powyższej analizie dwóch pierwszych kręgów znaczeniowych zła ukazane zostały 
dwa poziomy, na których funkcjonuje ono w świecie przedstawionym „Ziemiomorza”, 
w tym także jego źródło. Trzecia grupa semantyczna, związana z językiem i zapomina-
niem, pozwoli nam zrozumieć, jakie efekty wywiera zło w świecie, w którym się pojawia. 

45 Tamże, s. 406.
46 Tamże, ss. 360–361.
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Ponieważ jest to też najbardziej oryginalny na tle innych koncepcji krąg symboliczny, jaki 
znajdujemy w tej powieści, warto przytoczyć kilka charakteryzujących go cytatów:

Wygląda na to, że ci ludzie zatracili zdolność dostrzegania różnic. […] Nie dostrzegają różnicy między 
rzemieślnikiem a czarodziejem, między pracą rąk a magicznym kunsztem. Zupełnie jakby w ich głowach 
nie pozostały żadne wyraźne granice ani kolory. Wszystko jest dla nich takie samo: szare i monotonne47. 

Musisz zapomnieć o wszystkim, uwolnić się. Po to właśnie żujemy hazię. Pomaga nam zapomnieć imiona […] 
Musisz odkryć tajemnicę. Mógłbym zdradzić ci jej imię, ale czymże jest imię? Ułudą; nie jest prawdziwe, praw-
dziwe na wieki. Smoki nie mogą tam pójść, smoki umierają. Wszyscy umierają. Pamiętasz tajemnicę? Pamię-
tasz? Nie na śmierci. Nie ma, nie! [...] Nie ma strachu. Nie ma śmierci. Imiona odeszły, podobnie świat i strach48. 

Wszystko straciło dawny sens. W materii świata pojawiło się rozdarcie i wycieka przez nie morze oraz 
światło. Wkrótce pozostaniemy w suchej, mrocznej krainie. Nie będzie już więcej mowy ani śmierci49.

Powyższe fragmenty odnoszą się do różnych aspektów utraty języka: zaniku umiejęt-
ności rozróżniania i kategoryzacji, zapominania nazw, niemożności mowy. Dlatego też 
możemy ten krąg znaczeń określić jako semiotyczny, hermeneutyczny lub lingwistyczny. 
Najciekawszym bodaj jego elementem w Najdalszym brzegu okazuje się motyw zapomi-
nania sensu słów Starej Mowy. By w pełni zrozumieć rolę, jaką gra ten trop w świecie 
przedstawionym utworu, musimy wyjaśnić znaczenie, jakie język ma dla magii i całego 
świata Ziemiomorza.

Stara Mowa różni się od codziennie używanych języków – zawiera ona w sobie ma-
giczną moc i to z jej pomocą stworzony został Archipelag Ziemiomorza. Jest to też język, 
którego znajomość pozwala ludziom korzystać z magii. Moc stwórcza Starej Mowy zasa-
dza się na tym, że to w niej poznaje się prawdziwe nazwy rzeczy i istot – pozwala więc ona 
na dotarcie do prawdy o świecie i, w konsekwencji, kształtowanie go podług własnej woli.

To właśnie w zapominaniu sensu słów Starej Mowy bohaterowie po raz pierwszy 
dostrzegają działanie zła. Z rubieży świata dochodzą pogłoski, że magowie, czarownicy 
i wiedźmy, choć są w stanie wypowiadać słowa czarów, nie rozumieją ich znaczenia – tym 
samym słowa stają się pustymi dźwiękami. Ojciec Arrena, księże Enladu, z niepokojem 
stwierdza po dopełnieniu magicznego rytuału: „Wypowiedziałem słowa, ale nie wiem, czy 
miały jakieś znaczenie”50. Równie istotne jest to, że poeci nie pamiętają słów pieśni, a rze-
mieślnicy sztuki swych zawodów – ze świata znika więc całe piękno, twórczość i sens. 
Nawet smoki, będące w tej rzeczywistości uosobieniem magii, tracą swój rdzenny język, 
i stają się zwykłymi bestiami, prymitywniejszymi nawet niż ludzie, ostatecznie zacho-
wujący języki wernakularne. Wszelkie inne zło, które zaczyna panoszyć się po świecie 
– wojny, niezgoda, przemoc, szaleństwo – staje się pochodną tej jednej kluczowej straty 
sensu słów.

Interesujące jest to, że zło związane jest tu nie tyle z niemoralnym zachowaniem – jak 
przemoc, wojna, morderstwo, niesprawiedliwość – ale z utratą znaczenia, a więc zagad-
nieniem nie tyle etycznym, co hermeneutycznym i semiotycznym. Oczywiście, spotyka-
my wiele oznak braku etyki, zwłaszcza w Tehanu, kolejnej części cyklu, która stanowi 
swoiste postscriptum do Najdalszego brzegu. Niemoralne działania są jednak konsekwencją 

47 Tamże, s. 331.
48 Tamże, s. 305.
49 Tamże, s. 386.
50 Tamże, s. 265.
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zła semiotycznego, jego epifenomenem. Prawdziwe działanie zła ujęte zostaje w grupie 
symbolicznej odnoszącej się do języka i jego braku. Tragedie stricte moralne, a więc doty-
czące naruszenia nietykalności i dobra jednostek, są w Najdalszym brzegu drugoplanowe. 
Prawdziwy dramat rozgrywa się właśnie wokół znaczeń.

Jak rozumieć takie podejście do kwestii zła? Jedna z możliwych dróg interpretacji 
wizji zła zasadzającej się na braku rozumienia prowadzi nas ku analizie Mowy Tworzenia 
jako symbolu języka-mocy sprawczej. Możemy to oczywiście odnieść do biblijnego mo-
tywu słowa, które stało się ciałem, ale tu wydaje się zasadne odwołanie do innej koncepcji. 
Teoria aktów mowy51 analizuje sposób, w jaki mówiąc, przyczyniamy się do tworzenia 
aktów społecznych. Język pozwala nam nie tylko przekazywać informacje, ale też ini-
cjować działania (np. kiedy każemy coś komuś zrobić), tworzyć (np. gdy przez obietnicę 
zawieramy pakt lub powołujemy do życia symboliczny twór, jak choćby małżeństwo) czy 
przemieniać (np. nadając komuś nowy tytuł, który zmienia jego status społeczny). Na bar-
dziej fundamentalnym poziomie, język okazuje się mieć światotwórczą. Świat, w którym 
żyjemy – to jest świat jako całość, która ma dla nas jakiś sens, świat znaczeń, związków 
międzyludzkich i instytucji – jest tworzony przez język właśnie. Na to zwrócił szczególną 
uwagę zwrot językowy (linguistic turn) w filozofii i ogólnie pojętej humanistyce XX wieku. 
Jak podkreśla chociażby Hans-Georg Gadamer, język nie jest jedynie kolejnym narzę-
dziem, które stosujemy, by poznać rzeczywistość – rzeczywistość, taka, jaką znamy i któ-
rą zamieszkujemy, zawsze okazuje się rzeczywistością znaczeń istniejących w języku52.

Nie ma w tym momencie większego znaczenia, czy Le Guin faktycznie czerpała in-
spirację intelektualną z tego nurtu filozoficznego – nie interesujemy się bowiem jej twór-
czością w sensie alegorycznym. Obecna analiza traktuje prozę pisarki jako przekaz ory-
ginalnych symboli, opisujących powszechne ludzkie doświadczenia. Co więcej, pisarka 
zbudowała ten przekaz to w sposób, który ma szczególne znaczenie w danym okresie 
historycznym.

Idąc tym tropem, możemy zinterpretować Starą Mowę nie tyle jako osobny język, 
ale pewną wyjątkową cechę języka jako takiego. Pozwoli to wyraźniej unaocznić orygi-
nalność koncepcji Le Guin. Magia w „Ziemiomorzu” zasadza się bowiem na znajomości 
konkretnej mowy – to ona staje się tym samym największą tajemnicą w samej powieści, 
ale także jedną w wielkich tajemnic istnienia tak w świecie przedstawionym utworu, jak 
i poza nim. To, że świat ma sens, to, że nie jesteśmy mechanicznymi przedmiotami, lecz 
istotami poruszającymi się w świecie znaczeń, pozostaje wciąż sekretem naszej egzysten-
cji, którego nie jest w stanie przyćmić żadna liczba kognitywistycznych czy neurologicz-
nych wyjaśnień.

Można powiedzieć, że Le Guin proponuje nam tym samym duchowość ery zwrotu ję-
zykowego. Zgodnie więc z tą wizję, zło – na najbardziej fundamentalnym poziomie – musi 
niszczyć właśnie język i niesione przez niego znaczenia. W ten sposób podważa podstawę 
istnienia człowieka w świecie i samego świata – w konsekwencji działania zła rozpada się 
rzeczywistość postrzegana jako wspólnie tworzona i przeżywana sensowna całość.

51 Zob. np.: John L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford: Oxford University Press 1962; John R. Searle, Speech Acts. An 
Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press 1969.

52 Hans-Georg Gadamer, Man and Language, w: tegoż, Philosophical Hermeneutics, przekł. i red. David E. Linge, Berkeley–Los 
Angeles: University of California Press 1977.
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Sens i jego utrata

Powyższe rozważania zamykają analizę trzech kręgów znaczeniowych związanych z ob-
razem zła w „Ziemiomorzu”. Ostatnie pytanie, jakie warto byłoby zadać w tym kontek-
ście, dotyczy obecności możliwych związków pomiędzy tymi kręgami – współistnieją 
one bowiem widocznie na poziomie fabularnym. Czy tylko?

Wedle Arnolda Burmsa i Hermana De Dijna elementem niezbędnym, by coś nabra-
ło dla nas znaczenia jest mediacja świata zewnętrznego, niezależnego od nas samych53. 
W praktyce oznacza to, że warunkiem niezbędnym dla znalezienia sensu jest możliwość 
jego utraty. By zilustrować to – wydawałoby się – paradoksalne twierdzenie, możemy 
przywołać przyjaźń jako przykład związku międzyludzkiego, który ma dla nas ogromne 
znaczenie, i którego aktywnie poszukujemy. Pomimo tego pragnienia, nie jesteśmy kogoś 
w stanie do przyjaźni zmusić – jednym z warunków niezbędnych do jej powstania okazu-
je się paradoksalnie możliwość bycia odrzuconym przez drugą osobę. Analogicznie sytu-
acja ma się w przypadku miłości. Choć możemy na te obserwacje patrzeć normatywnie – 
wszystko co daje nam świat musi zawierać w sobie możliwość utraty, by miało to sens – to 
możemy też traktować te twierdzenia jako faktualną obserwację: tam, gdzie znajdujemy 
sens w życiu, tam też istnieje możliwość jego utraty. W ten też sposób sens zawsze istnie-
je w kontekście naszej wrażliwości względem świata, możliwości bycia zranionym czy 
perspektywy straty. Odnajdujemy tu więc kluczowy związek między hermeneutycznym/
semiotycznym złem, zawartym w motywie zapominania Starej Mowy, a strachem przed 
śmiertelnością, będącym symbolem lęku przed niezależną od nas zewnętrznością. Strach 
ten z kolei daje początek próbom kontroli nad najbardziej fundamentalnymi aspektami 
tej zewnętrzności, a tym samym powoduje utratę znaczenia – świat staje się pusty i bez-
sensowny, nawet jeśli jest całkowicie bezpieczny i poddany naszej kontroli.

„Tak więc nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo. Nie ma też końca. Aby usłyszeć 
słowo, potrzebna jest cisza; dopiero w ciemności widać gwiazdy. Taniec zawsze odbywa 
się nad otchłanią, nad straszliwą pustką”54. W tych, jak i wielu innych powieściowych wy-
darzeniach i wypowiedziach, Le Guin tematyzuje symboliczny obraz kluczowego egzy-
stencjalnego paradoksu ludzkiego życia. Cała seria okazuje się zaś mitem, zawierającym 
w sobie bogactwo wnikliwych przemyśleń na temat stosunku człowieka do tego właśnie 
paradoksu.

Podsumowanie: lament

Według Le Guin „Artysta, który patrzy w swoje wnętrze najgłębiej [goes into himself most 
deeply] – a jest to bolesne doświadczenie – jest artystą, który dociera do nas najintensyw-
niej, przemawia do nas najwyraźniej [touches us most closely, speaks to us most clearly]”55. 
Przedstawiany w powieściach z cyklu „Ziemiomorza” mit zła pochodzi z najgłębszych 
odmętów strachu przed śmiercią, o którym tak rzadko rozmawiamy otwarcie. Jednocze-
śnie amerykańska pisarka prezentuje zaskakująco oryginalną wizję, dającą nam wiele do 
myślenia.

53 Zob. Arnold Burms, Herman De Dijn, De rationaliteit en haar grenzen: Kritiek en deconstructie, Leuven: Universitaire Pers 
Leuven 2005.

54 U. K. Le Guin, Najdalszy brzeg, dz. cyt., s. 360.
55 Tejże, Myth and Archetype in Science Fiction, dz. cyt., s. 78.
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Proponowane przez Le Guin symbole zła odnoszą się do naszej rzeczywistości, uka-
zując jednocześnie historyczne przemiany jego konceptualizacji. Po pierwsze mamy tu 
do czynienia z odchodzeniem od wizji związanych z religiami eschatologicznymi – są 
one zastępowane koncepcjami, którym znacznie bliżej do teorii ekologicznych; autorka 
unika też prób wyjaśnienia czy usprawiedliwienia zła, zamiast tego starając się stworzyć 
przestrzeń, w której możemy zaakceptować nieuniknioną tragiczność istnienia. Jeszcze 
ciekawszą przemianę znajdujemy w konfrontacji zła moralnego z hermeneutycznym. Być 
może – w niespotykanie wręcz wizjonerski sposób – Le Guin zarysowuje tu przejście 
od dwudziestowiecznego skupienia się na złu moralnym (wojny światowe, reżimy to-
talitarne) do charakterystycznego dla XXI wieku zaniepokojenia rozpadem semiotycz-
nych elementów naszej rzeczywistości. Fake newsy, symulakryzacja kultury, wyjaławianie 
symboli, marketingowy Blitzkrieg, przesycenie informacjami – wszystkie te aspekty rze-
czywistości możemy zinterpretować jako nowy rodzaj zła, podkopujący hermeneutyczne 
podstawy istnienia (sensu Gadamer). Tam, gdzie nie ma już prawdy, gdzie słowa nie mają 
sensu – świat, jako nasycona znaczeniami sensowna całość, przestaje istnieć. W takiej 
zaś rzeczywistości nawet zło moralne nie może już być rozpoznanym jako takie, będąc 
nierozerwalnie złączone z konkretną wizją życia.

Z pewnością nie jest to zło charakterystyczne jedynie dla naszych czasów i naszej 
kultury. Jednak bez cienia wątpliwości obecne zmagania ze wspomnianymi zjawiskami 
kulturowymi nie odnoszą zbyt wielu suckesów. Proponując nam obrazy, symbole i meta-
fory, powieści Le Guin otwierają nowe możliwości dyskusji na ich temat. Fantastyka, jak 
kiedyś mit czy przypowieść, jest tutaj być może najlepszym medium, by takie symbole 
prezentować, stanowiąc „naturalny, odpowiedni język do przekazywania duchowej po-
dróży i walki pomiędzy dobrem i złem, jaka toczy się w duszy [the natural, the appropriate, 
language for the recounting of the spiritual journey and the struggle of good and evil in the 
soul]”56. Jest tak przynajmniej po części dlatego, że ten nurt literatury świadomie wchodzi 
w dialog z tajemniczością i niesamowitością, z niezrozumiałym, posiłkując się przy tym 
symbolami na każdym poziomie narracji. Co ważne, nic nie wskazuje, by takie symbole 
musiały odnosić się do jakiejś mitycznej przeszłości, bądź czerpać ze zdezaktualizowa-
nych ideologii i światopoglądów. Oryginalność Le Guin jest najlepszym dowodem na to, 
że fantastyka nie tylko może, ale i powinna odnosić się do współczesnych zjawisk, patrząc 
raczej w przyszłość, niż w przeszłość. Tym samym staje się ona miejscem, gdzie staramy 
się zrozumieć, czym właściwie jest zło i odkrywać jego wymiary, pojawiające się do tej 
pory w naszych umysłach jako niejasne intuicje i pozbawione ekspresji przeczucia. Jed-
nocześnie systematyczny namysł nad tymi „mitycznymi” elementami otwiera drogę do 
szerokiej, społecznej dyskusji.

Takie próby przypomnieć nam mogą słowa z pierwszej powieści cyklu. Podążając 
w towarzystwie przyjaciela na spotkanie ze swym cieniem, który przez własną próżność 
i głupotę Ged przywołał do świata, młody mag zaczyna nucić pieśń: „I tak Ged, podobnie 
jak by to uczynił prawdziwy mag, przetworzył swoją trwogę i żal w pieśń, w krótki, na 
wpół śpiewny lament, nie tylko dla niego samego przeznaczony…”57.

56 Tejże, The Child and the Shadow, dz. cyt., s. 68.
57 Tejże, Czarnoksiężnik z archipelagu, dz. cyt., s. 140.
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Cykl wiedźmiński to niespotykany – jak na polską skalę1 – fenomen kulturowy. 
Andrzej Sapkowski, wydając pod koniec 1986 roku debiutanckie opowiadanie Wiedźmin, 
w dwunastym numerze „Fantastyki” (w ramach Drugiego Konkursu Literackiego zorga-
nizowanego przez magazyn), nie mógł przewidzieć2, że skromny, kilkunastostronicowy 
tekst da początek uniwersum, które obejmie literacką sagę, gry planszowe w systemie 
RPG, komiksy, serię gier komputerowych, a także serial wyprodukowany przez jedną 
z największych platform streamingowych na świecie3.

Przyczyn popularności cyklu wiedźmińskiego należy upatrywać, poza transmedial-
nymi przekładami oraz „pasmem przenoszenia literackiej twórczości Sapkowskiego”4, 
między innymi w samej dacie publikacji tekstu – odpowiednim, choć przyszłym niespo-
dziewanie, momencie historycznym, który doprowadził do przewrotu w „polskim polu 
literackim fantasy”5. Rok 1986 nosi dla krajowego środowiska wielbicieli fantastyki zna-
miona czasu kairotycznego – Cezary Wodziński określa go zarówno jako stosowną mia-
rę, jak i wrażliwe miejsce w ciele (w tym przypadku: ciele korpusu literackiego) czy wręcz 
jako czas krytyczny6, towarzyszący rewolucyjnym przewrotom sprowadzającym się do 
gestu „kładzenia końca” (tudzież, jak widział to Walter Benjamin, strzelania do pewnego 
zegara)7. Taki czas sytuuje się w wymiarze eschatologicznym, o którym w kontekście ka-
irosu wspomina także Felix Ó Murchadha, pisząc o użyciu, jakie ze starogreckiego pojęcia 
uczynił Martin Heidegger w swojej interpretacji słów świętego Pawła8, tak istotnych dla 
jego zdefiniowania.

Nawiązania do kairotycznego rozumienia tego, co można określić jako moment prze-
silenia w polskiej fantastyce – kiedy ambicje i oczekiwania twórców oraz czytelników do-

1 O wyjątkowości tej stanowi chociażby gorące przyjęcie, jakie zgotowali pierwszym opowiadaniom o wiedźminie, uka-
zującym się pod koniec lat osiemdziesiątych na łamach „Fantastyki”, czytelnicy czasopisma, a także miejsce, jakie twórca 
Geralta z Rivii, Andrzej Sapkowski, zajmuje dziś w polskim panteonie pisarzy fantastycznych. O dominacji pisarza w polu 
literackim fantasy w Polsce szeroko pisze Katarzyna Kaczor. Zob. Katarzyna Kaczor, Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole 
literackie fantasy (1982-2012), Kraków: Universitas 2017, s. 90.

2 W wywiadzie opublikowanym dwa lata po premierze głośnego opowiadania Sapkowski, z właściwą sobie dezynwoltu-
rą, stwierdza, że tekst napisał właściwie na prośbę syna: miłośnika literatury fantastycznej oraz czasopisma „Fantastyka”. 
Otwarte sprowadzenie literackiej motywacji do pewnego rodzaju twórczej rozrywki na prywatny użytek jest charakte-
rystyczne dla sposobu, w jaki pisarz przewrotnie kreuje swój wizerunek bête sacrée polskiej fantastyki, nieustannie myląc 
autotematyczne tropy. Zob. Andrzej Sapkowski, Rozpędzam się… Z Andrzejem Sapkowskim rozmawia Rafał A. Ziemkiewicz, 
rozm. przepr. Rafał A. Ziemkiewicz, „Fantastyka” 1988, nr 8, s. 52–53. W innym, o wiele późniejszym wywiadzie Sapkow-
ski stwierdza bowiem, iż odniesiony przez Wiedźmina sukces pozwolił mu podjąć decyzję o całkowitym poświęceniu się 
literaturze, zdradzając tym samym profesjonalny stosunek, jaki miał od początku do swego pisarstwa. Zob. Andrzej Sap-
kowski, O studiach, Wiedźminie i nie tylko, rozm. przepr. Tomasz Cieślak, Natalia Lemann, online: YouTube, https://www.
youtube.com/watch?v=iTaxjEV9tlM [dostęp: 30.11.2019].

3 W 2001 roku powstał również film, a rok później serial Wiedźmin – oba wyprodukowane przez Telewizję Polską. Nie 
spotkały się one jednak z dobrym przyjęciem i były powszechnie krytykowane za niską jakość wykonania.

4 Anna Wróblewska uważa, że „pasmo przenoszenia” odegrało znaczącą rolę w budowaniu popularności cyklu wiedźmiń-
skiego. Według badaczki na fenomen pasma przenoszenia, postrzeganego z punktu widzenia socjologii literatury, składają 
się: „kanały dystrybucyjne, cena książki, reklama, udział środków masowego przekazu, nagrody literackie”, z których sko-
rzystał Sapkowski. Zob. Anna Wróblewska, Jak napisać bestseller? O genezie popularności Wiedźmina z perspektywy socjologii 
literatury, w: Wiedźmin. Polski fenomen popkultury, red. Robert Dudziński, Joanna Płoszaj, Wrocław: Stowarzyszenie Bada-
czy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” 2016, s. 89.

5 Określeniem tym posługuję się w ślad za Katarzyną Kaczor, która wypracowuje je w oparciu o koncepcję Pierre’a Bour-
dieu. Zob. K. Kaczor, Z „getta” do mainstreamu, dz. cyt., s. 9.

6 Cezary Wodziński, Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan – Heidegger, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 
2010, s. 7.

7 Walter Benjamin, O pojęciu historii, w: tegoż, Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, przekł. Krystyna Krzemieniowa, Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie 1996.

8 Felix Ó Murchadha, The Time of Revolution. Kairos and Chronos in Heidegger, London–New York: Bloomsbury Academic 
2013, s. 29.

https://www.youtube.com/watch?v=iTaxjEV9tlM
https://www.youtube.com/watch?v=iTaxjEV9tlM
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tychczas otoczonych science fiction (wraz z jej typowo polskim wariantem socjologicznym) 
coraz wyraźniej zaczynają interesować się fantasy – pobrzmiewają niemalże od początku 
lat osiemdziesiątych XX wieku w wystąpieniach czołowych animatorów życia gatunku 
z tamtego okresu. Wówczas to początkujący pisarze z kręgu Klubu Tfurcuf (reprezen-
towanego między innymi przez Jarosława Grzędowicza, Feliksa W. Kresa, Jacka Piekarę 
czy Rafała A. Ziemkiewicza) zaczynają opowiadać się za tworzeniem „dobrej, rozrywko-
wej, niegłupiej, fajnie się czytającej fantastyki”9, co dla redaktorów i krytyków związanych 
z „Fantastyką”, przywiązanych do pewnej elitarności literatury, brzmiało niczym nawo-
ływanie do rewolucji, pożerającej – jak pokazuje historia – własne dzieci. W tym samym 
numerze, w którym ukazało się debiutanckie opowiadanie Sapkowskiego, ówczesny re-
daktor naczelny, Adam Hollanek, zaczął zresztą utyskiwać, że młodzi twórcy poszukują 
środków ekspresji odległych od stylu i intelektualnych ambicji Stanisława Lema, zauwa-
żając przy tym trzeźwo, iż „tradycyjne formy i gatunki literatury przeżywają się, szarzeją, 
przestają być atrakcyjne”10. Swoim pierwszym opowiadaniem Sapkowski zmaterializował 
ową potrzebę pojawienia się świeżej i przełomowej formy literackiego wyrazu.

Wiedźmin jest jednak – z racji rewolucyjnego, bo opartego na parodii konwencji 
baśniowej, odporu dawnego science fiction – nie tylko świadectwem pewnego momen-
tu dziejowego w historii polskiej prozy fantastycznej, ale też zapisem wyłaniania się 
w Polsce określonej formy literackiego wyrazu, stanowiącej następną przyczynę sukcesu 
opowieści o Geralcie z Rivii. Formą tą okazuje się postmodernistyczna estetyka, w jakiej 
odczytuje się teksty pisarza11. Pod koniec lat osiemdziesiątych uatrakcyjniła ona literac-
ką komunikację, wciągając czytelników w pasjonującą grę z autorem12 i poszerzając ją 
o ekspozycję przeciwstawnych sobie dyskursów (m.in. feministycznego, ekologicznego 
czy dyskryminacyjnego), odzwierciedlających realne problemy końca XX wieku13. Wspo-
mniana gra opiera się w dużej mierze na konsekwentnym rozwijaniu palimpsestowej 
i sylwicznej struktury narracji14 oraz na satyrycznym przepisywaniu oraz problematy-
zowaniu schematów fabularnych charakterystycznych dla wymienionej wyżej baśni, ale 
też westernu czy powieści pikarejskiej. W konsekwencji tekst Sapkowskiego układa się 

9 Tomasz Pindel, Historie fandomowe, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2019, s. 80.
10 Adam Hollanek, …3…2…1…, „Fantastyka” 1986, nr 12, s. 2.
11 Sam pisarz zżyma się na podobne próby etykietowania jego twórczości. W jednym z wywiadów Sapkowski komentuje: 

„Nie ucieknę przed tą nazwą [literatura fantastyczna — przyp. M.Ł.] i swej proweniencji niczym nie wytłumię ani nie 
zasłonię – nawet gdybym chciał, a nie chcę. Choćby nie wiem, kto i jak mądry wpadł na pomysł nazywania mnie post-
modernistą. Wiem, że coś takiego się dzieje. Próbuje się nobilitować mnie mądrze brzmiącymi tytułami i kategoriami 
– no bo ta fantastyka to jest przecież takie brzydkie słowo, które przez usta przejść nie może. Najlepiej powiedzieć więc: 
postmodernista. A jeszcze lepiej, że to, co piszę, to jest alegoria, pastisz, bardzo mądra filozofia! Mówcie do mnie: »Panie 
magistrze«!”, Andrzej Sapkowski, Boski Sapkowski, czyli nic nie powiem o wiedźminie, rozm. przepr. Paweł Kempa, online: 
Fahrenheit, https://www.fahrenheit.net.pl/archiwum/f16/kempa.html [dostęp: 30.11.2019]. Na marginesie warto zauwa-
żyć, iż wypowiedź Sapkowskiego może stanowić przyczynek do refleksji nad negatywnymi konotacjami określenia „post-
modernizm”, jakie wywoływał ów zbiór estetycznych wyznaczników, nim na dobre nie ustąpił miejsca estetyce tak zwanej 
„nowej szczerości” (New Sincerity). W pracy poświęconej poetyce opisowej powieści postmodernistycznej Brian McHale 
wprost stwierdza, iż terminu „postmodernizm” nikt nie lubi, tym sposobem dając świadectwo stanowi świadomości kry-
tyków oraz twórców pod koniec lat osiemdziesiątych. Zob. Brian McHale, Powieść postmodernistyczna, przekł. Maciej Płaza, 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 4.

12 O tym, jak wciągająca musiała być to gra, świadczy fakt, że cykl wiedźmiński wytworzył aktywną społeczność fanowską, 
która miała charakter wręcz pokoleniowy. Zob. K. Kaczor, Z „getta” do mainstreamu, dz. cyt., s. 98–100.

13 Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego 2013, s. 377.

14 Maciej Kuster, Sylwa, palimpsest, intertekst. Modele zapożyczeń intertekstualnych w „Sadze o Wiedźminie”, w: Wiedźmin. Bohater 
masowej wyobraźni, red. Robert Dudziński, Adam Flamma, Kamila Kowalczyk, Joanna Płoszaj, Wrocław: Stowarzyszenie 
Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” 2015, s. 11.

https://www.fahrenheit.net.pl/archiwum/f16/kempa.html
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w wysoce intertekstualną mozaikę, realizującą postmodernistyczną, chciałoby się rzec, 
zasadę przyjemności15. Połączenie wymienionych elementów sprawia, że, jak pointuje 
Anna Wróblewska, „»społecznie i historycznie uwarunkowany zespół estetycznych ocze-
kiwań czytelników-nabywców« jest spełniony, a zarazem czyni [połączenie konwencji 
— przyp. M.Ł.] z powieści intelektualną grę w znane-nieznane”16. I choć konsekwentnie 
realizowana strategia kulturowych nawiązań przysporzyła Sapkowskiemu krytyków po-
sądzających jego samego o plagiat, a jego twórczość – o znikomą oryginalność17, to należy 
zauważyć, iż w kontekście kultury popularnej oraz samej postmodernistycznej estetyki 
klasycznie pojmowana, elitarna kategoria oryginalności nie odgrywa pierwszorzędnej 
roli. Jak czytamy u Katarzyny Kaczor, „proza Andrzeja Sapkowskiego, stanowiąca boga-
ty zbiór cytatów i parafraz powszechnie znanych toposów oraz przywołująca pierwotne 
wersje modyfikowanych matryc, jednocześnie odzwierciedla i kodyfikuje efekty i mecha-
nizmy ich reinterpretacji”18, co czyni z cyklu wiedźmińskiego jeden z najbogatszych zna-
czeniowo architekstów polskiej fantastyki.

Kolejną egzemplifikacją wypracowanej przez Sapkowskiego postmodernistycznej 
estetyki – prócz struktury tekstu – jest konstrukcja protagonisty, Geralta, eksploatująca 
model Hutcheonowskiej eks-centryczności19 i czyniąca z wiedźmina prototypowego Ob-
cego. Uosabiana przez rzeźnika z Blaviken obcość wpisuje się w znaczenie, jakie tej pod-
miotowej cesze przyznaje Bernhard Waldenfels, za obce uznając to, „co wykluczone jest 
z kolektywnej sfery własnego i oddzielone od kolektywnej egzystencji”20. W istocie zbudo-
wany w oparciu o paradygmat radykalnej różnicy Geralt – jako pozbawiony pochodzenia 
przybysz znikąd, nieprzynależący do żadnej grupy społecznej odmieniec, wykonujący fach, 
który budzi ambiwalentne uczucia, na dodatek wyróżniający się potwornym wyglądem 
– wywołuje strach w każdym miejscu, gdzie się pojawia, nie współtworzy bowiem z tym, 
co w danej opowieści (u)znane za własne, najmniejszego bodaj zrębu wspólnoty. Jednocze-
śnie, będąc ofiarą wieloetapowej mutacji umożliwiającej mu walkę z różnymi stworami, 
lecz okaleczającej go emocjonalnie, wiedźmin staje się figurą podważającą granicę nie tylko 
między tym, co własne i obce, ale również pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co potworne.

Parający się zabijaniem bestii spotworniały Geralt wypełnia tym samym kulturowe 
zadanie, jakie ciąży na monstrach i postmodernistycznych wyrzutkach – ukazuje to, co 

15 Kategorycznie w tej kwestii wypowiada się Magdalena Roszczynialska, pisząc, że gra prowadzona w tekstach Sapkowskiego 
nastawiona jest na zysk oraz na uciechę samego twórcy, co pozwala autorce myśleć, iż autor Wiedźmina reprezentuje post-
modernistyczną estetykę przyjemności. Zob. M. Roszczynialska, Postmodernistyczne łowy, „Konspekt” 2001, nr 7, s. 92–95.

16 A. Wróblewska, Jak napisać bestseller?, dz. cyt., s. 94.
17 Jak zauważa Krzysztof Uniłowski, w 1987 roku [rok po premierze debiutanckiego opowiadania Sapkowskiego, kiedy to 

rozgorzała polemika wokół jego tekstu — przyp. M.Ł.] zarzut braku oryginalności był poważny, gdyż odbiór literatury 
opierał się w dużej mierze na wzorcu tak zwanej literatury „wysokoartystycznej” rozumianej jako estetyczny zbiór „pryn-
cypiów nowoczesności”. Krzysztof Uniłowski, Łorginalność, czyli coś się kończy, coś się zaczyna, online: FA-Art, http://www.
fa-art.pl/artykul.php?id_artykulu=5&amp%3Bszablon= [dostęp: 30.11.2019].

18 Katarzyna Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/ 
obraz terytoria 2006, s. 8.

19 Linda Hutcheon rozumie eks-centryczność jako ruch odsunięcia się od pojęcia centrum, które wchodzi w repertuar pew-
ników liberalnego humanizmu. Ruch ten oznacza jednocześnie zbliżenie się do tego, co marginalne i graniczne; oznacza 
zarzucenie potrzeby generowania stałego systemu poznawczego porządkującego doświadczenie w celu uznania podmio-
towej tożsamości, która wykuwa się za pośrednictwem różnicy i tego, co szczególne. Tak rozumiana eks-centryczność 
pozwala na dowartościowanie tego, co peryferyjne. Jako przykłady eks-centryków Hutcheon podaje między innymi po-
stacie definiowane przez rasę, płeć lub preferencje seksualne, które nie wpisują się w centralną fikcję porządku i jedności. 
Przyjęcie perspektywy mniejszości pozwala na krytykę centralnej narracji, zdającej się być także celem Sapkowskiego. 
Zob. Linda Hutechon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, New York-London: Routledge 1988, s. 61.

20 Bernhard Waldenfels, Topografia obcego, przekł. Janusz Sidorek, Warszawa: Oficyna Naukowa 2002, s. 18.

http://www.fa-art.pl/artykul.php?id_artykulu=5&amp%3Bszablon=
http://www.fa-art.pl/artykul.php?id_artykulu=5&amp%3Bszablon=
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dana społeczność pragnęłaby ukryć21, a co w wypadku stworzonego przez Sapkowskiego 
świata oznaczać może nietolerancję monstrualnych (nomen omen) rozmiarów22 i uwikłanie 
etyki w porządek, gdzie polityczna sprawność oraz pragmatyczna bezwzględność ważą 
więcej niż moralny kompas. W efekcie etyczna podbudowa funkcjonowania w świecie, 
w którym obraca się wiedźmin, zostaje w tekście Sapkowskiego sprowadzona do równie 
osobnej przestrzeni – Geralt, broniący społecznego ładu przed naporem potwornej natu-
ry, jest świadkiem cywilizacyjnego konfliktu, gdzie tradycyjna dla Tolkienowskiej fantasy 
walka dobra ze złem ustępuje miejsca nowoczesnej wojnie o zasoby. Powstały na kanwie 
opowiadań cykl wiedźmiński rozwija się w melancholijną opowieść o fikcyjnym świecie, 
w którym każdy walczy z każdym, i którym nie ma miejsca na inność, nie wspominając 
nawet o obcości; w opowieść o świecie jednak na tyle bliskim rzeczywistemu, że staje się 
on studnią realnych czytelniczych projekcji w fantastycznych i równie brutalnych czasach 
polskiej transformacji i początków kapitalizmu.

Z zarysowanej powyżej problematyki zdaje sobie sprawę Piotr Żołądź, poszerzający 
w książce Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego obecną 
w polskiej humanistyce refleksję nad cyklem wiedźmińskim23 o zagadnienia recepcji twór-
czości Sapkowskiego i tytułowej potworności w jej relacji do struktury narracji. Autor roz-
prawy umieszcza bowiem paradygmat kairotyczny oraz postmodernistyczną dominantę24 
Sagi o wiedźminie w kontekście badawczym, otwierającym się na analizowany korpus 
tekstów wyłącznie przyczynkowo. Książka podzielona jest na dwie części: w pierwszej, 
poświęconej rekonstrukcji krytyczno-czytelniczej recepcji opowieści o wiedźminie, Żo-
łądź skupia się na szczegółowym opisie relacji, jaką Sapkowski utrzymuje z czytelnika-
mi, w celu przedstawienia rozwoju jego pisarskiej strategii z perspektywy dostosowania 
utworów do potrzeb odbiorców. Dokonuje tego na podstawie analizy wystąpień krytycz-
noliterackich, listów czytelniczych, polemik oraz artykułów w czasopismach z tamtego 
okresu, a więc tekstów, które sam autor opracowania nazywa „użytkowymi”, choć może 
trafniejszym określeniem byłoby nazywanie ich „ulotnymi”25 – jako że nie funkcjonują 
już one, poza kilkoma wyjątkami, w świadomości czytelników26. Druga część rozprawy 
dostarcza z kolei przeglądowego omówienia stworzeń, które odegrały w narracjach Sap-
kowskiego szczególną rolę, co pozwala zrozumieć funkcję pełnioną przez nie w tekstach 
poświęconych Geraltowi z Rivii (i to z innej perspektywy niż ta związana z budowaniem 
morfologicznego bogactwa tekstowego świata).

Swój analityczny wywód poświęcony opowiadaniom i kolejnym tomom Sagi, rozwija-
ny na podstawie wystąpień czytelników i krytyków, Żołądź porządkuje chronologicznie 
– dzięki temu możliwe staje się dostrzeżenie wyboistości drogi, jaką przeszła twórczość 
Sapkowskiego, nim dostąpiła ostatecznej konsekracji przez krytyków związanych z opi-

21 Jeffrey Jerome Cohen wskazuje na etymologię słowa „monstrum” jako tego, co stanowi ostrzeżenie. Zob. Jeffrey Jerome 
Cohen, Kultura potwor(n)a: siedem tez, przekł. Maja Brzozowska-Brywczyńska, „Kultura Popularna” 2012, nr 1 (31), s. 173.

22 O problemie rasizmu w świecie wiedźmina szeroko pisze Szymon Cieśliński. Zob. tegoż, Mutant, odmieniec, wiedźmin. O pro-
blematyce rasizmu w wiedźmińskim cyklu Andrzeja Sapkowskiego, w: Wiedźmin. Bohater masowej wyobraźni, dz. cyt., s. 52-67.

23 Cyklowi wiedźmińskiemu fragmenty swych prac poświęcają Tomasz Z. Majkowski i Katarzyna Kaczor. Badaczka wydała 
również monografię o problematyce potworności i kulturowego recyklingu w opowiadaniach i sadze o wiedźminie.

24 Posługuję się pojęciem dominanty w znaczeniu, jakie nadaje mu Brian McHale, a więc systemu stojącego u podstaw kata-
logu postmodernistycznych właściwości tekstu. Zob. Brian McHale, Powieść postmodernistyczna, dz. cyt., s. 9.

25 Piotr Żołądź, Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego, Kraków: Universitas 2018, s. 19.
26 Do wyjątków tych można z pewnością zaliczyć esej Piróg, albo Nie ma złota w Szarych Górach Sapkowskiego („Fantastyka” 

1993, nr 5) oraz tekst Baśń, która ocala Agnieszki Fulińskiej („Tygodnik Powszechny” 1999, nr 29).
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niotwórczymi mediami o ogólnopolskim zasięgu. Dokonawszy wnikliwej lektury tek-
stów zamieszczanych w „Fantastyce” oraz publikowanych na łamach czasopisma listów 
od czytelników, badacz drobiazgowo rekonstruuje stan świadomości odbiorców cyklu 
wiedźmińskiego. Prowadzi to miejscami do zaskakujących odkryć, które uwypuklają 
rozdźwięk pomiędzy natychmiastową, żywą reakcją czytelników „Fantastyki” na opowia-
dania Sapkowskiego a ich początkowo chłodnym przyjęciem przez krytykę. Nie oznacza 
to bynajmniej bezdyskusyjnej aprobaty wyrażonej przez czytelników odbiorców: po opu-
blikowaniu Wiedźmina do redakcji napłynęły głosy niekryjące oburzenia faktem, iż zain-
teresowanie budzą teksty tak „prymitywne”, jak opowiadania fantasy27. Pozwoliło to auto-
rowi Potworności i krytyki sportretować wieloaspektowy elitaryzm ówczesnych polskich 
czytelników fantastyki. Jednym z jego przejawów jest odwoływanie się do wspomnianej 
wyżej kategorii oryginalności. Opierając się na szczegółowej analizie argumentów przed-
stawianych w listach28 oraz polemicznych felietonach członków zespołu redakcyjnego 
„Fantastyki”, Żołądź rekonstruuje towarzyszącą publikacji pierwszego opowiadania z cy-
klu wiedźmińskiego dyskusję na temat plagiatu baśni pod tytułem Strzyga autorstwa Ro-
mana Zmorskiego, jakiego miał rzekomo dopuścić się Sapkowski, a w której ogniskuje się 
temperatura późniejszych sporów o twórczość pisarza.

Tych zaś, jak udowadnia badacz, było niemało. Początkowo dotyczyły one w istocie 
prze-pisywania (rewriting) kanonicznych dla kultury europejskiej opowieści – stanowiły 
one dla polskiego czytelnika laboratorium przygotowujące jego estetyczną wrażliwość 
na zwiększającą się liczbę powieści fantasy przekładanych z języków obcych, zwłaszcza 
z angielskiego, w których już od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaobserwo-
wać można było wpływy pisarstwa postmodernistycznego29. Po opublikowaniu w 1989 
roku przez Sapkowskiego opowiadania Ziarno prawdy, spór o oryginalność się zaostrzył, 
a w dyskusji argumenty natury estetycznej ustąpiły zarzutom o koniunkturalizm autora. 
Pomiędzy posądzeniami o cyniczne wyzyskiwanie utartych schematów a pochwałami na 
temat tworzenia dobrej literatury komercyjnej na wzór zachodni30, padały opinie tak ka-
tegoryczne, jak ta wyrażona przez jednego z czytelników (była to reakcja na opowiadanie 
Kwestia ceny z 1990 roku): „Sapkowskiemu zarzucają komercyjność – i dobrze, że wresz-
cie ktoś pisze opowiadania do czytania, a nie arcydzieła i eksperymenty”31.

Obok intertekstualnej struktury opowieści i jej komercyjnego aspektu ważną osią czy-
telniczych sporów pozostawała postać Geralta, któremu z jednej strony zarzucano papie-
rowość – która wynikać miała z logiki powstawania opowiadań jako montaży rozmaitych 
tekstów kultury – z drugiej zaś wystawiano mu laurkę za intrygującą niejednoznaczność32. 
W tonie nawiązań do postmodernizmu krytyczną analizę postaci wiedźmina rozwinął 
Maciej Parowski, porównujący w tekście z 1991 roku rzeźnika z Blaviken do Philipa Mar-
lowe’a. Na podstawie uwag badacza, istotnych dlatego, że to właśnie on sformułował tezę 
o postmodernistycznej proweniencji nie tyle samego bohatera Sapkowskiego, co jego ca-

27 Piotr Żołądź, Potworność i krytyka, dz. cyt., s. 21.
28 Dopiero dokładne wczytanie się w głosy czytelników pokazuje, jak sporą grupę odbiorców cyklu wiedźmińskiego stano-

wiły kobiety i jak szczegółowa była ich lektura. Dość powiedzieć, że list rozpoczynający dyskusję o stosunku Wiedźmina do 
baśni Zmorskiego został nadesłany przez czytelniczkę właśnie.

29 Brian McHale, Powieść postmodernistyczna, dz. cyt., s. 99–100.
30 P. Żołądź, Potworność i krytyka, dz. cyt., s. 40–46.
31 Tamże, s. 46.
32 Tamże, s. 56.
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łego monstrualnie rozrastającego się dzieła, Żołądź argumentuje, że – podobnie jak Chan-
dlerowski detektyw – Geralt rzucony zostaje w rzeczywistość po to, by w narracji wy-
brzmieć mogły tezy na temat społecznych norm lub kondycji człowieka współczesnego33.

Wysupłując z krytycznego dyskursu podobne uwagi na temat twórczości Sapkowskie-
go, autor Potworności i krytyki udowadnia, iż zawodowa krytyka długo pozostawała w tyle 
za przenikliwością czytelników. Zrazu zdystansowana, długo zastanawiała się, jaką pozy-
cję zająć względem twórczości pisarza. Ukazujące się na początku lat dziewięćdziesiątych 
tomy Miecz przeznaczenia (1992), Ostatnie życzenie (1993) i Krew elfów (1994) doprowadziły 
do powstania krytycznych szkiców, które Żołądź punktuje za poznawczą dezynwolturę 
– porównywano w nich bowiem dzieło Sapkowskiego między innymi do Don Kichota34. 
Niemniej jednak to zawodowi krytycy jako pierwsi otwarcie docenili potencjał narracyj-
ny cyklu oraz warsztat prozaika, mimo że, jak pokazuje badacz, początkowo nie potrafili 
umiejscowić Sapkowskiego na ówczesnej literackiej mapie Polski, a w pierwszych próbach 
scharakteryzowania jego twórczości powtarzali tezy Parowskiego35. Żołądź dokumentuje 
jednak przewartościowanie, do jakiego doszło wraz z rozwojem powieściowego cyklu, 
kiedy to opinie recenzentów dawały wyraz coraz większej analitycznej wrażliwości na 
rozmaite aspekty tekstu. W efekcie kolejne tomy Sagi o wiedźminie spotykały się z artyku-
łami zróżnicowanymi, które podnosiły dzieło Sapkowskiego do rangi symptomatycznego 
tekstu polskiej kultury – w tym miejscu autor rozprawy zwraca uwagę na wystąpienia 
takie, jak między innymi Czekając na dalszy ciąg Agnieszki Fulińskiej, skupiające się na 
etycznych uwikłaniach książek Sapkowskiego i stawiające pytania o egzekwowane przez 
człowieka prawo do eksterminacji stworzeń odmiennych od niego samego.

Żołądź rekapituluje i umieszcza w kontekście problematyki recepcji dzieła Sapkow-
skiego również artykuły skupiające się na kategoriach interpretacyjnych istotnych dla 
kreacji wiedźmińskiego świata, jak polityczność czy ekonomia. I choć zdaniem niektórych 
krytyków zauważone przez nich upolitycznienie tekstu negatywnie wpływa na elemen-
ty stricte literackie, stanowiące wcześniej o sile oddziaływania cyklu, to wraz z wydaniem 
Wieży jaskółki w 1997 roku o utworach Sapkowskiego piszą już nawet akademicy36, a Sagę 
o wiedźminie zestawia się z Władcą pierścieni J. R. R. Tolkiena. Ta rosnąca akceptacja dzie-
ła w środowisku krytyków doprowadziła do uhonorowania autora cyklu wiedźmińskiego 
Paszportem „Polityki” w 1998 roku. Wydana rok później Pani Jeziora spowodowała kulmi-
nację pochwał, w ramach których sformułowano wniosek o niebagatelnym znaczeniu po-
wieści dla literackiego krajobrazu Polski lat dziewięćdziesiątych – po części z racji jej dłu-
giego trwania (longue durée), w znacznej mierze jednak dlatego, że jej postmodernistyczny 
eklektyzm pozwala, dzięki intertekstualnej grze, na włączenie mitu arturiańskiego w obręb 
żywotnych nawiązań kulturowych polskiej fantasy37. Dyskursywną gloryfikację potwier-
dził, jak podkreśla Żołądź, fakt, iż wzór powieści wywodzono z Trylogii Sienkiewicza38.

Zdaniem autora Potworności i krytyki nie bez znaczenia dla zbudowania pozycji tekstu 

33 Tamże, s. 58.
34 Tamże, s. 66–67.
35 Tamże, s. 70.
36 Mowa o artykule Budowniczowie Małgorzaty Szpakowskiej, który ukazał się w magazynie „Twórczość” (1997, nr 7). Zob. P. 

Żołądź, Potworność i krytyka, dz. cyt., s. 93–95.
37 Znaczenie mitu arturiańskiego dla programu pisarskiego Sapkowskiego analizuje Tomasz Z. Majkowski. Zob. Tomasz Z. 

Majkowski, W cieniu białego drzewa, dz. cyt., s. 353–358.
38 P. Żołądź, Potworność i krytyka, dz. cyt., s. 99.
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pozostał również tekst Baśń, która ocala Fulińskiej. Analizując jej propozycję interpreta-
cyjną, Żołądź skupia się na wynikającej z antybaśniowego aspektu twórczości Sapkow-
skiego relatywizacji kategorii etycznych, która pozwala pisarzowi punktować w swej 
prozie czynniki odpowiedzialne za kształt zachowań niepożądanych w świecie przed-
stawionym powieści. Badacz wchodzi w polemikę z założeniami przedstawionymi przez 
Fulińską, wyprowadzającej, z zarysowanego w ten sposób etycznego aspektu dzieła, kon-
cepcję tolerancji budującej wspólnotę, spinającą dzieło Sapkowskiego w całość. Uznała 
ona bowiem, że cykl wiedźmiński jest artystyczną wypowiedzią na temat tolerancji, którą 
należy „traktować jako swego rodzaju linię graniczną, za którą chowa się odebranie jed-
nostce podstawowych praw egzystencjalnych”39.

Śledzenie narastających propozycji odczytań cyklu opowieści o wiedźminie, które 
z polemiczną pasją przytacza Żołądź, pokazuje tym samym, iż Saga stała się obiektem po-
głębionego odczytania, gdy autorzy analiz przestawali postrzegać dzieło Sapkowskiego 
przez pryzmat uprawianego przezeń gatunku40 i gdy dostrzegli, że sam tekst wykraczał 
poza wspólnotę interpretacyjną uczestników platformy komunikacyjnej, jaką stanowiła 
„Fantastyka”. Tym samym opracowanie Żołędzia wychodzi poza obszar kroniki recepcji 
pewnego powieściowego cyklu, obnaża bowiem wprost – na przykładzie przywoływa-
nych wystąpień – mechanizm włączania do głównego nurtu literatury tekstów sytuują-
cych się zwyczajowo na pograniczu literackiego mainstreamu.

Nie oznacza to, iż w swej pracy badacz ogranicza się do polemicznych korekt oraz 
cytowania najbardziej reprezentatywnych dla apologetów i egzorcystów Sapkowskiego 
wyimków. Autor książki starannie dobiera prezentowany materiał, pozwalając sobie na 
brawurowe interpretacje – przypisy w Potworności i krytyce charakteryzują się niemal 
barokowym czy nawet Wallace’owskim przepychem. Przykładowo Żołądź w jednym 
z komentarzy zestawia wypowiedź Sapkowskiego z koncepcją utożsamiającą liberalne 
postulaty pisarza z totalitaryzmem Herberta Marcusego, otwierając pole do domniemań, 
jakoby Sapkowski mógł explicite zakładać, iż filozof, który niemałe piętno odcisnął na 
kontrkulturowych ruchach Zachodu, mógł wpłynąć również na kształt fantasy traktowa-
nej jako eskapistyczny artefakt w realiach zorganizowanego kapitalistycznie społeczeń-
stwa41. Niejednokrotnie autor książki przytacza także listy, pozwalające wysunąć śmiałe 
hipotezy interpretacyjne – robi to chociażby w przypadku wypowiedzi pewnego czytel-
nika występującego pod pseudonimem Prowok. W przesłanym do redakcji wystąpieniu 
Prowoka Żołądź dopatruje się wręcz interwencji samego Sapkowskiego, która miałaby 
na celu zwiększenie zainteresowania zbliżającą się premierą drugiego zbioru opowiadań 
pisarza42. Rzeczone archiwalia pozwalają autorowi Potworności i krytyki na prezentację 
cymeliów, takich jak list młodej Olgi N. Tokarczuk z Wałbrzycha43, udowadniając przy 
tym dobitnie, jak istotną rolę odgrywa literatura fantastyczna w estetycznej i intelektual-
nej formacji polskich pisarzy i pisarek niekojarzonych wprost z tym nurtem.

Drobiazgowo przeprowadzona analiza czytelniczych i recenzenckich sporów, która 
skutkuje naniesieniem węzłowych punktów dyskusji wokół opowiadań i książek o wiedź-

39 Tamże, s. 104.
40 Tamże, s. 86.
41 Tamże, s. 47.
42 Tamże, s. 54–55.
43 Tamże, s. 32–33.
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minie na historyczną mapę recepcji cyklu wiedźmińskiego ma jednak, oprócz oczywiste-
go waloru historiograficznego, jeszcze jedną zaletę – przyczynia się do zrekonstruowania 
pisarskiej strategii „AS-a polskiej fantasy”44. Już na początku wywodu Żołądź stawia tezę, 
że Sapkowskiego, rozumianego jako fenomen kulturowy, stworzyli czytelnicy45, w związ-
ku z czym przygląda się nie tylko wystąpieniom odbiorców oraz recenzentów, ale także 
sposobowi, w jaki reaguje na nastroje czytelników sam prozaik. Z przeprowadzonej ana-
lizy wyłania się obraz świadomego twórcy godzącego ambicje artystyczne z oczekiwania-
mi publiczności i pozostającego z nią w nieustającym dialogu. Narzędziami w tej rozmo-
wie pozostają bezpośrednie wypowiedzi autora oraz odautorskie komentarze, które jako 
parateksty46 dopełniają cykl wiedźmiński.

Od momentu publikacji opowiadania Ziarno prawdy (1989) utworom Sapkowskiego 
w „Fantastyce” towarzyszyły noty deskrypcyjne, gdzie niejako ustanawiał on kanoniczny 
model interpretacji tekstu, przy okazji zdradzając źródła swej twórczej fascynacji – po-
zwalało mu to skutecznie unikać zarzutów o plagiat na dalszym etapie pisarskiej kariery. 
Komentarze te niejednokrotnie zdradzają również zamiary pisarza – w nocie towarzy-
szącej Mniejszemu złu (1990) Sapkowski wyjawia, iż pragnie uczynić z Geralta „nowego 
pilota Pirxa polskiej fantasy”47. W efekcie pisarz nie tylko uczestniczy w dialogu z czy-
telnikami, ale też nadaje mu ton i kreuje jego dynamikę. Warto podkreślić, że do swoich 
odbiorców autor zwraca się często bezpośrednio. Już w pierwszym wywiadzie z 1988 
roku, zamieszczonym w „Fantastyce”, Sapkowski nie tyle zarysowuje koncepcję przy-
szłych opowiadań (w rozmowie pada aluzja do powstałej później Granicy możliwości), co 
odnosi się do zarzutów pojawiających się w listach nadsyłanych do redakcji czasopisma, 
w których zwraca się uwagę na nadmierne wykorzystywanie przez pisarza baśniowego 
rezerwuaru kultury48. Sapkowski zarzuty odpiera argumentem o wspólnotowym charak-
terze tego dziedzictwa.

Autor Wiedźmina jednak nie zabiera głosu wyłącznie po to, by besztać odbiorców. 
Zdaje się, iż pisarz jest świadom, że sukces w dużej mierze zawdzięcza przychylności czy-
telników i w jednej z wypowiedzi na temat przyszłości literatury fantastycznej stawia 
tezę, że w nadchodzących latach to czytelnicze upodobania, a nie sama wartość dzieł, 
będą decydowały o sukcesie powstających książek49. Wypowiedź ta zdradza świadomość 
Sapkowskiego rynkowej roli czytelniczych wymagań. Skutkiem tego jest, jak argumentu-
je Żołądź, bezustanne „konstytuowanie się na nowo” cyklu wiedźmińskiego, stopniowo 
poszerzanego o elementy pożądane przez odbiorców. Zaliczyć do nich można ironiczny 
humor stanowiący, zdaniem badacza, odpowiedź na panujący wówczas w polskiej fanta-
styce ponury sztafaż50, oraz feministyczny wydźwięk tekstu, przejawiający się po części 

44 Takim mianem określa go Maciej Parowski w numerze 9 „Fantastyki” z 1991 roku, w którym ukazała się pierwsza część 
opowiadania Granica możliwości.

45 P. Żołądź, Potworność i krytyka, dz. cyt., s. 18.
46 Posługuję się terminem w rozumieniu Gérarda Genette’a, który mianem paratekstu określa teksty pozostające w odległej 

relacji do dzieła, takie jak tytuły, wstępy, posłowia, noty i wszystkie dodatkowe sygnały, pióra autora lub innych osób, ota-
czające główny utwór. Genette zauważa, że paratekst należy do najbardziej uprzywilejowanych obszarów pragmatycznego 
wymiaru dzieła z racji oddziaływania na czytelnika. Zob. Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przekł. 
Tomasz Stróżyński, Aleksander Milecki, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2014, s. 9.

47 P. Żołądź, Potworność i krytyka, dz. cyt., s. 43.
48 Tamże, s. 34.
49 Tamże, s. 47.
50 Tamże, s. 106.
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w kreacji seksualnie i obyczajowo wyzwolonych czarodziejek, po części zaś w uczynieniu 
z homoseksualnej Ciri centralnej postaci cyklu.

Konsekwentne włączanie feministycznych elementów do opowiadań i powieści wy-
daje się jednak decyzją mieszczącą się na granicy pragnienia zaspokojenia potrzeb żeń-
skich czytelniczek fantastyki a świadomą twórczą strategią. Angażujący się w 1993 roku 
w dyskusję o stanie literatury fantasy Sapkowski zauważa wszak, iż jednym z powodów 
kiepskiej kondycji gatunku jest zawężenie problematyki do konserwatywnej, fallocen-
trycznej mitologii męskich wspólnot. Reinterpretacja mitu arturiańskiego – w odczuciu 
pisarza fundamentalnego dla fantastyki – miałaby jego zdaniem przyczynić się do oży-
wienia gatunku poprzez uaktualnienie poruszanych w konkretnych utworach kwestii, 
rezonujących także w społeczeństwie i kulturze51.

Przywołany wyżej przykład pokazuje, iż twórczy gest Sapkowskiego nie ograniczał się 
do ustalania sposobów recepcji cyklu wiedźmińskiego ani do przejmowania kontroli nad 
interpretacjami tekstu. Był on, jak podkreśla wielokrotnie Żołądź, również wysoce auto-
kreacyjny. Niejednokrotnie pisarz ustanawiał się bowiem w pozycji eksperta i wytrawnego 
znawcy światowej klasyki literatury fantasy, co miało stanowić argument przemawiający 
za wirtuozerią, z jaką tworzył – na modłę zachodnią i w odstępstwie od słowiańskiej mito-
logii – cykl wiedźmiński. Maestria Sapkowskiego uwidacznia się także w kreacji stworzeń 
zaludniających wiedźmiński świat, którym Żołądź poświęca drugą część swej pracy. Au-
tor książki za teoretyczny punkt wyjścia obiera tu klasyczną koncepcję Jeffreya J. Cohe-
na, w ramach której potwory powstają jako naginające konwencję znanego uniwersum 
dyskursywnego rekonfiguracje jednostkowego – lecz reprezentatywnego dla większości 
– doświadczenia. Koncepcja Cohena pozwala autorowi Potworności i krytyki wykazać, iż 
monstra, funkcjonujące we wspomnianym dyskursie, muszą być (z zasady) wyrażalne, 
a więc zamknięte w uniwersum kultury i podatne na włączanie do intertekstualnej gry. 
Tym samym autor opracowania zdaje się sądzić, że stanowią one kolejny moduł kulturo-
wego dziedzictwa, który Sapkowski mógł prze-pisać na postmodernistyczną modłę, wtła-
czając monstra w racjonalny paradygmat pozytywnego opisu, będący właściwym polem 
artystycznych przesunięć, poddanych przez pisarza trawestacji52.

Skoncentrowany na kreacji świata przedstawionego Sapkowski nie wypracował jed-
nak w całym cyklu wiedźmińskim spójnej koncepcji potworności. Na podstawie stwo-
rzonej przez siebie klasyfikacji pojawiających się w dziełach pisarza potworów, Żołądź 
uważa to przedsięwzięcie zasadniczo za niemożliwe53 – zauważa on jednak cechy łączące 
wszystkie powieściowe monstra i w miejsce kryterium morfologicznego proponuje nar-
racyjne kryterium klasyfikacyjne, które pozwala mu podzielić pojawiające się na stronach 
dzieła Sapkowskiego potwory na stworzenia typowe dla mikrokosmosów narracyjnych, 
jakimi są opowiadania, oraz na fenomeny osobne, wpisane w rzeczywistość cyklu54. 
W ujęciu badacza potwory funkcjonują więc jak narzędzia pozwalające pisarzowi prze-
prowadzić doraźne działania fabularne.

51 Tomasz Z. Majkowski zauważa także, że Sapkowski, obierając krytykę feministyczną mitu arturiańskiego za jeden z fila-
rów konceptualnej kreacji świata cyklu wiedźmińskiego, daje wyraz swojej niechęci wobec destrukcyjnego dla słowiań-
skiej mitologii wpływu chrześcijaństwa. Zob. T. Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa, dz. cyt., s. 358–359.

52 P. Żołądź, Potworność i krytyka, dz. cyt., s. 119.
53 Tamże, s. 121.
54 Tamże, s. 123.
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Wypracowane przez Żołędzia kryterium działa w oparciu o narracyjną matrycę, jaką 
jest antybaśń. Będąc opowieścią kontestującą i parodiującą uwikłaną w dialektyczne opo-
zycje baśń, antybaśń ustanawia tekstualną przestrzeń, której zakończenie trudno uznać 
za pozytywne, i w której istotną rolę odgrywają negatywne sceny lub motywy, nierzad-
ko wyrażające okrucieństwo, pozwalające jednak w sposób bardziej realistyczny niż ba-
śniowy odwzorować problemy nowoczesnego społeczeństwa. Z tego też powodu, jako 
owoc praktyk retellingu czy też rewritingu55, antybaśń stanowi doskonały przykład post-
modernistycznej anty-estetyki, choć wspomniane praktyki są o wiele starszym sposobem 
kształtowania opowieści niż wskazywałyby na to wystąpienia teoretyków postmoderni-
zmu z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku56.

Żołądź obiera jednak antybaśń za matrycę swej klasyfikacji nie tylko ze względu na 
jej estetyczną proweniencję, ale również na krytyczny potencjał, jaki w sobie kryje. Ba-
dacz argumentuje, iż antybaśniowe narracje, dzięki praktykom retellingu, parodiują irra-
cjonalne modele opisu rzeczywistości obecne w baśniach, przez co stają się narzędziem 
krzewiącym racjonalny model opisu rzeczywistości, jednocześnie obnażając jego ogra-
niczenia. W efekcie antybaśń staje się idealnym habitatem dla potworów Sapkowskiego, 
ponieważ, podobnie jak wspomniane monstra, z jednej strony dekonstruuje, z drugiej zaś 
uprawomocnia zracjonalizowany sposób myślenia o zjawiskach, które – jako istniejące na 
marginesie kultury – stanowią o jej najbardziej newralgicznych miejscach.

Opracowane w ten sposób kryterium klasyfikacji pokazuje w ujęciu Żołędzia, jak 
misterną konstrukcją krytyczną jest dzieło Sapkowskiego. Tym samym jego praca roz-
wija uwagę Tomasza Z. Majkowskiego, twierdzącego że „[c]hoć kusząca, konstatacja, że 
charakterystyczna niejednorodność sagi o wiedźminie i jej eksponowana na rozmaitych 
poziomach niespójność są rezultatem zespolenia cyklu opowiadań, w których realia ryso-
wane były punktowo, w powieściową całość, okazuje się zatem nietrafna”57 – i udowadnia, 
że potworność w przewrotny sposób buduje koherencję realiów wiedźmińskiego świata.

 Co więcej, pomimo pewnych ograniczeń wybranej metodologii, w ramach której po-
wstaje opis, jaki trudno uznać za wyczerpujący58, nie sposób proponowanej klasyfikacji 
odmówić zalety, związanej z potencjałem interpretacyjnym twórczości autora Wiedźmina. 
Podzielenie potworów według klucza narracyjnego umożliwia bowiem prześledzenie – 
z innej perspektywy niż ta związana z recepcją tekstu – ewolucji pisarskiej Sapkowskiego 
w kontekście postmodernistycznej gry, jaką w sposób wyrafinowany uprawiał on z teksta-
mi kultury. Ponadto zauważalne staje się to, że pisarz, tworzący w pierwszych narracjach 
zamknięte homogeniczne rzeczywistości diegetyczne, stopniowo otwierał je na kolejne ele-
menty, niesłużące domykaniu fabuły zgodnie z wzorcem „walki Geralta z potworem” – by 
ustanowić w końcu rzeczywistość „niedomkniętą”59, a więc taką, w której wymyślone światy 
nakładają się na siebie, kreując nową tekstualną jakość – nie tyle spójną, co współbrzmiącą.

55 Żołądź odróżnia retelling od rewritingu na podstawie relacji, jaką tekst utrzymuje ze swym pierwowzorem. Rewriting miałby 
zakładać szczegółowy i ścisły związek dzieła z jego pierwowzorem. W związku tym niebagatelną rolę odgrywa również 
krytyczny potencjał, jako że pojęcie rewritingu wywodzi się z krytyki feministycznej. Zob. Tamże, s. 138.

56 Do teoretyków tych można zaliczyć Jean-François Lyotarda, Lindę Hutcheon, Briana McHale’a, Hala Fostera czy Fredrica 
Jamesona.

57 Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa, dz. cyt., s. 379.
58 Jednocześnie autor sporządza złożoną listę prac podejmujących zagadnienie potworności w cyklu wiedźmińskim, czyniąc 

tym samym ze swojej monografii nowy głos w naukowej dyskusji o prozie Sapkowskiego. Zob. P. Żołądź, Potworność i kry-
tyka, dz. cyt., s. 126.

59 Tamże, s. 125.
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W drugiej części studium Żołądź proponuje elementarne usystematyzowanie wyobra-
żeń odnoszących się do pojawiających się na kartach cyklu wiedźmińskiego potworów. 
Niejednokrotnie pozwala to autorowi na wyłuskanie w dalszej części analitycznego szkicu 
ukrytych sensów ludowych przekazów, które odgrywają niebagatelną rolę w wykorzysty-
wanej przez Sapkowskiego technice retellingu. Dzięki temu badacz przeciera nowe ścieżki 
interpretacyjnych interpretacyjne – na przykład wtedy, gdy podkreśla gest postmoder-
nistyczny pisarza (w przypadku analizy makabrycznego charakteru trawestacji motywu 
zaczarowanej królewny w opowiadaniu Wiedźmin60) lub wtedy, gdy dokonuje korekty 
feministycznego stanowiska Sapkowskiego, argumentując, że postać Geralta zachowu-
je jednostkową sprawczość, nie zawsze zdając się na podążanie drogą, jaką wyznaczają 
mu czarodziejki lub inne kobiece postaci61. Z jednej strony skutkiem tak przeprowadzo-
nej analizy jest wykazanie, że potwory pojawiające się w cyklu wiedźmińskim nie tylko 
stanowią widoczny znak granicy, poza którą transgresja nie jest już możliwa, lecz także 
pozwalają zadać pytanie o granicę człowieczeństwa, stawiając przed czytelnikiem lustro, 
a wszystko to czyniąc za pośrednictwem antybaśniowej narracji (czyli w sposób krytycz-
ny, uwalniający etyczny potencjał opowieści Sapkowskiego). Z drugiej strony narracyjne 
kryterium opisu potworów, powstałe na kanwie owej matrycy, umożliwia uzupełnienie 
analizy strategii pisarskiej Sapkowskiego o stopień bliskości relacji, jaką jego teksty utrzy-
mują z baśniowymi pierwowzorami: od silnej w fazie początkowej, przez słabnącą, aż po 
zanikającą w utworach Wieczny ogień i Kraniec świata (1993).

Rozprawę Piotra Żołędzia można uznać za jeden z ciekawszych głosów ostatnich lat 
w teoretycznej dyskusji dotyczącej cyklu wiedźmińskiego. Niejednokrotnie wchodzi ona 
w polemikę z interpretacyjnymi propozycjami Katarzyny Kaczor czy Anny Gemry, niuan-
sując postulowane przez badaczki odczytania potworności oraz feministyczne interpre-
tacje niektórych aspektów dzieła Sapkowskiego. Ponadto wartość omawianej publikacji 
nie polega wyłącznie na szczegółowym opisaniu przełomowego momentu dla polskiej 
literatury popularnej czy na świeżym spojrzeniu na strategię pisarską Sapkowskiego – tę 
bowiem trudno dłużej posądzać o cyniczne wyzyskiwanie czytelniczych upodobań. Wypa-
da na nią spojrzeć jako na narzędzie rozwijania pewnej literackiej formy w oparciu o nar-
racyjne narzędzia z jednej strony wpisane w dyskurs kulturowy, a z drugiej – ów dyskurs 
podważające. Wartość książki Żołędzia zasadza się również na analizie pozwalającej do-
głębnie zrozumieć dynamikę środowiska twórców i odbiorców literatury fantastycznej na 
przełomie wieków i jednocześnie umożliwiającej rekonstrukcję stanowisk w debacie, jaką 
wypada – udowadnia badacz – określić mianem dyskusji na temat organizujących tę lite-
raturę pryncypiów.

Monografia Potworność i krytyka jest przejawem badawczej dociekliwości, która za 
pośrednictwem klasycznych narzędzi – do jakich zaliczyć należy kryterium narracyjne 
– uwalnia nowe sensy w twórczości Sapkowskiego. Książka Żołędzia udowadnia tym sa-
mym, że płodne dla humanistycznej myśli rozpoznanie tekstu wydarza się tam, gdzie – jak 
chcieliby być może kierujący się przewrotną ironią teoretycy postmodernizmu – coś się 
kończy, a coś się zaczyna. W tym przypadku zaś otwarte – aż po samą granicę możliwości 
– pozostaje uniwersum odczytań cyklu wiedźmińskiego.

60 Tamże, s. 168.
61 Tamże, s. 206.
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rozważanie, jak mógłby wyglądać świat, gdyby jakieś kluCzowe dla historii wyda-
rzenie potoczyło się zupełnie inaczej jest naturalną skłonnością ludzkości. Psychologowie 
dodają ponadto, że takie właśnie spekulacje należą do najbardziej podstawowych mecha-
nizmów działania naszej psychiki1. Pytanie „co by było, gdyby...” zadać można bowiem 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i ponadindywidualnym. Stąd też także w pol-
skiej debacie publicznej nieraz pojawiają się pytania o kształt współczesnej rzeczywisto-
ści w przypadku np. zwycięstwa nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej, braku 
powstania warszawskiego lub stanu wojennego z 1981 roku. Dylematy dotyczące wiel-
kich wydarzeń historycznych są tak samo angażujące, jak te odnoszące się do prywatnych 
biografii. I nic dziwnego – w końcu o naszym miejscu w świecie, tożsamości zbiorowej, 
języku czy kulturze decydują nie tylko nasze codzienne indywidualne wybory, ale rów-
nież wielkie wydarzenia historyczne, takie jak wojny, rewolucje czy zmiany systemów 
politycznych. Pytania o możliwe, lecz nigdy niezrealizowany bieg dziejów zadają sobie 
zarówno zwykli ludzie, jak i filozofowie, historycy i naukowcy. Interesują one również 
artystów, zwłaszcza pisarzy. Nurt historii alternatywnej (zazwyczaj uważanej za pod-
gatunek literatury fantastycznej bądź science fiction), zwanej również uchronią2, historią 
kontrfaktyczną czy historią wirtualną, był obecny w historii i literaturze od wieków, jed-
nak jego intensywny rozwój jako odrębnego gatunku literackiego miał miejsce dopiero 
w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Polsce, 
ze względu na ograniczenia cenzury, rozpoczął się znacznie później, po przełomie 1989 
roku (chociaż warto zaznaczyć, że pierwsze teksty zapowiadające dzisiejszą hossę historii 
alternatywnych pojawiły się już na początku wieku XX3).

Gatunek historii alternatywnej prowadzi grę z przyzwyczajeniami czytelników, 
śmiało mieszając fakty i fikcję. Autorzy tych narracji nie tylko przekształcają wydarze-
nia z przeszłości (głównie takie jak II wojna światowa, wojna secesyjna, dojście Hitlera 
do władzy czy chrystianizacja Polski) oraz swobodnie operują postaciami historyczny-
mi, wpisując je w nowe role, ale także wplatają do swoich opowieści całkowicie fikcyjne 
zdarzenia i bohaterów. Takie swobodne przemieszanie prawdy i zmyślenia sprawia, że 
historycy często wyrażają swoją dezaprobatę wobec gatunku. Co ciekawe, część publicy-
stów ocenia historie alternatywne również z ideologicznego punktu widzenia, uznając, 
że – przykładowo – rozważania nad innym przebiegiem II wojny światowej, w którym 
Polska sprzymierza się z III Rzeszą są obrazoburcze a nawet świętokradcze – przecież 
walka z hitlerowskimi Niemcami była militarnym i moralnym obowiązkiem Polaków4. 
Krytyka tego typu implikuje pewne społeczne wyobrażenia na temat przeszłości. Można 
bowiem z nich wywnioskować, że historia jest nie tyko zbiorem minionych wydarzeń, ale 
posiada również pewne ideowe i etyczne obciążenia. Co więcej, argumentacja tego typu 
wydaje się sugerować, że historia przebiegła w taki, a nie inny sposób, ponieważ dany 
bieg wydarzeń był słuszny z moralnego punktu widzenia (np. III Rzesza musiała zostać 

1 Zob. Hilary Dannenberg, Fleshing Out the Blend: The Representation of Counterfactuals in Alternate History in Print, Film, and 
Television Narratives, w: Blending and the Study of Narrative. Approaches and Applications, red. Ralf Schneider, Marcus Hart-
ner, Berlin: De Gruyter 2012.

2 Słowo ‘uchronia’ powstało analogicznie do słowa ‘utopia’ – podczas gdy utopia to ‘miejsce, którego nie ma’, uchronia 
oznacza z kolei ‘czas, którego nie ma’. Termin ‘uchronia’ na określenie historii alternatywnej stosowany jest zazwyczaj we 
francuskim kręgu kulturowym i – czasem – w angielskim.

3 Zob. Śniąc o potędze, oprac. Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012.
4 Dyskusje podobne ogniskowały się zwłaszcza wokół książki Pakt Ribbentrop-Beck Piotra Zychowicza.
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pokonana). Takie rozumowanie z kolei sugeruje, że losami świata kieruje Bóg, opatrzność 
lub jakaś inna wyższa siła. Z tej perspektywy mieszanie faktów i fikcji, jak również po-
woływanie do życia na kartach powieści alternatywnej wersji zdarzeń nie ma po prostu 
sensu, jest w dodatku zabiegiem obrazoburczym – dla danej grupy nie może być przecież 
nic lepszego, niż to, co zdarzyło się naprawdę. Historie alternatywne mogą bowiem prze-
czyć przekonaniom o głębokim sensie historii, która, jak zdają się sugerować przeciwnicy 
rozważań kontrfaktycznych, zmierza ku jakiemuś określonemu celowi.

Naturalnie wielu krytyków literackich deprecjonuje historie alternatywne również 
ze względu na ich przynależność do kultury popularnej i literatury science fiction, zupeł-
nie niesłusznie postrzeganej jako „gorszy” rodzaj piśmiennictwa. Pomimo to w ostatnich 
latach stały się one przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, zarówno anglosaskich, 
jak i polskich5. Na początku bieżącego roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódz-
kiego ukazała się książka Natalii Lemann pt. Historie alternatywne i steampunk w literatu-
rze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, będąca drugą już polską monografią poświęconą 
historii alternatywnej i pierwszą, w której analizie poddane zostają powieści z różnych 
krajów (przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski)6. Ta ob-
szerna, bo licząca pięćset sześćdziesiąt stron publikacja, zbiera szesnaście, rozsianych po 
różnych czasopismach oraz monografiach, artykułów Lemann – uzupełnionych i zmo-
dyfikowanych jednak na potrzeby książki. Podtytuł nadzwyczaj trafnie oddaje zamysł 
stojący za konstrukcją studium, na które składa się dziewięć rozdziałów (podzielonych na 
liczne podrozdziały), korzystających z określonej metodologii lub motywów, pozwalają-
cych na interpretację poszczególnych powieści i wpisanie ich w szerszy kontekst badaw-
czy. Taki układ doskonale ukazuje bogactwo tematyczne i potencjał historii alternatywnej 
jako przedmiotu badań. Otrzymujemy tutaj bowiem pełne spectrum nurtów teoretyczno-
literackich i filozoficznych, poczynając od postkolonializmu, geokrytyki, historyzmu czy 
szkół ponowoczesnych, a kończąc między innymi na teorii światów możliwych.

W pierwszym rozdziale odnajdziemy rozważania na temat związków pomiędzy hi-
storią, badaniami historycznymi a literaturą. Ich analiza jest niezwykle istotna dla każde-
go badacza zajmującego się historią alternatywną, ponieważ gatunek ten wyewoluował 
dzięki kontrfaktycznym rozmyślaniom historyków na temat możliwego, chociaż niezre-
alizowanego, przebiegu dziejów. Za prekursorów takich utworów jak Lód Jacka Dukaja 
czy Człowiek z Wysokiego Zamku Philipa K. Dicka można uznać więc chociażby Tukidy-
desa i Liwiusza, zastanawiających się nad tym, jak wyglądałyby ich społeczeństwa, gdyby 
Grecy zostali pokonani przez Persów lub gdyby Aleksander Wielki wypowiedział jednak 
wojnę Rzymowi. Jak słusznie zauważa Lemann, istotny udział w wytworzeniu historii 

5 Zob. m.in. Zob. Gavriel D. Rosenfeld, The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism, Cambridge: 
Cambridge University Press 2005; Catherine Gallagher, Telling It Like It Wasn’t: The Counterfactual Imagination in History 
and Fiction, Chicago and London: The University of Chicago Press 2018; Magdalena Górecka, Narodowe imaginarium. Hi-
storie alternatywne jako obszar artykułowania pamięci kulturowej (szkic metodologiczny), „Acta Humana” 2014, nr 5; Magdalena 
Górecka, Polityczne afiliacje fantastyki: historie alternatywne jako dyskurs ideologiczny, „Literaturoznwstwo: historia, teoria, 
metodologia, krytyka” 2012-2013, nr 1–2 (6–7), Magdalena Wąsowicz, Historie alternatywne w literaturze polskiej: tematy-
ka, typologia funkcja, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, t. LIX, nr 2; Magdalena Wąsowicz, Polska niezwyciężona. 
Alternatywne historie II wojny światowej w polskich historiach alternatywnych, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, 
Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017.

6 Pierwszą polską książką naukową poświęconą historii alternatywnej był Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantasty-
ka alternatywna i socjologiczna Andrzeja Polaka z 2015 roku. Jednak, w przeciwieństwie do publikacji Lemann, pozycja ta 
skupia się na analizie jedynie rosyjskich historii alternatywnych.
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alternatywnej jako gatunku literackiego miały również zachodzące w XX wieku zmiany 
w paradygmacie myślenia o historii, która zaczęła być postrzegana – za Haydenem Whi-
tem – jako rodzaj pisarstwa, literacki artefakt, a nie obiektywne przedstawienie przeszłych 
zdarzeń7. Opisując dzieje tworzenia się nowego gatunku, Lemann powołuje się na roz-
prawy całej rzeszy filozofów i badaczy, takich jak wspomniany wyżej White, ale również 
Frank Ankersmith, Roland Barthes, Leopold Ranke czy – na gruncie polskim – między 
innymi Ewa Domańska, Marcin Kula i Ryszard Nycz. Praca Lemann doskonale ukazuje 
skomplikowaną sieć wzajemnych powiązań łączącą badania historyczne i historię alter-
natywną, przedstawiając równocześnie, jak nurty intelektualne pojawiające się w jednym 
z tych pól wpłynęły na kształtowanie drugiego. W rozdziale pierwszym znajdziemy za-
tem zwięzłą historię gatunku, od czasów antycznych poczynając, oraz przemyślenia na 
temat pożytków płynących z rozważania niezrealizowanych scenariuszy dziejów.

Rozdział Historia alternatywna i steampunk (genologia, poetyka, typologia) przedstawia 
różne spojrzenia na historię alternatywną i jej odmiany, sytuując ją na tle studiów nad 
utopiami, teorii światów możliwych oraz badań nad steampunkiem. Lemann przytacza 
definicje i podziały gatunku postulowane przez takich badaczy, jak William Joseph Col-
lins, Karen Hellekson, Gavriel Rosenfeld czy Guido Schenkel. Sama badaczka proponuje 
natomiast traktowanie historii alternatywnej jako para- i ponadgenologicznego czynnika 
funkcjonującego w ramach poszerzonej formuły powieści historycznej i jej postmoderni-
stycznych odmian8 – przyjmuje więc maksymalnie szeroką definicję gatunku, co w póź-
niejszej części książki przekłada się z kolei na dobór przykładów do analizy. Znajdziemy 
w niej bowiem zarówno bardzo klasyczne historie alternatywne – takie jak Człowiek z Wy-
sokiego Zamku Philipa K. Dicka, Alterację Kingsleya Amisa, Wallenrod Marcina Wolskiego 
czy Orzeł bielszy niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego – jak i te jedynie nawiązujące 
do gatunku albo przedstawiające świat inny (a więc „alternatywny”) wobec rzeczywistego, 
między innymi:Muza dalekich podróży Teodora Parnickiego, Alfred i Emily Doris Lessing 
czy trylogia Mroczne materie Philipa Pullmana. Przyjęcie tak szerokiej definicji historii 
alternatywnej może jednak wzbudzać wątpliwości. Jeśli bowiem przyjmiemy założenie, 
że każda powieść opisująca świat rządzący się nieco innymi prawami niż świat rzeczy-
wisty lub przedstawiająca bardzo subiektywne spojrzenie na historię należy do gatunku, 
to szybko okaże się, że większość literatury można traktować jako historie alternatywne, 
poczynając od Władcy Pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Wiedźmina Andrzeja 
Sapkowskiego, a na Jonathanie Strange’u i panie Norrellu Susanne Clark, Wrońcu Jacka Du-
kaja, a może i nawet Trylogii Henryka Sienkiewicza kończąc. Tak szeroka wykładnia ma 
swoje konsekwencje również w rozmyciu przedmiotu badań – to jednak temat już na 
osobną dyskusję. Mimo wszystko trzeba również przyznać, że Natalia Lemann przeko-
nywująco argumentuje za swoim sposobem postrzegania gatunku.

Trzeci rozdział książki badaczki poświęcony został w całości analizie Muzy dalekich 
podróży Parnickiego i Lodu Dukaja, pokazując pierwszego z pisarzy jako prekursora pol-
skich powieści przedstawiających alternatywny bieg dziejów. Jak jednak Lemann sama 
zauważa, Muzy dalekich podróży nie można traktować jako historii alternatywnej sensu 

7 Natalia Lemann, Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego 2019, s. 31.

8 Tamże, s. 84.
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stricto. Rozdział czwarty z kolei – Słodkie sny o potędze. Postkolonialne uwarunkowania wizji 
hegemonicznej przeszłości Polski w wybranych historiach alternatywnych – jest jednym z naj-
ciekawszych w całej książce. Znajdziemy w nim analizę polskich powieści nawiązujących 
do okresu II wojny światowej, takich jak Wallenrod i Mocarstwo Marcina Wolskiego, Bu-
rza. Ucieczki z Warszawy ‘40 Macieja Parowskiego, Pakt Ribbentrop-Beck Piotra Zychowi-
cza czy Bomba Heisenberga Andrzeja Ziemiańskiego. Zinterpretowane zostały one pod 
kątem postkolonialnego stanu świadomości, kompleksu niższości subalterna, jak również 
marzeń kolonizowanego o rewanżu i zastąpienia kolonizatora. Analiza jest nadzwyczaj 
interesująca, chociaż trzeba zaznaczyć, że Lemann miejscami stara się nazbyt gorliwie 
udowodnić swoją tezę o poczuciu wyższości i antysemityzmie polskiego narodu, prze-
jawiającą się chociażby według niej w powieściach Marcina Wolskiego. Autorka widzi 
w Wallenrodzie i Mocarstwie się wyraźne wątki antysemickie, np. słowa jednej z postaci 
drugiej z wymienionych powieści na temat eksterminacji Żydów. Zacytowana przez ba-
daczkę wypowiedź9 jest jednak wyrwana z kontekstu. Żyjący w rzeczywistości, w której 
nie było Holokaustu bohater Mocarstwa stwierdza, że autorzy powieści dystopijnych prze-
sadzają w swoich fantazjach – i jako przykład owych wybujałych fantazji podaje „prze-
mysłową likwidację Żydów w specjalnie budowanych komorach”10. Funkcjonując więc 
w świecie, gdzie nie doszło do Zagłady uważa, że już sam pomysł eksterminacji całego 
narodu w obozach koncentracyjnych jest przesadzony w swojej makabryczności. Słowa, 
które wypowiada, stanowią wyraz nie antysemityzmu, a właśnie niewyobrażalności tra-
gedii Holokaustu. W kolejnych passusach Natalia Lemann pisze: „W Mocarstwie na Nową 
Jerozolimę spada jednak bomba atomowa, uderzając na Czarnobyl […]. Bomba atomowa 
zmiata naród żydowski z powierzchni ziemi, działając tym samym skuteczniej niż hitle-
rowskie obozy zagłady znane ze świata aktualnego”11 i ponownie dostrzega w tym wątku 
„niebezpieczne nuty antysemickie”12. Mamy tu niestety do czynienia zarówno z pewną 
nadinterpretacją, jak i poważnym błędem rzeczowym. Po pierwsze w Wallenrodzie (w Mo-
carstwie, którego akcja rozgrywa się znacznie później, sprawa ta jest jedynie wspominana) 
bomba atomowa spada nie na zamieszkaną przez Żydów Nową Jerozolimę, a Czarnobyl, 
gdzie znajdują się najważniejsi dowódcy nazistowskich Niemiec, którzy zebrali się, by 
podziwiać „ostateczne rozwiązanie”. Wskutek wybuchu giną więc przywódcy III Rzeszy– 
narodowi żydowskiemu udaje się przetrwać, a jego skomplikowane losy opisywane są 
dalej na kartach Mocarstwa. Ponadto ukuty przez nazistów plan zrzucenia bomby atomo-
wej na Nową Jerozolimę zostaje udaremniony przez jednego z protagonistów Wallenroda, 
polskiego lotnika Franciszka Jazłowskiego. Tak więc motyw wybuchu bomby atomowej 
w żadnym wypadku nie stanowi wyrazu antysemityzmu bohaterów czy samego Wolskie-
go – wręcz przeciwnie: pokazuje, że Polacy pomagali Żydom w sytuacjach kryzysowych 
(sceny tego wsparcia pojawiają się na kartach obu powieści kilkakrotnie).. Jest to oczywi-
sta deklaracja światopoglądowa pisarza i polemika z narracjami podkreślającymi współ-
udział Polaków w Holokauście13. Pomimo tego poważnego zgrzytu (analizy nie tyle utwo-

9 Zob. Tamże, s. 231.
10 Marcin Wolski, Mocarstwo, Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka 2014, s. 59.
11 N. Lemann, dz. cyt., s. 231.
12 Msc. cyt.
13 Więcej na temat wątku żydowskiego w Wallenrodzie Marcina Wolskiego pisałam w artykule: M. Wąsowicz, Polska niezwy-

ciężona, dz. cyt.
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rów, co poglądów autora), dokonana przez Lemann interpretacja powieści Wolskiego, 
jako noszących znamiona pisarstwa histerycznego, jest znakomita. Podobnie fascynujące 
okazują się pozostałe podrozdziały, analizujące hegemoniczne wizje Polski w historiach 
alternatywnych nawiązujących do II wojny światowej. Rozważania zawarte w czwartym 
rozdziale są znakomitym przykładem tego, jak historie alternatywne odzwierciedlają 
mentalność społeczeństwa, w którym powstały, jednocześnie obnażając marzenia i kom-
pleksy, do których te wspólnoty nie zawsze otwarcie się przyznają. Doskonałe efekty daje 
tu zastosowanie metodologii wypracowanej przez teorię postkolonialną.

Kolejny rozdział pt. Czy można uchronić się od przeszłości? Krytyczny i subwersywny ła-
dunek historii alternatywnych utrzymany jest w podobnej poetyce, co poprzedni i konty-
nuuje niezwykle ciekawy temat rozprawy z narodowymi i historycznymi mitami. Prze-
czytamy tutaj między innymi o Krfotoku Edwarda Redlińskiego, Xavrasie Wyżryn Dukaja 
czy Chwale cesarstwa Jeana d’Ormessona. Rozdział szósty, Alternatywna historia literatury, 
skupia się z kolei na przedstawieniu i analizie alternatywnych losów wybitnych pisarzy 
przedstawionych w powieściach takich jak Burza. Ucieczka z Warszawy ‘40 Macieja Pa-
rowskiego, Widma Łukasza Orbitowskiego, Dumanowski Wita Szostaka czy Maszyna róż-
nicowa Bruce’a Sterlinga i Williama Gibsona. Powieści te pokazują, jak inaczej mogłaby 
wyglądać historia literatury, gdyby dzieje narodów potoczyły się zupełnie inaczej.

Rozdział siódmy zatytułowany Miasta (nie)istniejące zajmuje się problemem przestrze-
ni i terytorium w wybranych historiach alternatywnych. Lemann przywołuje tutaj książki 
opisujące alternatywne dzieje takich miejsc jak Rzym, Warszawa czy Kraków. Rozważa-
nia te łączą się z tematyką części ósmej, Alternatywne historie religii, gdzie badaczka przed-
stawia możliwe ścieżki rozwoju wielkich religii, między innymi judaizmu oraz chrześci-
jaństwa.

W dziewiątym rozdziale zanalizowane zostały już książki przedstawiające alterna-
tywne biografie, które, jak zauważa Lemann, stwarzają okazję do wyjścia poza krąg lite-
ratury fantastycznej. Interpretacji zostają tutaj poddane przede wszystkim Alfred i Emily 
Doris Lessing oraz Spisek przeciwko Ameryce Philipa Rotha.

W zakończeniu monografii znajdziemy krótkie podsumowanie oraz chyba najbardziej 
zaskakujący fragment całej publikacji, w którym to badaczka wylicza przeróżne sposoby 
i podejścia metodologiczne, które mogła wykorzystać w swojej analizie, ale z których zre-
zygnowała. Zabieg ten jest z jednej strony zabawą konwencją i wyraźnym puszczeniem 
oka w kierunku czytelnika, z drugiej jednak – lektura tego fragmentu wiąże się z nieod-
partym wrażeniem, że został ona napisany w celu wytrącenie broni z rąk potencjalnych 
krytyków publikacji. Poprzez wyliczenie innych możliwości podejścia do tematu historii 
alternatywnej badaczka wyraźnie bowiem zaznacza, że celowo wybrała „metodę archi-
pelagów”, chociaż była świadoma wszystkich innych technik, jakie mogła zastosować do 
organizacji treści książki. To, że ułożenie jej wokół różnych – czasami bardzo od siebie 
odległych – tematów było świadomym i skrupulatnie przemyślanym zabiegiem autorki 
nie ulega już w tym momencie najmniejszej wątpliwości. Wciąż jednak warto zastanowić 
się nad tym, na ile zastosowany przez Lemann model się sprawdził.

Jak już zaznaczano, pojawiające się w tytule książki słowo „archipelagi” nadzwyczaj 
trafnie oddaje zamysł stojący za jej konstrukcją. Każdy z rozdziałów zajmuje się innym 
aspektem gatunku historii alternatywnej, unaoczniając w ten sposób jego potencjał in-
terpretacyjny. Mając na uwadze fakt, że historie alternatywne i literatura spod znaku 
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science fiction wciąż są deprecjonowane przez polską akademię, należy docenić to, że 
publikacja Lemann stanowi ważny głos w dyskusji na temat wartości płynącej z badań 
nad szeroko rozumianą kulturą popularną. Taka jednak organizacja materiału sprawia 
również, że czytelnik, chcący przestudiować całość książki, a nie jedynie wybrany jej 
rozdział, w pewnym momencie zacznie nieuchronnie odczuwać znużenie. Ze względu 
na to, że badaczka analizuje pojedyncze motywy, poszczególne utwory przywoływane są 
wielokrotnie w różnych rozdziałach, przez co mniej więcej w połowie publikacji pojawia 
się nieodparte wrażenie czytania cały czas o tym samym, choć za każdym razem innymi 
słowy. Wielokrotnie wspominana jest chociażby Maszyna różnicowa Gibsona i Sterlinga 
(zarówno w rozdziale drugim, jak i kilkukrotnie w różnych podrozdziałach, np. szóstym 
i siódmym), Pakt Ribbentrop-Beck Zychowicza, Alteracja Amisa, Człowiek z wysokiego zamku 
Dicka, Burza Macieja Parowskiego, Lód Dukaja czy Orzeł bielszy niż gołębica Lewandow-
skiego. Niestety przywoływane są one w sposób nieco chaotyczny. Przykładowo, Maszyna 
różnicowa Gibsona i Sterlinga opisywana jest najpierw w podrozdziale Maszyna różnicowa 
– wszechwi(e)dzące Oko steampunku14, w którym Lemann wskazuje na cechy dystynktyw-
ne pozwalające zaklasyfikować ją jako powieść steampunkową. Czytelnik zostaje wrzuco-
ny tutaj w środek analizy, wydaje się więc, że autorka zakłada, że odbiorca orientuje się 
w fabule i tematyce powieści. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
ledwie kilka stron później, na stronie sto trzydziestej siódmej, w podrozdziale dotyczą-
cym polskiego (sic!) steampunku, Maszyna pojawia się ponownie, wraz z wyjaśnieniem 
tego, czym właściwie jest tytułowe urządzenie i jak powstał świat, w którym zostało ono 
wynalezione15. Nieco szersze omówienie fabuły można znaleźć kilka rozdziałów później, 
na stronie trzysta dwunastej. Gdyby owe wyjaśnienia zostały zawarte na samym początku 
w podrozdziale Maszyna różnicowa – wszechwi(e)dzące Oko steampunku, analiza powieści 
Gibsona i Sterlinga z pewnością byłaby bardziej przejrzysta i logiczna.

Poczucie pewnej dezorganizacji dodatkowo zwiększa fakt, że Natalia Lemann wielo-
krotnie powtarza te same stwierdzenia odnośnie wartości poznawczej historii alternatyw-
nej, jej osadzenia w refleksji historycznej czy immanentnego charakteru politycznego16. 
Jakkolwiek podkreślanie ambicji gatunku nie dziwi, zwłaszcza w obliczu faktu, że jest on 
często krytykowany, to jednak powtarzanie tego nawet kilkukrotnie w obrębie jednego 
rozdziału może okazać się dla czytelnika nużące. Nieuporządkowanie treści przejawia 
się również tym, że autorka ma tendencje do zaprzeczania samej sobie. Przykładowo, 
najpierw stwierdza, że „historia alternatywna […] jest tradycyjnie lokowana w obrębie 
fantastyki”17, by siedem stron później napisać „tradycyjnie historie alternatywne lokowa-
ne są w obrębie literatury science fiction”18, chociaż science fiction i fantastyka są na grun-
cie polskich badań tradycyjnie rozróżniane19. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, 
że podstawą dla rozdziałów książki były artykuły publikowane na przestrzeni kilku lat, 
szkoda jednak, że nie zostało to uporządkowane na etapie przygotowywania całej pracy, 
zwłaszcza, że tego typu nieścisłości są zazwyczaj łatwe do wychwycenia na etapie korekty.

14 Tamże, s. 130
15 Tamże, s. 137.
16 Por. tamże, s. 75, 83, 85.
17 Tamże, s. 84.
18 Tamże, s. 91.
19 Kategoria fantastyki jako zbioru zawierającego w sobie zarówno różne odmiany fantasy, jak i science fiction okazała się 

przecież na tyle poręczna, by zainspirować Johna Clute’a do jej zapożyczenia w formie fantastika.
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 Paradoksalnie, pomimo tego, że – jak wspominano wyżej – Lemann wielokrotnie 
powołuje się na te same teksty, to w większości przypadków poddaje je dość krótkiej 
i, niestety, powierzchownej analizie. Wynika to bezpośrednio z zastosowanej przez nią 
formuły, opierającej się nie o szczegółową interpretację poszczególnych powieści, lecz 
wyłącznie konkretnych motywów – i jakkolwiek było to z pewnością zabiegiem świado-
mym, to niejednokrotnie pozostawia czytelnika z uczuciem niedosytu. Wielka szkoda, 
że jedna z najlepszych amerykańskich historii alternatywnych, jaką jest Spisek przeciwko 
Ameryce Philipa Rotha, doczekała się jedynie zwięzłej analizy w ramach rozdziału o alter-
natywnych autobiografiach, a intrygująca, chociaż zapomniana, powieść Macieja Lepian-
ki I w następnym dniu została krótko (bo na przestrzeni niecałych dwóch stron) wspomi-
nana w rozdziale na temat hegemonicznych wizji Polski.

Podsumowując, częste powtarzanie pewnych diagnoz, przedstawianie sprzecznych ze 
sobą opinii, powierzchowność części analiz i wielokrotne powoływanie się na te same 
powieści należałoby uznać zarówno za konsekwencję przyjętej przez Lemann strategii 
badawczej, jak również tego, że książka badaczki po prostu zbiera artykuły publikowane 
w przeróżnych czasopismach i monografiach na przestrzeni kilku lat. Naturalne jest, że 
w tym czasie zmieniał się zarówno stan wiedzy na temat gatunku, jak i opinie na jego te-
mat. Jakkolwiek Natalia Lemann wykorzystała możliwość przepracowania i poszerzenia 
w ramach książki części napisanych przez siebie artykułów, to niestety niektóre kwestie 
wymagające poprawy uciekły uwadze zarówno autorki, jak i redakcji. Wystarczy tutaj 
wspomnieć przywoływany już błąd rzeczowy zawarty w opisie Mocarstwa Wolskiego, 
jak również fakt, że w publikacji znajdziemy kilkanaście błędów w nazewnictwie, jak 
chociażby przekształcenie Narodowego Centrum Kultury na Narodowe Centrum Hi-
storii20 (ta sama pomyłka skądinąd pojawia się w artykule, na którym bazuje rozdział21). 
Co więcej, niektóre informacje nie zostały zaktualizowane, czego najbardziej jaskrawym 
przykładem jest przypis na stronie pięćdziesiątej czwartej, w którym Lemann ironicznie 
stwierdza: „Zastanawiająca jest skala popularności tekstu Gallagher w Polsce. Tymczasem 
poza artykułem opublikowanym na łamach »Tekstów Drugich« autorka ta nie zajmu-
je się historiami alternatywnymi”22. Nie jest to niestety prawdą. Catherine Gallagher, bo 
o niej tu mowa, to autorka kilku artykułów dotyczących historii alternatywnej23 i, przede 
wszystkim, doskonałej książki Telling It Like It Wasn’t: The Counterfactual Imagination in 
History and Literature, wydanej na początku 2018 roku, przedstawiającej różne odsłony 
rozważań kontrfaktycznych, zarówno tych znajdujących się w tekstach literackich, jak 
i pojawiających się w rozważaniach filozoficznych czy pracach historycznych. W książce 
Historie alternatywne i steampunk znajdziemy niestety więcej mniej lub bardziej istotnych 
niedociągnięć tego rodzaju.

Mimo wszystkich przedstawionych powyżej zastrzeżeń należy odnotować, że książka 
Natalii Lemann pozostaje bardzo ważną pozycją pośród publikacji poświęconych litera-
turze science fiction i fantasy. Nie można nie docenić erudycji i oczytania autorki, która 

20 Tamże, s. 251.
21 Zob. Natalia Lemann, Czy można uchronić się od przeszłości? Historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie polityki 

i wiedzy historycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LIV, nr 2, s. 341.
22 N. Lemann, Historie alternatywne i steampunk, dz. cyt., s. 54.
23 Zob. Catherine Gallagher, Why Did the Confederate States of America Free the Slaves?, „Representations” 2007, t. 98, nr 1; 

tejże, War, Counterfactual History, and Alternate-History Novels, „Field Day Review” 2007, nr 3; tejże, What Would Napoleon 
Do? Historical, Fictional, and Counterfactual Characters, „New Literary History” 2011, t. 42, nr 2.
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swobodnie porusza się na gruncie przeróżnych prądów intelektualnych i nurtów meto-
dologicznych. Bibliografia zgromadzona przez badaczkę jest imponująca, a liczba zanali-
zowanych przez nią wątków związanych z historią alternatywną dobitnie udowadnia, że 
gatunek ten może być niezwykle interesującym przedmiotem badań. Książka napisana 
została nadto przejrzystym i zrozumiałym językiem, dzięki czemu polecana może być nie 
tylko innym literaturoznawcom, ale również niezwiązanym z akademią fanom literatury 
fantastycznej. Co więcej, rozpoznania Lemann dotyczące gatunku zachęcają do dalszych, 
pogłębionych studiów i można zasadnie przypuszczać, że staną się w przyszłości inspira-
cją i punktem wyjścia dla naukowców i studentów zajmujących się literaturą popularną.
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Krzysztof M. Maj:   Można argumentować, że istnieją dwa sposoby budowania wyobrażo-
nych światów: poprzez ekstrapolację i retropolację. Ekstrapolacja od dawna kojarzona jest 
z narracjami należącymi do science fiction, podczas gdy retropolacja pozostaje zjawiskiem 
rzadziej dyskutowanym. W tym numerze chcielibyśmy zastanowić się nad funkcją historii 
i sposobami jej przedstawiania w fantastyce. Jak rozumieć rolę śladów autentycznej prze-
szłości w kreacji fantastycznych uniwersów Tolkiena, Martina czy Sapkowskiego? Czy 
zasadne jest podążanie śladami Haydena White’a i postrzeganie narracji fantastycznych 
w kategorii kolejnego metahistorycznego spojrzenia na minione czasy?

Magdalena Wąsowicz:   Uważam, że każdą dyskusję o kulturze warto rozpocząć od zde-
finiowania omawianych zjawisk – to to szczególnie ważne w przypadku literatury fantasy 
i science fiction, ze względu na mnogość definicji i nieporozumień narosłych wokół tych 
gatunków.  Ponieważ tematem niniejszego numeru „Creatio Fantastica” jest fantastyka 
historyczna, chciałabym zapytać, w jaki sposób ją definiujecie. Czy możemy wyróżnić 
jakieś podgatunki fantastyki historycznej?

Karen Hellekson:  Zastanawiając się nad gatunkiem fantastyki historycznej, przychodzi 
mi na myśl literatura fantasy osadzona w świecie inspirowanym średniowieczem. Nie ma 
w nim zaawansowanych technologii, podróżowanie opiera się na powolnym transporcie 
(np. za pomocą koni czy statków), a do typowych postaci możemy zaliczyć  królowe, księż-
niczki, bardów, wojowników i zwykłych poddanych. Świat ten, choć spójny, nie skupia 
się na analizie historycznego momentu, do którego się odnosi. Zamiast tego fantastyka 
historycznawykorzystuje atrybuty typowe dla czasów, do których się odnosi, na pierwszy 
plan wysuwając bohaterów i ich działania. Epoka jest tu tłem, a nie przedmiotem refleksji. 
Realia historyczne są więc kwestią poboczną, ważniejszy okazuje się klimat przywoływa-
nej przeszłości, nadający kreowanemu światu egzotyczny rys. Celem jest tu pokreślenie 
niezwykłości fantastycznego uniwersum, nie zaś analiza historycznego momentu.  

Susan Johnston:  Według mnie fantastyka historyczna odnosi się do historii w sposób 
bardziej konkretny niż wiele powieści post-Tolkienowskich, dla których charakterystycz-
ny jest niczym nieskrępowany mediewalizm, mający sprawić wrażenie, że rzecz dzieje 
się „dawno, dawno temu”. Myślę tu o Susannie Clarke, odwołującej się do wojen napo-
leońskich w Jonathanie Strange’u i Panu Norrellu czy Guyu Gavrielu Kayu i jego Lwach 
Al-Rassanu, gdzie  „lwy”, tj. bohaterowie, mają swoje historyczne odpowiedniki. Tak więc, 
o ile umowna średniowieczność, którą opisuje Karen Hellekson, wywołuje skojarzenia 
z pewnym momentem historycznym, nie odnosi się ona do konkretnych wydarzeń hi-
storycznych, nie odsyła zatem do historii. Fantastykę historyczną rozumiem więc jako 
narrację, wykorzystującą wydarzenia i postaci historyczne w warstwie fabularnej, a nie 
jedynie światotwórczej, lub w celu stworzenia tła dla akcji. Fantastyce historycznej bliżej 
więc do historii alternatywnej i historiograficznej metafikcji niż do fantasy spod znaku 
Tolkiena czy Patricka Rothfussa. 

Natalia Lemann:  Zanim odpowiem na pytanie, jak definiuję fantastykę historyczną, chcę 
zaznaczyć, że moim zdaniem odwoływanie się do historii jest jednym z najważniejszych 
elementów literatury fantasy. Cykl Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie Geralcie i Ciri, 
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osadzony w wykreowanym na potrzeby powieściowe fantastycznym uniwersum (secon-
dary world Tolkiena) jest przesycony odwołaniami do historii. Funkcjonalizację historii 
i mitu arturiańskiego w cyklu Sapkowskiego analizowałam przed laty w swej pracy ma-
gisterskiej. Pisarz nasycił cykl aluzjami historycznymi do konkretnych wydarzeń. I tak: 
rozpoczynający wojnę nilfgaardzki atak w przebraniu na fort Gelvitizingento aluzja do 
nazistowskiej prowokacji z 31 sierpnia 1939 roku. W Pani Jeziora podczas negocjacji po-
kojowych król Henselt nie godząc się na proponowane warunki, wykrzyknął w złości 
„Nigdy!”, co można uznać za echa słynnego manifestu kardynała Stefana Wyszyńskie-
go z roku 1953, „Non possumus!”. Kiedy czytamy o marionetkowym księstwie Touissant, 
w którym drużyna Geralta spędziła zimę, trafiamy wprost w objęcia zrealizowanego 
mitu o średniowiecznym rycerstwie; widzimy świat, który nigdy, jak mówią historycy, 
nie istniał naprawdę. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego Kovir jest taką potęgą finansową, 
warto zwrócić uwagę na fakt, iż leży on nad kanałami, a podatki płaci się od szerokości 
frontu domu, dlatego też kovirskie rezydencje mają bardzo wąskie fasady. W królestwie 
tym zaś płaci się monetą zwaną bizantem. To wszystko powinno nasunąć nam na myśl 
Serenenissima Republica di Venezia. Kiedy w szkole wojskowej w Nilfgaardzie odbywa 
się lekcja dotycząca powodów przegranej przez cesarstwo wojny, pojawia się wykład do-
tyczący zdrady, „ciosu nożem w plecy”, co jest z kolei czytelną aluzją do szerzonych w III 
Rzeszy poglądów na temat przegranej przez Niemcy I wojny światowej i ustanowienia 
ładu wersalskiego. W ostatnim tomie, już po zakończeniu wojny, Geralt i Jennefer trafiają 
w sam środek pogromu krasnoludów i innych „nieludzi”. Każdemu wykształconemu Po-
lakowi powinno to nasunąć na myśl pogrom kielecki z 1947 roku. W którymś momencie 
czarodziej Vilgefortz stawia pytanie, „kto podejmie się ostatecznego rozwiązania kwestii 
wiedźmińskiej?” Aluzja do Endlösung der Judenfrage jest oczywista – nawet dla czytelni-
ków niespecjalnie zainteresowanych historią. 

Również George R. R. Martin wypełnił swój wtórny świat nawiązaniami do historii 
i geografii politycznej naszego świata.  Złożone z siedmiu królestw Westeros można po-
strzegać jako inwariant systemu heptarchii we wczesnej, średniowiecznej Anglii, bądź też 
uznać Westeros za metaforyczną, nieco rozszerzoną mapę ówczesnej Oikumene. King`s 
Landing jest tak trudne do zdobycia, ponieważ leży na cyplu otoczonym morzami, zaś 
przez zatokę przeciągnięty został gigantyczny żelazny łańcuch, broniący wrogim statkom 
dostępu do portu. Tak było w Konstantynopolu, stolicy Bizancjum. Jeśli zaś pamiętamy 
o wyrafinowanym ceremoniale dworskim, intrygach, zbrodniach, pozycji eunuchów 
w King`s Landing, porównanie ze stolicą Bizancjum nie wydaje się przesadzone. W Essos 
i innych niewolniczych miastach bez trudu rozpoznamy ślady państw Maghrebu i Mau-
retanii. Kiedy szukamy odpowiednika historycznego Muru, broniącego Westeros przed 
dzikimi ludźmi i Innymi, trafiamy na wybudowane przez cesarzy rzymskich mury (Had-
riana i Antonina) w dzisiejszej Szkocji, stanowiące naturalną zaporę przed agresją „dzi-
kich” Piktów. 

Sagi o wiedźminie Sapkowskiego i cyklu Pieśni Lodu i Ognia Martina nie nazwiemy 
fantastyką historyczną, ponieważ nie są one osadzone w czasach historycznych, weryfi-
kowalnych wydarzeniami z realnie dokonanej przeszłości naszego świata. A jednak obaj 
pisarze suto korzystają z aluzji historycznych, bo to one pozwalają czytelnikowi nieco 
„oswoić” obcy, wtórny świat, a tym samym lepiej go zrozumieć. Można powiedzieć, że ta-
kie „wycieczki” historyczne, biorąc na siebie część ciężaru związanego z re-kreacją świata 
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przedstawionego, przez oswojenie obcości pogłębiają u odbiorców immersję. Owszem, 
jest to również element wielopoziomowej intertekstualnej gry z czytelnikiem, ale jej za-
sadniczy cel to światostwórstwo.

Czym innym jest więc historyczna fantastyka, czyli taki podtyp literatury fantasy, któ-
ry osadzony zostaje w konkretnych, rozpoznawalnych realiach historycznych, wzboga-
conych jedynie o elementy (dozowane z rozmaitą mocą i intensywnością) magii i udziału 
gatunków o proweniencji fantastycznej. Przykładem tego typu literatury niechaj będą 
cykl husycki Andrzeja Sapkowskiego (Narrenturm, Boży bojownicy, Lux perpetua) oraz cykl 
Witolda Jabłońskiego Gwiazda Lucyfer, Gwiazda Wenus (Uczeń czarnoksiężnika, Metamor-
fozy, Ogród miłości, Trupi korowód). Oba cykle analizowałam w swej książce poświęconej 
czynnikowi epickiej historiografii. Sapkowski wziął na warsztat czasy wojen husyckich, 
zaś Jabłoński pisał o magu Witelonie i jego interwencji w historię Polski i Europy w trak-
cie trwania w Polsce rozbicia dzielnicowego. Opisał m.in. bitwę legnicką z Tatarami, zdo-
bycie korony przez Henryka Probusa. Obaj doskonale znają okres historyczny, o którym 
piszą. Znają go tak dalece, że w cyklu Sapkowskiego pojawiają się cytaty z napisanej przez 
czeskiego historyka biografii Przemka Opawskiego, zaś Jabłoński fabularyzuje niektóre 
źródła historyczne (czasem powielając utrwalone w nich błędy) i przepisuje fragmenty 
monografii historycznych poświęconych wybranym aspektem re-kreowanego przez nie-
go fantastycznie czasu. Z obu cykli zainteresowany czytelnik wyniesie mnóstwo przydat-
nych wiadomości, a co więcej będzie miał wrażenie, że obcuje z powieścią historyczną 
wzbogaconą o elementy fantastyczne. Podobny tryb lektury pojawia się podczas lektu-
ry dzieł Elżbiety Cherezińskiej  (chociażby cykl Odrodzone Królestwo czy dylogia Harda, 
przypominająca postać Świętosławy, Sygridy Storady, siostry Bolesława Chrobrego, któ-
ra była królową Danii, Norwegii, Szwecji i, jako matka Kanuta, Anglii). Fantastyka hi-
storyczna łączy więc faktograficzny i dokumentarny wymóg powieści historycznej z ży-
wiołową imaginacją fantastyki. Co ciekawe, jej autorzy rekonstruują opisywaną epokę 
z niebywałą pieczołowitością, dozując „zastrzyki” fantastyki nader skromnie, a to dlate-
go, by nie zaburzyć warstwy historycznej. To historia bowiem jest żywiołem dominują-
cym, gwarantującym czytelniczą immersję i wiarygodność dzieła. Pisarze dążą do stanu, 
w którym zaznajomiony z historią czytelnik zada sobie pytanie „a może było właśnie tak?, 
może źródła o opisywanych tutaj rzeczach milczą?”.

Inaczej dzieje się oczywiście w przypadku historii alternatywnych, osobnego gatunku 
w fantastyce historycznej. Historie alternatywne budują zmienione scenariusze wyda-
rzeń, które potoczyły się inaczej niż to, co znamy. I tutaj jednak pisarz musi mieć znako-
mitą orientację w tkance materii historycznej, którą poddaje alternatywizacji.

Magdalena Wąsowicz:  Jak w tym kontekście usytuować narrację o podróżach w czasie? 
Czy możemy postrzegać ją jako podgatunek, czy raczej jako motyw, czy też zabieg nar-
racyjny?

Karen Hellekson:  Postrzegam podróż w czasie jako zabieg narracyjny, który wyposaża 
bohaterów zarówno w  dodatkową wiedzę o odwiedzanym – często mniej rozwiniętym – 
świecie, jak i pewną władzę nad nim. Współczesny poszukiwacz przygód w rzeczywisto-
ści przypominającej średniowiecze posiadałby wiedzę dotyczącą koncepcji niewyobra-
żalnych dla mieszkańców ówczesnego świata. Analogicznie, podróżniczka z przyszłości 
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do naszego współczesnego świata mogłaby wykorzystać swoją wiedzę o tym, co dla niej 
stanowi już przeszłość do manipulowania ludźmi i wydarzeniami. W tego typu narra-
cjach owa wiedza może więc stanowić punkt odniesienia dla czytelnika. Czy sympatyzu-
jemy z osobą podróżującą w czasie do epoki średniowiecza, czy raczej solidaryzujemy się 
z mieszkańcami naszego świata, kiedy odwiedza nas ktoś z przyszłości?

Susan Johnston:  To prawda, zgadzam się z Karen Hellekson, przy czym rozdźwięk po-
między wyrafinowaniem osoby podróżującej i stosunkową prostotą świata wtórnego 
(secondary world) nadaje narracjom o podróżach w czasie dużą moc. Jednocześnie przypo-
minają one fantasy typu portal-quest, gdyż czytelnik, podobnie jak podróżnik w czasie za-
korzeniony w przyszłości, wkraczając do fantastycznego świata przypomina „prostaczka 
za granicą”1, zdoywającego wraz z bohaterem wiedzę o nowej rzeczywistości2. Struktu-
ralnie, opowieść o podróży w czasie ma wiele wspólnego z Lwem, czarownicą i starą szafą, 
tyle że w tym pierwszym przypadku bohater i czytelnik, w przeciwieństwie do Lucy, od-
bierają uniezwyklony świat z perspektywy osoby, która jest w nim jednocześnie bywal-
cem i debiutantem.

Natalia Lemann:  Sądzę, że powieści operujące motywem podróży w czasie nie są osob-
nym gatunkiem. Przynależą one do gatunku historii alternatywnych i stanowią efekt ma-
rzenia o tym, by dotknąć tego, co na zawsze pozostaje dla nas w jakimś sensie tajemnicą: 
przeszłości. Są również rezultatem odwiecznego marzenia o tym, by naprawić historię, 
pchnąć ją na tory, które wydają nam się lepsze, uniknąć katastrof i zapaści. Przynależą 
więc, jak wspomniałam,do historii alternatywnych, albowiem, jak doskonale wiemy od 
czasu sformułowania teorii nieoznaczoności Heisenberga– nie da się obserwować/badać 
systemu czy zjawiska bez zaburzenia jego homeostazy. Co ciekawe, historie o podró-
żach w czasie dowodzą również tego, o czym mówili historycy-narratywiści (Frank An-
kersmit, Dominick LaCapra, Hayden White i in.). Wszelkie próby poznania przeszłości, 
próby jej naukowej rekonstrukcji są skażone błędem konstruktywizmu. Dopiero „podróż 
w czasie” umożliwiłaby poznanie „jak było naprawdę” (Leopold von Ranke). Biorąc jed-
nak pod uwagę moją wcześniejszą uwagę na temat roli obserwatora w eksperymencie, 
każda taka wyprawa musiałaby jakoś przekształcić przeszłość. Zatem powieści o podróży 
w czasie są wyrazem dotknięcia niemożliwego...

Krzysztof M. Maj:   Mając wśród rozmówców Gavriela Rosenfelda, trudno powstrzymać 
się przed zadaniem pozornie uproszczonego pytania: czym właściwie jest allohistoria? 
Czy można rozumieć ją jako fikcyjną historię allotopii, czyli wyimaginowanego świata? 
Czy raczej należy ją postrzegać jako swoistą technikę tworzenia fabuły kontrfaktycznej, 
jak czytamy w The World Hitler Never Made?

Karen Hellekson:   Te dwa pojęcia wydają się tożsame. Uderzająca ilość alternatywnych 
historii, w których „Hitler zwycięża” (jak również alternatywnych historii dotyczących 
wojny secesyjnej, przy czym, zauważmy, że z jakichś powodów I wojna światowa jest 

1 Rozmówczyni wydaje się nawiązywać tu do tytułu powieści Marka Twaina Prostaczkowie za granicą (Innocents Abroad) 
(przyp. tłumaczy). 

2 Zob. Farah Mendelsohn, Rhetorics of Fantasy. Middletown, CT, USA: Wesleyan University Press, 2008, zwł. ss. 1–58. 
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mniej popularna) wskazuje, że narracje wojenne, szczególnie te o wojnach dobrze zna-
nych i rozumianych, służą rozważaniom dotyczącym kwestii przyczynowości i spraw-
czości jednostki. Narracja kontrfaktyczna wymaga stworzenia kontrfaktycznego świata 
– świata, w którym np. dana bitwa potoczyła się inaczej. Świat konstruowany jest więc 
poprzez narrację. Utwory dotyczące II wojny światowej i wojny secesyjnej charakteryzują 
się czymś, co określam mianem „fetyszyzmu pola bitwy”, ze względu na to, że wielu au-
torów koncentruje się na konkretnych momentach bitew. Teksty te to nie tyle historie al-
ternatywne, co narracje pola bitwy; nie podnoszą kwestii następstw zmienionej potyczki, 
lecz dotyczą wyborów pod wpływem chwili, ogniskując uwagę na decyzjach podejmowa-
nych przez generałów w ferworze (zmienionego) momentu. Można powiedzieć, że epoka 
przywoływana w tych utworach styka się z rzeczywistością owych czasów. Jednak, po-
mimo że teksty opierające się na fetyszyzmie pola bitwy oddają atmosferę historycznej 
(dla nas) potyczki, świat, który jest skutkiem alternatywnej dezyji jest zawsze światem 
kontrfaktycznym, nawet wówczas, gdy autor nie zmienia perspektywy, by ukazać nam 
długoterminowe reperkusje. Radość z historii alternatywnej jako gatunku wynika z faktu, 
że zawsze tworzy ona świat wyimaginowany, na który nakłada się świat rzeczywisty, co 
jest efektem wysiłków autora w celu zapewnienia wiarygodności i co może czasem utrud-
niać dostrzeżenie punktów rozejścia się tych światów.

Natalia Lemann:  Allohistorie, historie alternatywne są osobnym gatunkiem, bazującym 
na twórczym rozwinięciu tezy o tym, że pewne znane wydarzenia potoczyły się ina-
czej niż w rzeczywistości. Oczywiście, odmienna historia konkretnych bitew czy losów 
postaci historycznych jest efektem wiary w tzw. teorię wielkiego człowieka w historii. 
Ważniejsze jest jednak moim zdaniem udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dzieje są 
ściśle zdeterminowane, czy też podlegają pewnym dyskretnym fluktuacjom, które moż-
na byłoby kolokwialnie określić mianem przypadku? Zaburzenie ścisłego determinizmu 
historycznego (musiało być tak, jak się stało) eksponuje rolę nie tylko wielkiego człowie-
ka w historii, ale i szerszych procesów kulturowo-gospodarczo-społeczno-religijnych. 
Konkretna jednostka okazuje się sprawcą historii, ale zawsze pozostaje uwarunkowana 
kulturowo; to element pewnego systemu. Podejmując zmieniającą jej pojedynczą historię 
i zarazem świat decyzję jest aktywna w tym zakresie, że wykazuje sprawczość, polegającą 
na przekroczeniu zastanego, determinującego ją systemu. Przekracza w ten sposób swoje 
uwarunkowanie kulturowe, wychodzi poza habitus, dowodząc „wolnej woli”. Gros histo-
rii alternatywnych nie mówi jednak o efektach prostej, zaplanowanej decyzji sprawczej 
jednostki, bo zmianę lokuje poza nią: w habitusie właśnie. Posługując się terminologią 
Turnera, zmiana wychodzi nie ze struktury, a z communitas i jest efektem rozwibrowania 
niestabilnego, opierającego się zmianie systemu. Można więc powiedzieć, że sprawczość 
człowieka konkuruje tutaj z teoriami Annalistów dotyczącymi Mentalitè oraz ogrom-
nych, podskórnych cykli gospodarczo-społecznych. Szczególnie istotny wydaje mi się 
też podtyp historii alternatywnych, który lokuje impuls do zmian dziejów poza ludzką 
sprawczością – w fizyce. Gros powieści operuje tematem wpływu klimatu, natury rzeczy-
wistości czy interwencji czynników metafizycznych. W powieści Jacka Dukaja Lód kształt 
zamrożonej historii to efekt upadku meteorytu tunguskiego i działania zimnych pier-
wiastków oraz Lutych – nazwijmy ich „aniołami Lodu”. Autor pyta o kategorie determi-
nizmu i prawdy, operując dokonaniami Tadeusza Kotarbińskiego, przedstawiciela lwow-
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skiej szkoły filozofii analitycznej. Filozofia analityczna wychodzi poza arystotlesowski 
koncept totalnej rozłączności kategorii prawdy i fałszu, przeciwstawiając logice dwuwar-
tościowej logikę trójwartościową, podobną do stosowanej w projektowaniu świata gier 
komputerowych tzw. fizyki rozmytej. Maciej Parowski inny przebieg II wojny światowej 
widzi w rzęsistych deszczach, które spadły na Polskę we wrześniu i unieruchomiły zme-
chanizowaną armię niemiecką. Pytanie jednak, czy owe deszcze to kaprys losu czy może 
efekt „wstawiennictwa” jasnowidza Ossowieckiego? W powieściach Marcina Wolskiego 
dłuższe życie marszałka Piłsudskiego to rezultat modlitw ojca Pio. Kto zatem steruje hi-
storią: człowiek czy coś od niego większego? W Lodzie Dukaj proponuje widzieć w oso-
bie Benedykta Gierosławskiego figurę nadczłowieka historii; umie on bowiem sterować 
historią odpowiednio dozując, pochocądze z meteorytu tunguskiego, zimne pierwiastki. 
A jednak nawet nadczłowiek Gierosławski, zaczerpnięta z filozofii Nikołaja Fiodoro-
wa figura Bogo-człowieka, musi w zakończeniu powieści ugiąć się pod „koniecznością 
dziejową”, zobrazowaną w zdaniu: „Historja podchodziła nas coraz bliżej, w ciemności 
łomotały na bruku buty Rewolucji, pękało pod kolbami drewno, pryskało szkło”. Najistot-
niejszym pytaniem stawianym w historiach alternatywnych wydaje mi się właśnie pytanie 
o sprawczość człowieka w historii i zarazem jej ograniczenia.

Magdalena Wąsowicz:  Przyjrzyjmy się bliżej historii alternatywnej. Gatunek ten często 
określa się mianem uchronii. Czy terminy te są synonimiczne? Jeśli nie, czym się różnią? 
A jeśli tak, czym uzasadnić stosowanie obu określeń do opisu jednego gatunku?

Karen Hellekson:  W języku angielskim „uchronia” i „historia alternatywna” są stosowane 
wymiennie. Jednak gdy termin „uchronia” ukuto w języku francuskim, oznaczał on po-
łączenie historii alternatywnej z utopią. Znaczenie to nigdy nie przedostało się do języka 
angielskiego. Nie przeszkadza mi wymienne stosowanie pojęć „historia alternatywna”, „al-
lohistoria” „historia kontrfaktyczna” i „uchronia”. Wymienność ta nie wymaga specjalnych 
wyjaśnień; są to prostu synonimy, stosowane przez autorów w celu urozmaicenia termi-
nologii. 

Gavriel Rosenfeld:  Osobiście postrzegam „allohistorię”, „uchronię” i „historię alternaty-
wnę” za terminy synonimiczne, odnoszące się do fikcyjnych narracji kontrfaktycznych. 
Uważam, że różnią się one od bardziej analitycznego myślenia w kategorii „co by było, 
gdyby”, charakterystycznego dla literatury spod znaku non-fiction (zwłaszcza książek hi-
storycznych). Obie kategorie sytuuję wprawdzie w obrębie szerszego pola „historii kon-
trfaktycznej”, jednak na ogół używam terminu non-fiction  w odniesieniu do literatury 
faktu. Natomiast mianem „historii alternatywnej” określam fikcję literacką Oczywiście, 
granica między „fikcją literacką” i „literaturą faktu” może się zacierać w odniesieniu do 
kontrfaktyczności – książki historyczne bowiem, dotyczące nieweryfikowalnego empi-
rycznie „gdybania”, skłaniają się w kierunku fikcji, podczas gdy odnosząca się do prawdzi-
wych wydarzeń fikcja literacka podąża w kierunku literatury faktu. 

Natalia Lemann:  Podobnie jak moi przedmówcy uznaję te terminy za synonimiczne, ze 
świadomością różnic francuskiej uchronii i anglosaskiego alternative history. Niemcy pro-
ponują z kolei nazwę Parahistorische Roman. Gdybym jednak miała pochylić się nad źródło-
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słowem terminu „uchronia”, chętnie widziałabym go jako inwariant utopii w znaczeniu, 
jakie genialnym kalamburem nadał mu Tomasz Morus. Utopia to miejsce zarówno dobre 
(gr. eu-), jak i nierealne (gr. ou-). Kalambur Morusa łączy te dwa sensy poprzez fonetykę 
i wymowę. Uchronię widziałabym wtedy jako przedstawienie scenariuszy „uleczonej”, „po-
lepszonej” w stosunku do rzeczywistej historii; materię wywiedzioną ze zrealizowanych 
marzeń o lepszym świecie, z wplecioną jednak w tkankę powieściową ironiczną sugestią, 
że jest to świat przeszłości jednocześnie piękny i niemożliwy do zrealizowania. Uchronie 
byłyby więc ironicznie świadomą odmianą historii alternatywnej, zgodnie z tropologią 
Haydena White’a, postrzegającą ironię jako trop najwyższy, bo samoświadomy. Za mode-
lowy przykład tak rozumianej uchronii uznaję Chwałę Cesarstwa Jeana d’Ormessona. 

Magdalena Wąsowicz:  W trakcie rozmów o historii alternatywnej, często spotykam ba-
daczy, uznających „historię alternatywną” za kolejne określenie „fantastyki historycznej”. 
Z ich punktu widzenia Władca Pierścieni Tolkiena czy Wiedźmin Sapkowskiego przynależą 
do historii alternatywnej, ponieważ osadzone są w fikcyjnych (tj. alternatywnych) świa-
tach, które w jakiś sposób przypominają świat rzeczywisty. Jak zatem odróżnić fantastykę 
historyczną od historii alternatywnej? Czy potrafimy wskazać cechy lub motywy odróż-
niające jeden gatunek od drugiego?

Karen Hellekson:  Z pewnością fantastyka historyczna wykorzystuje atrybuty niespre-
cyzowanej przeszłości (średniowiecza? innej epoki, na przykład czasów Rewolucji Rosyj-
skiej?). Jednak podążając tym tokiem rozumowania, można by również argumentować, 
że cała literatura (również ta niegatunkowa) osadzona jest w alternatywnej historii, po-
nieważ opisuje wydarzenia, które tak naprawdę nie miały miejsca w świecie rzeczywi-
stym (przeszłym lub teraźniejszym). Oczywiście nie jest to pomocne. Historie alterna-
tywne wykorzystują rozbieżność z określonym momentem historycznym w celu zajęcia 
się naturą przyczynowości. Przyglądając się temu momentowi w danym tekście, możemy 
poczynić rozróżnienie pomiędzy fantastyką historyczną a historią alternatywną.

Gavriel Rosenfeld:   Ponieważ Władca Pierścieni Tolkiena nie odnosi się do prawdziwych 
wydarzeń (robi to tylko alegorycznie), tekst ten wyraźnie przynależy do gatunku fantasy, 
choć tworzy pewną ukierunkowaną na przeszłość aurę „historyczną”. Jednak historia, do 
której się odwołuje, ma charakter pozaziemski, a więc całkowicie różni się od historii 
alternatywnej, odnoszącej się z definicji do „prawdziwych” wydarzeń w naszym świecie. 
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Wiedźmina – osadzony on został na bezimien-
nym kontynencie, zawiera elfy, krasnoludy itp., należy więc do sfery fantasy, a nie historii 
alternatywnej.

Susan Johnston:  Ryzykujemy tu pomylenie fantasy jako gatunku o własnej strukturze 
i konwencjach z jedynie zaprojektowaniem  świata wtórnego. Historia alternatywna two-
rzy świat wtórny (secondary world), to prawda, ale czy zawiera inne elementy, kojarzące 
nam się z gatunkiem fantasy? Gavriel Rosenfeld ma, jak sądzę, rację, przypominając nam 
o elfach, krasnoludach i tym podobnych. Literatura fantasy posiada charakterystyczną 
strukturę i konwencje – to one w zderzeniu z elementami powieści historycznej tworzą 
narrację, którą nazwałabym fantastyką historyczną. Jednym z kluczowych elementów 
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fantasy jest eukatastrofa (eucatrastrophe). Podkreślając znaczenie subkreacji (subcreation) 
i świata wtórnego, podkreślamy jednocześnie koncepcję Tolkiena zawartą w O baśniach. 
Warto więc uznać również rolę eukatastrofy – nieoczekiwanej i niezasłużonej łaski 
szczęśliwego zakończenia, gdy wszystko wydaje się stracone i zmierza ku nieuniknionej 
klęsce. Kiedy zakończenie, naznaczone tym, co Tolkien nazwał „radością przejmującą, jak 
żal [joy poignant as grief]” wchodzi w kontakt z dyskastrofą (dycatastrophe) ludzkiej historii, 
z tym, co określa on w jednym ze swoich listów „długotrwałym  upadkiem”, otrzymujemy 
fantastykę historyczną ze wszystkimi związanymi z nią zawiłościami i napięciami. 

Krzysztof M. Maj:  Dla mnie wzorcowa fantastyka historyczna to powieści Guya Gavrie-
la Kaya (Tigana, Lwy Al-Rassanu, Sarantyńska mozaika, Under Heaven). Pisarz ten nie jest 
kojarzony z głównym nurtem fantastyki, jednak bez wątpienia wniósł swój wkład w wiele 
jej podgatunków czy konwencji. Czy zatem uzasadnione jest zaklasyfikowanie jego prozy 
jako allohistorycznej, jeśli przyjmiemy ogólniejsze rozumienie tego terminu, na przykład 
to rozwinięte w Streifzüge durch allotopia Wilhelma Fügera, w którym autor pięknie okre-
ślił allohistorię jako „wieści skądinąd”3?

Karen Hellekson:  Lubię dzieła Kaya, ale tak naprawdę jedyne, co zrobił, to wybrał jako 
inspirację dla swoich tekstów momenty historyczne odmienne od zwyczajowego w fan-
tastyce średniowiecza. Z pewnością nie zaklasyfikowałabym jego twórczości jako allohi-
storycznej. Kay wybrał tylko inne miejsce i epokę, aby uczynić świat przedstawiony eg-
zotycznym – choć niewątpliwie zrobił to błyskotliwie. Allohistoria może być „wieściami 
skądinąd”, ale Kay nie pisze allohistorii. Nie omawia poszczególnych punktów rozejścia, 
aby odnieść się do natury przyczynowości czy sprawstwa. Aby zakwalifikować tekst jako 
historię alternatywną, musi istnieć wyraźny punkt historycznego pęknięcia: szczególny 
historyczny punkt zborny, który znajduje się jedną nogą w „naszej” historii.

Susan Johnston:  Karen Hellekson pięknie wyraża znaczenie allohistorii i zagadnień po-
ruszanych w ramach tego gatunku. Ma ponadto rację, odróżniając te kwestie od zagad-
nień historycznej fantastyki. W tym kontekście przykład Kaya przywołany przez Krzysz-
tofa Maja jest bardzo pouczający, ponieważ w pracach tego autora widzimy stopniowe 
odchodzenie od inspirowanego historią świata znanego z Fionovarskiego gobelinu na rzecz 
powieści głębiej zaangażowanych w wykorzystanie konkretnych postaci i wydarzeń hi-
storycznych. Tym samym, książki te stają się z czasem fantastyką historyczną w sensie, 
w jakim używam tego terminu w swoich pracach, ale już nie historią alternatywną rozu-
mianą jako rozejście, o którym mówi tu Karen Hellekson.

Natalia Lemann:  Fantastyka historyczna, jak już wyżej pisałam (Sapkowski, Jabłoń-
ski, do pewnego stopnia również Gavriel Kay) igra z naszym pojmowaniem dokonanej 
przeszłości, zostawiając tkankę dziejów nienaruszoną, ale poszerzoną o niewystępujące 
realnie elementy magiczne. Historie alternatywne zaś zmieniają przeszłość, tworząc do 
pewnego stopnia odrębne uniwersa. Oczywiście do momentu POD  (point of divergence) 
są one tożsame z realnym uniwersum (wyjątkiem odmiana historii alternatywnych ope-

3 Wilhelm Füger, Streifzüge durch allotopia. Zur topographie eines fiktionalen Gestaltungsraums, „Anglia” 1984, no 102, p. 355.



208 Susan Johnston, Karen Hellekson, Natalia Lemann, Gavriel D. Rosenfeld cf 1 (60) 2019

rująca chwytem zmienionej fizyki), później zaś ścieżki uniwersum realnego i opisanego 
w powieści rozchodzą się. W obrębie historii alternatywnych pojawia się również pod-
typ wykorzystujący chwyt multiwersum. Mamy więc tutaj do czynienia z dwoma, bądź 
kilkoma światami, które egzystują obok siebie, komunikując się ze sobą w rozmaitych 
zakresach. Przykładem takiej powieści może być cykl Mroczne materie Philippa Pullmana, 
gdzie zachodzą na siebie aż trzy uniwersa, z czego jedno (świat Lyry) jest alternatywny 
historycznie, drugi (świat Willa) okazuje się z kolei naszym uniwersum. 

Magdalena Wąsowicz:  Fantastyka historyczna, jak już mówiliśmy, wykorzystuje wyda-
rzenia lub motywy historyczne. Czy istnieją postacie lub wydarzenia historyczne, które 
wydają się być wykorzystywane częściej niż inne?

Karen Hellekson:  Wolałabym się nie wypowiadać na temat fantastyki historycznej, ale 
wiele historii alternatywnych skupia się na II wojnie światowej i amerykańskiej wojnie 
secesyjnej. Według mnie jest tak dlatego, że obie są dobrze zrozumiane i brały w nich 
udział fascynujące postacie.

Magdalena Wąsowicz:  Jak dowodzi Pan, Profesorze Rosenfeld, w The World Hitler Ne-
ver Made, historia alternatywna może być analizowana jako przejaw pamięci zbiorowej 
i zbiorowego postrzegania przeszłości4. Takie podejście do alternatywnej historii wydaje 
się być jednym z najskuteczniejszych i najciekawszych. Sama również wykorzystuję je 
we własnych pracach. Ostatnio jednak zastanawiam się, czy możliwe jest wykluczenie 
kontekstu historyczno-politycznego z badań nad alternatywną historią i przeanalizowa-
nie tego gatunku samego w sobie. A może bez tego ideologicznego kontekstu historia 
alternatywna straciłaby swój urok?

Gavriel Rosenfeld:  Jako historyk nie mogę oprzeć się pokusie interpretacji tekstów 
pod kątem ich historycznego znaczenia i powiązań. Gdybym był literaturoznawcą z pew-
nością byłbym „nowym historycystą”, a nie formalistą, choć nie mam wątpliwości, że to 
ostatnie podejście ma swoje zalety. W moim nowym projekcie dotyczącym historii kon-
trafaktycznych badam postać i funkcje różnych rodzajów form kontrfaktycznych, zwłasz-
cza z myślą o ich wymiarze retorycznym. Tak więc forma ma znaczenie. Ale dla mnie jako 
historyka nie jest to naturalna skłonność.

Karen Hellekson:  Dla literaturoznawcy pojęcia pamięci zbiorowej i zbiorowego po-
strzegania przeszłości rezonują jako sposób analizy, który opiera się na konsensusie. Jed-
nak rozpatrywane indywidualnie historie alternatywne wykorzystują nie konsensus, ale 
raczej poszczególne działania jednostek w odpowiedzi na konkretne momenty historycz-
ne. Z pewnością zajmowanie się całością danej kategorii (takiej jak np. wszystkie historie 
spod znaku „Hitler wygrywa”) może prowadzić do uogólnień, podnoszących w użyteczny 
sposób kwestię siły i reakcji na danego rodzaju tekst, co pozwala na wyciągnięcie wnio-
sków odnośnie charakteru dokonywanych wyborów. Co do kwestii wykluczenia kon-
tekstu historyczno-politycznego, to, rzeczywiście, gatunek historii alternatywnej może 

4 Gavriel D. Rosenfeld, The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism, Cambridge: Cambridge 
University Press 2005.
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być analizowany sam w sobie (jak robię to w jednej z moich książek, w której pytam 
o to, jaki rodzaj analizy historycznej prowadzony jest przez dany tekst). Jednak usunięcie 
historycznego oraz politycznego kontekstu ogołaca analizę z aspektów afektywnych, mo-
gących być kluczowymi dla odbioru tego gatunku.

Susan Johnston:  Koncepcja rezonansu, którą wprowadza Gavriel Rosenfeld jest szcze-
gólnie przydatna w kontekście tego, co Karen Hellekson określa mianem pamięci zbioro-
wej i zbiorowego postrzegania przeszłości. O ile fantastyka historyczna nie wprowadza 
tego rodzaju rozejścia (które słusznie identyfikuje Hellekson), a co za tym idzie zwykle 
nie podnosi kwestii przyczynowości czy działania w określony sposób, o tyle zajmuje się 
ona pamięcią i percepcją, a więc realnie odczuwanym doświadczeniem przeżytej historii. 
Tym samym podporządkowuje kwestie historycznej dokładności tym, dotyczącym per-
cepcji. Na przykład doświadczenie wygnania w Pieśni dla Arbonne Guya Gavriela Kaya 
wychodzi na pierwszy plan w jego fantastyczno-historycznej wersji krucjat albigeńskich, 
odbierając pierwszeństwo dokładności historycznej. W tym przypadku pomocne może 
być również rozróżnienie między fantastyką historyczną, rozumianą tak, jak do tej pory 
o niej mówiliśmy, a fantastyczną historią, która dopisuje do znanej historii fantastyczne 
elementy – często nadprzyrodzone lub magiczne.

Natalia Lemann:  Oczywiście można wyróżnić takie scenariusze, postacie czy  momenty 
dziejowe, które wydają się szczególnie podatne na operacje alternatywizowania. Należy 
też pamiętać, że historie alternatywne są ważnym elementem literatury i polityki histo-
rycznej konkretnych narodów. Należy zatem rozróżniać scenariusze nośne globalnie (np. 
II wojna światowa, dzieje Imperium Rzymskiego, postaci Hitlera czy Juliana Apostaty) 
od tych ważnych dla danych nacji. Dla Polaków oczywiście okres II wojny światowej jest 
niezwykle interesujący, ale polscy pisarze równie chętnie sięgają po wydarzenia z historii 
naszego kraju tj. panowania dynastii Jagiellonów, losów polskich powstań narodowych 
w XIX wieku, będących efektem próby zdobycia niepodległości w czasach zaborów (listo-
padowe, styczniowe), czy dziejów panowania dynastii piastowskiej (tu chociażby kwestii 
związanych z przeciwstawieniem chrztu Polski przedłużeniu panowania rodzimej, sło-
wiańskiej religii). Z kolei nośne globalnie scenariusze historii alternatywnych skażone są 
postkolonialnym aspektem dominacji kultury euroatlantyckiej, dlatego tak ważna wydaje 
mi się powieść Kima Stanleya Robinsona Lata ryżu i soli, w której następuje „deeuropeiza-
cja historii”. Autor rozwija scenariusz, w którym na skutek czarnej śmierci Europa zostaje 
niemal całkowicie wyludniona i od XIV wieku staje się podporządkowana kulturze arab-
skiej. Kolejnymi „rozgrywającymi” historii globalnej w świecie Robinsona są cywilizacje 
chińska, a nawet ta stworzona przez rdzenne plemiona zamieszkujące Amerykę Północ-
ną. Pisarz zmienia historię całego świata, wymazując z niej Europę, a co więcej rezygnuje 
z deterministycznej, chrystianistycznej wizji celowej, teleologicznej historii na korzyść 
wizji dziejów podporządkowanych prawom dharmy, obrotów koła samsary i cykliczno-
ści, zamiast linearności dziejów.

Magdalena Wąsowicz:  Moje poprzednie pytanie o wydarzenia i postacie historyczne 
przywodzi mi na myśl jeszcze jedną kwestię. W tej chwili fani książek i gier o Wiedźminie 
czekają na adaptację telewizyjną Netflixa. Wybory dokonywane przez twórców serialu 
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budzą wiele kontrowersji, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce 
Wiedźmin jest jedną z najsłynniejszych i najbardziej lubianych powieści fantastycznych. 
Niektórzy fani narzekają, że ogólna atmosfera serialu (lub przynajmniej tej jego części, 
która pokazana została w zwiastunie) jest „nie dość słowiańska”. Inni twierdzą, że w pro-
dukcji nie powinni brać udziału czarni aktorzy, ponieważ w średniowiecznej Polsce nie 
było czarnej mniejszości. Możemy nie brać pod uwagę tych zastrzeżeń, ale myślę, że mogą 
one prowadzić do postawienia bardzo ważnego pytania o to, jak historycznie dokładna 
powinna być fantastyka historyczna? Czy należy traktować dokładność historyczną jako 
ważny składnik tego gatunku, czy też zdecydować, że jest to przecież „fantastyka”, więc 
wszystko jest dozwolone?

Karen Hellekson:  Niestety, nie znam tego konkretnego tekstu, ale mówienie o histo-
rycznej dokładności w tekście fantastycznym jest śmieszne. W przywołanym przykładzie 
konkretna epoka będzie wykorzystana jako tło. Jeśli chodzi o projekt wizualny, taki jak 
adaptacja Netflixa, kostiumografowie i scenografowie będą się dobrze bawić nawiązania-
mi do danej epoki podczas tworzenia świata na potrzeby ekranu. Powstały serial będzie 
jednak interpretacją, która miesza epokę historyczną z wymyśloną epoką fantastyczną, 
ku uciesze wszystkich, w tym osób z różnych kręgów kulturowych, a więc i innego koloru 
skóry – będą oni zachwyceni możliwością zobaczenia siebie reprezentowanych w alter-
natywnej wersji średniowiecznej Polski

Krzysztof M. Maj:  Tym większa szkoda, że nie przetłumaczono jeszcze na angielski Try-
logii husyckiej Sapkowskiego, gdyż w znacznie większym stopniu niż Wiedźmin związana 
jest ona z fantastyką historyczną (chociaż dość oczywiste jest, że ten ostatni cykl szeroko 
wykorzystuje „słowiańskie motywy”, jeśli możemy je tak nazwać). Niemniej jednak z na-
szej rozmowy wynika jedno: fantastyka historyczna jest nurtem nieoczywistym, post-
modernistycznym, rewizjonistycznym – i na pewno wieloaspektowym, niepozwalającym 
na klasyfikowanie jej per analogiam do, powiedzmy, realizmu magicznego czy hard science 
fiction. Powtarzające się zastrzeżenia dyscyplinarne – historyków stroniących od wypo-
wiedzi na temat fantastyki historią inspirowanej czy literaturoznawców wzdragających 
się przed ekstrapolacją wiedzy historycznej – unaoczniają problemy, z jakim proza histo-
ryczna musi mierzyć się po przełomowych pracach Haydena White’a.  

Przełożyli Sylwia Borowska-Szerszun i Mateusz Tokarski
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Demon i jego chłopiec
Łukasz Skoneczny

Szary steve nerwowo obgryzał paznokCie, opierająC się o betonowy filar 
mostu. Korciło go, żeby zapalić, ale wiedział, że nie zdąży. Kosmyk posklejanych 
brudem, siwiejących włosów zsunął mu się z czoła i opadł na twarz.

— Bździągwa… — zaklął pod nosem.
Wziął głęboki wdech i jeszcze raz popatrzył na Maszynę.
Na oparciu drewnianego krzesła z dosztukowaną nogą namalowany był poma-

rańczowy napis „Palestyna”. Zerwane siedzenie zastąpiono deską klozetową, na któ-
rej znajdował się dorodny, czerwony pomidor. W owoc wbito pięć szpilek, pomiędzy 
którymi poprzekładano żółtą wstążkę tak, aby tworzyła wzór pentagramu. Naprzeciw 
krzesła, około dwóch metrów dalej, stała czarna, skórzana kanapa. Była otwarta, jakby 
ktoś przed chwilą wyjmował z niej pościel. W równej odległości pomiędzy meblami, 
na betonie, umiejscowiono wielkanocną świeczkę z obrazkiem wesoło wyglądającego 
zająca. Jej płomień był prawie niezauważalny w ostrym świetle letniego przedpołudnia.

Steve pokręcił głową. Gdyby kanapa była brązowa, nie byłoby żadnych wątpliwo-
ści. Miał nadzieję, że z czarną też się uda. Odepchnął się od filaru i wyszedł z cienia 
mostu. Przesłaniał słońce dłonią, spoglądając w stronę krawędzi przeciwległego brze-
gu betonowego koryta.

Trzy stała w wyznaczonym miejscu, zerkając co chwilę na Steve’a, a potem z po-
wrotem w kierunku wioski. Młoda kobieta trzymała czerwoną chorągiew, której ko-
lor niemalże zlewał się z barwą jej włosów.

Opowiadanie dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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Zaczęła machać.
— Leci! — krzyknęła z oddali.
Steve podbiegł do zbocza, przy którym stała kanapa. Wbił wzrok w napis „Palestyna”.
— Zet, igrek, iks, wu, fał… — zaczął recytować. Kątem oka widział lecącą w poprzek 

koryta czarną chmurę. Dymiący, smolisty obłok zbliżył się na odległość kilku metrów, po 
czym został wessany w schowek na pościel. Steve zatrzasnął kanapę i rzucił się na nią ca-
łym ciężarem ciała, nadal nie odrywając wzroku od „Palestyny”.

— …en, em, el, ka… — Mebel trząsł się i trzeszczał, stare sprężyny boleśnie wwiercały 
się w bok Szarego.

— …de, ce, be, a! — zakończył Steve, niemal krzycząc. Świeczka z zającem zgasła. 
Kanapa uspokoiła się.

Wyciągnął rewolwer zza pazuchy ortalionu. Przeniósł wzrok na pomidora i przysta-
wił lufę pistoletu do skroni. Przełknął ślinę. Czekał.

Nagle owoc eksplodował, przerywając chwilę martwej ciszy. Szary odetchnął z ulgą i uło-
żył się wygodniej. Schował broń i wyjął paczkę papierosów z kieszeni wojskowych spodni.

— Steve? Steve! — Słyszał z oddali głos Trzy.
— Mamy go! — wydarł się na tyle głośno, żeby kobieta mogła go usłyszeć pomimo 

odległości dzielącej ją od kanapy. — Powiedz młodemu, że może podjeżdżać!
Wyprostował nogi i oparł ciężkie buty na drewnianej poręczy. Zapalił papierosa, pod-

łożył wolną rękę pod głowę. Uśmiechnął się, gdy usłyszał charakterystyczną melodyjkę 
żółtej furgonetki Family Frost.

Tu-dududu-dudu-du!

***

Trzy opierała się o samochód, wtulona w ciepły kołnierz miejscami poprzecieranej, pucho-
wej kurtki. Wieczory bywały zimne. Mieszkańcy wioski wczoraj obiecywali miejsca do 
spania, ale z osady dobiegały teraz odgłosy kłótni.

Nic nowego.
Większość nie chciała płacić, a przynajmniej nie tyle, ile na początku deklarowali. Ste-

ve zazwyczaj negocjował, młody lubił się temu przyglądać. Trzy wolała trzymać się moż-
liwie jak najdalej od żałośnie powtarzalnego schematu krzyków i błagań.

Wychyliła się lekko i zajrzała przez szybę do kabiny furgonetki. Na miejscu pasaże-
ra spał Grzmot. Starzec rzadko się odzywał. Kobieta nie miała pojęcia, jak udało mu się 
przeżyć tak długo. Mógłby być ojcem Steve’a, a przecież ten podchodził pod pięćdziesiąt-
kę, choć przez siwą brodę wyglądał na dużo starszego. Nie mogła powiedzieć, że lubiła 
tetryka, ale znajdowała jakieś pocieszenie w tym, że ciągle tu był.

Usłyszała odgłosy kroków dochodzące od strony wioski. Odwróciła się.
Pod górę nasypu, w stronę furgonetki wspinał się Clancy. Chłopiec wyglądał na nie 

więcej niż dwanaście lat. Miał na sobie o wiele za dużą, beżową bluzę, ledwie widoczne 
spod niej dżinsy oraz chińskie trampki z napisem „Sport”.

— Co jest, młody? — spytała Trzy, kiwając głową.
— Wtorek. — Dzieciak wyszczerzył się cwanie.
— A ty niby skąd wiesz?
— Nie wiem, nieważne. Lepiej chodź na dół, stare baby coś tam płaczą, Szary mówi, że 
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go oszukały, one jeszcze bardziej płaczą…
— Zażenowany czy wkurwiony?
Chłopiec podrapał się po głowie, a następnie, nie kryjąc zaskoczenia, wydłubał z niej 

coś i wypstryknął na ziemię.
— Raczej w stronę tego drugiego — odpowiedział po chwili zastanowienia.
— Super — odrzekła wyraźnie znudzona Trzy.
— No cho, co tu będziesz stać tak bezczynnie. Tam są koksowniki, cieplej jest.
Ten argument ją przekonał. Odwróciła się w stronę paki, otworzyła jedne z bocznych 

drzwiczek, po czym wyciągnęła ze środka AK-47 i posłała znaczące spojrzenie Clancy’emu.
Chłopiec pokręcił głową.
Odłożyła karabin na miejsce i po chwili grzebania wydobyła z furgonetki glocka.
— No… Ewentualnie — ocenił młody, a następnie skierował się z powrotem 

w dół nasypu.
Trzy zamocowała kaburę pod kurtką i ruszyła za chłopcem.
Wioska wzniesiona była przy autostradzie, jej blaszane zabudowania rozciągały się od 

stacji benzynowej do pobliskiego wiaduktu. Lokalizacja wydawała się dogodna, równo-
legle do drogi biegło wyłożone betonem koryto rzeki, która prawdopodobnie czasami się 
w nim pojawiała.

Kobieta pamiętała wczorajsze rozmowy z osadnikami. Ich karawany zazwyczaj wra-
cały co miesiąc, ostatnia nie wróciła. Część zdolnych do walki osadników ruszyła z misją 
ratunkową i też nie wrócili. A na koniec wioska została napadnięta.

To pech, ale jeszcze nie głupota.
Gdy osada się poddała, bandyci zabrali zapasy, wzięli kilku niewolników i odjechali. 

Plądrowali, ale nie mordowali więcej, niż musieli.
I wtedy zaczęła się głupota.
Trzy i Clancy zbliżali się do tłumu skupionego wokół koksowników. Większość z osad-

ników blaszanych baraków stanowiły kobiety i starcy. Trzy wiedziała, że w tych niesprzyjają-
cych czasach ludzie nie pachnęli konwaliami, ale niektóre osady cuchnęły bardziej od innych.

Ta cuchnęła bardziej.
Kobieta zbliżała się do epicentrum kłótni, przepychając gapiów, chłopiec szedł tuż za 

nią. Odbijające się od falistej blachy płomienie oświetlały twarze mieszkańców, na któ-
rych malowała się mieszanina wstydu i obawy. Po chwili Trzy widziała już sylwetkę orta-
lionowego mordercy bogów.

— No i bierz pan to! Wasze wszystko! — Starsza kobieta w zabłoconych łachmanach 
szlochała głośno, przesuwając kolejne kanistry w stronę Steve’a.

— I wezmę, ale nie tylko na to się umawialiśmy. Pięć kartonów papieru!
— Nie przeżyjemy zimy! Miej pan litość, dobrodzieju. Weźcie więcej wody może albo…
— Nie. Pięć kartonów.
— Zamarzniemy! — łkała kobieta.
— To może nie trzeba było się wypinać na swojego demona, coście go wymodlili! 

Zrobimy tak: weźmiemy wodę i paliwo i oddamy wam kanapę. Otwartą!
Szmer trwogi obiegł tłum.
— Bierzecie wodę i spierdalacie. — Czarnowłosy mężczyzna w prochowcu i kamizel-

ce kuloodpornej pojawił się znikąd. Jego przykurzona strzelba typu SPAS-12 wycelowana 
była w głowę Steve’a. — Możesz to przeżyć lub nie.
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— Raczej pierwsza opcja. — Trzy mierzyła z pistoletu między oczy obrońcy uciśnionych.
Wszystkie szmery ucichły.
— Strzelaj — rzucił mężczyzna. — Ale pozwólcie tej osadzie przetrwać zimę.
— Uhuhu, szlachetny, altruistyczny bohater — odezwał się Steve. — Miałem nadzieję, 

że wymarli. Co, sam obronisz tę wioskę przed następnym najazdem? Dobra, chuj z tobą… 
Trzy, zastrzel go, pozwolił.

— Nie! — wyjęczała kobieta w łachmanach. — To miejsce widziało za dużo krwi. San-
dra, Swietłana, przynieście kartony.

Jeszcze przez chwilę nikt się nie ruszał. W końcu dwie z zebranych wokół kobiet zo-
rientowały się, że chodzi o nie i pobiegły w stronę jednego z blaszanych budynków.

— Strzelba na ziemię, rycerzu. — Trzy demonstracyjnie kiwnęła pistoletem. W oczach 
czarnowłosego dostrzegła niepewność. Zadziałało. Mężczyzna odłożył broń na beton, 
starając się utrzymać kontakt wzrokowy.

— Twoja kolej — wycedził.
— Wątpię! — odrzuciła szybko, wodząc lufą glocka za jego głową.
— Wygląda na to, że mamy jeszcze chwilę. Dlaczego aż tak ci zależy na tej bandzie 

niewypłacalnych niewdzięczników, hm? — Steve rozsunął suwak dresu, żeby móc szybko 
dosięgnąć rewolweru. Na wszelki wypadek. — Nie było cię tu poprzednim razem, nie je-
steś stąd.

— Nie chcę widzieć, jak ludzie umierają.
Szary parsknął.
— A próbowałeś zamknąć oczy?
Mężczyzna nie odpowiedział.
— Jak ci na imię, rycerzu? — kontynuował Steve. Czarnowłosy milczał. — O, no da-

waj! Ja jestem Steve, Szary Steve. Możesz sobie wymyślić jakieś imię, jak nie masz. Jak nie, 
to ja ci wymyślę, i to takie, które ci się nie spodoba.

— Carl — wyznał tamten po chwili.
— Carl! — ucieszył się Szary. — Widzisz, Carl, ja pomagam ludziom. A dokładniej 

– my pomagamy. Rudowłosa piękność z pistoletem i ten dzieciak, o tu. — Wskazał na 
Clancy’ego. — Nie pomagamy za darmo, bo nas na to nie stać. Nie cenimy się też tanio, bo 
najemny włóczykij, taki jak prawdopodobnie ty, nie rozwiąże problemów, jakie rozwią-
zujemy my. Chociażby strzelał ze swojej strzelby cały dzień. — Ostatnie zdanie zaakcen-
tował w pieszczotliwy sposób, jakby mówił do małego dziecka. — Ale nawet będąc takim 
właśnie domokrążnym dobrodziejem, wiem, że ludzie umierają. Nie wiem, jakim cudem 
ten fakt do ciebie jeszcze nie dotarł, Carl. Nie wiem też, w jaki sposób udało ci się bez tej 
wiedzy przeżyć… Trzydzieści lat? Coś koło tego, nie? — Steve ocenił Carla po wyglądzie, 
nie czekał na odpowiedź. — W każdym razie mam dla ciebie radę, Carl. Chcesz ją usły-
szeć? — Szary zatrzymał się metr od swojego rozmówcy.

— Domyślam się, że nie mam za dużego wyb…
— Zamknij się, Carl — przerwał mu. — Siedź cicho i trzymaj głowę nisko, bo ci ją 

odstrzelą. Nie chcesz widzieć, jak ludzie umierają? Uciekaj z tej wioski. Dzisiaj, jutro, 
teraz, bez różnicy. Ci ludzie… — Zatoczył palcem łuk po zebranych wokoło gapiach. — 
Oni umrą w przeciągu tygodnia. Może pożyliby dłużej, gdyby dalej składali ofiary czar-
nej chmurze chuj-wie-czego, która teraz siedzi zamknięta w skórzanej kanapie na dachu 
mojej przepięknej, żółtej lodziarki Family Frost. Może. Tak czy inaczej, oni zostaną wy-
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mordowani przez następną grupę bandytów, która tędy przejedzie. A ty tych wszystkich 
bandytów nie zabijesz, choćbyś strzelał ze swojej strzelby cały dzień.

Większość z zebranych dookoła ludzi przyglądała się scenie w milczeniu. Ktoś splu-
nął, ktoś obrzucił Steve’a wulgarnym wyzwiskiem.

— Bierzcie, tu są. Jedźcie już, proszę. — Milcząca do tej pory starsza kobieta ożywiła 
się na widok przytarganych kartonów.

— Młody, sprawdzaj. — Szary skinął głową na Clancy’ego. Chłopiec przebiegł mię-
dzy koksownikami i zaczął otwierać opakowania. — Najprawdopodobniej nie weźmiemy 
całości — Steve zwrócił się do kobiety, po czym spojrzał na swoją współpracowniczkę. 
— Boże, Trzy, przestań do niego celować. Ten szlachetny bohater nie chce widzieć, jak 
umierają ludzie, nie zastrzeli mnie.

Ruda skierowała lufę pistoletu w stronę ziemi, nadal uważnie obserwując Carla.
Chwilę później Clancy zaczął się śmiać.
— Tu nie ma żadnych liter! Jak to się nazywa, Trzy? Zaszyte? Zaszyte książki.
— Zeszyty, Clancy… — wyszeptała.
Szary otworzył usta i pokręcił głową z niedowierzaniem.
— Co? — wydusił w końcu. — Jak to żadnych liter? Sprawdziłeś dobrze?
— Mhm, tylko niebieskie kreski i kratki — zadeklarował chłopiec, kartkując zeszyt. 

— Wszędzie.
— Kurwa mać! — krzyknął Steve, podpierając się pod boki. — Nie bierzemy tego.
— Dziękuję, dziękuję! — krzyczała kobieta, kłaniając mu się w pas.
— Zamknij się — rozkazał. — Myślę. — Patrzył pod nogi, mrużąc oczy.
Trzy przetarła twarz dłonią i westchnęła.
— Bierzmy wodę i paliwo. I tak nic więcej nie mają.
Steve nie odpowiadał. Po chwili zaśmiał się do własnych myśli i spojrzał na Carla.
— Umiesz czytać? — spytał.
— Chyba sobie jaja robisz! — zaprotestowała Trzy.
— Wręcz przeciwnie — rzucił Steve, ciągle patrząc na Carla. — Umiesz?
Mężczyzna powoli skinął głową.
— Musisz strzelać na tyle dobrze, że przeżyłeś w pojedynkę. Albo przeżyłeś jako jedy-

ny, nieistotne. Prowadzisz?
— Tak — odparł tamten.
— To co planujesz, rycerzu? Zostajesz tu?
— Jakieś konkretne propozycje?
Szary przez moment gładził długą, siwo-czarną brodę. W końcu uśmiechnął się szero-

ko, demonstrując zestaw żółtych zębów.

***

Carl w milczeniu przyglądał się sadzonkom pomidorów. Nie spodziewał się, że wnętrze 
półciężarówki okaże się tak przestronne. Oświetlane lampami UV krzaki stały w długiej 
donicy pod ścianą. Mężczyzna w końcu odwzajemnił przeszywające spojrzenie Steve’a.

— Nie zapytasz o nic? — zagadnął brodacz.
— Nie wiem, od czego zacząć — przyznał Carl.
— Hm, zrozumiałe. Może ja zacznę, a ty dopytasz, jak coś będzie… niejasne.



220 Łukasz Skoneczny cf 1 (60) 2019

Trzy parsknęła, nie odrywając wzroku od przedniej szyby. Wisiała leniwie na kierow-
nicy, co kilka minut obracając ją nieznacznie, by unikać dziur w asfalcie. Carl rozłożył 
ręce w geście oczekiwania.

— Chcesz krótką wersję czy długą? Pewnie chcesz krótką, co? Dostaniesz długą. — Ste-
ve przeciągnął się, strzelając kośćmi. Siedzący pod tylnymi drzwiami samochodu Clancy 
uśmiechnął się szeroko. Przyzwyczaił się, że Szary często mówi do jednych ludzi, ale dla 
innych ludzi.

— Flara. — Trzy wskazała palcem odległy punkt nad horyzontem. Pionowa wstęga 
żółtego dymu zaburzyła jednolitość błękitu bezchmurnego nieba.

— O, no to zaczniemy od tego. I jednak dostaniesz wersję skróconą — kontynuował 
Steve. — Rozdajemy ludziom żółte flary, żebyśmy wiedzieli, kiedy będą potrzebowali na-
szych usług. A do nich zalicza się przepędzanie wszelkiej maści nielogicznego gówna.

— Nielogicznego?
— Czy ja wyglądam na typa, który lubi się powtarzać?
— Może nie umył uszu! — Clancy zaśmiał się głośno.
— Może nie umył uszu. — Steve odwrócił się do chłopca i kiwnął głową. — Dlatego 

mu powtórzę: nielogicznego gówna. Zazwyczaj jakieś wymodlone bożki. Dopóki świat 
był cały, nikomu nie przeszkadzało, że Ulogiczniacz nie działa, bo przecież, hej, wszystko 
jest w porządku. No, a jak już się wszystko zjebało, to wiadomo…

— Jak się zjebało, to się zjebało — dodała Trzy, schylając się po butelkę z wodą.
— Otóż to! — Szary wskazał ją palcem, jakby przyznawał jakiś punkt. — W każdym 

razie, jak człowiek się uprze, że coś jest, to może się okazać, że jest faktycznie. A jak dużo 
ludzi naraz się uprze, że coś jest, no to zazwyczaj jest. Sęk w tym, że ludzie nie wiedzą, 
czego chcą, i przez to po tym świecie kręcą się takie twory jak Stanley.

— Stanley? Tak nazwaliście to coś z kanapy? — Carl wskazał na sufit furgonetki.
— Eee… O tym później.
— Nie spodoba mu się to — zaśmiała się Trzy.
— Nie spodoba mu się to — przyznał Clancy.
— Nie spodoba mi się to? — dopytywał czarnowłosy.
— Nie, nie spodoba ci się to. W każdym razie, żeby pozbyć się takich syfów, trzeba je 

złapać w binarny potrzask, to znaczy ulogicznić tam, gdzie są nielogiczne, i unielogicznić 
tam, gdzie są logiczne.

— Nie rozumiem.
— Świetnie. Nie musisz. Od tego jest Clancy. Dzieci są bliżej… czegoś. W każdym razie 

młody wymyśla Maszynę. Trzy ją konstruuje. Ja robię robotę. Pytania?
— Co, jak młody przestanie być młody?
— Zastrzelimy go! — Szary wbił teatralnie piorunujące spojrzenie w chłopca.
— Ta, chyba ciebie! — odparł chłopiec.
Steve zaprezentował mu swoją najgłupszą minę, po czym zwrócił się do Carla.
— Znajdziemy następnego dzieciaka. — Wzruszył ramionami. — Nie ma ich zbyt 

wiele, ale matki często je oddają. Z drugiej strony nie wszystkie się nadają. Chodzi o wy-
obraźnię. Ale nieważne, teraz jest Clancy. Reszta pewnie wyjdzie w praniu, nauczysz się 
wszystkiego w lot. Mamy jeszcze chwilę, zanim dojedziemy do tej flary. Pytania?

— Po co wam książki?
— O, widzisz. W całym tym syfie ciężko jest być pewnym, co jest logiczne względem 
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przeszłości, a co nie. I od tego jest Grzmot.
— Kto?
— Starszy jegomość na siedzeniu pasażera. Albo szczający pod siebie dziadyga, w za-

leżności od humoru.
Carl wychylił się, by zajrzeć do kabiny. Zdziwił się, do tej pory nie zauważył tetryka. 

Starzec miał przymknięte powieki, prawdopodobnie spał.
— Co on robi?
— Prawdopodobnie śpi.
Carl zmrużył oczy. Steve parsknął cicho.
— Widzisz, dziad najlepiej pamięta stan rzeczy sprzed… całej tej kupy gówna, która 

spadła na cywilizację. Nie mówi za dużo, ale mówi, co było, a czego nie było. Kiedyś umrze, 
więc pokazujemy mu książki, a on ocenia, czy jest w nich coś sensownego. No, a my stara-
my się czytać jak najwięcej, żeby wiedzieć, co jest co.

Furgonetka podskoczyła na wyboju, Szary uderzył głową o dach, po czym obrzucił 
oskarżycielskim spojrzeniem fotel kierowcy.

— Sorry. — Trzy nawet się nie odwróciła. — Ej, chłopaki, czy my nie jedziemy do tej 
wiochy z mandragorą?

— Z mandragorą. — Clancy pokiwał głową. — Pół roku temu wyrwaliśmy chwasta, 
zimno było jeszcze.

— Ciekawe, co u nich słychać — dodał Steve, po czym odwrócił się do Carla. — Ogól-
nie rzecz biorąc, bądź gotowy na wszystko, jak coś chce cię zeżreć, strzelaj, jak strzelanie 
nie pomaga, uciekaj. To taka główna zasada.

Carl patrzył na Szarego spode łba, starając się przetworzyć to, czego się dowiedział. 
Po chwili przerwał zapadłą w samochodzie ciszę.

— Dlaczego Family Frost?
— Żartujesz? — wyrwał się Clancy, po czym wstał i przebiegł do kabiny, mijając Ste-

ve’a. — Pa na to! — Wychylił się do przodu i nacisnął niebieski przycisk znajdujący się na 
desce rozdzielczej.

Tu-dududu-dudu-du.

***

Furgonetka kołysała się z wolna, pokonując wyboje dziurawego asfaltu. Panorama okoli-
cy zdominowana była przez bliźniaczo podobne domy. Ich niegdyś równo poprzycinane 
trawniki stały się polanami, na których gdzieniegdzie widać było zalążki młodych lasów, 
upominających się o dawno zabrany przez człowieka grunt.

Szary opierał się o zagłówki przednich foteli, uważnie obserwując otoczenie. W mija-
nych pustostanach nie dostrzegał nikogo. Po chwili zza zakrętu wyłoniła się grupka ludzi 
stłoczona przed jedną z posesji. Stali nieruchomo, wpatrzeni w drzwi frontowe.

Trzy zatrąbiła. Nikt się nie odwrócił. Podjechała jeszcze kawałek.
— Nie było, nie było, nie było… — zacharczał Grzmot.
— Tak, wiemy — skwitowała Trzy, zaciągając hamulec ręczny.
— Nie było, nie było! — Emocjonował się starzec.
— Dobra, cicho bądź już. — Szary szturchnął go w ramię. — Młody, zostajesz pilno-

wać pomidorów…
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— Nuuudy — wybuczał chłopiec, przeciągając się.
— Rycerzyk, bierz strzelbę, idziemy zapytać tę zacną społeczność, czemu udają manekiny.
Carl kiwnął głową.
— Idę z wami. — Trzy odgarnęła grzywkę i przecisnęła się przez furgonetkę, po dro-

dze ściągając ze ściany pistolet. Schowała broń za pas, po czym otworzyła tylne drzwi 
samochodu i wyskoczyła na beton. Steve nie protestował, wiedział, że tak czy inaczej by 
poszła, a ewentualne słowa sprzeciwu tylko zepsułyby jej humor.

Nie lubił jej denerwować.
Po chwili zrobił to samo, Carl wyszedł zaraz za nim. Clancy zatrzasnął drzwi furgonet-

ki i wyciągnął ze stojącego w kącie kartonu zakurzony, opasły tom. Oparłszy się o drzwi, 
oddał się lekturze.

— Nie było, nie było, nie było — mamrotał Grzmot.
— Cicho tam! — rzucił chłopiec.
Starzec wychylił się do tyłu i wystawił język. Dzieciak odpowiedział tym samym.
Szary zaciągnął się chłodnym powietrzem zarośniętego przedmieścia. Przeskanował 

wzrokiem nieruchomy tłum. Żadna z postaci nie miała przy sobie broni. Pamiętał, jak ci 
sami ludzie targowali się z nim o wodę, w końcu stanęło na czterech kanistrach. Pamiętał, 
jak na twarzach, na których teraz nie malowało się zupełnie nic, widział wdzięczność. Od-
chrząknął głośno, zbliżając się powoli.

Brak reakcji.
Odwrócił się do Trzy. Kobieta wzruszyła ramionami.
— Trójgłowy osioł! — krzyknął w końcu.
Mieszkańcy ani drgnęli.
— Trójgłowy osioł? — spytał szeptem Carl.
— Odwróciłbyś się, jakbyś to usłyszał, nie?
Strzelec niepewnie skinął głową. Trzy ostrożnie postawiła stopę na trawniku oble-

ganej posesji. Nic się nie zmieniło. Podeszła do mężczyzny odzianego w skrzyżowanie 
prochowca z jutowym workiem i pomachała mu dłonią przed oczami.

— Hmm… — Steve wskazał palcem drzwi domu. Carl wycelował w nie strzelbę.
Z wnętrza budynku dobiegły trzaski. Znieruchomieli. Klamka poruszyła się nieznacz-

nie, strzelec pewniej zacisnął dłoń na uchwycie broni.
— Proszę nie strzelać! — Stłumiony głos zza drzwi łamał się.
Carl rzucił Steve’owi pytające spojrzenie. Szary delikatnie pokręcił głową.
— Mogę wyjść? — spytał głos.
— Rób, co chcesz — odpowiedział Szary.
— Ale nie zastrzelicie mnie?
— To zależy. Nie dowiesz się, póki nie sprawdzisz! — krzyknęła Trzy.
— Eee… Okej… Chyba. Wychodzę.
Drewniane drzwi uchyliły się i wyjrzał zza nich łysiejący, siwy okularnik.
— Mógłbyś… odłożyć tę strzelbę? — spytał nieśmiało.
Carl bez słowa opuścił broń.
Podstarzały mężczyzna otworzył drzwi. Ubrany był w brązowy szlafrok, w prawej dło-

ni trzymał srebrną łyżeczkę.
— Nieczęsto widujemy tu gości. — Zaśmiał się nerwowo. — Prawda, Alice? — Spoj-

rzał na jedną ze spetryfikowanych kobiet.



223Demon i jego chłopieclitterrarium

Blondynka w brudnej, różowej sukni wybudziła się z letargu, po czym uśmiechnęła 
się zupełnie naturalnie.

— Prawda, Zak — powiedziała, kiwając głową.
— Dobrze, że przyjechaliście, nie mogliście trafić lepiej. Właśnie zrobiłem o wiele za 

dużo herbaty. Zapraszam. — Uśmiechnął się życzliwie.
Domniemani pracownicy Family Frost popatrzyli po sobie.
— Wygląda na to, że nie mogliśmy trafić lepiej — zasyczał Carl.
— Tiaa… — odpowiedziała wolno Trzy, patrząc na Zaka z ukosa.
— To co, skusicie się na filiżankę lub dwie? — dopytywał okularnik.
— Nie! — odrzuciła chórem cała trójka.
— Szkoda… Na pewno? Sam nie wypiję całej tej herbatki, a to jedyny problem, jaki mam.
Końcówka zdania wydawała się być jednocześnie potężnym infra- i ultradźwiękiem, 

zmuszając całą trójkę do przełknięcia śliny i pozostawiając ich z utrzymującym się jeszcze 
przez kilka sekund piskiem w uszach.

— Mmm, z chęcią napiłbym się herbatki — powiedział nagle stojący w tłumie chło-
piec, ciągle wbijając puste spojrzenie w drzwi domu.

— Czemu nie pójdziesz pohuśtać się razem z Tonym, Charlie? — zaproponował męż-
czyzna.

Dziecko klepnęło w ramię stojącego obok rówieśnika, po czym obaj skocznym kro-
kiem pobiegli w stronę stojącej nieopodal improwizowanej huśtawki i zaczęli się bawić, 
zupełnie naturalnie.

— Może jednak się skusimy, ja i mój szwagier Carl — wydusił z siebie Steve, posyła-
jąc czarnowłosemu znaczące spojrzenie. — Niestety, moja ukochana żona musi doglądać 
naszej jeżdżącej plantacji pomidorów. — Złapał kontakt wzrokowy z Trzy, po czym na 
sekundę przeniósł wzrok na bawiące się dzieci.

— Oj tak, nie ma to jak dobry Earl Grey — dodał Carl.
— To akurat nie jest Earl Grey — Speszył się Zak.
— Tym lepiej. — Strzelec uśmiechnął się sztucznie.
— Zapraszam, zapraszam, nie zdejmujcie butów, i tak miałem sprzątać… — Mężczy-

zna w szlafroku zniknął w mroku korytarza.
— Poczekaj, aż wejdziemy — Szary szepnął, patrząc na Trzy. Kobieta kiwnęła głową. 

— Ty pierwszy — zwrócił się do Carla.
Strzelec niepewnym krokiem ruszył w stronę drzwi. Przed przekroczeniem progu 

odwrócił się jeszcze na chwilę i ostatni raz przeskanował wzrokiem mieszkańców wioski. 
Ich oczy pozbawione były życia, sprawiali wrażenie woskowych figur.

Pokryte boazerią ściany przedpokoju pachniały kurzem. Drewniana podłoga skrzy-
piała przy każdym kroku. Z końca korytarza słyszeli skrzeczące zawiasy szafek i szczęk 
naczyń. Szli dalej. Seledynowe kafelki kuchni odbijały światło bezchmurnego dnia, które 
z trudem przedzierało się przez dawno niemyte okna. Zak nalewał herbaty do filiżanek 
stojących na plastikowym stole.

— Siadajcie. — Z uśmiechem wskazał dłonią na zdezelowane, białe krzesła. — Macie 
szczęście, że jesteście taką zgraną rodzinką, pustkowia potrafią być samotne.

Goście popatrzyli po sobie niepewnie. Carl odsunął jedno z krzeseł, nie spuszczając 
gospodarza z oczu.

— Tak, to prawdziwe błogosławieństwo. Powiedz mi, Zak, byłem tu jakieś pół roku 
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temu i nie przypominam sobie, żebym cię wtedy widział. — Steve usiadł we wskaza-
nym miejscu.

— Czyżby? Dziwne, mieszkam tu od kiedy pamiętam. Chwila… Czy to nie wy przepę-
dziliście mandragorę? — spytał okularnik, wyjmując cukierniczkę z komody.

Szary kiwnął głową, podejrzliwie przyglądając się stojącej przed nim filiżance. Herba-
ta wyglądała i pachniała zupełnie zwyczajnie.

— To wszystko wyjaśnia, wtedy mnie tu nie było. — Gospodarz przysiadł się do przy-
jezdnych, po czym pociągnął duży łyk naparu. — Co was tu sprowadza, jak długo zostajecie?

— Mamy pewne sprawy do załatwienia. — Steve uśmiechnął się życzliwie. — Myślę, 
że nie zejdzie nam dłużej niż dwa dni.

— Świetnie. Przez dwa dni będziemy mieli co robić, świetnie. Potrzebujecie pewnie miej-
sca do spania, na pewno chcecie pohandlować, tak? To bardzo dobrze. — Zak był wyraźnie 
podekscytowany. — To wywoła wiele rozmów, może nawet nieporozumień czy kłótni. Oczy-
wiście między nami, wy nie macie się czego obawiać. Mieszkańcy zaraz się wszystkim zajmą.

Carl niepewnie przystawił filiżankę do ust. Napił się, po czym zmarszczył brwi, jakby 
starał się znaleźć w smaku coś podejrzanego. Spojrzał na Steve’a i wzruszył ramionami.

— Nie uważasz, że tutejsi są trochę… Ospali? — spytał Szary, nadal lustrując naczynie 
niepewnym spojrzeniem.

— Po prostu nie mają nic do roboty. To dobrzy ludzie — odpowiedział gospodarz.
— Jak my wszyscy — rzucił Carl.
— Wszyscy byśmy chcieli — dodał Szary.

***

— To pani zabiła korzeniostwora! — Jeden z chłopców zatrzymał huśtawkę, po czym 
zaczął gapić się na Trzy z otwartymi ustami.

— Tak, byliśmy u was jakiś czas temu — odpowiedziała rudowłosa.
— Clancy też przyjechał? — wyrwał się ten drugi.
— Tak, ale… jest zajęty. — Trzy przykucnęła. — Powiedzcie mi, kim jest Zak?
— Zak to Zak — dzieci przemówiły przerażająco równocześnie. Trzy wzdrygnęła się.
— Jak długo tu jest?
— Wrócił, jak było źle. — Tony wbił wzrok w wyrastającą z wyrwy w asfalcie kępkę 

trawy. — Byliśmy trochę głodni, bo do tej pory korzeniostwór dawał nam jedzenie. A po-
tem Zak wrócił.

Trzy westchnęła ciężko. Znowu to samo, pomyślała. Wyprostowała się i rozejrzała 
dookoła. Tony i Charlie wrócili do beztroskiej zabawy, podczas gdy reszta mieszkańców 
wioski trwała zastygnięta w bezruchu kilkanaście metrów dalej. Kobieta położyła dłoń na 
uchwycie pistoletu schowanego za plecami, po czym przełknęła ślinę. Odchrząknęła.

— Dlaczego wasi rodzice tam stoją? — spytała w końcu, wskazując palcem skamienia-
łe zgrupowanie.

Huśtawka zatrzymała się.
— Bo nie mają nic do roboty — odparli chłopcy jednocześnie.
— Rozumiem — wycedziła Trzy, mimowolnie cofając się o pół kroku.
Chłodny wiatr powiewał włosami wpatrzonych w pustkę niby-manekinów. Tylko ryt-

miczny zgrzyt zawiasów huśtawki przerywał martwą ciszę.
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***

— Jak było na herbatce? — Trzy zrównała się ze Steve’em, mijającym właśnie spetry-
fikowaną grupkę.

— Uroczo — odpowiedział idący za nim Carl. — Co teraz?
— Teraz opowiadamy wszystko młodemu. Dzieciaki coś mówiły? — Steve dłubał w zę-

bach, zbliżając się do furgonetki.
— Ta. Wygląda na to, że klasyka. Ten Zak pojawił się, kiedy był najbardziej potrzebny, 

a potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. W miarę…
— Modlili się? — dopytał Szary.
— Nie wiem, pewnie tak. Zastanawia mnie tylko, dlaczego tak bezczynnie stoją. To 

coś nowego. — Trzy przejechała palcem po karoserii furgonetki, przecierając szlak w gru-
bej warstwie kurzu.

— Minęło pół roku, Trzy. To skurwysyństwo zdążyło stać się na tyle zaborcze, że nie 
tylko zmusza ich do usługiwania sobie, ale zabrania im robić cokolwiek innego, przynaj-
mniej ja tak to widzę. — Steve otworzył tylne drzwi samochodu.

— No, nareszcie! — Clancy powitał ich zbulwersowanym tonem. — Co tak długo?
— Piliśmy herbatkę z demonem. — Brodacz wszedł do środka i zatrzymał się, nasłu-

chując. Rozpoznał stłumione buczenie. — Młody, czy ty znowu zakneblowałeś Grzmota? 
— spytał oskarżycielskim tonem, po czym przeszedł do kabiny.

— Ta, strasznie męczył. — Dzieciak doczytał do końca strony i odłożył książkę z po-
wrotem do kartonu.

Steve zdarł taśmę izolacyjną z ust starca.
— Nie było, nie było, nie b-, nieb, nie, ń, nie, nie! — jąkał się Grzmot.
Brodacz popatrzył chwilę na tetryka, po czym przykleił taśmę z powrotem. Trzy usia-

dła na kufrze pod ścianą, Carl zatrzasnął za sobą drzwi.
— No i co w końcu? — spytał chłopiec.
— Sprawa wygląda następująco… — zaczął Szary.

***

Mężczyźni rzucali długie cienie na oświetlany pomarańczowymi promieniami zachodzą-
cego słońca asfalt.

— Niebieski szpadel i krnąbrne krzesło? — Carl nie wierzył, że to mówi.
— Słyszałeś dzieciaka. — Szary wyjął z kieszeni paczkę papierosów.
Zbliżali się do niedużego wysypiska, które nawet po dziesiątkach lat od wizyty ostat-

niej śmieciarki zachowywało namiastkę niegdyś gryzącego oczy swędu.
— Jak odróżnię krnąbrne krzesło od jakiegokolwiek innego?
— Dobre pytanie. — Steve odpalił fajkę. — Dobrze, że to twój problem. Przynajmniej 

z niebieskim szpadlem nie powinno być trudno. Mam nadzieję.
Zatrzymali się przed kilkumetrową hałdą gruzu.
— Nadal nie roz…
— Nie musisz, mówiłem ci. Łopata może symbolizować zajęcie, czyli coś, czego 

nie mają słupy soli stojące przed domkiem Zaka. Trzy mówi, że będzie też działać jako 
celownik, w jakiś sposób. Krzesło zazwyczaj jest podstawą Maszyny, a czemu krnąbrne 
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tym razem? Cholera wie.
— Te Maszyny zawsze działają?
— Co? Pewnie, że działają.
— Nie wydaje ci się podejrzane, że Clancy zawsze wie, co przepędzi demona?
— Nie, Carl, nie wydaje mi się to podejrzane. To po prostu działa.
— A co jeśli…
Szary pomachał palcem przed oczami strzelca.
— Posłuchaj, kowboju, dziadyga by się nie zamknął, gdybyśmy wieźli ze sobą coś nie-

logicznego, uwierz mi. W sumie to doceniam twoją czujność, ale nie przesadzaj. To nie-
zdrowe.

— No i się nie zamyka. Poza tym, kim w ogóle jest ten Grzmot, skąd go znasz?
— A może nie zamyka się, bo ty z nami jedziesz, Carl? Może na przykład młody wy-

myślił sobie starszego brata, którego nigdy nie miał, co? Znam Grzmota prawie tak długo, 
jak ty żyjesz. Znalazł mnie na wysypisku, takim jak to.

— Takim jak to? — zainteresował się czarnowłosy.
— Czy ja wyglądam na typa, który lubi się powtarzać? Tak, takim jak to. Czemu nie 

ruszysz swojej bohaterskiej dupy po krnąbrne krzesło, Carl?
— Ruszę.
Rozeszli się w przeciwnych kierunkach.
Snując się pomiędzy stertami porośniętych wysoką trawą odpadów poprzedniego 

świata, szybko zdał sobie sprawę, że szukanie krzeseł w tym miejscu mogło nie mieć sensu.
W tej samej chwili zza następnej hałdy śmieci wyłonił się stos krzeseł.
Carl pokręcił głową z niedowierzaniem. Sterta mebli była szeroka na kilka metrów 

i tworzyły ją siedziska różnych rodzajów, od plastikowych, przez drewniane, na metalo-
wych kończąc. Niektóre z nich miały bogato zdobione tapicerki i wyglądały na niemalże 
nienadszarpnięte zębem czasu, inne nadawały się raczej tylko na opał.

To po prostu działa, pomyślał, po czym zabrał się do pracy. Wspinając się na stos, 
starał się nie uszkadzać mebli, choć nie zawsze mu się to udawało. Mozolnie wydobywał 
kolejne krzesła ze sterty, po czym ustawiał je na betonie w równych odległościach od 
siebie. Po kilkunastu minutach pracy stanął przed majestatyczną wystawą prawie-tro-
nów i więcej-niż-taboretów. Zbliżył się do pierwszego mebla z brzegu. Krzesło z jasnego 
drewna o prostym, ubogo zdobionym oparciu nie miało najmniejszych podejrzeń co do 
czekającego je losu.

— Upadniesz na oparcie — zakomunikował mu Carl, po czym przewrócił kopnięciem.
Krzesło poleciało do tyłu, zgodnie z jego poleceniem.
Podobnie jak dziesięć kolejnych.
— Upadniesz na oparcie. — Usłyszał hebanowy fotel o zielono-czerwonym obiciu, po 

czym zakołysał się rażony brutalnym ciosem, a następnie, zupełnie na przekór, upadł na bok.
— Bingo! — krzyknął czarnowłosy, zacierając ręce.

***

Na oparciu krnąbrnego krzesła powieszono wieszak, na którego końcach znajdowały się 
szare sandały. Przewleczony przez nie niebieski szpadel wycelowany był w drzwi domu 
Zaka. Pod fotelem umieszczono pięciolitrowy, plastikowy baniak z dosyć niechlujnie na-
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bazgranym napisem „Tiru-riru”. Jedna z nóg krzesła przywiązana była czerwonym sznur-
kiem do stojącego nieopodal białego regału owiniętego folią pęcherzykową.

— Kiedy zacznę odliczać od stu trzynastu wstecz, nie możesz mi przeszkadzać. Żad-
nych pytań, żadnych głupich pomysłów — szeptał Steve.

Zimny wiatr bezchmurnej nocy nie wydawał się przeszkadzać mieszkańcom mia-
steczka w nieruchomym trwaniu w swoich pozycjach. Szary i Carl rozstawili Maszynę 
w przedpokoju domu, znajdującego się naprzeciw posesji Zaka, po drugiej stronie ulicy. 
Światło księżyca zbliżającego się do pełni wpadało przez otwarte na oścież drzwi i odbi-
jało się od żeleźca szpadla.

— Po prostu pilnuj, żeby stał w miejscu.
— Co jak nie będzie chciał? — Carl opierał się o ścianę, przyglądając się partnerowi 

kalibrującemu szpadel.
— Improwizuj. Jak zaczniesz do niego strzelać, to cholera wie, co się stanie. Musisz go 

utrzymać w miejscu. Jak dla mnie, możesz mu nawet opowiadać dowcipy.
Strzelec kiwnął głową, po czym podniósł opartą o drzwi strzelbę i wyszedł na ze-

wnątrz. Od momentu, w którym dołączył do grupy z żółtej furgonetki towarzyszyło mu 
przeświadczenie, że nie ma pojęcia, co właściwie robi. Zatrzymał się na środku ulicy po-
między domami i wyczekiwał ustalonego znaku. Dachówka pobliskiej posesji upadła na 
betonowy podjazd garażu i rozbiła się. Wolnym krokiem zbliżył się do jednego ze spetry-
fikowanych mężczyzn. Jego oczy wydawały się szklane, puste.

Szary klasnął.
Carl oderwał wzrok od nieruchomego mieszkańca i podszedł do drzwi Zaka. Zapu-

kał, po czym odsunął się na bezpieczną odległość tak, żeby nie stać na linii strzału szpadla. 
Schował strzelbę za plecy. Ze środka przeciwległego domu dochodziło go ciche odlicza-
nie i dźwięki pęknięć folii bąbelkowej.

Drzwi uchyliły się.
— Kto tam?
— Porozmawiajmy, Zak — powiedział po chwili Carl. — Wyjdź na zewnątrz.
— Zastrzelisz mnie? — spytał okularnik.
Strzelec przełknął ślinę.
— Nie, jeśli wyjdziesz.
Dźwięk brzęczenia łańcucha.
Zak wypełzł zza drzwi, wyraźnie spłoszony.
— O czym chcesz rozmawiać w środku nocy, nieznajomy? Może wejdziemy do środ-

ka, zimno tu… — zaproponował.
— Nie. — Carl pokręcił głową, po czym skoncentrował się na odgłosach dochodzą-

cych z domu z Maszyną. Osiemdziesiąt cztery. — Zostaniemy tu. Dlaczego nie pozwolisz 
tym ludziom pójść wolno, Zak?

— A, tym ludziom. — Gospodarz zachowywał się, jakby dopiero teraz zauważył unie-
ruchomiony tłum. — T-to dobrzy ludzie… Po prostu nie mają nic d-do roboty — jąkał się. 
— M-może powinni pójść spać? Jest środek nocy. Powinni pójść spać, prawda?

— Nie powinno cię tu być, Zak. — Strzelec przyglądał się szlafrokowemu demonowi. 
Wyglądał zupełnie ludzko. Wyglądał na zagubionego. Sześćdziesiąt jeden.

— Ale ja tu mieszkam. — Uśmiechnął się nerwowo. — Mieszkam tu od zawsze. Gdzie 
mam pójść? — Rozłożył ręce i przesunął się o dwa kroki do przodu.
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— Nie ruszaj się. — Czarnowłosy wyciągnął strzelbę zza pleców i wymierzył w Zaka.
— Może to oni powinni pójść… — wyszeptał okularnik, trzęsąc się. Spode łba obser-

wował tkwiące na trawniku niby-manekiny.
— Pójdą, gdzie będą chcieli, już niedługo! — Carl mocniej zacisnął dłonie na broni.
Trzydzieści sześć.
— Ale oni ń-ń-nie chcą nigdzie iść. Właśnie o to chodzi, że oni nic nie chcą! — krzyk-

nął Zak, po czym zakrył twarz dłońmi. Trząsł się.
— Nie rusz… — Carl urwał w połowie. Zmrużył oczy i powoli opuścił strzelbę. Znad 

tłumu unosiła się złota mgiełka ledwo dostrzegalna w blasku księżyca. W jednej chwili 
wszystkie spetryfikowane postaci odwróciły głowy w jego stronę.

— Chciałem pomóc — powiedziały mrożącym krew w żyłach chórem.
Carl wzdrygnął się, nieświadomie zaciskając palec na spuście. Pocisk oderwał rękę 

jednej z kobiet. Z rany zaczął wydobywać się złoty dym.
— S-steve! — krzyczał Carl, biegnąc do Maszyny. — To nie… To tłum!
Stanął w przedpokoju.
— …dwa, jeden — dokończył Szary.
Ostatnim, co widział Carl, były przerażony wzrok Steve’a oraz jaśniejąca końcówka 

wymierzonego prosto w niego szpadla.
Błysk.

***

Szary Steve wstał z podłogi. Pierwszym, co poczuł, był ból uda. Rozejrzał się. Na zewnątrz 
już świtało. Jeden z sandałów musiał wystrzelić i trafić go w nogę, widocznie nie był do-
statecznie dobrze zabezpieczony. W butli pod krzesłem kłębiła się chmura beżowo-zło-
tego gazu. Steve przyjrzał się dokładniej, co pozwoliło mu dostrzec w niej czarne plamy.

Zbladł.
— Nie, nie, nie, nie… — wycedził drżącym głosem, po czym wybiegł na zewnątrz, 

przeskakując zwęglony szpadel.
Siwiejący okularnik stał pośrodku kilkunastu od dawna rozkładających się ciał, trzy-

mając się za głowę.
— Pomarli z głodu. — Śmiał się panicznie. — Wróciłem z k-k-k-karawaną… Wszyscy 

byli martwi. Cała wioska. — Wybuchł płaczem. — Miałem dla nich jedz-jedz… Karmiłem 
ich. W końcu się pobudzili…

Szary spojrzał na makabryczną scenę z obrzydzeniem, po czym otworzył szeroko oczy.
— Carl! Carl! — nawoływał przez chwilę, rozglądając się nerwowo. — Nie, nie, nie, 

nie… — cedził, truchtając w kierunku furgonetki.
Gdy był już na tyle blisko, by widzieć wnętrze kabiny, starał się nie zauważać, że niko-

go tam nie ma. Obszedł samochód i otworzył tylne drzwi.
Wnętrze pojazdu było puste.
— Trzy! Clancy! — wołał bezskutecznie.
Złapał się za głowę i zaczął krzyczeć. Rozpłakał się. Tupnął kilka razy.
Zsunął się po boku furgonetki. Siedział oparty o koło, dysząc ciężko. Po chwili wstał 

i odchrząknął. Zamknął drzwi i po przytwierdzonej do nich drabinie wspiął się na dach. 
Spojrzał na czarną kanapę i westchnął.
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Otworzył schowek na pościel.
Ze środka wyłoniła się czarna chmura. Krążąc w powietrzu syczała złowieszczo.
— Wiesz, co robić, Stanley. Wiesz, co robić — wybuczał beznamiętnym tonem.
Mroczny obłok zaskrzeczał głośno, po czym rozpłynął się w powietrzu. Steve zszedł 

po drabinie, następnie wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów i odpalił jednego z nich, 
wpatrując się w zzieleniały szkielet metropolii na horyzoncie. W połowie drugiej fajki fur-
gonetka za nim zatrzęsła się. Nie odwrócił wzroku, dopóki nie usłyszał znajomego głosu.

— Długo jeszcze będziesz palił? — Trzy wychylała się przez okno kierowcy.
— Właśnie skończyłem. — Wypstryknął niedopałek na beton, po czym niemalże 

wbiegł do samochodu. Zatrzasnął za sobą tylne drzwi, ominął zatopionego w lekturze 
Clancy’ego i wychylił się w stronę deski rozdzielczej, by sięgnąć do okrągłego, niebieskie-
go przycisku. Grzmot drzemał spokojnie w fotelu pasażera.

Półciężarówka Family Frost ruszyła z piskiem opon, po chwili stając się pojedynczym 
żółtym punktem przecinającym bezkres zielonych pól oraz postapokaliptyczną ciszę.

Tu-dududu-dudu-du.
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Dies Natalis
Izabela Gryca

Przebudziło go światło. jasny promień wbił mu się głęboko w oCzy i wdarł 
aż do pnia mózgu. Jak mroźna iglica wyrył ślad po wewnętrznej stronie czasz-
ki. Zdążył już wręcz zapomnieć, jak ono wygląda. Zapomnieć jego barwę, jego 

intensywność i ciepło, które przynosi. Tyle czasu już tkwił w ciemnościach…
Nie spodziewał się przebudzenia.
Przez chwilę myślał, że to tylko kolejny sen. Kolejna mara przeszłości, gnębiąca 

jego samotną duszę. Światło jednak nie znikało, docierało do jego wnętrza pomimo za-
mkniętych oczu. Napiął mięśnie twarzy najmocniej jak potrafił, skrzywił się, po czym 
rozluźnił je, wygładzając oblicze. Chciał otworzyć oczy, jednak zbyt długi sen skleił mu 
powieki. Odruchowo szarpnął ramieniem, by podnieść dłoń do twarzy. Stawy zaskrzy-
piały, mięśnie skurczyły się, jednak ręka ani drgnęła. W duchu przeklął swoją niecier-
pliwość i powoli rozprostował palce. Stwardniałe mięśnie odzyskiwały dawną spręży-
stość. Chwilę później mógł już zgiąć nadgarstek. Wyprostował ramię i sięgnął ręką do 
twarzy. Potarł powieki, rozkleił je palcami, po czym rozchylił je lekko i osłonił oczy 
dłonią, by nie poraziła go nagła jasność. Ze zdziwieniem zauważył, że nadal otaczał 
go mrok, który wyciągał ku niemu swe lepkie ręce, dotykając każdego skrawka ciała. 
Zimny i wilgotny jak widmo śmierci. Tak… Zimna i wilgoci nienawidził najbardziej. 
Nie doświadczył ich za życia, co czyniło je jeszcze bardziej nieznośnymi po śmierci.

Opowiadanie dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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Otrząsnął się z zamyślenia i skupił na ciemności przed sobą. Gdzieś w oddali do-
strzegł wyraźnie odznaczającą się iskrę. Była niewielka, jednak w smolistej czerni nicości 
jarzyła się jak latarnia na skalnym cyplu. Odsunął dłoń od oczu i zamrugał parokrotnie. 
Dawno tego nie robił. 

Wielu rzeczy dawno nie robił. 
Spojrzał w stronę światła, ciało jednak nadal pozostawało zwinięte w pozycji embrio-

nalnej. Zimne klepisko z twardej gliny było jego łożem od dłuższego już czasu. Dopiero 
po śmierci po raz pierwszy dotknął gołej ziemi. Wcześniej, pod stopami obutymi w mięk-
kie sandały, czuł jedynie marmury i jedwabie…

Jednak w tym momencie nie przeszkadzało mu to. Leżał dalej, uważnie obserwując 
iskrę. Nie spuszczał z niej oczu… Nie miał zamiaru się ruszać. Jeszcze nie teraz. W prze-
szłości zdarzyło się to już kilka razy. Zrywał się wówczas gwałtownie niepomny na ból, 
by dobiec jak najszybciej do światła i poznać jego źródło. By ochronić je przed zimnem 
i pozwolić rozpalić się mocniej… Jednak ilekroć dobiegał do iskry, ta raptownie gasła. Zbyt 
mała i zbyt słaba, by przetrwać. Jego starania na nic się nie zdawały. Po cóż więc niepotrzeb-
nie się wysilać? Po cóż rozbudzać umysł, gdy lepiej utrzymywać go w sennym otępieniu…?

Pozostawało mu jedynie kolejny raz położyć się i zasnąć. Spróbować zasnąć. Bowiem 
rozbuchana nadzieja nie dawała łatwo o sobie zapomnieć. Myśli przez długi jeszcze czas 
krążyły wokół tych samych wątpliwości… 

Jak długo jeszcze? Ile jeszcze lat, ile dekad czy wieków będę musiał leżeć tu, jak najgorszy 
ze sług?! Na brudnej ziemi, w wilgoci śmierdzącej rozkładem, w zimnie zapomnienia i mroku 
niewiary? Może to już koniec i zostanę tu po kres wieczności? I tak oto skończy się me istnienie? 
Istnienie tego, który królów miał na swe rozkazy? Tego, dla którego śmiesznymi zdawały się rzeczy 
niemożliwe? – Ile to już razy jego przemyślenia doprowadzały go do tego samego punktu. 
Może lepiej byłoby w ogóle nie istnieć, niż być skazanym na tę wegetację? Nie zaistnieć w niczy-
im umyśle, narodzić się nieznanym i nieznanym umrzeć? Jaki jednak wówczas byłby los mojego 
ludu? Kto wzniósłby dla nich słońce na niebiosa? Kto pokonałby Setha, odparł Hiu i Nehaher? Kto 
otwarłby drzwi do nieśmiertelności? Nie… 

To właśnie rozpamiętywanie przeszłości pozwalało mu trwać. Gdyby nie jej bogactwo, 
jego umysł już dawno zatraciłby się w szaleństwie. Po każdym przebudzeniu powtarzał te 
wszystkie kroki, które uczynił przez eony. Jak magiczne zaklęcia ochronne powtarzane 
niegdyś przez kapłanów. Wciąż od nowa rozważał błędy i cieszył się zwycięstwami. Przy-
gotowywał nowe taktyczne posunięcia w walce z nieistniejącymi już wrogami, a także spo-
soby na nagrodzenie dawno odeszłych przyjaciół. Marzył o nowych kochankach i imio-
nach dla swych przyszłych synów. Snuł ich dalsze losy i losy kraju za ich panowania…

Dość! 
Iskra nie zgasła w trakcie jego przemyśleń, co znaczyło, że powinien bliżej się jej przyj-

rzeć.
Zaczerpnął stęchłego powietrza w wyschnięte na wiór płuca. Zakrztusił się i rozkaszlał. 

Z jego gardła wydobył się świszczący oddech starca. Skrzywił się boleśnie, uświadomiwszy 
sobie wiek swojego ciała. Wyprostował nogi, zdrętwiałe od pozostawania długo w tej 
samej pozycji. Stawy zaskrzypiały. Rozmasował je powoli, przywrócił krążenie. W koń-
cu uniósł się, najpierw na łokciu, potem wyprostował powoli ręce i spróbował stanąć na 
zdrętwiałych stopach. Chwilę trwał w tej pozycji, czekając aż odzyska czucie w członkach. 
Serce skurczyło się mocno i rozkurczyło gwałtownie, niemalże rozrywając mu pierś. Po-
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tem jeszcze raz – szybciej i mocniej, i jeszcze raz, i jeszcze, by w końcu wpaść w dobrze 
znany rytm. Towarzyszący temu ból niemal go sparaliżował. Wyschnięte na pył komórki 
krwi poruszyły się niespokojnie w żyłach i ich strumień zaczął leniwie przemieszczać się 
wzdłuż ciała. Drobinki pyłu łączyły się ze sobą w coraz większe skupiska, tworząc ostre jak 
piasek ziarna. Na początku opornie, chwilę później już płynnie krążyły pomiędzy wszyst-
kimi partiami ciała. Wrażenie, że w jego wnętrzu przemieszcza się cały rój pustynnych 
żuków, jeszcze potęgowało i tak już nieznośny ból. Skóra wyschnięta na wiór zaszeleściła 
cicho, gdy się wyprostował. Cienka jak pergamin osłaniała wnętrzności mężczyzny ni-
czym delikatna halka ciało kochanki. 

Gdy tylko usiadł, miliardy gwiazd rozbłysły pod jego powiekami. Objął dłońmi głowę, 
czekając aż umilknie w niej ponure dudnienie i powróci mu wzrok, po czym powoli, bar-
dzo powoli powstał. Kości po kolei strzelały mu w stawach, gdy przeciągał się im na prze-
kór. Spojrzał w kierunku iskry. Była tam, nadal na niego czekała. Pogładził dłonią wygolo-
ną na gładko głowę, a jego czarne jak noc oczy ani na chwilę nie odrywały się od światła. 
Postawił pierwszy krok. Nieco koślawy, jednak drugi był już o wiele pewniejszy. Kolana się 
pod nim ugięły, ale zdołał wyprostować je całą siłą woli nim upadł. Kolejne kilka kroków 
pozwoliło mu przyzwyczaić ciało do nowej pozycji. W końcu wyprostował się dumnie i 
swobodniej już pokonał odległość dzielącą go od celu.

Teraz dopiero zauważył, że to, co na początku wziął za iskrę, było niewielką, smukłą 
świecą. Paliła się jasnym, migotliwym płomieniem, roztaczając wokół upojną woń cyna-
monu, jaśminu i goździków. Chwilę obserwował ją z góry, nie mogąc uwierzyć, iż nadal nie 
zgasła. W końcu przyklęknął tuż przy niej, zamknął oczy i otoczył ją dłońmi. Jego chłodna 
skóra powoli rozgrzewała się od ciepła płomienia. Momentalnie całe jego ciało przeszedł 
dreszcz, jakby dopiero teraz uświadomiło sobie panujący dookoła chłód. Cierpliwie jednak 
trwał w tej samej pozycji, czekając aż ciepło we własnym tempie dotrze do komórek jego 
ciała. Płomień powoli rósł podsycany jego obecnością. Wiedział już, że tym razem pojawił 
się ktoś godzien. Ktoś, kto może stanowić źródło jego mocy. 

Wosk skapujący na posadzkę zaczął zbierać się i wbudowywać z powrotem w świe-
cę. Ta zaś z chwili na chwilę stawała się coraz wyższa, karmiąc się okruchami wiary. 
Jednocześnie zmieniała swój kształt dzięki pojawiającym się na niej zdobieniom, które 
stopniowo pięły się w górę, począwszy od jej podstawy. Przedstawiały wędrówkę słońca 
od momentu jego narodzin o poranku, poprzez podróż przez nieboskłon, aż po śmierć 
o zmroku. Nawet najmniejsze szczegóły były doskonale widoczne, tworzyły niepowta-
rzalne arcydzieło. 

Płomień rozbłysnął niemal oślepiającym blaskiem, dającym zaskakująco wiele ciepła. 
Wokół świecy powstał jasny, przytulnie ciepły krąg, wyraźnie odcinający się od ciemno-
ści. Mężczyzna uśmiechnął się z zadowoleniem drapieżnika, który wytropił swą ofiarę.

— Tego się nie spodziewałem… — mruknął do siebie. Skrzyżował ręce na piersi i dłuż-
szy czas spoglądał na stojące przed nim dzieło. 

W końcu sięgnął w stronę płomienia i uszczknął z niego nieco ciepła. Świeca momen-
talnie zmalała o grubość palca. Wypełnione energią dłonie uniósł nad głowę i pozwolił, by 
świetlista ciecz spłynęła mu po twarzy, ramionach i całej sylwetce. Jego skóra wchłonęła 
część jasności tak, iż całemu ciału ubyło lat. Rysy się wygładziły, ciemne długie rzęsy za-
lotnie otuliły czarne oczy, usta nabrały malinowej barwy, a zęby zabłysły śnieżną bielą. 
Cała postać wyprężyła się, ukazując doskonale wyrzeźbione ciało.
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— Niech spojrzę, komu zawdzięczam to wszystko… — szepnął i ponownie zbliżył się 
do świecy.

***

Młoda kobieta przez dłuższą już chwilę stała wpatrzona w płaskorzeźbę przedstawiającą 
Imhotepa w świątyni w Kom Ombo. Człowiek wyniesiony do rangi boga… – przemknęło jej 
przez myśl. Pierwszy historycznie udokumentowany geniusz…

Słońce prażyło niemiłosiernie, paląc jej skórę żywym ogniem. Jej grupa rozproszyła 
się po całej świątyni, by pstrykać zdjęcia lub zażywać kąpieli słonecznych. Nie wyczuła 
wśród nich żadnej pokrewnej duszy. Chwilami wręcz zastanawiała się, co ich skłoniło 
do dwutygodniowej wyprawy śladami starożytnych Egipcjan. Miała wrażenie, że jedynie 
prestiż wynikający z przywiezienia paru pamiątek z Kairu i przejażdżki na wielbłądzie. 
W myślach nie wyrażała się zbyt pochlebnie o swych towarzyszach podróży, tym bar-
dziej, że zatruwali innym atmosferę przez narzekanie na wszystko, dosłownie wszystko. 
A to obsługa opieszała, śniadanie nie dość dobre, zwierzątko sklecone z ręczników godne 
przedszkolaka, a to za ciepło na dworze, komary zbyt mocno tną, a imam nie pozwala 
spać nad ranem.

Ona sama nie była pewna, co przygnało ją do tego miejsca. Coś po prostu kazało jej 
tu przyjechać. Czuła, że to coś tu na nią czeka i musi to odnaleźć, aby móc ruszyć dalej 
z punktu, w którym utknęła.

Faktycznie, zaraz po przyjeździe poczuła, że zaszła w niej jakaś zmiana. Delikatnie 
drgnęła głęboko ukryta struna, o której istnieniu nie wiedziała. Ogarnęła ją dziwna eksta-
za i radość, jakby wróciła do miejsca, w którym się wychowała… Nigdy wcześniej nie była 
w Egipcie. Owszem, interesował ją, ale nie była to jedyna starożytna kultura, która ją za-
ciekawiła. Aztekowie, Sumerowie czy Babilończycy, każda z nich pociągała swoją tajem-
nicą i odmiennością, pozostawiała wiele miejsca na snucie magicznych teorii i domysłów.

Kobieta, zatopiona we własnych myślach, przechadzała się po świątyni i muskała dłoń-
mi płaskorzeźby na rozgrzanych od słońca kamiennych ścianach. Jej palce przesuwały się 
po hieroglifach snujących opowieść, której nie mogła odczytać. Wodziła po nich wzrokiem, 
podziwiając kunszt ich twórcy. Wybierała raczej wąskie alejki, osłonięte od słońca i mniej 
uczęszczane, by zapewnić sobie prywatność. Chciała nasycić się tym miejscem i pozwolić 
jego atmosferze wsiąknąć w jej skórę. Płaskorzeźby w wielu miejscach były starte niemal 
do płaskiego kamienia. Wiele fragmentów skruszyło się i pozbawiło scenę głównych boha-
terów. Czas świetności tego miejsca już dawno minął.

W pewnej chwili jej piersią wstrząsnął szloch. Zaskoczona własną reakcją, zasłoniła 
usta dłońmi, by uciszyć niechciany dźwięk. Rozejrzała się zawstydzona, z nadzieją, że nikt 
go nie usłyszał. Na szczęście od najbliższych turystów dzieliła ją spora odległość. Nikt nie 
zwracał na nią uwagi. Zacisnęła zęby na dłoni, by bólem zagłuszyć emocje. Nie zdało się 
to na wiele, po jej policzkach spłynęły łzy. Sięgnęła szybko do torebki, przerzuciła jej za-
wartość w poszukiwaniu małego ręcznika, którego używała, by otrzeć pot. Znalazłszy go, 
przycisnęła materiał do ust, w ostatniej chwili uciszyła rozdzierające łkanie. Nie potrafiła 
mu się przeciwstawić, więc kucnęła pod ścianą i poddała się fali smutku. Przez parę minut 
płacz wstrząsał całym jej ciałem. Zagłębiła się w nim, wyszła mu naprzeciw bo chciała po-
znać przyczynę. 
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Przez jej umysł z oszałamiającą prędkością przepływały szczątki rozmów, obrazy, pyta-
nia pozostawione bez odpowiedzi. Obserwowała je, czekając, aż zaczną układać się w sen-
sowną całość. Wiele fragmentów zaczęło powoli łączyć się jak elementy układanki, jednak 
ogólny obraz nadal był zamazany. W jej umyśle pojawiło się tajemne przejście, o którym 
dotąd nie wiedziała. Przejście nadal zawalone gruzem. Nie mogła jeszcze z niego skorzy-
stać, jednak przez szczeliny pomiędzy kamieniami dostrzegała ścieżkę, którą niebawem 
będzie mogła podążyć. Musi tylko oczyścić drogę.

Zrozumiała nagle niektóre swoje dylematy, sympatie i antypatie. Zrozumiała, dlacze-
go intuicja nieraz kazała jej robić coś pozornie nieistotnego bądź unikać bezsensownie 
niektórych ludzi. Stało się jasne, że jej przyjazd tutaj będzie miał dla niej ogromne zna-
czenie, jednak wciąż nie wiedziała, co dokładnie ma się wydarzyć. Próbowała uchwycić 
przesłanie, szybko jednak poddała się. Ilekroć wydawało jej się, że już je dostrzega, ono 
znikało, oddaliwszy się jeszcze bardziej… Miała zbyt mało informacji. Na razie. Otarła 
mokrą od łez twarz, powoli dochodziła do siebie. Spojrzała na swoje dłonie, które drżały 
lekko, jak zwykle, gdy przeżywała burzliwe emocje. Zacisnęła parę razy pięści i rozpro-
stowała palce. Wzięła kilka głębokich oddechów, czym uspokoiła rozkołatane serce.

Rozejrzała się ponownie, by przypomnieć sobie, gdzie się znajduje. Powiodła wzro-
kiem po kamiennych ścianach. Hieroglify i płaskorzeźby ukazały się jej w nowym świetle. 
Zdawały się przemawiać do niej, mimo że nadal ich znaczenie było przed nią ukryte. 
Jakże żałowała, iż nie potrafi ich przeczytać! Zanotowała w duchu postanowienie, że 
gdy tylko wróci, zrobi wszystko, by dotrzeć do tej wiedzy. Gdzieś z pewnością są książki 
umożliwiające odczytanie starożytnego pisma. Spojrzała na scenę na ścianie: dwie posta-
ci, jedna uginała kolana przed drugą i kierowała do niej swe ręce w geście oddania. Druga 
postać pozbawiona była twarzy. To zapewne Horus… – pomyślała. To chyba część świątyni 
poświęcona właśnie jemu… Rozejrzała się dokoła, by porównać obraz z okolicznymi płasko-
rzeźbami. Twarzy pewnie pozbawili go Koptowie. Poczuła, jak gromadzą się w niej pokłady 
bezsilnej złości.

— Przeklęci… — Szepnęła, zaciskając dłonie w pięści. 
Spojrzała na zegarek i uświadomiła sobie, że czas zwiedzania za chwilę się skończy. 

Otarła wierzchem dłoni twarz mokrą od łez. Ruszyła na umówione z przewodnikiem 
miejsce spotkania grupy, nadal zatopiona w myślach. 

***

Przebudziła się tuż przed świtem. Coś kazało jej wstać, więc na wpół nieprzytomna ubra-
ła się, ochlapała twarz wodą i wyszła na pokład. Rejs Nilem był najlepszym pomysłem na 
wycieczkę, na jaki udało jej się wpaść. Szkoda tylko, że musiałam przyjechać tu sama… – wes-
tchnęła. Delikatne kołysanie pod stopami i szum wody w cudowny sposób koiły jej nerwy. 
Oparła się o reling i spojrzała na wschód. Niebo powoli robiło się czerwone, zwiastowało 
nadejście słońca. Woda chlupotała, rozbijając się o boki statku. Dziewczyna rozejrzała się 
po pokładzie. Słyszała obsługę uwijającą się pod pokładem, w kuchni i jadalni, na górze 
jednak nie było nikogo. Poddała się nagłemu impulsowi i w jednej chwili podjęła decyzję. 
Stanęła wyprostowana twarzą w kierunku słońca, z dłońmi skrzyżowanymi na piersiach 
jak do modlitwy. Odetchnęła głęboko kilka razy, po czym wygięła tułów gwałtownie w tył, 
wyrzucając ręce za głowę. Następnie zgięła tułów, objąwszy nogi rękami. Dalsze pozycje 



236 Izabela Gryca cf 1 (60) 2019

wykonała już automatycznie. Zakończywszy całą sekwencję, powtórzyła ją jeszcze dwa 
razy. Poruszała się szybko, rytmicznie, tak iż wyglądało to niemal jak taniec. Żaden jogin 
nie zaaprobowałby jej wersji „powitania słońca”, jednak ona nie potrafiła wykonywać go 
ze stoickim spokojem. Słońce było dla niej życiem i chciała ukazać mu swą radość na 
jego widok. Skończywszy, stanęła ponownie w wyprostowanej pozycji, z rękami opusz-
czonymi wzdłuż ciała. Uśmiechnęła się, uspokoiła przyspieszony oddech i zauważyła, że 
w  rakcie jej tańca słońce w całości ukazało się nad horyzontem. Spojrzała w jego tarczę, 
mrużąc oczy, ledwie rejestrując melodyjne nawoływania imama z oddali.

— Witaj, Ra. — Uśmiechnęła się i skłoniła głowę z nabożnym szacunkiem.

***

Otworzył oczy. Powietrze zafalowało wokół niego. Drgnął i poczuł, jak skóra cierpnie mu 
na całym ciele. Oderwał dłonie od płomienia, który osmalił mu skórę, i cofnął się w oba-
wie przed spaleniem. Ogień rozjarzył się gwałtownie i wystrzelił w górę, poszerzając krąg 
światła. W nagłym wybuchu stopiło się nieco wosku, który został natychmiast wchłonięty 
do środka, umacniając konstrukcję i wynosząc ją w górę. Czuł jak ziemia pod jego stopa-
mi zadrżała lekko, poruszona gwałtowną zmianą. 

Z uwagą zlustrował wielkość i kształt płomienia, nie mogąc opanować zachwytu. Nie-
gdyś posiadał całą Wielką Świątynię wypełnioną po brzegi świecami. Nieraz były większe 
od tej, która stała w tej chwili przed nim, jednak zdarzały się też małe jak ogarki. Najwięk-
sze z nich osiągały grubość kolumn i połowę wysokości pomieszczenia. Należały zwykle 
do kapłanów. Te jednak były najbardziej spokojne. Pewne swego losu i swej woli, nie re-
agowały na ton jego głosu… Płomienie świec, którymi się opiekował, wybuchały niezwy-
kle rzadko i zawsze zwiastowało to początek czegoś wyjątkowego. Czasami oznaczało 
przyjście na świat proroka, którego wysłał. Czasami wręcz przeciwnie – kogoś, kto miał 
stać się jego zaciekłym wrogiem. Czasami umocnienie wiary, przysięgę albo definitywne 
jej zerwanie.

Powierzchnia świecy zafalowała, zaburzając wytłoczone w niej sceny. Nie była już 
twardym zastygłym woskiem, a przedziwną elastyczną masą, zdającą się żyć własnym 
życiem. Rzeźbienia poruszyły się tak, iż postacie zdawały się tańczyć, a słoneczna barka 
naprawdę płynąć. Wzór powiększył się nieco, po czym skurczył i przesunął w dół, po-
zostawiając szczyt świecy wolny od jakichkolwiek zdobień. Obraz słońca w swej barce 
zaczął spiralnie piąć się po świecy, od samego dołu, po puste miejsce u góry, tworząc wir 
ciągle zmieniającego się obrazu. Wszystkie godziny dnia migały mu przed oczami coraz 
szybciej i szybciej, aż zlały się w złociste pasma, a spokojna, do tej pory pusta przestrzeń 
nad nimi zaczęła lekko bulgotać. Powoli, jakby z pewnym wahaniem, pojawiały się na niej 
niewyraźne kształty. Skupił się na nich całą siłą woli i starał się przyspieszyć ich kształ-
towanie. Po chwili były już gotowe. Ra wraz ze swoją świtą wkraczał do królestwa umar-
łych, zaczynała się pierwsza godzina nocy. Ruch raptownie ustał, a wosk zastygł.

Do pełni obrazu brakowało jeszcze jedenastu scen. Jedenastu godzin nocy. Bardzo do-
brze zdawał sobie sprawę z tego, jak małe jest prawdopodobieństwo, iż tym razem zobaczy 
je wszystkie. Niemal bliskie zeru. Ale oczywiście nigdy nie wiadomo, jak potoczy się los…

Ponownie zamknął oczy, przypominając sobie postać kobiety. Chwilę tak trwał, sycąc 
umysł jej widokiem.
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— Wykonała taniec na powitanie Słońca… — mruknął do siebie, wspomniawszy jej 
ruchy, których nie powstydziłyby się tancerki służące w jego świątyniach. — Zaskoczyła 
mnie. A sądziłem, że to już niemożliwe. — Uśmiechnął się z zadowoleniem, krzyżując 
dłonie na piersi. 

Chwilę zastanawiał się nad konsekwencjami tego, co zrobiła, i nad swym kolejnym 
ruchem. Dzięki temu, co zobaczył, miał kilka ścieżek do wyboru. Poznał ludzką naturę 
dość dobrze, wiedział więc, gdzie uderzyć tak, by odczuła to najmocniej. Musiał obmyślić 
wszystkie posunięcia, aż do momentu, gdy kobieta ostatecznie mu się odda. Zaczął krążyć 
wokół świecy, w zadumie analizując kolejne kroki. Musiał wygrać tę bitwę, jeszcze zanim 
zacznie do niej przygotowania.

Zatrzymał się raptownie i z niesmakiem rozejrzał dookoła. Wąski krąg światła prze-
stał mu wystarczać. 

— Nie mogę się skupić w tym chlewie! — warknął ochryple i zbliżył się do świecy. 
Zaczerpnął jej płomienia i zamknął go w dłoniach, które przytknął do czoła. Chwilę 

pomedytował nad kształtem swego nowego tworu, po czym dmuchnął w żar, a maleń-
kie drobinki światła rozsypały się dokoła niego jak złoty deszcz. Kiedy padły na ziemię, 
ta zmieniła się w marmurową posadzkę. Złoty pył pomknął dalej przed siebie, pnąc się 
w górę. Wokół niego wyrosły ściany wysokiego pomieszczenia, a drobinki pyłu uformo-
wały nad nim sklepienie podtrzymywane przez rząd kolumn. Świeca znajdowała się po-
środku sali, na niewysokim marmurowym podwyższeniu. Niedaleko niej wyrósł eleganc-
ki, obity jedwabiem szezlong i mały stolik, a dalej potężny kamienny tron, z podnóżkiem 
i poduszkami. Wiszące u kolumn olejne lampy rozświetliły pomieszczenie, odgoniły mrok. 
Krytycznym spojrzeniem omiótł przestrzeń wokół siebie i zanotował w pamięci braki 
i niedociągnięcia. Ta wiedza przyda się na przyszłość, gdy przystąpi do dalszych zmian. 
Kamienna posadzka ziębiła stopy. Spojrzał w dół, a wokół nich ukształtowały się proste 
sandały z miękkiej skóry. Uśmiechnął się zadowolony.

— Tak zdecydowanie lepiej…
Położył się na szezlongu i zagłębił w obmyślanie swego następnego ruchu. Minęło już 

wiele czasu, odkąd znajdował się w takiej sytuacji. Musiał podejść do tego z rozwagą, ale 
i zdecydowaniem. Pchnąć kobietę na tyle mocno, by ruszyła pewnie w jego kierunku, ale 
nie za mocno, by nie upadła. Poruszyć jej świat, zburzyć go u podstaw i odbudować na 
nowo, postawić na fundamentach wiary. Najistotniejsze było, by zrobić to tak, żeby tego 
nie zauważyła i sądziła, że zmianę wywołały jej własne przemyślenia i przeżycia. Czuł 
jednak wewnętrzny niepokój. Minęło wiele lat… Czy jest w stanie przewidzieć wszystkie 
czynniki obecnego świata? Czy wiele się zmieniło? A co, jeśli obecnie ludzie uwarunko-
wani są zupełnie inaczej? Jeśli ich mentalność ewoluowała? Nie, to niemożliwe. To, co 
widział oczami kobiety, powinno utwierdzić go w przekonaniu, że nawet jeśli minęły ty-
siące lat, a świat całkowicie się przeobraził, ludzie pozostali ludźmi. Tymi samymi słabymi 
i łatwymi do kontrolowania istotami, co kiedyś. Wystarczy znaleźć słaby punkt, by móc 
skłonić ich do wszystkiego. Bez względu na to, czy będzie to sława, pozycja, bogactwa, 
potomstwo, miłość, czy zemsta, on mógł wykorzystać to przeciwko nim. Wystarczyło 
umiejętnie zagrać na jej uczuciach… Uśmiechnął się z zadowoleniem i oblizał wargi.

***
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Veshiriah przeniknął do pokoju i stanął naprzeciw biurka. Drewniany mebel zawsze za-
chwycał go kunsztem wykonania. Utrzymany w stylu wiktoriańskim, opierał się na czte-
rech rzeźbionych, kudłatych nogach stylizowanych na faunie. Rzemieślnika, który go 
wykonał, z pewnością można by nazwać artystą. Każdy włos twardej szczeciny mitycz-
nej istoty wyraźnie odznaczał się w ciemnym drewnie, a gładkie kości racic błyszczały jak 
z polerowanego metalu. Szkoda tylko, że sam twórca wolał oddać się pijaństwu niż sztuce 
i, jak większość szczodrze obdarzonych, zmarnował doszczętnie swój talent. Podczas gdy 
inni wiele by za niego dali… Dowody marnotrawienia Bożych darów zawsze wprowadzały 
go w melancholijny nastrój. Głębokie westchnienie mimowolnie wyrwało się z jego piersi.

— Siedem razy prosiłem cię, byś pukał, gdy masz zamiar mnie odwiedzić. Kolejny raz 
zignorowałeś moją prośbę. — Zimny głos wyrwał go z zamyślenia. 

Veshiriah zamrugał parokrotnie, otrząsnąwszy się z nieprzyjemnych myśli. Przywołał 
na twarz delikatny uśmiech, idealnie pasujący do jego chłopięcej urody. Jasne włosy mięk-
kimi falami opadające na ramiona, długie, ciemne rzęsy i pełne usta sprawiały, iż nieraz 
brany był za kobietę. Obrazu dopełniała nieśmiałość i łagodność oraz bijąca z całej jego 
postaci, pełna współczucia i miłosierdzia dobroć.

— Witaj, Asslajohu — odezwał się i skłonił głęboko przed siedzącą za biurkiem posta-
cią. — Wybacz mi, proszę, nie mogę przyzwyczaić się do twych jakże ludzkich upodobań. 
Po cóż pukać do drzwi, gdy wyczuwasz moją obecność z daleka? Po cóż otwierać je, je-
śli nie stanowią dla mnie żadnej przeszkody? — Zatrzepotał niewinnie rzęsami i spuścił 
wzrok, by wyzywającym spojrzeniem nie wywołać gniewu rozmówcy. 

Mężczyzna zlustrował uważnie Veshiriaha, a jego uwadze nie umknęły subtelne sy-
gnały jego ciała. Zmarszczył lekko brwi i zmrużył ciemne oczy. Zamknął leżącą przed nim 
teczkę z dokumentami i położył na wierzchu góry papierów rosnącej z każdym dniem. 
Chwilę trwał w bezruchu, splótłszy dłonie przed sobą, ani na chwilę nie spuszczając wzro-
ku ze stojącej przed nim postaci. Czuł narastającą irytację. Najgorsze w tym wszystkim 
było to, że nie mógł pociągnąć go do odpowiedzialności za niesubordynację. Jego żądania 
wynikały jedynie z własnego widzimisię. Mimo to szacunek, jaki młodszy sługa powinien 
mu okazywać, wymagał zastosowania się do jego poleceń. Ten jednak z uporem maniaka 
je ignorował.

Przemyślawszy stopień swego rozdrażnienia, postanowił jednak odłożyć rozmowę 
z niesfornym podwładnym na później. 

— Czemu zawdzięczam twą wizytę, Veshiriahu? — spytał w końcu beznamiętnie, 
ignorując tłumaczenia tamtego. Ręka odruchowo sięgnęła po następny plik papierów, na 
który od razu spuścił wzrok i zatopił się w lekturze.

Przez ułamek sekundy na twarzy Veshiriaha gościł pełen satysfakcji uśmiech. Anioł 
odnotował w pamięci, by po opuszczeniu gabinetu Asslajoha zrewidować stan swoich 
skrzydeł. Po każdej wizycie u niego pojawiało się w nich parę czarnych piór. Cóż jednak 
mógł poradzić, jeśli przełożony sam prosił się o złośliwości? Dlatego też odwiedzał go tyl-
ko w ostateczności, gdy już nikt inny nie mógł go wyręczyć. Zdawał sobie sprawę, że jego 
słabość w końcu doprowadzi go do zguby. Zasilenie Armii Ciemności było największą 
hańbą, jaka mogła spotkać anioła, i Veshiriah nie miał zamiaru doprowadzić się do takie-
go upadku. Na szczęście w jego skrzydłach było jeszcze mnóstwo śnieżnobiałych piór.

— Mamy problem z więźniem numer czternaście — wyrzucił z siebie jednym tchem 
i wstrzymał oddech, czekając na reakcję Asslajoha.
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Spojrzenie ciemnych oczu uniosło się znad pożółkłych papierów i spoczęło na twa-
rzy anioła. Ponury wzrok zdawał się przez chwilę oceniać prawdziwość słów posłańca, by 
w końcu z niechęcią zaakceptować wieści. Twarz wykrzywił mu grymas niezadowolenia 
i odbierał resztki uroku przystojnemu skądinąd obliczu. Tego Asslajoh nie lubił najbar-
dziej: problemów z więźniami. Doskonale rozumiał, dlaczego Pan zdecydował się trzymać 
ich przy życiu, i w pełni się z Nim zgadzał. Nie mógł jednak znieść tej ciągłej walki i nie-
subordynacji. Gdyby tylko zechcieli zrozumieć, kto jest Panem i Władcą, komu winni są 
oddanie i cześć, wszystkie problemy same by się rozwiązały. Z pewnością znalazłyby się 
dla nich stanowiska i zajęcia odpowiednie do umiejętności i potrzeb. W końcu Pan nigdy 
nie pochwalał marnowania dobra, które można było wykorzystać. Oni jednak woleli trwać 
przy swych zacofanych i bluźnierczych przekonaniach, żyjąc nadzieją, iż coś się zmieni. 
Nie wszyscy oczywiście. Paru z nich poddało się i zostali zaadaptowani do nowego po-
rządku.

— Uściślij: jakiego typu to problem? — Zmarszczył brwi, przywołując w pamięci 
wszystkie posiadane informacje na temat więźnia nr 14. Już od wieków nie było z nim 
żadnych problemów. Zapadł w letarg, straciwszy prawdopodobnie nadzieję na poprawie-
nie swojej sytuacji. Nie pertraktował, nie próbował ucieczki, po prostu trwał.

— Zdaje się, że znalazł wyznawcę… Wyznawczynię właściwie — poprawił się szybko, 
wiedząc, jak istotną rolę odgrywa tu płeć.

— Zdaje się? — zirytował się Asslajoh. — Przychodzisz tu rozsiewać plotki czy dostar-
czyć rzetelne informacje? Zresztą nieważne — rzucił, uciszywszy Veshiriaha uniesieniem 
dłoni, zanim ten zdążył otworzyć usta. Uśmiechnął się w duchu, zadowolony z mocy swo-
jego gniewu. Przynajmniej w ten sposób mógł utemperować podwładnego.

— Jak długo to już trwa?
— Dwa dni. — W obawie przed konsekwencjami rozzłoszczenia postawionego wyżej 

anioła Veshiriah ograniczył się do krótkich, rzeczowych odpowiedzi.
— Dwa dni? — Szczerze się zdziwił. — Skąd więc ten pośpiech?
— Z jej wiary zbudował już salę tronową…
— Salę tronową… — powtórzył jak echo. Odchylił się na oparciu fotela i splecione 

dłonie przysunął do ust. Chwilę trwał tak, rozmyślając.
— Normalnie zaleciłbym przynajmniej tydzień obserwacji wstępnej — mruknął bar-

dziej do siebie niż do swego rozmówcy. — Ale w tym przypadku… Sporządź, proszę, 
wywiad środowiskowy na jej temat.

— Już to zrobiłem — odparł Veshiriah i wysunął przed siebie prawą dłoń, odwróciw-
szy ją wnętrzem do góry. Lewą powoli przesunął nad nią, a pomiędzy nimi pojawił się 
plik papierów.

— Do czterech pokoleń wstecz wystarczy? — pozwolił sobie na lekki uśmiech.
— Czy jej dziadkowie żyją?
— Nie.
— W takim razie wystarczy. — Pokiwał głową, zadowolony, i sięgnął po papiery. W tym 

samym momencie skrzywił się z obrzydzeniem i pełen wyrzutu wzrok zawiesił na twarzy 
nadal uśmiechniętego podwładnego.

— Co TO jest?! — W jego głosie niedowierzanie mieszało się z irytacją.
— Wrzos.
— Wrzos?! — ryknął Zwierzchność. — To dokumenty czy listy miłosne?! Masz mnie 
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za młodego cherubinka? Czy może stroisz sobie żarty z naszej pracy? Służysz tu już na 
tyle długo, że powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ona istotna. I to 
nie istotna dla ludzi czy dla nas, ale dla naszego PANA! — Ostatnie słowo wypowiedział 
wolno, ze szczególnym namaszczeniem. — Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że swoimi 
wygłupami utrudniasz mi pracę? — kontynuował gromkim głosem. Jednocześnie z lubo-
ścią obserwował, jak stojący przed nim anioł z każdym słowem robi się coraz mniejszy 
i mniejszy, kuli się w sobie. — Ten męczący zapach będzie rozpraszał mnie przez kilka 
najbliższych godzin. Spadnie przez to moja wydajność i łatwiej będzie mi popełnić jakiś 
błąd. Jeśli przez to nie dostrzegę jakiejś ścieżki, którą należy zablokować, to ta heretycka 
religia rozwinie się z twojej winy. Obiecuję ci jednocześnie, że będą to twoje ostatnie 
chwile w tym miejscu. Osobiście dopilnuję, by strącili się do najniższego kręgu piekieł… 
— Zamilkł na moment, starając się ochłonąć. 

Veshiriah stał przed nim z twarzą powleczoną rumieńcem wstydu. Zagryzł wargi 
z całej siły, starając się powstrzymać napływające łzy. Wiedział, że zachowuje się jak małe 
dziecko. Nienawidził tego, jednak zawsze na krzyk reagował tak samo – płaczem. Jego 
największa słabość, którą niektórzy uważali za objaw pełnej uroku niewinności. 

— Tak czy inaczej… — rzucił już o wiele spokojniej Asslajoh, nie spojrzawszy nawet 
na łkającego młodzieńca, po czym zatopił się w lekturze dostarczonych dokumentów, nie 
dokończywszy zdania. 

Z uwagą i skupieniem przeanalizował wszystkich znajomych oraz członków rodziny 
podejrzanej dziewczyny. Sprawdził przebieg jej życia od dnia narodzin oraz postęp karie-
ry. W dokumentach znalazł nawet jej plany na przyszłość, sympatie i marzenia. W trak-
cie czytania sporządzał notatki i obmyślał najlepszą strategię na nawrócenie zbłąkanej 
owieczki. Przygotował kilkustopniowy plan uwzględniający różne przeszkody, które 
mogły pojawić się po drodze. Miał sławę jednego z najskuteczniejszych agentów Pana, 
pokładał więc ufność w swoje umiejętności. Nieraz już zlecano mu pozornie beznadziej-
ne przypadki, które manipulacją i obietnicami przywracał Światłości. Na swym koncie 
miał niewiele porażek, wszystkie jednak z początków swej zawrotnej kariery.

— Proszę. — Podał Veshiriahowi kartkę z nakreślonym planem działania, przedsta-
wionym w formie drzewa zależności. Anioł sięgnął po nią i rzucił okiem na schemat. 
W hwili obecnej znajdował się na nim jedynie pień i dwa konary. 

— Dopiero gdy wykonasz pierwsze polecenia, ukażą się kolejne. W zależności od wy-
niku twoich działań otworzą się konkretne ścieżki — pouczył młodszego kolegę w odpo-
wiedzi na jego pytające spojrzenie. — Postaraj się tylko nie szafować moimi pomysłami. 
Jeśli wyczerpiesz wszystkie możliwości, pozostanie nam tylko jedno wyjście, którego wo-
lałbym uniknąć. Natomiast jeśli tylko poczujesz, że możesz nie dać rady, oddaj to zada-
nie komuś z większym doświadczeniem. — Jego ton był lodowaty, a spojrzenie mogłoby 
zmrozić nawet ognie piekielne.

— Oczywiście, Asslajohu — odparł podwładny, odwrócił się na pięcie i ruszył ku wyjściu.
— Masz dwa ludzkie tygodnie. — Usłyszał jeszcze za swymi plecami. — I ani dnia dłużej.
Przeniknął ścianę biura i rozprostował skrzydła w podniebnym korytarzu. Oddalał 

się z przyjemnością, jeszcze przez długi czas czując jadowite spojrzenie przełożonego na 
swych plecach. Bez dłuższego namysłu pomknął ku ludzkim osadom, by wykonać wstęp-
ny rekonesans i zacząć wprowadzać plan w życie.
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***

Asslajoh długo wpatrywał się w raport, usilnie szukając w nim dowodów na błędy i uchy-
bienia podwładnego. Jednak pomimo tego, iż studiował pięknie wykaligrafowane zdania 
po raz trzeci, nic nie mógł znaleźć. Wyglądało na to, że plan został wykonany zgodnie z je-
go wyczerpującymi wskazówkami. Skrzywił się mimowolnie. Nawet on sam nie zrobiłby 
tego lepiej. Był jednak świadom, że żadna pochwała nie przejdzie mu przez usta. Choć tym 
razem młodszemu koledze jak najbardziej się należała.

— Prosiłem, żebyś oddał to zadanie bardziej doświadczonemu aniołowi, gdy tylko 
poczujesz, że sobie z nim nie poradzisz — mruknął, zdając sobie sprawę z tego, jak nie-
sprawiedliwa i krzywdząca była jego uwaga.

— Nikt nie chciał się go podjąć — odparł spokojnie Veshiriah. Z jego głosu przebijało 
przygnębienie. Starał się ze wszystkich sił, a porażka mocno go ubodła. Z tego powodu 
pewnie przez jakiś czas nikt nie wybierze go do realizacji kolejnych zleceń. Jeśli wieści 
szybko się rozniosą i zostaną odpowiednio nagłośnione, jego kariera legnie w gruzach. 
Wziąwszy pod uwagę to, z kim pracował, mógł uznać to za pewnik. Widocznie jednak 
mierzył zbyt wysoko, wybierając Asslajoha na swego nauczyciela. Zgubiła go pycha i zbyt-
nia pewność siebie. A skusiły plotki, mówiące jak łatwo się u niego wybić. Co nagle to 
po diable, jak mówiło stare ludzkie przysłowie. Coś musiało w tym być. Nie bez kozery 
ludzie nazywają siebie ulubionymi stworzeniami Pana.

Anioł nadal tkwił bez ruchu, zagłębiony w dokumencie. Już wynik etapu początko-
wego wskazywał na to, że sprawa jest niemal nierozwiązywalna. Jednak Veshiriah nie 
poddawał się i z uporem maniaka realizował dalsze kroki. Doprawdy godne podziwu.

— Ekhm… — Odkaszlnął, gotując się na to, co zamierzał powiedzieć. — Wygląda na 
to, że zrobiłeś wszystko co w twojej mocy, by wykonać polecone ci zadanie…

Nie podniósł wzroku, jednak wyczuł wyraźnie małą eksplozję energii tuż przed swo-
im nosem. To musiało się tak skończyć. Veshiriah promieniał. Bez tchu wpatrywał się 
w przełożonego rozognionym wzrokiem. Jego zaskoczenie było tak wielkie, że nie mógł 
wydobyć głosu.

Pochwalił go! Wielki Asslajoh go pochwalił! Forma była nieistotna. Ważne, że usłyszał 
w jego głosie aprobatę. Za te słowa mógłby całować te piękne usta po wieczność! Wy-
prostował się dumnie, całą siłą woli powstrzymując się przed radosnym zatrzepotaniem 
skrzydłami. Może ta współpraca okaże się jednak owocna. W każdym razie Asslajoh miał 
zagwarantowaną jego lojalność po wieki. Z uśmiechem wpatrywał się w pochyloną nad 
papierami sylwetkę, chcąc przelać na nią całą radość świata.

Nagle znad biurka uniosło się zamyślone spojrzenie zielonych oczu. Jego właściciel 
uważnie zlustrował młodszego anioła i pozwolił sobie na cień uśmiechu. Nie spodziewał 
się tego, że pochwała ta i jemu sprawi przyjemność. Chyba się starzeje…

Uśmiech jednak wywołał reakcję, na którą nie był przygotowany. Serce zaskoczone-
go nieco Veshiriaha zabiło szybciej. Jego twarz oblała się rumieńcem, który szybko objął 
także uszy i szyję. Tego było już dla niego zbyt wiele. Już sam komplement wyprowadził 
go z równowagi, a legendarny wręcz uśmiech powalił go jak grom z jasnego nieba. O tym 
uśmiechu słyszał tylko opowieści. Podobno jedynie sam Pan i jego Archaniołowie mieli 
okazję go oglądać. Ponury Asslajoh nikogo innego nim nie zaszczycał. Tymczasem te-
raz… Dla niego… Wielkie, łagodne oczy zabłysły uwielbieniem.
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W odpowiedzi na to uśmiech zniknął tak szybko i raptownie jak się pojawił. Zaraza 
z tą młodością – skonstatował Asslajoh. Pan powinien odebrać aniołom zdolność do miłości do 
kogokolwiek poza Nim samym. Nigdy nie wyniknęło z tego nic dobrego.

— Musimy złożyć komuś wizytę — rzucił, by jak najszybciej oczyścić napiętą atmosfe-
rę. Wstał, dokonał rewizji swojego stroju i z zadowoleniem strzepnął z rękawa niewidzial-
ny pyłek. Był gotowy do czekającej ich bitwy.

***

Nienawidził niezapowiedzianych gości. Stąd wizyta tych dwóch istot już na wstępie wpro-
wadziła go w podły nastrój. Pomijając już to, kim byli i w jakim celu składali mu wizytę. 
A i to nie stanowiło okoliczności łagodzących. Bynajmniej. Pojawili się ni stąd ni zowąd 
przed jego tronem, ignorując obowiązującą etykietę. Pomruk niezadowolenia uwiązł mu 
w gardle, gdy dostrzegł, jak oryginalną stanowią parę. Jeden z nich nosił się jak stereotypo-
wy wręcz anioł przedstawiany na obrazkach w książce zwanej Biblią. Miał na sobie długą, 
powłóczystą szatę w kolorze jasnobłękitnym. Delikatny materiał, zapewne jedwab, pięknie 
spływał po jego ciele, podkreślając jego walory. Ra musiał przyznać, że ciało to stworzone 
było z niezłą wprawą. Idealne proporcje, gładka skóra, pod którą rysowały się pięknie wy-
profilowane mięśnie, szczupłe nogi i płaski brzuch. Obrazu dopełniała pełna uroku, niemal 
kobieca twarz. Anioł nieśmiało spuścił oczy, a długie rzęsy rzuciły cień na jego policzki. Był 
taki niewinny. Niemal prosił się o to, by go zbezcześcić… Ra odruchowo wręcz zobaczył 
siebie z młodym aniołkiem w niedwuznacznej scenie. W innych okolicznościach pewnie 
by się nim zainteresował… Wilczy uśmiech zastygł na jego twarzy. 

Pożądliwy wzrok przesunął na postać obok. Drugi intruz miał na sobie dziwacznie 
skrojoną szatę, pełną kantów i ostrych krawędzi, uszytą prawdopodobnie zgodnie z  becną 
ludzką modą, gdyż różniła się znacznie od modelu, który pamiętał z przeszłości. Niemniej 
jednak równie elegancki i nadający postaci aurę autorytetu i władzy. Jego twarz zdradza-
ła pochodzenie. Jahwe zawsze miał słabość do ładnych chłopców… Choć w całkiem inny 
sposób, i ten mężczyzna był pociągający. Poważny i dojrzały, z pewnością doświadczony. 
Ich oczy spotkały się na moment. Ra wyczuł wyraźnie, że z tej dwójki to miłośnik ludzkiej 
mody jest osobą, której będzie musiał poświęcić więcej uwagi. A z całą pewnością bardziej 
na niego uważać. Na widok gości niewolnice zamarły, nerwowo zerkały to na nich, to na 
swego pana i próbowały z wyrazu jego twarzy odczytać zamiary wobec intruzów. Żadna 
z nich nie ośmieliła się wystąpić przed szereg i ofiarować im swych usług przed uzyska-
niem pewności, że tak właśnie należy postąpić. Kiedy ledwie dostrzegalnym zmarszcze-
niem brwi Ra zasygnalizował swoje niezadowolenie, ich ciała momentalnie przyjęły posta-
wę pełną wrogości. Intuicyjnie wyczuły swą wyższość nad dwoma mężczyznami i uniosły 
podbródki. W końcu były służkami samego Ra! Dostępowały zaszczytu dotykania jego 
ciała, podczas gdy inni musieli zasłużyć sobie na sam jego widok… 

Ra powiódł wzrokiem po pięknych ciałach swych służek. Ich pełne piersi i kształtne 
biodra kusiły zza skromnych woalów. Skóra pokryta warstewką oliwy błyszczała pięknie 
w świetle świec, a hebanowoczarne włosy, okalające ich twarze, podkreślały ciemne oczy. 
Ich zadaniem było kusić, rozpraszać uwagę gości, testować ich wolę. Z przyjemnością 
skonstatował, że młodszy anioł ukradkiem zerka w ich stronę. Momentalnie przechwyci-
ły jego wzrok, nie pozwalając, by patrzył na coś poza nimi.
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Na sali panowała absolutna cisza. Ra w milczeniu spoglądał na swoich gości, wygod-
nie rozłożywszy się na swoim tronie. Jego potężne, umięśnione ciało pięknie prezento-
wało się w półmroku, jaki dawało światło świec. Rozparł się wygodnie na tronie, uwy-
datniając tym samym swojego pokaźnych rozmiarów członka we wzwodzie, wyraźnie 
rysującego się pod delikatnym materiałem przepaski biodrowej. Zauważył, że spojrzenie 
obu jego gości spoczęło na nim przez dłuższą chwilę. Mierzył ich spojrzeniem i czekał 
aż wykonają pierwszy krok. Zakłócenie piękna panującej ciszy byłoby objawem skraj-
nego grubiaństwa. Rozkoszował się nią, patrząc jak jego goście powoli tracą cierpliwość. 
Młodszy począł nerwowo skubać róg swojej szaty, starszy tylko wyczekująco uniósł brwi.

— Dobrze wiesz, po co tu przybyliśmy. Możemy od razu dać spokój tym gierkom 
i przejść do sedna. — Niski głos anioła w garniturze zabrzmiał w panującej ciszy jak wy-
strzał armatni. Nie krył się specjalnie z własną irytacją, bijącą wyraźnie z jego postawy 
i tonu głosu. Nie przejmował się zbędnymi, w jego mniemaniu, powitaniami i etykietą. 
Przyszedł tu jak urzędnik dokonujący konfiskaty majątku. Bez emocji, bez skrupułów. 
Bezmyślny wykonawca odgórnych poleceń.

Ra zmełł w ustach soczystą ripostę, którą chciał na wstępie rzucić mu nią w twarz. 
Musiał jednak przyznać aniołowi rację. Im szybciej dojdą do porozumienia, tym lepiej. 
Załatwi z nimi, co trzeba, i wróci do własnych planów. Skinął głową.

— Wysłucham propozycji waszego pana — zgodził się wielkodusznie, licząc na to, 
iż aniołowie zrozumieją zaszczyt, jakiego dostąpili — choć nie powinienem zgadzać się 
na rozmowę z jego sługusami. — Pełnym maniery gestem szarpnął głową i odwrócił się 
od nich z udaną obrazą. Kątem oka zarejestrował zmieszanie młodszego. Starszy jedynie 
mocniej zacisnął szczęki.

— nasz pan, Jahwe, jedyny i prawdziwy Bóg, zwycięzca Śmierci i Szatana, chce zapro-
ponować ci układ — rzucił z pozornym spokojem, wyraźne podkreśliwszy pierwsze słowa.

Będzie trudniej, niż myślałem – skonstatował Ra, jednak omiótł wzrokiem swego roz-
mówcę z rosnącym zainteresowaniem. Ale również ciekawiej.

— Słucham. — Wyprostował się na tronie, by podkreślić swój niebotyczny wzrost. 
Jego gruby, naprężony członek nienaturalnej wręcz długości sterczał zachęcająco w ich 
kierunku. Młodszy zawiesił na nim na wpół zawstydzony, na wpół zafascynowany wzrok. 
Najwidoczniej nigdy nie miał do czynienia z bogiem czasów starożytnych. Ra z zadowo-
leniem pławił się w jego wzroku, aż członek nabrzmiał mu jeszcze bardziej, co zdawało się 
być już niemożliwe. Anioł jęknął cicho, a jego policzki pokrył rumieniec. Ra uśmiechnął 
się, uwielbiał takie małe przyjemności. A mówią, że aniołowie nie odczuwają pożądania…

— Długość twojego pobytu w domenie Jahwe, a także łącząca Was długoletnia przy-
jaźń, skłoniły naszego Pana do nagrodzenia cię hojnym prezentem — zaczął, nie zwró-
ciwszy uwagi na toczącą się tuż obok walkę. — Z uwagi na twe dokonania, moc i poten-
cjał, Jahwe pragnie zaoferować ci dołączenie do Jego panteonu. 

Ciemne jak noc oczy oderwały się od coraz bardziej zmieszanego młodzika i skiero-
wały na mówiącego mężczyznę. Nastała cisza. Cisza tak głęboka, jakby wszyscy obecni na 
sali wstrzymali oddech. Z ciszy wybijało się jedynie tłumione posapywanie.

Asslajoh, zmrużywszy oczy, wpatrywał się w Ra, najwidoczniej walczącego ze sobą. Bó-
stwo zamarło, analizując zapewne możliwe zyski i straty. Choć Asslajoh nie dopuszczał do 
siebie możliwości odmowy, poniekąd mógł zrozumieć wahanie Pana Nilu. Zapewne cięż-
ko będzie mu odrzucić skostniałą tradycję, z której się wywodził, zapomnieć o własnych 
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korzeniach. Jedno spojrzenie wystarczyło, by wyrobił sobie zdanie na jego temat. Zatwar-
działy konserwatysta, któremu wydaje się, że jego czasy znacznie przewyższają obecne. 
Fakt faktem, starożytni Egipcjanie w wielu dziedzinach nauki dorównywali współczesnym 
ludziom, a w wielu nawet ich przewyższali. Jego zachwyt nie wynikał jednak z kwestii 
rozwoju rolnictwa, medycyny czy sztuki, a jedynie z przeświadczenia, iż to on sam przy-
czyniał się do świetności owej epoki. Już samo to irytowało Asslajoha. Nie wspominając 
o wybujałej dumie i samouwielbieniu tej istoty, która miała jednego wyznawcę, a mimo to 
uważała się za boga… Ra nie był godzien daru Jahwe. Gdyby zależało to od Asslajoha, nigdy 
by go nie otrzymał. Na szczęście zdawał sobie sprawę ze swej niedoskonałości. Wiedział, iż 
tylko umysł tak niedościgniony jak umysł jego Pana mógł zaplanować upadek fałszywego 
boga poprzez wywyższenie go do rangi swego sługi. Dlatego nie próbował nawet kwestio-
nować Jego decyzji i pozostawił swój ograniczony osąd samemu sobie.

— Jak śmiesz… — Z trudem udało mu się wyodrębnić słowa z niskiego, zwierzęcego 
wręcz warkotu, który wydobył się wreszcie z gardła Ra. Ciało boga napięło się, jakby 
gotował się do skoku. Mięśnie zaciśniętych szczęk wyraźnie rysowały się pod skórą. Po 
swobodnej, obojętnej postawie władcy nie pozostał już nawet ślad.

Głupiec… – przemknęło aniołowi przez myśl, a usta wykrzywił wyraz niezadowolenia.
— Zastanów się ponownie — rzucił, czując, iż jego cierpliwość zostanie dzisiaj wy-

stawiona na poważną próbę. — A potem ponownie i ponownie, aż dojdziesz do jedynego 
słusznego wniosku i jedynej właściwej decyzji.

Ra spiorunował anioła wzrokiem i niecierpliwym gestem dłoni odesłał zatrwożone 
służki. Gdy zostali w sali sami, cisza stała się jeszcze bardziej dotkliwa. Przez dłuższą 
chwilę mierzyli się wzrokiem, ignorując zupełnie stojącego obok Veshiriaha. 

— Zwerbowaliście Ozyrysa. — Cichy, lecz dobitny głos Ra szeleścił jak suche liście 
na wietrze. W jednej chwili serce Veshiriaha wypełniło się melancholią i nieokreślonym 
smutkiem. Zajrzał w głąb siebie, by znaleźć przyczynę. — Zwerbowaliście mojego syna, 
Horusa. Co więcej, przetopiliście ich obu, wraz z kilkoma innymi bóstwami, by stworzyć 
rzekomego syna waszego boga! Nie oponujcie! — Uniósł dłoń, uciszywszy rodzący się 
sprzeciw. — Dobrze wiem, jak to się odbyło. Dobrze wiem, jakich wyborów dokonuje… 
dokonywał mój syn. Zawsze byliśmy połączeni i trwałem przy nim do samego końca. 
Do momentu przemiany. Teraz… Od wielu już wieków go nie odnajduję. Nie pozostało 
z niego zupełnie nic.  

Przez moment w komnacie panowała cisza. To dało mu chwilę niezbędną, by powró-
cić do siebie i przynajmniej spróbować zrozumieć toczący się pojedynek. Veshiriah wie-
dział, iż odezwanie się w takiej chwili byłoby jednoznaczne z pogrzebaniem całej swo-
jej kariery. Jedyne, co mógł robić, to obserwować swego mistrza, zapamiętywać i uczyć 
się jego posunięć. Ogromną trwogą napawało go starożytne bóstwo, pełne brutalnej siły 
i zwierzęcej chuci. Równocześnie jednak wywoływało z głębi trzewi pożądanie, jakiego 
nigdy jeszcze nie czuł. Jak potężna musiała być ta istota w dniach swojej świetności? Jak 
wielką posiadała moc, jaki tłum wyznawców, jeśli nawet teraz była w stanie stanąć do 
walki ze sługą Jahwe? Anioł całą siłą woli musiał powstrzymywać swe myśli, które zdążały 
w jak najbardziej niewłaściwym kierunku. Walczył, nawet nie zbliżywszy się do prawdzi-
wej bitwy, która toczyła się obok…

— Wasz pan jest pasożytem. Mimo iż każe się tytułować dobrym i sprawiedliwym, jest 
tylko kolejną istotą czerpiącą energię z ludzi. Kolejną. Jedną z wielu. Mniej pomysłową 
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od innych, przez co zarówno swój panteon, jak i teksty religijne, skopiował od innych. 
— Głos Ra powoli przechodził w ponury warkot. — Przyznaję, jest elastyczny. Potrafi 
doskonale dostosować się do aktualnych potrzeb ludzi, do ich wymagań. Niegdyś groźny 
i mściwy, obecnie łagodny i kochający. Oczywiście tylko dla swoich dzieci, by czuły się 
wyjątkowe. Tylko one zostaną zbawione, tylko one dostąpią życia wiecznego. Jeśli rzecz 
jasna będą wykonywać jego polecenia bez szemrania i nie spojrzą nawet na innych. Nie-
samowicie zazdrosny, skazuje na potępienie wszystkich tych, którzy wierzą w istnienie 
innych bóstw. Nie muszą nawet ich wyznawać, wystarczy, iż wierzą, że ich Bóg nie jest Je-
dynym. Podczas gdy nawet stworzona przez niego religia zakłada istnienie jeszcze przy-
najmniej jednego bóstwa – Szatana. Czyż nie byli sobie towarzyszami? Czyż nie stworzyli 
tej wiary razem, współzawodnicząc o ilość zdobytych dusz? Czyż nie stworzyli razem 
Nieba i Piekła, by pomiędzy tymi dwoma biegunami rozdzielić wiernych? Czyż ludzie są 
aż tak głupi, że nie zastanawiają się nad sprzecznościami wynikającymi z jego słów? Dla-
czego stwórca wszechrzeczy stworzył też zło? Dlaczego, będąc wszechmocny, nie może 
go zniszczyć? Bo wtedy skrzywdziłby swego kumpla i zniszczył całą zabawę. — Uśmiech-
nął się jadowicie i zamilkł na moment, oczekując gwałtownej reakcji. Nie doczekawszy 
się ani słowa, kontynuował. — „Chroni swoje owieczki” — powiedział drwiąco — dobre 
sobie. Są dla niego tylko środkiem do osiągnięcia celu. Bydłem prowadzonym na rzeź. 
Obrał sobie postać humanisty, bo liczył na ludzkie dążenie do sprawiedliwości i natu-
ralną dobroć, podczas gdy istota jego samego jest bardziej mroczna od istoty jego do-
mniemanego przeciwnika. W końcu jednak i jego zachłanność, i rzekoma wszechwiedza 
doprowadzą go do upadku. Bowiem i od niego ludzie w końcu się odwrócą. Zresztą, nie 
trzeba będzie długo czekać, to już się zaczęło. Stał się niemodny, zbyt przestarzały. Jego 
umiejętności ewoluowania i dostosowywania się do każdej sytuacji powoli się zatracają. 
Jest coraz starszy i coraz bardziej znudzony tą grą. — Głos starożytnego bóstwa cichł, tak 
iż zniżył się niemal do szeptu. — Może niedługo się podda i odda świat Szatanowi? Albo, 
nic nikomu nie powiedziawszy, odejdzie, by szukać zabawy gdzie indziej? I zostawi ludzi 
i was, swe oddane sługi, jak zabawki, którymi się znudził?

Czoło Veshiriaha zaperliło się od potu. Jego usta drgnęły, więc zagryzł je, by skupić 
myśli na czym innym… Daremne jednak były jego próby.

Bluźni… Ta bestia bluźni i oczernia naszego Pana… A jeśli?… Jeśli w jego słowach jest choć cień 
prawdy? – Mroczne podejrzenia atakowały młodego anioła. Jeśli Pan ukrył go tutaj, by nie 
szerzył wiedzy o tym, co planuje…? Nie! To niemożliwe! Chce nas skłócić, chce wlać wątpliwości 
w nasze serca! Nasz Umiłowany, nigdy by nas nie opuścił. Nigdy nie pozostawiłby ludzi, swych 
ukochanych stworzeń na pastwę Szatana… Ale inni bogowie… Konkurencja… Szatan przyjacie-
lem? Dlaczego ostatecznie go nie zniszczy? Ale sąd nad ludźmi… Dlaczego pozwala nam cierpieć…?

Burza myśli kłębiła się w głowie Veshiriaha, a śnieżnobiałe pióra jego skrzydeł jedno 
po drugim, powoli acz jednostajnie szarzały i stawały się coraz ciemniejsze i ciemniejsze. 
Reakcja Asslajoha była natychmiastowa. Szybkim spojrzeniem zlustrował swojego ucznia, 
przeklinając w myślach własną głupotę. Powinien domyślić się, że podopieczny nie jest 
jeszcze gotów na spotkanie ze starożytnym bóstwem o takiej sile, nawet jeśli czasy jego 
świetności dawno już przeminęły. Pradawne prymitywne bóstwa dysponowały niesamo-
witą mocą, niedostępną już w obecnych czasach. W okamgnieniu znalazł się przy Veshi-
riahu i złapał w dłonie jego twarz. Niewidzący wzrok młodszego anioła prześlizgnął się 
po jego twarzy, niczego nie rejestrując. Było źle.
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— Na mocy nadanej mi przez naszego Pana, pozwalam Ci zapomnieć — rzucił do-
bitnie, po czym złożył na jego twarzy cztery lekkie pocałunki: na czole, ustach i oczach. 
Efekt był natychmiastowy. Anioł zamrugał parokrotnie i spojrzał zaskoczony na swojego 
nauczyciela. Bliskość i dotyk tamtego zaskoczyły go tak, że jego twarz i szyja momentalnie 
pokryły się malinowym rumieńcem. Parokrotnie otworzył i zamknął usta, nie wiedząc, 
co powiedzieć.

— Odejdź teraz — szepnął Asslajoh, nadal trzymając jego twarz w dłoniach. — Później 
kogoś po ciebie przyślę.

Dwa razy nie trzeba mu było powtarzać. Nadal lekko otumaniony Veshiriah rozpro-
stował skrzydła, machnął nimi parę razy i uniósł się w powietrze, by chwilę później roz-
płynąć się na ich oczach.

Asslajoh odwrócił się powoli w kierunku Ra i z napięciem studiował wyraz jego twa-
rzy. Starożytny bóg spoglądał na niego z rozbawieniem i niejakim zainteresowaniem. 
Ewidentnie nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, w której się znajdował. Odrzucił 
jakże szczodrą ofertę Pana Zastępów, ostatnią deskę ratunku, która była w stanie urato-
wać go przed zapomnieniem. Ponadto zamierzył się na duszę jednego ze sług Pana i zasiał 
w niej zwątpienie. Pomimo to Asslajoh czuł żal, że musi pozbawić tę bluźnierczą istotę 
wszystkiego, co pozwala jej żyć… 

— Podjąłeś bardzo nierozważną decyzję — zaczął, powoli cedząc słowa. — Wiesz, 
że Najwyższemu się nie odmawia. Spotkał cię niesamowity zaszczyt, ponieważ sam Jah-
we zaproponował Ci układ. Tobie, małej pchle, która nie jest godna oglądać Jego oblicza. 
— Poczuł narastający gniew i umilkł na moment, by uspokoić skołatane nerwy. Przy-
mknął oczy i jakże ludzkim gestem odetchnął głęboko parokrotnie. 

Tymczasem Ra, ze stoickim spokojem i zaskakującą pewnością siebie, trwał bez ru-
chu, dając aniołowi pełne pole do popisu. Asslajoh wbił w bóstwo twarde spojrzenie i po-
woli ruszył w jego kierunku.

— Twoje czasy świetności dawno minęły. Twoja doktryna upadła, ponieważ nie wy-
trzymała próby czasu i konfrontacji z młodymi i pomysłowymi bóstwami, które potrafiły, 
w przeciwieństwie do ciebie, utrzymać przy sobie wyznawców. Trwałeś w letargu wiele 
wieków. Ominęły cię najbardziej burzliwe lata w dziejach ludzkości. Ludzie zmienili się. 
Zmieniła się ich mentalność, inne rzeczy ich podniecają, inne wzbudzają drżenie serca. 
To już nie ci sami bezmyślni poddani, których groźbami zmusisz do działania na swoją 
korzyść. Jeśli przypuszczasz, że zdobycie jednej, nawet zagorzałej wyznawczyni zapewni 
ci byt i pozwoli ci konkurować z Jahwe, to grubo się mylisz. Większość Jego sług jest nadal 
silniejszych od ciebie, nie mówiąc już o Nim Samym.

Z każdym słowem coraz bardziej zbliżał się do swojego przeciwnika. Mówił powoli, 
jednostajnym tonem, poświęcając swojemu monologowi jedynie połowę umysłu. Drugą, 
poprzez modły i medytację, przygotowywał się już na ostatnie starcie ze swoim wrogiem. 

Uśmiech powoli znikał z twarzy dotąd pewnego siebie Ra. Bóg-Słońce powstał z tro-
nu, ugiął lekko kolana i napiął wszystkie mięśnie niczym bestia gotująca się do skoku. Jego 
źrenice rozszerzyły się, a oddech spowolnił, by przygotować go na zbliżającą się walkę. 
Atmosfera gęstniała z każdą sekundą.

— Niemniej jednak — kontynuował Asslajoh, zniżywszy głos niemal do szeptu — 
twoje praktyki w końcu mogą komuś zagrozić. Z pewnością nie Jemu, ponieważ jest 
wszechpotężny i wszechmocny, ale któremuś z jego sług. Jego ukochanym istotom. Ko-
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mukolwiek… Dlatego… — Zatrzymał się w pobliżu olbrzymiej świecy i podniósł na Ra 
rozogniony wzrok. — Moim obowiązkiem jest cię powstrzymać!

Jednym skokiem dopadł świecy. Przyłożył obie dłonie do jej grubej podstawy i wy-
mamrotał słowa modlitwy. Wosk ustąpił, zmiękł pod jego dotykiem tak, iż obie dłonie 
wniknęły bez przeszkód do środka. Sceny wyryte na świecy zafalowały, ich porządek za-
burzył się, a postaci zaczęły zlewać się ze sobą, tworząc niezrozumiały bohomaz. 

— Jak śmiesz?! — ryknął Ra, rzucając się w kierunku przeciwnika. 
Anioł zdawał się już go nie słyszeć. Z zamkniętymi oczami powtarzał święte formuły, 

przygotowując się do ostatecznego egzorcyzmu. Powoli klarowała się przed jego ocza-
mi wizja młodej kobiety, z niezrozumiałych dla niego powodów czczącej starożytne bó-
stwo. Wnikał nieśpiesznie do jej umysłu znanego już doskonale z wywiadu podwładnego. 
Przemierzał kręte ścieżki, zdążając do ścisłego centrum jej wiary, które musiał zniszczyć. 
Jego skóra zaczęła delikatnie się jarzyć, jakby coś rozświetlało ją od środka, a skrzydła, 
wcześniej złożone i ukryte przed oczyma postronnych, rozprostowały się na niebotyczną 
szerokość i wypełniły, zdawało się, całą salę tronową.

Z drugiej strony do świecy doskoczył Ra. Jego potężna sylwetka wyraźnie górowała 
nad postacią Asslajoha. Szerokie dłonie boga mogłyby z łatwością przetrącić mu kark, 
jednak nauczony na własnych błędach nie próbował nawet dotknąć anioła. Zachowu-
jąc bezpieczny dystans, skupił wzrok na rzeźbieniach w wosku, całą swą moc wkładając 
w ich naprawę. Od razu zrozumiał, że zbyt wiele mocy poświęcił na budowę sali tronowej 
i zbyteczne udogodnienia. Tak długo pozostawał w letargu, że wyszedłszy z niego, rzucił 
się na prymitywne uciechy cielesne jak spragniony na kroplę wody. Czuł, że siły anioła 
są znacznie większe od jego własnych. Spodziewał się przegranej, zanim jeszcze na dobre 
rozpoczął walkę. Ale poddać się? Pozwolić dobrowolnie zakuć się w kajdany zapomnie-
nia? Gnić w tym lochu kolejne wieki w nadziei, że jakiś śmiertelnik kiedyś sobie o nim 
przypomni? Nigdy! Wolał zginąć w tej walce i odejść na zawsze, niż pozwolić na kolej-
ne upokorzenia.

Zaczerpnął w płuca gorącego powietrza, rozłożył szeroko ręce i zaczął zbierać moc 
rozsianą wokół niego. Mimo zamkniętych oczu czuł, jak rozpada się jego małe królestwo. 
Złociste draperie kurczyły się, jakby lizały je płomienie niewidocznego ognia. Ściany po-
tężnej sali waliły się z hukiem, a kamienie, z których były zbudowane, rozpryskiwały się 
jak szkło. Moc spływała do niego ze wszech stron. Gromadziła się w jego ciele, niemalże 
rozrywając kości. Jednak dopiero, kiedy wokół ziała już czarna pustka, uznał, że może 
przystąpić do ataku. Musiał napiąć wszystkie mięśnie, aby zbliżyć dłonie do siebie. Po-
między jego palcami przeskakiwały iskry wyładowań. Gdy strumień nieco się unormo-
wał, szybkimi, pewnymi ruchami począł kreślić w powietrzu defensywne hieroglify. Roz-
łożył przed sobą całą matrycę obronną, nim dostrzegł, że powierzchnia świecy wreszcie 
się ustabilizowała. W trakcie, gdy zajmował się zbieraniem mocy, stopiła się już niemal do 
połowy swojej wysokości. Poza wędrówką Słońca po nieboskłonie za dnia pozostała już 
tylko pierwsza godzina nocy, “Ta-Która-Roztrzaskuje-Czoła-Nieprzyjaciół-Ra”.

Dłonie Asslajoha poczęły delikatnie drżeć, gdy napotkały opór. Ra momentalnie prze-
szedł do kontrataku. W trzech szybkich ruchach nakreślił w powietrzu falę ataku i pchnął 
ją delikatnie w stronę Sługi Bożego. Olbrzymia siła odrzuciła anioła w tył, w porę jednak 
machnął skrzydłami, by uchronić się przed upadkiem. Deszcz złocistych piór posypał się 
wokół. Nie pozwoliwszy przeciwnikowi na zdobycie zbyt dużej przewagi, Asslajoh poszy-
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bował na poszarpanych nieco skrzydłach i szybko dopadł świecę. Dotknął jej powierzchni 
opuszkami palców i, gładząc ją delikatnie, zanucił hymn pochwalny. Początkowo szep-
tem, ledwie słyszalnym mimo panującej ciszy. Szeptem, który z sekundy na sekundę rósł 
w siłę, tak iż ostatecznie już nie jeden głos, a cały chór wyśpiewywał pieśń chwalącą Pana. 
Otaczająca ich moc rosła z każdą chwilą. Miłość i uwielbienie bijące od anielskich głosów 
z nadzwyczajną siłą ścierały się z murem symboli ochronnych Ra. Szala zwycięstwa powoli 
zaczęła przechylać się w stronę sługi Pana. Anioł wkładał w śpiew całą swoją moc, której 
rezerwy nieuchronnie się kończyły. Wiedział już, że się przeliczył. Nie docenił przeciw-
nika, który okazał się być znacznie silniejszy niż początkowo przypuszczał. To mogła być 
jego ostatnia walka. 

Mimo potężnej mocy starożytnego boga, przytłaczającej stopniowo anioła, świeca 
powoli, acz nieustannie się kurczyła. Czoło Asslajoha zaperliło się od potu. Jego skrzydła 
słabły z każdą chwilą, tak iż w końcu zmuszony był opaść na stopy. Całe ciało drżało mu 
z wycieńczenia, jednak śpiew nie słabł ani na chwilę. Otoczyła ich chmura białych piór, 
które w szalonym tańcu krążyły wokół nich. Powoli tracił świadomość własnego ciała. 
Czuł, że pozostały z niego jedynie dłonie i wibrujący głos. Odetchnął w duchu i zaczął 
szykować się na ostatnie uderzenie, w którym musiał zawrzeć wszystkie siły. 

Ra cofał się pod naporem pieśni Pana. Zrezygnował już z ofensywy i całą swoją moc 
skupił na obronie przed aniołem. Jednak jak bardzo by się nie starał, świeca stanowiąca 
podstawę jego bytu malała coraz bardziej. Poczuł, że przegrywa, co wywołało u niego 
prawdziwą furię. 

Jeśli mają to być moje ostatnie chwile, to chociaż zabiorę cię ze sobą, Sługo Boży – zamruczał 
w duchu Ra i porzuciwszy ochronę świecy, przystąpił do bezpośredniego ataku na anioła. 

Efekt był natychmiastowy. Asslajoh, zaskoczony takim obrotem spraw, odruchowo 
przeszedł do defensywy. Szybko jednak dokonał bilansu zysków i strat i, całkowicie od-
słonięty, wszystkie siły skupił na dogorywającym już ogarku świecy. Zostało mu niewie-
le mocy, jednak zwycięstwo było tak blisko… Zaledwie na wyciągnięcie ręki… Ra ryknął 
z bezsilnej wściekłości, zrozumiawszy, że jego plan spalił na panewce. Nie kontrolując 
już własnego gniewu, wyprowadził ostateczny atak, który miał zetrzeć jego przeciwnika 
na proch.

Na mgnienie oka, nim bóg dosięgnął Asslajoha, czas zwolnił, a umysł anioła poszybo-
wał do zaciemnionej, dusznej sypialni starego domu. Przez częściowo zaciągnięte zasłony 
do pokoju wdzierał się snop światła, w którym wirowały drobinki kurzu. Powietrze drga-
ło od nieznośnie wysokiej temperatury. Na łóżku, w pomiętej, mokrej od potu pościeli, 
wiło się wychudzone ciało młodej kobiety. Mięśnie i kości wyraźnie rysowały się pod jej 
przeźroczystą niemalże skórą. Z pogryzionych warg ciekła jej wąska strużka krwi. Długie, 
mokre włosy owinęła wokół dłoni tak mocno, że zbielały jej kłykcie. Ciało na przemian 
wyginało się w pałąk i zwijało w pozycję embrionalną. 

— Natalia… — szepnął anioł. — Ta, która oczekuje ponownych narodzin.
W jednej chwili poczuł jej obezwładniające cierpienie, niezrozumienie i czysto zwie-

rzęcy strach. Poczuł, że życie wycieka z niej jak woda z pękniętego naczynia, a on sam 
wysysa je z niej kropla po kropli… W tym samym momencie zrozumiał, że jest jedynie na-
rzędziem. Potwornym, przerażającym, barbarzyńskim narzędziem w rękach tyrana. Nie 
potrafiąc pojąć ogromu własnego okrucieństwa, padł na kolana i zaniósł się szlochem. 
Ostatki piór w jego skrzydłach w jednej chwili ściemniały i stały się czarne jak noc. Fala 
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mrocznej, pierwotnej mocy zalała jego umysł, wymazała wszystkie myśli, uczucia i wspo-
mnienia. Ciało zaczęło gwałtownie kurczyć się i wysychać. Błogi uśmiech niewiedzy wy-
kwitł na jego twarzy na chwilę przed tym, nim obrócił się w proch.

Ra wzniósł zwycięski okrzyk, stojąc nago w pustce. Zaraz jednak rzucił się na ziemię, 
by osłonić maleńki płomień tlący się żałośnie na resztkach wosku. Nim jego dłonie zdą-
żyły go osłonić, płomień drgnął i zgasł. Przez moment jeszcze na krańcu knota żarzyła 
się maleńka iskra, lecz wkrótce i ona zmieniła się w wąskie pasmo dymu, który pomknął 
w pustkę nad jego głową. Otoczyła go cisza, ciemność i chłód narastający z każdą sekundą. 
Parę razy zacisnął i rozluźnił pięści, po czym z milczącą wściekłością począł okładać nimi 
klepisko. W kompletnej ciszy orał wilgotną ziemię palcami, zdzierając skórę aż do krwi. 
Wył jak zwierzę. Wyładowawszy w końcu złość, oparł rozpalone czoło o zimne klepisko, 
dysząc ciężko. Nagle drgnął, zrozumiawszy.

— Natalia… — wyszeptał. — Co ze mnie za głupiec!
Uspokoił oddech, wstał i ruszył przed siebie w smoliście czarną pustkę, a pełen zado-

wolenia uśmiech zajaśniał na jego twarzy.
— Natalia… — powtórzył. — Ta, która oczekuje ponownych narodzin…
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wnętrze rejsowego samolotu. większość pasażerów ubrana po europejsku, niektórzy 
noszą tradycyjne, bogato zdobione sukmanije i koszulinu. Obiektyw kieruje się na długo-
włosego, chudego rudzielca w pasiastej koszulce. 

— Mam nadzieję, że coś znajdę. — Chłopak uśmiecha się niepewnie. — Zamierzam 
wydać antologię nagrań Jana Kosu, ale jego dotychczas znana dyskografia obejmuje nieca-
łe czterdzieści minut. Wsiadłem do samolotu, gdy tylko dowiedziałem się, że mogą istnieć 
inne utwory.

Rudzielec idzie przez halę lotniska, kamera przez chwilę koncentruje się na jego ple-
caku i szerokich nogawkach dżinsów. Obraz rozmazuje się i po krótkiej walce z obiek-
tywem odzyskuje ostrość. Kamerzysta rejestruje kolorowo ubrany tłum podróżnych oraz 
nieco spatynowaną, brutalistyczną architekturę terminalu, której detale przykrywają re-
klamowe plansze lokalnych firm. Długowłosy wychodzi z budynku. Obok wejścia stoi 
potężny mężczyzna, trzyma kartkę z napisem: „Olek Nowak”.

— Hej, to ja. — Chłopak kiwa głową.
— Wituj, Tadke jestum, jadziumy? 
Facet ma złoty ząb, na hebanowym torsie błyszczy medalik z Matku Bosku. Błyska-

wicznie ładuje bagaże do zaniedbanego mikrobusu.
Odgłosy lotniska cichną. Zaczyna się delikatny, przypominający nokturny Chopina 

wstęp do Lucku. Za oknami samochodu zapada tropikalna noc. Chmurki owadów przy-
słaniają klosze ulicznych latarni stojących wśród palm. Ginące pośród równikowej zieleni 
płoty z blachy falistej, kontenery i chatki ozdobiono tradycyjnymi polonegryjskimi malo-
widłami. Gdyby nie wszechobecne słonie, krokodyle i hipopotamy, można by pomyśleć, 
że wykonane fluoroscencyjnymi farbami szlaczki i desenie wyszły spod ręki ludowego, 
łowickiego artysty. Grupki mieszkańców siedzą po ciemku. Widać tylko jaskrawe ubra-
nia, białka oczu, żarzące się punkciki skrętów.

Miejsce ruder stopniowo zajmują jednopiętrowe domy. Uwagę zwracają ich zakra-
towane okna. Tuż przy drodze – czyli na murkach i ławkach, kwitnie życie towarzyskie, 
hazard oraz handel. Furgonetka zjeżdża z głównej drogi, kluczy w labiryncie uliczek. 
Reflektory wydobywają z mroku sympatyczny domek. Zielona elewacja, jaskrawożółte 
kraty na oknach i drzwiach. Wejścia strzegą dwa krokodyle wykonane z opon.

— Przyjuchaliśmy! — Tadke serdecznym gestem zaprasza gości do wnętrza domu.

***

Napis jan kosu zajmujący środek czarnego ekranu i utrzymany w stylistyce lat osiem-
dziesiątych zaczerpnięty został z okładki jedynej oficjalnie wydanej taśmy muzyka. W tle 
słychać instrumentalną wersję Uwagi. Miejsce liter zajmują slajdy ze zdjęciami z dzieciń-
stwa Kosu: stoi z rodzicami pod kościołem w pasiastej podkoszulce i wielkich okularach 
przeciwsłonecznych. Kolejne fotografie przedstawiają zadziornego nastolatka: robi groźną 
minę, podłącza głośnik w salce prób, szczerzy się serdecznie przed sklepem muzycznym.

— Jan Kosu od dziecka posiadał niezwykły talent muzyczny — opowiada rzeczowo 
lektor. — Miał spore problemy z nauką, jeszcze większe z dyscypliną. Tylko muzyko-
wanie mogło go uchronić przed wpadnięciem w złe towarzystwo. Niestety, porywczy 
charakter sprawił, że jako nastolatek był wyrzucany z kolejnych zespołów. Został stałym 
bywalcem taśmotek, imał się dorywczych zajęć, nie zawsze legalnych. Wedle miejskiej 
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legendy miał dwadzieścia dwa lata, gdy zemdlał na ulicy. Stało się to podobno za sprawą 
wrażenia, jakie wywarł na nim usłyszany chwilę wcześniej utwór teutońskiej grupy Kom-
puterwelt, pionierów syntetycznego brzmienia.

Następne zdjęcie zrobiono później: Kosu z bandaną na głowie, przytrzymującą kulę 
niesfornych włosów; jedna dłoń spoczywa na klawiaturze syntezatora, druga trzyma mi-
krofon. Nad zsuniętymi nisko na nos okularami płoną pełne pasji oczy.

— Obsesyjnie zapragnął tworzyć muzykę elektroniczną. Aby zdobyć pieniądze na 
sprzęt, dołączył prawdopodobnie do jednego z gangów terroryzujących przedmieścia 
Novu Kutnu. W niespełna rok zbudował studio i opanował obsługę nowatorskiego wów-
czas instrumentarium. 

Obiektyw kamery wędruje od zdjęcia artysty do notki na kartonowym pudełku ta-
śmy: j kosu bez szału studio lajsłonik 1983. W tle rozbrzmiewa surowy, syntetyczny, a 
jednocześnie pierwotny rytm: bum, klap, bum, bum, klap. Uzupełnia go melodyjka zagra-
na na zabawkowym, elektrycznym pianinku. Jan śpiewa przez wokoder:

— Jak leci? Pomału!
— A serio? Bez szału.
Muzyka cichnie, lecz wciąż jest lekko słyszalna w tle.
— Bez szału to jego pierwsze, trwające zaledwie trzy minuty nagranie. Rozesłane do 

lokalnych rozgłośni radiowych błyskawicznie zostało hitem. Dotarło też na drugie miej-
sce gabońskiej listy przebojów. Wszyscy zastanawiali się, kim jest tajemniczy artysta 
konsekwentnie unikający występów oraz wywiadów. Nikt nie wiedział, gdzie mieszka. 
Plotka głosi, że nie była to nowatorska artystyczna strategia, ale konieczność ukrywania 
się przed policją.

Na ekranie kolejne podniszczone pudełko taśmy. j kosu bez szału studio lajsłonik 
1983.

— Drugie demo trwało już dwanaście minut, zawierało utwory Lucku oraz Mało. Co 
ciekawe, artysta dołączył wersje instrumentalne obu piosenek. Nie powtórzyły sukcesu 
pierwszej taśmy. Mniej więcej w tym samym czasie Kosu otrzymał propozycję nagrania 
dla Afrofonu, wytwórni prowadzonej przez Mateu Ostatke.

Następny kartonik, z charakterystycznym dla nagrań tanecznych kolorowym pa-
skiem na boku, zdobi napis: jan kosu afrofon nagrania 0042 1984 1. mało. 2. ufaj sercu 
3. uwaga 4. mało instr. 5. ufaj sercu instr. 6. uwaga instr. 7. afrotelex. 

— Siedem utworów, które odmieniły afrykańską muzykę taneczną pierwszej połowy 
lat osiemdziesiątych. Wyraźne jeszcze w Lucku ślady fascynacji teutońskim brzmieniem 
ustąpiły miejsca funkowej rytmice, mocno podlanej melancholijnym, klawiszowym so-
sem. Taśma zdobyła szczyty list przebojów w całej Afryce. Utwór Afrotelex dotarł aż do 
Polski, gdzie został piosenką lata osiemdziesiąt cztery. Jan nie musiał się dłużej ukrywać. 
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Z dnia na dzień został polonegryjskim skarbem narodowym. Zagrał kilka koncertów w 
klubach Novu Kutnu. Nadal unikał jednak dziennikarzy. Przekazał jedynie, że pracuje 
nad taśmą długogrającą i po jej premierze ruszy w trasę.

Lektor milknie. Rytm Afrotelexu jest gęsty. Pomimo tempa typowego dla taśmo, wy-
raźnie słychać nawiązania do afropolki. Główny motyw to chwytająca za serce, pozornie 
wesoła, prosta melodia.

— Halo, halo! Panie Rybak! — wykrzykuje co jakiś czas Jan.
Pod koniec utworu wołanie zostaje zwielokrotnione echem.

***

Pośrodku pokoju stoi podłużny stół. Na czarnym blacie dwa najwyższej klasy magneto-
fony szpulowe, lampowy wzmacniacz, obok para drogich, studyjnych głośników. Ściany 
zajmują regały sięgające sufitu, szczelnie wypełnione kwadratowymi pudełkami. Więk-
szość kartoników jest pożółkła, poplamiona, czasem porwana, druk napisów wyblakły. 
Olek siedzi w fotelu, obraca w dłoni szpulkę taśmy.

— W antologii nagrań Jana znajdą się wszystkie zaśpiewane przez niego utwory oraz 
ich wersje instrumentalne. Towarzyszyć będą im piosenki, do których wyprodukował 
muzykę. Śpiewają je Basha Tszmelewska, Mary Ola, Van Essa Raj i znany tylko z jednego 
utworu, fałszujący falsetem Zio Mek. 

— Od kiedy zbierasz taśmy? — pyta zza kadru ten sam głos, który chwilę wcześniej 
opowiadał o początkach kariery Janu.

— Zawodowo od pięciu lat. Orientuję się w temacie na tyle dobrze, że za bajońskie 
sumy sprzedaję rzadkie egzemplarze wygrzebane w antykwariatach i na jarmarkach. 

— Jak zaczęła się twoja fascynacja polonegryjską muzyką?
— Zawsze interesowało mnie taśmo, afrykańskie też, ale unikałem muzyki z Polo-

negrii. Jeszcze niedawno to była przecież polska kolonia. Jako dzieciak marzyłem, żeby 
pojechać tam na wycieczkę. Potem wszystko się popsuło, wyszły na jaw różne nieprzy-
jemne sprawy. Tak, to był trudny temat. Mimo to wpadłem po uszy, gdy odważyłem się 
posłuchać polonegryjskich taśm wydanych pod koniec lat siedemdziesiątych.

Olek milknie, wodzi wzrokiem po regałach w poszukiwaniu odpowiedniego nagra-
nia. Sięga po lakierowany, pomarańczowy kartonik. Utwór rozpoczyna narastający szum 
przypominający odgłos startującego statku kosmicznego. To, co słychać dalej, jest teu-
tońsko syntetyczne, afrykańsko zmysłowe, słowiańsko melancholijne. Afrofuturystyczne 
taśmo z przedmieść Novu Kutnu.

— To było to! Grupu Telesfor, Orbitalny tanc. — Chłopak wyłącza muzykę, oczy mu 
błyszczą. — Jak każdy obsesyjny kolekcjoner, znalazłem swoją wąską specjalizację. Na-
grania z okresu, gdy elektroniczne instrumenty wchodziły do użytku w Polonegrii. Syn-
tezatory i automaty perkusyjne kosztowały wtedy mniej niż ich tradycyjne odpowiedniki: 
akordeony, zestawy bębnów, gitary. Nic dziwnego, że elektronika szybko trafiła w ręce 
uboższych artystów.

— No dobrze, ale jak wpadłeś na pomysł wydania antologii nagrań Janu?
Olek patrzy w stronę stojącej poza kadrem osoby, która zadała pytanie. Nerwowo 

bawi się plastikową szpulką. 
— To dłuższa historia.
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— Opowiedz — naciska głos zza kadru.
— Mam znajomego, który nie rozumie mojej fascynacji taśmami, ale wie, że szukam 

rzadkich, afropolskich nagrań. Pewnego dnia zadzwonił do mnie i powiedział, że jego 
ciotka sprząta u starego dziwaka. Gdy robiła porządki, znalazła kartony pełne starych, 
polonegryjskich taśm. Znajomy dał mi jej numer, odradzała przyjazd do Leszna, ostrze-
gała przed starcem, w opowieściach ciotki Bartek, bo tak miał na imię, jawił się jako furiat 
od lat prawie nieopuszczający mieszkania. 

— Ile czasu zajęło, zanim cię wpuścił?
— Mniej więcej dwa miesiące — przyznaje Olek. — Podczas pierwszego przyjazdu do 

Leszna zwyzywał mnie przez drzwi, pomimo obecności ręczącej za mnie ciotki kolegi. 
Przyjeżdżałem co sobotę, próbowałem obłaskawiać drogimi alkoholami. Po długich ne-
gocjacjach zgodził się pokazać taśmy.

— Co mówił o swojej przeszłości?
— Nic! Tak samo reagował na pytania o pochodzenie nagrań. Nie wyglądał na me-

lomana, taśmy leżały porzucone w najciemniejszym kącie szafy. Stale był rozdrażniony, 
czułem się, jakbym poskramiał lwa albo spacerował po polu minowym. Wolałem go nie 
prowokować, by nie stracić dostępu do taśm.

— Czy był świadomy ich wartości?
— Nie. Za bezcen sprzedawał białe kruki, czasami dorzucał pudełko po butach pełne 

poplątanych taśm bez opakowań. Jeśli kolekcja rzeczywiście należała do niego, to polone-
gryjską muzykę musiał zacząć zbierać sześćdziesiąt lat temu. Z tamtego okresu pochodzi 
unikalna, ręcznie opisana kolekcja afropolek. Siermiężne, tańcówkowe wersje niewolni-
czych piosnek, przeważnie sprośne kuplety. Trafiają się hymny na cześć skrętów i kwasu 
chlebowego. Są też inne, posłuchaj.

Olek sięga po wyjątkowo stare pudełko. Taśma szumi, trzeszczy. Słychać żwawą me-
lodię na akordeonie, rytm przypomina kolumbijską kumbię. 

— Let bocianu do Polsy — zawodzi wysoki, męski głos. — Powiec tam sejmowi, że pan tu 
jest srogi, że pan tu jest srogi.

— Czy to z kolekcji Bartka dowiedziałeś się o Janie?
— Nie. Miałem już wcześniej taśmę Kosu nagraną dla Afrofonu, bardzo mi się podo-

bała. W Lesznie znalazłem kopie pierwszych taśm demo Jana. Ale w pewnym sensie to 
właśnie dzięki Bartkowi wpadłem na pomysł wydania antologii. 

— Kiedy podjąłeś decyzję o wyprawie do Novu Kutnu?
— Podczas wszystkich wcześniejszych wizyt Bartek krzyczał na mnie i złorzeczył, gdy 

szperałem w szafie. Wzorcowy przykład psa ogrodnika, coś strasznego. Tamtego dnia po 
raz pierwszy odwiedziłem go po tym, jak zmieniono mu leki. Wciąż unikał odpowiedzi 
na pytania. Opierając się na lasce, jak zwykle zerkał mi przez ramię, ale furia zniknę-
ła. Patrząc jak przeglądałem taśmy, powiedział mniej więcej coś takiego: „Tam w Afryce 
musi być więcej nagrań, może nawet kilka godzin”. Próbowałem dowiedzieć się, co miał 
na myśli, ale zbywał mnie opryskliwie, przez co coraz mocniej utwierdzał w decyzji o tej 
szalonej wycieczce.

***

Ukryty za drzewami dom wygląda skromnie nawet w niezamożnej portowej okolicy. 
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Jedyną jego ozdobę stanowią kraty na oknach. Kamera prezentuje wyrzeźbione z wygię-
tych stalowych prętów koguty, pawie i lajsłoniki tańczące dookoła wielkanocnej palmy. 
Za firankami widać tęgą kobietę otoczoną grupką zaciekawionych dzieci.

— Urodził się w tym domu — informuje głos zza kadru. — Jego rodzina nadal tu 
mieszka. Niestety, odmówili nam wywiadu.

Niewielki biały kościół, przed nim kapliczka Matku Bosku. Obok na trawniku ławki 
i stoliki. Za budynkiem widać rzędy charakterystycznych polonegryjskich nagrobków. 
Naprzeciw ekipie wychodzi zgarbiony staruszek o gładko zaczesanych do tyłu, siwych 
włosach. Pomimo upału ma na sobie sutannę.

— Szczęść Boże. Czego panowie tu szukają?
— Chcielibyśmy porozmawiać o Janie Kosu. Podobno jako dziecko był tu organistą.
W oczach księdza błyszczy strach, zaczyna się cofać, unosi dłoń, chcąc zasłonić twarz 

przed kamerą.
— Nie chcę mieć z tym nic wspólnego — mamrocze. — Nic nie wiem, idźcie sobie.
— Czy to prawda, że miał wtedy tylko sześć lat? — pyta z nadzieją głos zza kadru. 
Mężczyzna macha dłonią, jakby opędzał się od much, po czym znika w kościele.
Znowu chaotyczne ulice, pstrokate domy, pajęcza plątanina kabli uczepiona gzymsów 

i pochylonych słupów, tumany pyłu, tlące się śmieci, bezdomne psy. 
— Nie idzie nam za dobrze. — Olek patrzy smutno w obiektyw kamery.
— Spokujnie! — Tadke nie traci animuszu. — Nasłuchucie się do pełnu, jedziumy do 

niezługo paplona.
Zatrzymują się przed małym sklepem muzycznym, rzecz jasna mocno okratowanym. 

W otwartych drzwiach drzemie na składanym krześle chudziutki staruszek. Resztki si-
wego afro sterczą mu po obu stronach głowy niczym groteskowa fryzura klauna. Wraże-
nie to potęguje strój pamiętający najlepsze czasy polonegryjskiego taśmo: zielone, sztruk-
sowe dzwony o wysokim stanie oraz obowiązkowy pasiasty podkoszulek.

— Tu jest Mateu Ostatke — dokonuje prezentacji Tadke. — Chodzuca encyklopedia 
muzyki, którą się interusujecie.

— Wiem, wiem. — Olek z uznaniem kiwa głową, podchodzi do Mateu.
— Hej! — Nie wstając z krzesła, taśmo-dziadek wyciąga dłoń na powitanie.
— Znał pan Jana Kosu?
Starzec nadyma policzki, niechętnie potakuje. Jasno daje do zrozumienia, że pytanie 

było mało taktowne. 
— Tu jest śmierdzuca sprawa. — Znienacka wczepia palce w chude ramię Olka. Krzy-

wi się pogardliwie. — Za patyczny jesteś. Trzymuj się od tego z daleku.
— Chcę tylko znaleźć zaginione nagrania.
— Nie ma żudnych zaginiunych nagrań! — prycha Mateu i zaczyna się pieklić. — Aleś 

pajacu przywiózł, Tadke! Zaginiune nagrania! Pewnie, co więcuj? Złota taśma zakupana 
pod palmą za domum?! Ktoś wam naopowiaduł bzdor.

Olek milczy. Kamera dłuższą chwilę wędruje między jego zdumioną twarzą, a gładko 
ogolonym, naburmuszonym obliczem Mateu. 

Furgonetka pełznie przez tropikalną noc. Za zakurzonymi szybami labirynt hal i 
ogrodzeń. Ponad nimi górują portowe żurawie i suwnice, nadbudówki statków, piramidy 
kontenerów. 

— Nie spodziewułem się, że zdołusz tak srogu wkorzyć Mateu — kpi Tadke. — Od-
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wiudzimy jeszcze jednegu gagatke, mniej… he he… piorunnegu. Dobrze znuł Janu. Może 
będzie więcuj wiedziuł.

— A ty go znałeś? — Olek unosi brew.
— Nie za bardzu. Rodziłum się w osiemdziesiątum piątum.
— Spodziewałeś się, że wszyscy będą tak reagować?
— Trocho, ale klient nusz pan — burczy z lekka poirytowany przesłuchaniem Tadke.
Ciemność jest duszna, wszyscy są spoceni. Dziur w drodze bez liku, coraz nędzniej-

sze domostwa, więcej porzuconych aut. Tadke zatrzymuje mikrobus przed ruderą wyglą-
dającą jak sterta plandek narzuconych na prostą, drewnianą konstrukcję. Z jej wnętrza 
wychodzi niepozorny, o dziwo − biały, starzec. Ubrany w porwane spodnie i siatkowy 
podkoszulek, od niechcenia bawi się maczetą. 

— Do szosy tum — sepleni do wysiadających z auta gości, pokazując orężem kierunek. 
— Panie Rybak. To ja, Tadke. Mamy sprawę.
Starzec łypie zaropiałym okiem, kaszle, smarka za siebie.
— Wy i waszo sprawe, niknijcie stąd.
Tadke bez słowa kładzie przed nim paczkę mocnych lublinów z filtrem, butelkę rumu, 

kilka konserw. Pan Rybak pospiesznie chowa dary w chacie, wraca z butelką, łapczywie 
zaciąga się lublinem.

— O! Tera to możo pomogu. Jakbuście miuli eszcze tobletki, wiesz Tadke, te z hipkum, 
to już w ogóle. 

Tadke wzrusza ramionami. Olek staje obok starca.
— Czy Kosu nagrał inne piosenki niż te, które wszyscy znają?
— Znuli — poprawia Pan Rybak. — Jegu tu lepioj nie pamiętoć. Nie słyszułem o żud-

nych innych piosnkach.
— Dlaczego lepiej go nie pamiętać?
— Bo tu gangus był bez sercu. A skud by miał na te szystkie pianinku, maszynku, kolum-

nu? Ostatnum razom jak mie o niegu pytali — cedzi starzec, odsłaniając dziąsła w miejscu 
dolnych jedynek — struciłem trzy zęby. Niknijcie stud. Niech was Matku Bosku prowadzi.

— To był Pan Rybak z Afrotelexu? — pyta Olek, gdy Tadke uruchamia silnik.
— Un sam. „Aptekarz” Jana. Tobletki z hipkiem mu dostarczuł. 
Olek potakuje z coraz szerszym uśmiechem.
— Myślałem, że w tej piosence chodzi o religijne aluzje, „Pan Rybak”, nie wiadomo 

jaka głębia, a on po prostu nagrał próbę dodzwonienia się do dilera?
— Tak. Nie inaczuj.
Tadke hamuje gwałtownie, gdy drogę zajeżdża mu terenowy radiowóz. Wyskakują z 

niego uzbrojeni policjanci w kominiarkach. 
— Wychudzić! Ręce na widoku! 
Tadke wychodzi pierwszy, posłusznie wypełnia polecenia.
— Nie filmuwać! — Dłoń w czarnej rękawicy zasłania obiektyw.

***

Archiwalne nagrania zamieszek na biednych przedmieściach Novu Kutnu. Płoną 
przewrócone samochody, tłum rzuca kamieniami w policję, nad asfaltem snują się obłoki 
gazu łzawiącego. Mężczyźni o twarzach zakrytych bandanami odrzucają jego pojemniki 
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z powrotem pod szpaler białych tarcz. Na tle cicho odtworzonej instrumentalnej wersji 
Ufaj sercu słychać głos lektora:

— Siedemnastego października tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego czwartego roku 
zamordowano Jana Kosu. Na wieść o tym w całej Polonegrii wybuchły zamieszki. Były o 
wiele poważniejsze niż te, które dwadzieścia lat wcześniej towarzyszyły uzyskaniu nie-
podległości.

Miks obrazów, pełnych zakłóceń typowych dla kaset VHS, ukazuje las dłoni dzierżą-
cych uniesione wysoko deski. Wielu ludzi trzyma nad głowami gazety ze zdjęciem Jana 
na pierwszej stronie.

— Śmierć młodego muzyka, już po pierwszych nagraniach obwołanego księciem afry-
kańskiego taśmo, stała się iskrą, która podpaliła kraj. Dobiegł końca kruchy rozejm mię-
dzy Polonegryjczykami. Wyszły na jaw mordy dokonywane przez policję. Okazało się, że 
kilku właścicieli ziemskich traktowało miejscowych tak, jakby epoka kolonialna nadal 
trwała. Zaczęto szeptać o powiązaniach członków rządu i parlamentu z polską finansjerą. 
Rozgorzały plemienne waśnie, podsycane przez sąsiednie kraje: Nigerię i Gabon. Oby-
dwa skorzystałyby na ewentualnym rozpadzie kraju. Przedterminowe wybory nie urato-
wały sytuacji. Polonegria pogrążyła się w chaosie.

Lektor milknie. Przerażające ujęcia bitych, polewanych wodą, szczutych psami de-
monstrantów uzupełnia fragment Mało. Na tle syntetycznego, funkowego, taśmotekowe-
go rytmu i zmysłowej linii basu, niemal żywcem wyjętej ze starych filmów astrofanta-
stycznych, słychać głęboki męski głos z silnym polonegryjskim akcentem: 

— Czemu się kulisz? Czemu się boisz?
— Mógłby już przestać, mógłby iść spać — odpowiada kobiecy chórek.
— Kończą się siły? Braknie ci woli?
— Mógłby już zabić, okrutny pan.
— Ruszaj się szybciej, co tak powoli!
— Łatwo tak mówić, jak się ma bat.
Linia basu wznosi się o oktawę wyżej. Potężnieje syntezatorowe tło.
— Biją tak samo, płacą za mało.
— Biją tak samo, płacą za mało.

***

Gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zbudowano prawie sto lat wcześniej. 
Skąpaną w słonecznym blasku fasadę zdobią płaskorzeźby Stacha Szykulskiego, łączące 
afrykańską i polską sztukę ludową. Efekt psują rusztowania zasłaniające część elewacji. 
Przed wejściem stoi kilka radiowozów. Po schodach wchodzi Tadke wraz z dwoma ele-
ganckimi mężczyznami w garniturach.

— Kamerzysta poczeka, pan też, tylko pracownicy ambasady — nakazuje strażnik 
przy wejściu.

Tadke nie lubi być filmowany, zwłaszcza gdy poddenerwowany drepcze w miejscu. 
Kamera dłuższą chwilę rejestruje poranny korek: tanie neptuny, terenowe wistule, rzadko 
sportowe sokoły lub auta z Teutonii, Lutecji, Winlandu. Kolorowy tłum na chodnikach, 
miejska kakofonia. 

Olek opuszcza gmach. Przeciera dłonią oczy, nerwowo się rozgląda. 
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— Mamy w ciągu doby opuścić Polonegrię — oznajmia zmęczonym głosem. — Ina-
czej zostaniemy deportowani.

— A kasety z kamery? — pyta głos zza kadru.
— Policjanci oddali, ale panowie z ambasady chcą je skopiować i przejrzeć. Mam na 

piśmie, że odeślą kasety do Gniezna. 

***

Olek siedzi w fotelu na tle regałów pełnych taśm. 
— Opowiesz, co się stało po aresztowaniu w Novu Kutnu?
— Kamerzystę i Tadke wypuścili prawie od razu, mnie wałkowali całą noc. Myśleli, 

że jesteśmy kolejną ekipą dziennikarzy szukających sensacji, filmujących slumsy, by, jak 
to ujęli policjanci, „psuć wizerunek Polonegrii”. Powiedziałem prawdę, ale to pogorszyło 
sytuację.

— Jak cię traktowali?
— Nie byli brutalni… No, może trochę krzyczeli. Najbardziej ciekawiła ich rola Bart-

ka w całej sprawie. Nad ranem jednemu z przesłuchujących, chyba ze zmęczenia, wym-
sknęło się, że mój znajomy pospiesznie opuścił na zawsze Polonegrię w październiku 
osiemdziesiątego czwartego.

— Jak przyjąłeś informację, że Bartek umarł podczas twojego pobytu w Novu Kutnu?
— Żałuję, że nie zdążyłem na pogrzeb. Nie zdołam opieprzyć go za wpuszczenie nas 

w maliny. — Olek uśmiecha się smutno. — Teraz już na pewno nie odpowie na pytania, 
które nie dają mi spać. — Milknie, stara się opanować emocje, patrzy za okno. — Tydzień 
po naszym powrocie z Afryki zadzwoniła ciotka znajomego. Sprzątała mieszkanie Bart-
ka. Nie miał żadnej rodziny, więc poprosiła, bym przyjechał do Leszna po resztę taśm. 

— Dużo ich było?
— Tylko dwa kartony. Większość kupiłem i dostałem wcześniej. 
Znów zapada cisza.
— Czy to były jakieś szczególne nagrania?
— Wspominałem wcześniej, że czasami dawał mi pozbawione pudełek, poplątane ta-

śmy. To była ich ostatnia porcja. Poprzednie zawierały muzyczne perełki. Wróciwszy z 
Leszna, natychmiast je przesłuchałem.

Olek podchodzi do stołu, włącza magnetofon. Najpierw szum, potem rzeczowy, mę-
ski głos:

— Siedemnasty dziesiąty tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty. Przesłuchanie podejrza-
nego Jana Kosu, oficer prowadzący Bartek Lampe.

— To głos Bartka, jestem pewny — wtrąca Olek.
Odgłos kroków, szuranie czymś drewnianym po betonie.
— Pobudka! — szydzi przesłuchujący. — Jak tam, panie Kosu?
Uderzenie, głuchy jęk.
— Nijuk.
Uderzenie, jęk. Odgłos odbezpieczanego pistoletu.
— Nie mam czasu na pierdolenie się z tobą… Jak mnie będziesz wpieniał, to ci wpakuję kulkę.
— Nic nie wium. Od duwna zujmuję się tylko graniem. Ile razy mum puwtarzać?
— Umowa była jasna. My finansujemy i rozwijamy twoją karierę, ty nam mówisz, co u 
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twoich kolegów z przedmieść. Wywiązaliśmy się, a ty? Za mało? Bez szału? Co to za piosenki w 
ogóle? Podburzasz ludzi! Wydaje ci się, że możesz nas kiwać?

— Skuńcz — parska pogardliwie Jan. — Nic mi nie mużesz zrubić. Jestum…
Huk wystrzału. Łomot ciała upadającego na podłogę.

konieC
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Śmierć Che Guevary
Lewis Shiner

Wywiad z Haydée Tamarą Bunker Bider przeprowadzony 7 stycznia 1988 roku dla argen-
tyńskiego dziennika „Clarín”. Przekład z języka hiszpańskiego.

jak to się stało, że przyjęłaś imię „tania”?
Kiedy zwerbowali mnie na misję w Boliwii, zapytałam, czy mogę wymyślić sobie wła-
sne nom de guerre. Wybrałam imię „Tania” w hołdzie dla Zoi Anatoljewny Kosmodiem-
janskiej, która używała go jako partyzantka w czasie wielkiej wojny ojczyźnianej. W 1941 
roku naziści poddali ją torturom i stracili w części Związku Radzieckiego okupowa-
nej przez Niemców.

Wtedy, na początku lat sześćdziesiątych, wszyscy byliśmy zakochani w Związku 
Radzieckim i w Mao, i może też trochę w śmierci. Myślę, że szczególnie o Che można 
by tak powiedzieć.

Co sprawiło, że zostałaś rewoluCjonistką?
To przyszło naturalnie. Moi rodzice są komunistami i z tego powodu musieli uciekać 
z hitlerowskich Niemiec. No i jeszcze dlatego, że moja mama jest Żydówką. W Buenos 
Aires zostali członkami tutejszej partii komunistycznej i czynnie wspierali partyzant-
kę. W 1952 roku, kiedy miałam 14 lat, przeprowadziliśmy się z powrotem do NRD, 
a ja wstąpiłam do młodzieżówki komunistycznej – FDJ, Wolnej Młodzieży Niemiec-
kiej – i potem zostałam przyjęta do Partii.

The Death of Che Guevara © 2009 by Lewis Shiner. Reprinted by kind permission of the author. 
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Dorastałam w poczuciu, że marksistowska wizja historii to naturalny porządek rzeczy. 
A potem dowiedziałam się, jak traktuje się biednych w krajach imperialistycznych, widy-
wałam to coraz częściej w czasie swoich podróży i tylko utrwaliło to we mnie wszystkie 
tamte idee, wzmocniło determinację, żeby coś zmienić.

Wyobraź sobie, jak bardzo byliśmy wszyscy podekscytowani rewolucją kubańską, 
kiedy w 1957 i 1958 powstańcy zaczęli odnosić pierwsze zwycięstwa. Są niecałe sto pięć-
dziesiąt kilometrów od granicy ze Stanami, przeciwstawiają się najpotężniejszemu cie-
miężycielowi na świecie i uchodzi im to na sucho.

Później, w 1960 roku w Berlinie, poznałam Che. Widać było, że znalazł w życiu cel, 
cały aż promieniał. Potem już niczego nie pragnęłam bardziej niż wyjazdu na Kubę. 
Wszystkie swoje listy podpisywałam hasłami rewolucji: Patria o muerte [ojczyzna albo 
śmierć] i Venceremos [zwyciężymy].

W maju 1961 moje marzenie się spełniło, pojechałam na Kubę. I to wystarczyło – 
Kuba stała się moim domem.

jakim Człowiekiem był ernesto „Che” guevara?
Magnetycznym. Wszyscy tak o nim mówią i wszyscy mają rację. Z jednej strony był niesa-
mowicie silny – miał w sobie żelazną wolę i był całkowicie oddany sprawie. Ale z drugiej 
strony, z powodu astmy, był słaby fizycznie. Ta siła i słabość nieustannie toczyły w nim 
zażartą walkę. Widać było w jego oczach, jak bardzo cierpi z tego powodu, i właśnie to 
uwrażliwiało go na cierpienie innych, zwłaszcza bezbronnych.

Dla wielkich tego świata nie był już taki miły.
Wszystko robił intensywnie. Podczas walki wpadał w prawdziwy szał, ale kiedy kogoś 

słuchał, to milczał, patrzył mu w oczy i był cały dla niego. To bardzo pociągało i mężczyzn, 
i kobiety. Ci, którzy byli z nim blisko, po prostu go uwielbiali.

mówi się, że mieliśCie ze sobą romans.
Słyszałam te historie. To bzdury, pełne nieścisłości. Ten, kto to wymyślił, najwyraźniej nie 
wiedział, o czym mówi.

ty i Che o mało Co nie zginęliśCie w boliwii.
Boliwia była błędem.

Che bezgranicznie wierzył w rozprzestrzenianie rewolucji kubańskiej na całą Amery-
kę. Kiedy tylko umocnili z Fidelem swoją władzę na Kubie, Che zaczął rozmowy z Fonsecą 
w Nikaragui i z Ramirezem na Dominikanie, i jeszcze z rebeliantami z Paragwaju i Haiti.

Ale na punkcie Boliwii miał prawdziwą obsesję. Marzył o niej od wielu lat, a to wszyst-
ko ze względu na położenie geograficzne. Patrzył na boliwijskie altiplano i myślał sobie, 
jak rewolucja mogłaby się stamtąd rozejść na wszystkie strony: na Brazylię, Peru, Chile, 
Paragwaj, a przede wszystkim na jego ojczystą Argentynę.

Problemy były od samego początku. Komunistyczna Partia Boliwii wolała postawić 
na strategię wyborczą i nie chciała nas wspierać. A CIA bez przerwy deptało nam po piętach.

Mnie powierzono misję w miastach. Przebywałam w Boliwii od listopada 1964 
i pod przykrywką etnolożki nawiązywałam kontakty w rządzie i na uniwersytetach. Che 
dotarł dwa lata później i zaczął działać na terenach wiejskich. Ale partyzantów spotykały 
kolejne niepowodzenia i w marcu 1967 wszystko zaczęło się sypać.
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Do La Paz przyjechało trzech compañeros i nie było komu zabrać ich do dżungli. No 
więc ja to zrobiłam, ale na miejscu miałam opóźnienie i w związku z tym moja przykryw-
ka była spalona. Dlatego zostałam z partyzantami. To było dla mnie bardzo ekscytujące: 
w końcu dostać do ręki karabin i brać udział w walkach. Na to właśnie czekałam przez 
całe swoje życie.

Potem w kwietniu, w czasie długiego marszu, ja i jeszcze jeden compañero zachorowa-
liśmy. Oboje dostaliśmy wysokiej gorączki i Che kazał nam zostać w tyle z drugą grupą. 
Mieliśmy się później znowu połączyć, ale okazało się to trudne – radia nigdy za dobrze 
nie działały, nowi rekruci dezerterowali, a chłopi ciągle nas zdradzali.

W sierpniu na przykład spotkaliśmy człowieka o imieniu Rojas, który dał nam jeść, 
ulokował w swoim domu i obiecał, że przeprowadzi nas następnego dnia przez rzekę. Ale 
było w nim coś, co mi się nie podobało, a im więcej pytań mu zadawaliśmy, tym bardziej 
wymijająco odpowiadał, aż w końcu przyznał się, że doniósł o nas armii, która przygoto-
wuje teraz zasadzkę. Gdybyśmy mu zaufali, na pewno wszystkich by nas wybili.

Następnego dnia spotkaliśmy się w końcu z grupą Che. My byliśmy jeszcze mocno 
wstrząśnięci tamtą sytuacją, a oni znajdowali się w równie fatalnym stanie. Che miał na-
pad astmy, wszyscy byli głodni, wyczerpani i podupadli na duchu.

Przez następne parę dni się spieraliśmy. Che chciał zostać. Nie przejmował się ryzy-
kiem, zależało mu tylko na tym, żeby dokończyć to, co zaczął. To była jedna z jego wad 
– potrafił być koszmarnie uparty. Powtarzaliśmy mu raz po raz, że naraża całą sprawę. 
Gdyby zginął w Boliwii, nie doszłoby do rewolucji w Argentynie, a walka o pozostałą 
część Ameryki Łacińskiej opóźniłaby się o całe lata, a może nawet dziesięciolecia.

W końcu stan jego zdrowia tak się pogorszył, że Che nie miał już siły się z nami kłócić. 
Przewieźliśmy go przez granicę do Argentyny, gdzie montoneros [wiejscy partyzanci] wy-
szli nam naprzeciw z lekami, jedzeniem, bronią i okazali ogromne wsparcie. Chyba wtedy 
zrozumiał, że podjęliśmy właściwą decyzję.

jak wyglądało spotkanie, które ty i Che odbyliśCie z perónem?
Wszystko działo się jak we śnie. Najpierw montoneros przemycili nas do Kordoby, stamtąd 
polecieliśmy do Meksyku, a potem do Hiszpanii. Podróżowaliśmy przez ponad 24 go-
dziny i mało spaliśmy. Che był w swoim przebraniu na „Ramóna Beniteza”: miał zgolone 
włosy nad czołem, po bokach zafarbowane na siwo, a na nosie okulary w grubych czar-
nych oprawkach. Ja byłam „Martą Iriarte” o blond włosach i ciemnych kocich okularach. 
Nawet rodzice by nas nie poznali.

Jeden ze współpracowników Peróna, Ramón Landajo, wprowadził nas do gabinetu. 
Byłam strasznie zdenerwowana. Nie muszę ci tego tłumaczyć, ty też jesteś Argentyńczy-
kiem, ale reszcie świata trudno jest chyba zrozumieć, jak wielką siłę przyciągania miał 
ten człowiek. Argentyńska biedota – ci jego descamisados [ludzie bez koszul] – kochała go 
bezgranicznie i ta miłość go napędzała. Kiedy jako dziecko mieszkałam w Buenos Aires, 
za każdym razem, gdy zdarzał się piękny wiosenny dzień, jedna z moich koleżanek mó-
wiła „¡Qué día peronista!”. Tak, jakby Juan Perón przygotował tę pogodę specjalnie dla niej.

Ale musisz też wiedzieć, że moi rodzice uważali go za faszystę. Opowiadali, jak to 
wzorował swoją filozofię polityczną na poglądach Mussoliniego i że nigdy nie odciął się 
tak naprawdę od armii. Po części mieli pewnie rację, ale skoro tak, to dlaczego armia tak 
bardzo go nienawidziła i obawiała się go do tego stopnia, że zdelegalizowano jego partię 
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polityczną, a przez większość czasu, który spędził na wygnaniu, ryzykowne było samo 
wypowiadanie jego imienia publicznie?

Chcę przez to powiedzieć, że nie przyszłam na to spotkanie jako wielbicielka Peróna. 
Ale zarówno mnie, jak i Che, podobało się, że zawsze odrzucał układy z jankeskimi impe-
rialistami. Dopiero po tym, jak w 1955 armia zmusiła go do opuszczenia kraju, północno-
amerykańskie korporacje zaczęły wypompowywać z nas pieniądze. „Prywatyzacja” – tak 
się mówi po angielsku na grabież.

Perón był już wtedy starszym człowiekiem, miał 72 lata, a czas nie obszedł się z nim 
łaskawie. Nadal był potężnym mężczyzną, ale siły już go opuszczały. Kiedy weszliśmy do 
pokoju, wstał i widać było, że już to wymaga od niego wysiłku.

Był w stosunku do nas bardzo serdeczny, pełen szacunku, bardzo uprzejmy. Napili-
śmy się razem kawy, wymieniliśmy grzeczności. Pytał, jak nam minął lot, rozmawialiśmy 
o pogodzie w Madrycie, Che podarował mu pudełko cygar „Montecristo”. Ale mimo to 
dało się wyczuć pewne napięcie. Podobnie jak wielu innych ludzi, Perón darzył komu-
nizm nienawiścią wykraczającą poza zdrowy rozsądek, tak jakby był to jakiś rodzaj za-
raźliwego nowotworu.

To on wykonał pierwszy ruch.
— Wiecie — powiedział. — Nie do końca mi się podoba to, co zamierzacie zrobić 

w Argentynie. Mam do was wiele pytań.
— Właśnie po to tu jesteśmy — odparł Che. — Mamy nadzieję, że uda nam się odpo-

wiedzieć na wszystkie twoje pytania i wyjechać z twoim błogosławieństwem i poparciem.
— Nawet jeśli wygracie tę swoją rewolucję, to co wtedy?
— W pierwszej kolejności — zaczął Che — trzeba będzie naprawić szkody, jakie wy-

rządził Onganía w 1966. Wypędzimy wszystkie imperialistyczne korporacje, zaczniemy 
od firm naftowych. Przeprowadzimy nacjonalizację przemysłów, które zlicytowało woj-
sko. Stworzymy miejsca pracy dla descamisados. Całkowicie uniezależnimy Argentynę od 
Stanów Zjednoczonych. To wszystko są przecież zmiany, które sam byś przeprowadził, 
prawda?

I w ten sposób Che wciągnął go do rozmowy, skłonił Peróna do opowiedzenia o jego 
własnych marzeniach dotyczących Argentyny. Aż miło było słuchać. Potem poruszyli te-
mat reformy rolnej i Perón zapytał:

— A co z właścicielami ziemskimi? Co z wiejskimi estancias? Zamierzacie skonfisko-
wać całą tę ziemię na rzecz państwa?

— Pozwól, że coś ci powiem — odparł Che. — Na Kubie zostawiliśmy małych rol-
ników w spokoju. Nie mówiliśmy o tym głośno, ale taka jest prawda. Rozbiliśmy tylko 
wielkie plantacje, począwszy od tych, które znajdowały się w rękach obcokrajowców, 
na przykład korporacji United Fruit. Tutaj znowu nasze cele nie różnią się od ambicji 
lewicowych peronistas, którzy działają w twoim imieniu.

Potem rozmawialiśmy o życiu wśród montoneros i o tym, co słychać u compañeros, któ-
rzy byli znajomymi Peróna. Naprawdę nieźle nam szło, aż wreszcie – bo wiedzieliśmy, 
że musi to kiedyś nastąpić – zapytał:

— A co z rozstrzeliwaniami?
Nawet Fidela niepokoiło, jak wielu ludzi Che skazuje na śmierć, począwszy od wyda-

rzeń w Sierra Maestra aż do procesów i masowych egzekucji porewolucyjnych. Ale Che 
był nieustępliwy.
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— Byłem w Gwatemali w 1954, kiedy rząd Arbenza został obalony przez United Fruit 
i CIA. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby Arbenz był na tyle silny, żeby usunąć swoich 
zdeklarowanych wrogów, ludzi, którzy bez przerwy knuli przeciwko niemu, którzy go 
zdradzili i próbowali zamordować. Jak ci się wydaje, dlaczego kubańska rewolucja prze-
trwała, podczas gdy wszystkie inne rządy ludowe w Ameryce zostały obalone przez Stany 
Zjednoczone? Trzeba ich pozabijać, zanim oni zabiją nas.

Perón potrząsnął głową.
— Chciałbyś, żeby Argentyna spłynęła krwią.
Widziałam, że Che zaczyna się nakręcać, ale nie miałam pojęcia, jak go powstrzymać.
— Argentyna już teraz spływa krwią — odparował. — Tak samo jak Gwatemala, Ni-

karagua i Salwador. Wszystkie spływają krwią ubogich. Krwią niewinnych, porywanych 
i torturowanych przez szwadrony śmierci finansowane z jankeskich dolarów. Właśnie to 
Arbenz podarował Gwatemali, kiedy odszedł. Takie są skutki tchórzostwa.

Posunął się za daleko. Widziałam, jak twarz Peróna tężeje. Bo on w 1955 zrobił prze-
cież to samo: wolał odejść niż pogrążyć Argentynę w wojnie domowej.

— Jesteś bardzo bezwzględnym młodym człowiekiem — powiedział. — Mam nadzie-
ję, że z wiekiem nabierzesz więcej współczucia.

I to był koniec. Perón oznajmił, że ma dużo pracy, i Landajo odwiózł nas do hotelu.
Che był potem zły na siebie, że dał się ponieść, i na mnie, że go nie powstrzymałam, 

a ja byłam zła na niego, że obarcza mnie winą za własne błędy. To była długa, mało przy-
jemna noc. Che uparł się oczywiście, żebyśmy zamieszkali w tanim hotelu, więc w łóż-
kach – jakby wszystkiego innego było mało – gnieździły się pchły.

Możesz sobie wyobrazić nasze zdumienie, kiedy następnego ranka, w połowie śniada-
nia, przyjechał znowu Landajo i powiedział, że Perón chce się z nami ponownie zobaczyć.

— Tym razem ty gadasz — powiedział do mnie Che, kiedy wsiadaliśmy do samocho-
du. — Ja będę siedział cicho.

Ale okazało się, że nie musieliśmy zbyt dużo mówić. Perón też najwyraźniej miał 
kiepską noc. Wyglądał na bardzo osłabionego.

— Nie zostało mi już zbyt wiele czasu. — To były praktycznie jego pierwsze słowa. — 
Chcę wrócić do domu.

— Jedź z nami — powiedziałam. — Jeśli chcesz, znajdziemy dla ciebie stanowisko 
w radzie ministrów, chociaż dla mężczyzny twojej postury wydaje się to uwłaczające. 
Moglibyśmy zrobić z ciebie bohatera rewolucji, dać ci sporą pensję i oczywiście zostałbyś 
jednym z naszych zaufanych doradców, pełnoprawnym członkiem rządu.

— Nie widzę siebie w komunistycznym rządzie — odpowiedział.
— Nie musimy używać słowa „komunistyczny” — odparłam. Widziałam, jak Che wal-

czy ze sobą, żeby mi nie przerwać, żałuje, że pozwolił mi w ogóle mówić. — Nazwiemy 
się „rządem socjalistycznym”.

I tak to dalej wyglądało. Krok po kroku wypracowywaliśmy kompromis, na który 
Perón byłby w stanie pójść.

jak argentyna zareagowała na tę wiadomość?
Ludzie byli zachwyceni. Che i Perón razem? Jedyne, czego jeszcze brakowało, to żeby 
sprowadzić zza grobu Evitę. Wszyscy chcieli się do nas przyłączyć – babcie, małe dzieci, 
sklepikarze z klasy średniej.
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Przez trzy miesiące rośliśmy w siłę i schodziliśmy powoli z gór. Ze strony rządu na-
potkaliśmy niewiele oporu – jego członkowie wiedzieli już chyba, że są na przegranej 
pozycji. 19 marca 1968 roku, kiedy pierwsze liście zaczęły spadać z drzew, wkroczyliśmy 
do Buenos Aires i wzięliśmy Casę Rosadę bez jednego wystrzału. Następnego dnia Perón 
przyleciał z Madrytu.

strzały padły jednak później.
Odbyły się egzekucje. Wojsko argentyńskie nabrało zwyczaju obalania rządu co parę lat. 
To nie był dobry zwyczaj, więc Che postanowił go wyplenić.

jaką rolę odgrywał perón w nowym rządzie?
Szczerze mówiąc, niewielką. Ale przekonał Che do zorganizowania wyborów, chociaż 
Che wcale nie był do tego skory. I zaproponował, żebyśmy wystawili Johna Williama Co-
oke’a na prezydenta, co było w sumie genialnym posunięciem. Cooke urodził się w Ar-
gentynie i był przedstawicielem Peróna wybranym przez niego osobiście na czas wygna-
nia, ale od 1960 przebywał na Kubie i był bliskim współpracownikiem zarówno Che, jak 
i Fidela. Okazał się idealnym połączeniem socjalizmu z peronizmem.

Zaskoczyło nas, jak konserwatywny stał się na starość Perón. Bał się, że pod rządami 
Che ucierpią przedsiębiorstwa, bał się, że zaatakują nas Stany Zjednoczone…

Całkiem słusznie, jak się potem okazało.
To prawda, ale nie był to jeszcze powód, żeby im ulegać. Utrzymanie Peróna po naszej 
stronie wymagało od nas naprawdę dużo pracy. Gdyby pożył dłużej, stworzyłby pewnie 
własną frakcję i rozpoczął długą, zawziętą walkę o władzę. Nie chcę wyjść na bezduszną, 
ale dobrze się stało, że po powrocie do domu żył jeszcze tylko rok.

jak się Czułaś wtedy, w lipCu, kiedy stany zjednoCzone rozpoCzęły inwazję?
Przeżyliśmy już jeden atak Stanów Zjednoczonych na Kubie, więc się nie przestraszyli-
śmy. A inwazja na La Platę była jeszcze bardziej żałosna niż tamta klęska w Zatoce Świń.

Stany były właśnie w środku ofensywy Tet i wysyłały już swoich młodych ludzi do 
Wietnamu tak szybko, jak tylko były w stanie ich zwerbować, więc nie miały żadnego 
wojska do dyspozycji. Skończyło się na kilkuset najemnikach od Tachito Somozy z Nika-
ragui i od Stroessnera z Paragwaju – czyli na zbieraninie słabo wyszkolonych wyrzutków, 
którzy siebie nawzajem nienawidzili bardziej niż nas. Wiesz, armia amerykańska spie-
szyła się trochę, bo to był rok wyborów, a Eugene McCarthy wystąpił z poparciem dla 
rewolucji. Chcieli wykluczyć go z gry dzięki szybkiemu zwycięstwu.

Ale nie docenili nas. Ludzie z CIA wiedzieli, że Che rozwiązał armię i rozstrzelał naj-
wyższych generałów. Nie rozumieli chyba, że stworzył też milicję obywatelską, taką jaką 
mieliśmy wcześniej na Kubie, składającą się z setki tysięcy uzbrojonych mężczyzn i ko-
biet, którzy byli całkowicie lojalni wobec Che i Peróna i gorąco nienawidzili Stanów Zjed-
noczonych.

Poza tym, choć może zabrzmi to śmiesznie, wydaje mi się, że amerykańscy oficerowie, 
którzy dowodzili tą operacją, nie zdawali sobie do końca sprawy, że w lipcu w Buenos 
Aires robi się bardzo, ale to bardzo zimno.
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Ostatecznie ten atak przyniósł nam dużo dobrego, bo kiedy zakończył się klęską, Mc-
Carthy został wybrany. A to położyło kres imperialistycznej inwazji na Wietnam i przez 
całe lata trzymało Stany właściwie z dala od Ameryki Łacińskiej.

właśCiwie?
No wiesz, CIA ukrywało swoje działania przed McCarthym, ale dalej na wszystkie moż-
liwe sposoby zbierało pieniądze dla swoich ulubionych dyktatorów – sprzedawali narko-
tyki i broń, starali się o dofinansowania ze strony imperialistycznych korporacji, takich 
jak Ford, Bank of America, ITT.

jaką rolę pełniłaś po zakońCzeniu rewoluCji?
Spodobała mi się walka. W 1969 sytuacja w kraju była już stabilna, więc na kolejny cel 
wybraliśmy Paragwaj. Stroessner był jednym z najgorszych dyktatorów w Ameryce Połu-
dniowej i miał na koncie długą listę wykroczeń przeciwko prawom człowieka: porwania, 
tortury, morderstwa, korupcję i tak dalej. Był też oczywiście jednym z ulubieńców Stanów 
Zjednoczonych. Poza tym chcieliśmy mu się trochę odpłacić za to, że nasłał na nas swo-
ich żołnierzy.

To były dla mnie szczęśliwe dni. Dane mi było zobaczyć pierwszą iskierkę nadziei 
na twarzy wieśniaka, który przez całe swoje dotychczasowe życie był uciskany. Widzia-
łam jego dumę i wdzięczność, kiedy wkładałam mu do rąk broń i nagle wolność stawała 
się dla niego czymś realnym i osiągalnym.

Obalenie Stroessnera zajęło nam dwa lata i w tym czasie zupełnie zmieniła się rów-
nowaga sił. Allende wygrał wolne wybory w Chile i nagle w Ameryce istniały już cztery 
państwa socjalistyczne.

To zabawne, bo wcześniej Stany Zjednoczone straszyły świat tak zwaną teorią domi-
na: twierdziły, że jeśli pozwolą, żeby w Wietnamie zapanował komunizm, to pozostałe 
kraje południowo-wschodniej Azji zaczną padać jeden za drugim. Lewica kpiła bezlito-
śnie z tej koncepcji, a jednak u nas właśnie tak się stało. Ledwo skończyliśmy świętować 
w Paragwaju, a już sandiniści zwyciężyli w Nikaragui.

Szczerze mówiąc, trochę mi się miesza, co było później. Czy następny był Duarte 
w Salwadorze, czy raczej Bandera Roja w Peru? Potem wreszcie Boliwia i Gwatemala.

gdzie byłaś, kiedy mCCarthy został zamordowany?
To było w grudniu 1972, zaraz po tym, jak został wybrany na drugą kadencję. Byłam aku-
rat w Chiapas, w Meksyku. Podobnie jak w trakcie wielu innych prowadzonych przez nas 
kampanii, wszystkie pieniądze wydaliśmy na broń i zostaliśmy ze starym radiem, które 
nigdy nie działało jak trzeba. Siedzieliśmy w dżungli i próbowaliśmy zdobyć jakieś infor-
macje na temat tego, co się działo w Stanach, ale jedyne, co udawało nam się usłyszeć, to 
jakieś strzępki i urywki, a potem wszystko ginęło w szumie. Meksykańscy żołnierze byli 
przerażeni, kiedy się dowiedzieli, że w USA został wprowadzony stan wojenny, a wojsko 
przejęło kontrolę nad Białym Domem. Myśleli, że to już koniec.

Ale okazało się, że dla nas nie było to wcale takie złe. Stany musiały sprowadzić 
wszystkich swoich żołnierzy do domu, żeby opanować zamieszki, a kiedy wyszło na jaw, 
że to CIA zastrzeliło McCarthy’ego, naprawdę mieli pełne ręce roboty. Poza tym odnie-
śliśmy w pewnym sensie zwycięstwo ideowe. Stany były zmuszone przyznać to, co my 
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wiedzieliśmy od zawsze: że czysty wolnorynkowy kapitalizm nie współgra z demokracją. 
W chicagowskiej szkole ekonomii bardzo brakowało dyktatora i teraz Stany znalazły go 
sobie w generale Westmorelandzie.

A mieszkańcy Ameryki Łacińskiej mieli już dość dyktatorów. Dzięki temu wielu 
z nich przeszło na naszą stronę.

jak zareagowałaś na powstanie muru południowego?
Cała ironia tej sytuacji polegała oczywiście na tym, że w tym samym roku, w 1975, upadł 
wreszcie Mur Berliński. Poleciałam do domu, żeby uczestniczyć w tych wydarzeniach, 
i udało mi się być razem z rodzicami w tłumie, który witał Berlin Zachodni i całe Niemcy 
Zachodnie w bloku wschodnim. Wszyscy wznosili świece i śpiewali Międzynarodówkę, 
chór za chórem, w jednym języku za drugim: po rosyjsku, niemiecku, francusku, hisz-
pańsku. Dorośli mężczyźni szlochali. Matki przykazywały dzieciom, które nie potrafiły 
jeszcze czytać, żeby na zawsze zapamiętały ten dzień.

Tymczasem Westmoreland wykorzystał więzionych przez siebie dysydentów do zbu-
dowania własnego muru, tego trzymetrowego okropieństwa wzdłuż granicy z Meksy-
kiem. Stany nigdy tego oficjalnie nie przyznały, ale ponad dziesięć tysięcy spośród tam-
tych młodych ludzi uciekło do Meksyku w trakcie budowy i wielu z nich dołączyło do 
armii powstańczej. Nie wiem, ilu oprócz tego zginęło ani ilu zabito później, kiedy próbo-
wali przedostać się przez Mur do Meksyku.

Pytałeś wcześniej, dlaczego zostałam rewolucjonistką. Moją odpowiedzią mogłoby 
być tak naprawdę jedno słowo: sprawiedliwość. I muszę przyznać, że doznałam głębokie-
go poczucia sprawiedliwości, kiedy Stany Zjednoczone zostały zredukowane do kolejne-
go kraju trzeciego świata, miażdżonego własnym zamachem stanu.

kiedy po raz pierwszy spotkałaś kobietę, która sama siebie nazywa agoChar kaur?
Ach, czyli doszliśmy już do Véronique.

Poznałam ją wtedy, kiedy poznał ją Che. We wrześniu 1979 roku, czyli wczesną wio-
sną w Buenos Aires.

Może spróbuję wyjaśnić ci najpierw okoliczności. Spełniło się nasze marzenie. Każde 
państwo w Ameryce Łacińskiej miało rząd albo socjalistyczny, albo przynajmniej lewi-
cowy. Nawet w Kanadzie u władzy była Partia Pracy i jedynym powodem, dla którego 
Kanadyjczycy zamknęli granicę, było to, że po prostu nie dawali sobie rady z napływem 
imigrantów ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie mieli ani wykształcenia, ani pieniędzy. 
Ale po cichu mówi się, że krążyły wtedy dowcipy na temat zbudowania ich własnego 
Muru, żeby, cytuję, „dokończyć to, co zaczął Westmoreland”, koniec cytatu.

Byliśmy całkowicie niezależni od jankeskich imperialistów. Biedny lud Ameryki – 
z wyjątkiem mieszkańców Stanów Zjednoczonych – był w lepszej sytuacji niż kiedy-
kolwiek. Nadal mieliśmy dużo do zrobienia, ale zaczęliśmy już budować szkoły, fabryki, 
szpitale i tamy, kształciliśmy dzieci i szkoliliśmy dorosłych. Ludzie, którzy nigdy dotąd 
nic nie posiadali, mieli teraz przynajmniej niewielki kawałek ziemi i widoki na przy-
szłość.

Jednocześnie sytuacja wymagała od nas ciągłej, ale to ciągłej czujności. Na każdą setkę 
descamisados, którzy wielbili Che, znajdował się jeden zgorzkniały były kierownik banku 
albo właściciel estancii, który nienawidził go z desperacką, samobójczą wręcz zaciekło-
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ścią. Z powodu istnienia milicji wszędzie było pełno broni. Chodzenie po ulicach nie było 
bezpieczne ani dla Che, ani nawet dla mnie.

Che był towarzyskim, kontaktowym człowiekiem i życie w takiej izolacji go wykań-
czało. Na Kubie w każdą niedzielę rano dołączał do ochotniczych drużyn robotniczych 
i pracował razem z ludem – ścinał trzcinę cukrową, ładował ją na ciężarówki.

Dla mnie też było to trudne. Uwielbiam muzykę i taniec, a zwłaszcza argentyńskie 
tańce ludowe: zambę i chacarerę. Tańczy się je na placu na Ferii de Mataderos razem z dzie-
siątkami innych par na oczach setek klaszczących ludzi. W zamkniętych murach Casa 
Rosada to już nie to samo.

Więc od czasu do czasu przebieraliśmy się i wychodziliśmy na ulice z jednym czy 
dwoma ludźmi dla ochrony. Tak, to było niebezpieczne, ale gdybyśmy tego nie robili, 
nasze życie byłoby już właściwie nic niewarte.

To była niedziela, poszliśmy na Plaza Dorrego w starej dzielnicy San Telmo. Na pew-
no kojarzysz tamtejszy pchli targ, sprzedawców na ulicach, orquestas przygrywające tan-
cerzom tango, kukiełki, malarzy, mimów i tysiące ludzi, którzy świetnie się bawią, zarów-
no mieszkańców, jak i turystów.

Właśnie tam, przy Calle Defensa, przed zardzewiałą stalową wystawą sklepową sie-
działa ta niby bezdomna dziewczyna w turbanie i grała na stalowej misce. Wyglądała, 
jakby była nie z tej ziemi: blada, ubrana cała na biało, o pięknej, eterycznej twarzy i w nie-
samowicie długim szalu. Miska miała wgłębienia jak blaszany bęben; gdy dziewczyna 
uderzała w nią palcami, wydobywała dźwięki różnych wysokości – jednocześnie śpiewa-
jąc w języku, którego nie znałam. Kilkunastu ludzi siedziało ze skrzyżowanymi nogami 
na bruku i przyglądało się jej. Muzyka płynęła cicho i zdawała się tworzyć wokół niej jakiś 
bezgłośny krąg. Każdy dźwięk, jaki z siebie wydawała, był dobrze słyszalny ponad odgło-
sami tłumu, bandoneonów i handlarzy.

Nie zwracała uwagi na nikogo z nas. Śpiewała i grała jeszcze przez pięć minut, a po-
tem odstawiła miskę na bok, ułożyła pod ścianą poduszkę, na której wcześniej siedziała, 
i stanęła na głowie przodem do ulicy.

Che był zafascynowany. Kucnął koło niej i próbował z nią porozmawiać. Bardzo szyb-
ko zorientował się, że dziewczyna nie mówi za dobrze po hiszpańsku, więc przeszedł 
na francuski.

— W jakim języku śpiewałaś? — zapytał ją.
— W gurmukhi.
— Gurmukhi? Co to za język? Sama go wymyśliłaś?
— To język z Indii.
— A twój instrument? Też jest z Indii?
— Ze Szwajcarii.
Wydawała się świadoma, jakie to absurdalne, że Che kuca na ulicy i rozmawia z ko-

bietą odwróconą do góry nogami, ale w ogóle jej to nie obchodziło – tak, jakby nie miała 
w tej chwili nic lepszego do roboty. Co do mnie, jak możesz sobie wyobrazić, czułam się 
potwornie zażenowana. Ciężko jest stać z boku i patrzeć, jak podziwiany przez ciebie 
mężczyzna wygłupia się z powodu kobiety. Takie rzeczy lepiej robić na osobności.

— Gdzie się tak nauczyłaś stać na głowie?
— Yogi Bhajan mnie nauczył.
— Kto to jest?
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— Mój nauczyciel.
Che nie zamierzał się tak łatwo poddać.
— Jak masz na imię? — zapytał.
— Agochar.
— Naprawdę tak cię nazwano?
— Takiego imienia używam.
— A ty nie zapytasz o moje?
— Wiem, kim jesteś.
Te słowa natychmiast zwróciły moją uwagę.
— Niemożliwe, żebyś wiedziała, kim jestem — odparł Che.
— Mam się do ciebie zwracać Ernesto? — spytała dziewczyna. — Czy może raczej…
— Nie — przerwał ostro.
Obaj nasi ludzie i ja jednocześnie sięgnęliśmy pod kurtki.
— Skąd to wiesz? — spytał ją Che.
— Cuchniesz śmiercią. — Ani na chwilę nie przestała się uśmiechać.
Che udał, że wącha się pod pachą.
— Noszę tę koszulę dopiero od tygodnia.
— To nie twoje ubrania cuchną. Ani nawet nie twoje ciało.
— To co w takim razie?
Nie odpowiedziała, po prostu odpłynęła. Wyraz jej twarzy prawie się nie zmienił, jej cia-

ło ani trochę się nie poruszyło, ale ona przestała zwracać na niego uwagę, weszła w siebie.
Che nie był przyzwyczajony do bycia ignorowanym przez kobiety.
— Jeśli wiesz, kim jestem, to chodź z nami na kolację. Możesz zabrać swoją poduszkę 

i swój… instrument.
— Ramón — odezwałam się. Che zawsze używał tego imienia podczas naszych wycie-

czek. — Nie bądź niemądry.
Spojrzał na mnie, jakby chciał mnie odepchnąć.
— Powiedz mi, jak mogę cię znaleźć — zwrócił się do dziewczyny. — Masz jakiś ad-

res? Numer telefonu?
Odpowiedziała dopiero po dłuższej chwili, jakby z oddali.
— Sama cię znajdę.
— Tak? Kiedy?
Ale ona najwyraźniej nie zamierzała już nic więcej powiedzieć. Chwyciłam go za ramię.
— Ramón, chodź. Już. Narażasz nas wszystkich na niebezpieczeństwo.
Pozwolił mi się odciągnąć, ale widać było, że jest kompletnie zauroczony. Przez cały 

wieczór nie mówił właściwie o niczym innym.
W tamtym czasie nadal był mężem Aleidy. Nie układało im się najlepiej. Aleidzie nie 

podobało się w Buenos Aires, tęskniła za Kubą. Zajęła się wychowywaniem dzieci i usunę-
ła się z życia publicznego. A Che, no cóż, Che zawsze potrzebował dużo uwagi.

Kazał swojemu szefowi ochrony znaleźć tę Agochar. Nie wtrącałam się, bo sama by-
łam ciekawa. Chciałam się dowiedzieć, czy stanowi dla nas jakieś zagrożenie, czy dla ko-
goś pracuje.

Moi prywatni informatorzy odkryli, że jest Francuzką, że naprawdę nazywa się Véro-
nique Jarry i że w latach 1970–1976 mieszkała w Stanach, gdzie uczyła się u tego całego 
Yogi Bhajana. Jakoś w tym czasie przeszła też na sikhizm. Potem mieszkała w Indiach, 
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Nepalu, Rodezji i Meksyku i utrzymywała się podobno z nauczania jogi. W Argentynie 
przebywała dopiero od kilku dni. Uznałam, że prawdopodobnie jest wariatką, ale nie-
szkodliwą.

Ludzie Che szukali jej przez cztery dni, a piątego, kiedy Che zaczął popadać w coraz 
większą obsesję, przyszła nagle nie wiadomo skąd do Casy Rosady i zapytała o niego.

Pouczyłam ludzi z dołu, żeby wezwali mnie, gdyby pojawiła się kobieta pasująca do jej 
opisu. Niestety, oni bardziej bali się Che niż mnie, więc najpierw wezwali jego. Odrzucił 
moją radę, żeby ją aresztować, pobrać odciski palców i przesłuchiwać, póki nie dowiemy 
się dokładnie, kim jest i czego chce. Zamiast tego Che zabrał ją do swojego gabinetu i za-
ryglował drzwi.

Nie mogłam nic zrobić. Postawiłam kilkunastu uzbrojonych strażników pod gabine-
tem i powiedziałam, że mają wyważyć drzwi, jeśli tylko usłyszą coś, co im się nie spodoba.

Tak to się zaczęło.

w jaki sposób agoChar zmieniła Che?
Złamała go. Całkowicie go zniszczyła.

niektórzy nazywali ją rasputinem w spódniCy.
To nie tak. Che zawsze pozostawał pod dużym wpływem kobiet. Na tym polegał po części 
jego urok. Kiedy dorastał, matkę darzył bezgranicznym uwielbieniem, a ojca ignorował. 
Potem przeżył ten nieszczęśliwy romans, po którym wyruszył w podróż po Ameryce Po-
łudniowej i Środkowej. Marksistą został tak naprawdę dopiero, kiedy Hilda [jego pierw-
sza żona] nawróciła go w Meksyku na tę ideologię. A każdy jezuita ci powie, że nie ma 
drugiego tak zagorzałego i pozbawionego tolerancji wyznawcy jak neofita.

Kiedy pojawiła się Agochar, był już gotowy na kolejną zmianę.
Nie chodziło tylko o seks, to akurat mógł mieć, kiedy tylko chciał. Po prostu lubił 

silne kobiety, a ona właśnie taka była. Znała różne systemy magiczne i religijne, historię, 
bieżące wydarzenia – no i było jeszcze to wszystko, co potrafiła zrobić ze swoim ciałem. 
Wydaje mi się, że Che postrzegał to jej zwijanie się w precla jako wyraz silnej woli.

Che nauCzył się od niej jogi?
Nigdy nie był w tym dobry, ale próbował. Twierdził, że pomaga mu na astmę.

a ty sama rozmawiałaś kiedyś z agoChar?
Tak, kilka razy. To było nie do uniknięcia.

Ale pamiętam, że na początku usiłowała jeszcze zdobyć moje względy. Che ulokował 
ją w mieszkaniu z dużym dziedzińcem i zaczęła uprawiać tam warzywa w wielkich do-
nicach z czerwonej gliny. Zaprosiła mnie raz na herbatę, usiadłyśmy na zewnątrz i roz-
mawiałyśmy po francusku między tymi wszystkimi roślinami podwiązanymi do palików 
i przykrytymi siatką dla zabezpieczenia przed ptakami.

— Pewnie masz do mnie wiele pytań — zaczęła.
Zapytałam ją, dlaczego przyjechała do Argentyny.
— Nadszedł dla mnie czas na opuszczenie Meksyku — odpowiedziała. — A kiedy zo-

baczyłam plakat z Che, wiedziałam, że powinnam przyjechać właśnie tutaj. Wiedziałam, 
że mnie potrzebuje.
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— Ciebie?
— Ma w sobie bardzo wiele energii, więcej niż ktokolwiek, kogo dotąd poznałam. 

Ale to oczywiste, że ta energia nie przepływa w prawidłowy sposób. Z jakiegoś powodu 
– może w dzieciństwie za dużo się przemieszczał albo miał kłopoty z ojcem – ma mocno 
zablokowaną pierwszą czakrę. Wiesz, co to są czakry?

Powiedziałam jej, że wiem, bo nie chciałam słuchać, jak mi to tłumaczy.
— W takim razie — ciągnęła — wiesz też, że jest przez to pozbawiony korzeni i bar-

dzo skostniały.
— Pewne skostnienie nie jest taką złą cechą u żołnierza — odparłam.
— Mógłby być kimś o wiele więcej. Mógłby zmienić świat.
— On już zmienił świat — odrzekłam.
— Nie chodzi mi o te stare sposoby. On mógłby zmienić świat tak, jak zrobił to Ghan-

di. Całe to zabijanie, wszystkie te egzekucje, czy rozumiesz, dlaczego musiał to robić?
— Oczywiście. Żeby zapobiec kontrrewolucji.
— Nie chodzi mi o to, jak się usprawiedliwiał. Chodzi mi o rzeczywisty, psychologicz-

ny powód. Za każdym razem, kiedy zabija człowieka, który zdradził sprawę albo który 
za słabo w nią wierzy, próbuje zabić swoje własne wątpliwości. Słabość, którą widzi w so-
bie. Potrzebuje mnie, żebym nauczyła go wypatrywać tych wątpliwości i słabości i wsłu-
chiwać się w nie. Jego siłą jest słabość, a jego słabością – siła.

Wtedy zrozumiałam, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia, że nie jesteśmy nawet 
w stanie ze sobą rozmawiać.

Czy agoChar wpłynęła w jakiś sposób na politykę wewnętrzną?
Tak, oczywiście, że tak. Albo raczej wpłynęła na Che, a on zaczął rozmontowywać rewo-
lucję, kawałek po kawałku.

Zaczęło się od Boliwii. Nie było szans, żeby wszystkie te oddzielne narody socjali-
styczne żyły ściśnięte obok siebie bez jakichkolwiek przepychanek. Boliwia próbowała 
„skorygować” granicę z nami – na swoją korzyść oczywiście. A Che chciał się zwyczaj-
nie poddać.

— Skoro wszyscy ludzie są braćmi, to co za różnica? — pytał.
To było na samym początku 1980 roku, w środku upalnego lata. Che otwarcie żył 

z Agochar, chociaż nie rozwiódł się z Aleidą. Nie próbował nawet ukryć zmiany, jaka 
w nim zaszła. I oto Che, który nigdy nie włożył na siebie nic innego niż mundur woj-
skowy, nawet kiedy poleciał na konferencję OPA, nawet kiedy spotykał się z Przewodni-
czącym Mao, teraz występował w telewizji w niebieskich dżinsach i wznosił dwa palce 
na znak pokoju. Albo przychodził na posiedzenie rządu w dresie i siadał ze skrzyżowany-
mi nogami na podłodze.

Wtedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, że Agochar miała rację. Che od zawsze miał 
w sobie mnóstwo pytań i wątpliwości. Ale dopóki ona się nie pojawiła, trzymał je w ry-
zach dzięki żelaznej woli. Był bardzo dziecinny i, jak wiele dzieci, uwielbiał szokować 
innych. Komunizm był jednym ze sposobów na zszokowanie dorosłych tego świata, bo-
gatych jankeskich imperialistów. Ale teraz komunizm przestał być taki znowu szokujący, 
więc Che znalazł sobie nowy sposób na wytrącanie ludzi z równowagi, nawet tych, którzy 
byli najbliżej niego.
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Nie zrozum mnie źle. Inne rzeczy się w nim nie zmieniły. Nigdy nie wyzbył się współ-
czucia dla biednych i bezradnych. Ale tak, jak powiedziała Agochar, współczucie może 
być zarówno siłą, jak i słabością.

I właśnie słabością okazało się w przypadku Boliwii. Spieraliśmy się o tę sytuację 
do późna w nocy i zanim zdążyliśmy dojść do jakiegokolwiek porozumienia, było już 
po wszystkim, Boliwijczykom wszystko uszło na sucho.

Potem Che zaczął się upierać na amnestię dla byłych członków argentyńskich sił 
zbrojnych, którzy nadal siedzieli w więzieniu. Pomyśl tylko, Che, król rozstrzeliwań. 
Sprzeciwiłam się oczywiście, ale on za moimi plecami ogłosił to na konferencji prasowej. 
Byliśmy zmuszeni albo się podporządkować, albo przyznać, że Che wprowadził rozłam 
w rządzie.

Człowiek, który wcześniej opowiadał wszystkim dookoła o Marksie i Leninie, teraz 
mówił tylko o Ghandim i Martinie Lutherze Kingu.

— Gdzie jest teraz Ghandi? — spytałam go kiedyś. — Zginął. King? Zginął. Ruch praw 
obywatelskich Kinga? Przepadł. John Kennedy, Bobby Kennedy, Gene McCarthy? Zgi-
nął, zginął, zginął. Wszyscy zamordowani. Jeśli stawiasz przemoc przeciwko jej brakowi, 
przemoc zawsze wygrywa. Zapomniałeś, kim są nasi wrogowie? Stany Zjednoczone nie 
wierzą w pokój. United Fruit Company, United Brands, Chiquita, czy jak tam się w tym 
tygodniu nazwali, nie wierzą w pokój. CIA nie wierzy w pokój.

Byliśmy akurat na kolacji państwowej i na pewno wprawiałam w zakłopotanie inne 
osoby obecne przy stole. Wszyscy byli ubrani bardzo formalnie, poza naszą trójką: Ago-
char miała na sobie swoje białe szmatki i turban, Che – tęczową koszulkę, a ja – mundur. 
Agochar nic nie powiedziała, tylko jak zwykle uśmiechnęła się do siebie nieznacznie. Nie 
musiała się w ogóle odzywać, jej słowa wychodziły teraz z ust Che.

— Ghandi wyzwolił Indie — powiedział. — King zdobył dla swojego ruchu takie po-
parcie, jakiego nie dałoby się uzyskać przemocą. Czasem trzeba oddać życie za ideały. 
Kiedyś o tym wiedziałaś, Tania.

— Czasem trzeba wybrać tę trudniejszą drogę — odparłam — i żyć dalej. Co by się 
stało, gdybyś zginął w Boliwii w 1967? Czy w ogóle doszłoby do rewolucji w Ameryce 
Łacińskiej? Kto zajmie twoje miejsce, kiedy CIA zobaczy w tobie słabość i cię zastrzeli?

— Dzieło Ghandiego kontynuował King. Po Kingu przyszedłem ja. A kiedy zabiją 
mnie, pojawi się ktoś inny, kto poniesie to brzemię. Bo sprawa jest słuszna.

Czy nie planował też rozbroić miliCji?
To była kropla, która przelała czarę goryczy. Bez milicji bylibyśmy bezbronni wobec 
inwazji Stanów Zjednoczonych. Che twierdził, że powstrzyma najeźdźców bez użycia 
przemocy. Wtedy stało się jasne, że oszalał.

mogłabyś opowiedzieć o wieCzorze jego śmierCi?
Poszłam się z nim zobaczyć w jego mieszkaniu. Nakłaniałam go, żeby odesłał Agochar. 
Przez pół godziny usiłowałam po raz kolejny zmienić jego zdanie co do rozbrojenia mili-
cji, ale widziałam już, że nic nie jest w stanie go przekonać.

Kiedy wyciągnęłam pistolet, pokiwał tylko głową.
— Czyli przyszłaś mnie zabić.
Nie potrafiłam spojrzeć mu w oczy.
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— Co na to reszta? — spytał.
— Nikt nic nie wie — oznajmiłam mu. — Robię to całkowicie na własną rękę.
Nie walczył ani nie próbował uciekać. Był nawet jakby skory do śmierci. Wyprostował 

się i powiedział:
— Bądź spokojna i strzelaj celnie. Masz zabić człowieka.

na pewno wiesz, że to głównie dzięki argumentom, jakie przedstawiła na twoim 
proCesie agoChar, dostałaś dożywoCie zamiast wyroku śmierCi.
Zdaję sobie sprawę z całej ironii tej sytuacji. Możesz być pewien, że nie oddała mi wca-
le przysługi.

Czy spodziewałaś się, że próżnia we władzy, jaka powstała po śmierCi Che, doprowa-
dzi do kolejnej inwazji stanów zjednoCzonyCh?
Brałam to pod uwagę, tak. Ale gdyby Che zrobił to, co zamierzał, Stany i tak by zaatakowa-
ły. A tym razem odniosły sukces tylko dlatego, że mogły skorzystać z usług byłych oficerów, 
których uwolnił Che.

Kontrola, jaką teraz nad nami sprawują, jest chwiejna i nie sądzę, żeby ostatecznie zwy-
ciężyły. Dzięki mnie Che żyje w pamięci ludu jako męczennik, a nie jako zdrajca, jakim 
się stał.

Właśnie dlatego – pomijając nawet wszystkie inne powody – egzekucja, którą prze-
prowadziłam, była konieczna.

na twoim proCesie agoChar powiedziała: „problem z karą śmierCi polega nie na krzyw-
dzie, jaką wyrządza się skazanemu, tylko na krzywdzie, jaka spotyka ludzi, którzy 
wydają i przeprowadzają wyrok”.
To jasne, że się z tym nie zgadzam.

Jest tylko jeden sędzia ludzkich czynów i tym sędzią jest historia. To historia osądzi 
mnie ostatecznie, a ja poddaję się jej wyrokowi. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

Przełożyła Aleksandra Weksej
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Lot bez lądowania
Grzegorz Wielgus

LeżąCy na kamienistej plaży dwupłatowieC przypominał martwego ptaka 
– poszarpane płótno odsłaniało drewniane żebra i zerwane ścięgna przewo-
dów sterowniczych, a pozbawione zastrzałów górne płaty zwisały pod niena-

turalnym kątem. Zielonkawe wody kanału La Manche obmywały wrak, poruszając 
jego bezwładnymi już lotkami i unoszącymi się na powierzchni fal pasmami ciemne-
go poszycia.

— Pójdzie na opał. Silnik całkiem zmiażdżony, śmigło dryfuje pewnie gdzieś 
pomiędzy Dover i Pas-de-Calais… — stwierdził ponuro major Coughlan, patrząc 
na śmiertelnie okaleczony myśliwiec, całkowicie ignorując zakrwawiony szal spły-
wający po burcie samolotu oraz trupio bladą twarz pilota opartą o krawędź kokpitu. 
Widok zniszczonej maszyny sprawiał lotnikowi niemalże fizyczny ból; jeszcze kilka 
dni temu Sopwith Snipe był dumą Królewskich Sił Powietrznych, a teraz wspaniały 
myśliwiec mógł czekać tylko jeden werdykt: — Kompletny destrukt. Cholerny świat.

— Panie majorze, proszę na to spojrzeć. — Naczelny mechanik otarł nos rękawem 
ubrudzonej kurtki, chroniącej go przed podmuchami marcowego wiatru, w którym 
czuć było jeszcze zimowy mróz. — Silnik stanął, jeszcze zanim przygrzmocił w wodę.

— Kretyn — burknął Coughlan pod adresem martwego pilota, po czym stanął nad 
mechanikiem, przyglądając się pogiętym cylindrom gwiazdowego silnika Bentleya. — 
No, Willy, co tam masz?

Opowiadanie dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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— Oblodzenie — orzekł mężczyzna, wskazując czarnym od smaru palcem na prze-
wody paliwowe. — Potem motor przestał pracować, porucznik przeciągnął i wpadł do 
morza. Znaczy, najpierw go oblodziło, stracił panowanie, a potem...

— Dziwne. — Wzrok majora padł na dwa karabiny maszynowe Lewisa zamocowane 
na masce myśliwca. — Odbezpieczone, lufy okopcone, taśmy wystrzelane.

— Znaczy się, walczył z kimś? — Mechanik podrapał się pod wełnianą czapką.
— Niby z kim? — prychnął Coughlan. — Od listopada mamy zawieszenie broni. Wiel-

ka Wojna się skończyła.
— Parę części z silnika da się odratować. — Willy wzruszył ramionami, zwracając 

rozmowę na znajome sobie tory. — Z płatów się wyjmie kilka żeber, odetnie druty, ale 
reszta jest warta tyle co zapałki.

— Weź auto, jedź na lotnisko i ściągnij ciężarówki — polecił major, opierając się ple-
cami o burtę samolotu, tuż obok skrwawionej wstęgi szalika, wciąż zaciśniętej wokół szyi 
martwego pilota. Coughlan wyciągnął z kieszeni kurtki cygaro oraz zapałki sztormowe, 
by po chwili zaciągnąć się aromatycznym dymem. — Jedź już. Poczekam.

***

Przerywany warkot gwiazdowego silnika odbijał się echem od szarego sklepienia mar-
cowych chmur, zwiastując powrót patrolu. Chociaż zegarek w dłoni majora wskazywał 
kwadrans po jedenastej, przesłonięte kurtyną deszczu lotnisko zdawało się tkwić w pół-
mroku listopadowego popołudnia, wciąż otoczone nagimi drzewami i wydeptaną trawą, 
jakby czas zatrzymał się tamtego pamiętnego dnia w Compiègne. Z błotem mlaskającym 
pod obcasami butów, zagryzając mocniej końcówkę cygara, Coughlan zbliżył się do grup-
ki lotników stojącej obok hangaru numer jeden.

— Widzicie ich? — spytał major, omiatając wzrokiem południowy horyzont.
— Tak jest, kapitan Barry jest nad linią drzew, na prawo od dzwonnicy — odpowie-

dział porucznik Hastings, odrywając na moment lornetkę od oczu. — O’Kelly leci za nim.
— Ktoś widział Bannona? — spytał Coughlan, przesuwając ogryzek cygara w drugi 

kącik ust.
— Nie, ale wraca. Słyszeliśmy trzy silniki, panie majorze — odparł podporucz-

nik Johnson.
Dowódca eskadry wzruszył tylko ramionami, śledząc wzrokiem rosnące szybko 

punkciki dwóch samolotów sunących tuż ponad linią drzew oddzielających drogę od te-
renu aerodromu. Rychło z chmury wyłonił się trzeci dwupłatowiec, dołączając szybko do 
formacji. Prowadzący Snipe zamachał delikatnie skrzydłami, obniżył lot i dotknął koła-
mi rozmokłej łąki służącej za pole wzlotów. Myśliwiec kilka razy odbił się od ziemi, ale 
po chwili sunął już bezpiecznie ku rzędowi hangarów. Nie minęło pięć minut, a wszystkie 
aeroplany kołowały po lotnisku, lekko chybocząc się na boki i wyrzucając z wydechów 
kłęby spalin. Widząc, jak kapitan Barry unosi kciuk do góry, Coughlan skinął głową w od-
powiedzi – tego dnia wrócili wszyscy.

Zawiesiwszy mokry płaszcz obok piecyka i przebrawszy buty, major zatrzymał się 
przed umieszczoną na ścianie tablicą przedstawiającą stan osobowy eskadry. Bez spe-
cjalnego żalu Coughlan wykreślił z listy porucznika Coxa, którego myśliwiec o poranku 
wyrzuciły wody Kanału. Oficera znacznie bardziej martwiła strata samolotu niż pilota 
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– tych drugich było na pęczki, podczas gdy Sopwith Snipe był wspaniałym instrumen-
tem, którego nie powinno się oddawać w ręce rozgorączkowanych młodzików, chcących 
tylko imponować dziewczynom odznaką lotnika. Myśliwiec był dla Coughlana niczym 
skrzypce, budowanym na zamówienie cudem obdarzonym własnym charakterem, wobec 
którego pilot musiał odczuwać stosowny respekt, jeżeli chciał bezpiecznie wznieść się 
w przestworza – samolot, podobnie jak konia, należało wpierw obłaskawić i zrozumieć. 
Każdy start był rejsem w nieznany żywioł, gdzie pośród masywów chmurnych szczytów 
czaiły się niebezpieczeństwa znacznie większe niż podmuchy wiatru czy przenikający 
do kości mróz. Ileż to pióropuszy dymu rozwiało się nad polami Flandrii, gdy płonący 
płatowiec pikował ku zrytej kraterami ziemi niczyjej, zaledwie przez moment znacząc 
czarną smugą podniebny grób?

Coughlan uciszył w myślach ryk nurkujących Albatrosów, ujadanie karabinów i bęb-
nienie pocisków uderzających o zielone poszycie jego Sopwitha. Mężczyzna zmarszczył 
brwi, wpatrując się w poziomą kreskę przecinającą nazwisko zabitego porucznika.

Nie lubił Coxa, prawda, ale żadną miarą nie można było go określić jako lekkodu-
cha. Był solidny do bólu i to drażniło majora bardziej niż powinno – Coxa nie dało się 
złapać na niepościelonym łóżku, pomiętym mundurze czy jakimkolwiek wykroczeniu 
przeciwko regulaminowi. Porucznik często pomagał mechanikom przy swojej maszy-
nie, a nawet gdy wracał absolutnie pijany z miasta, potrafił stanąć prosto i powiedzieć 
wyraźnie: „Panie majorze, zgłaszam powrót z przepustki”. Następnego dnia, kiedy za-
czynał służbę, był już całkiem trzeźwy. Jako myśliwiec Cox był równie skuteczny; dołą-
czył do eskadry w kwietniu 1917 roku – w Krwawy Kwiecień – kiedy Niemcy bezli-
tośnie masakrowali Królewski Korpus Lotniczy – mimo braku doświadczenia przeżył, 
strącając Albatrosa oraz dwuosobowego Halberstadta. Coughlan skrzywił się na widok 
przekreślonej liczby zestrzelonych przez porucznika samolotów, gdy pamięć podsunęła 
mu jeszcze jeden detal, który nie pozwalał mu potraktować utarty maszyny oraz pilota 
jako tragicznej konsekwencji lekkomyślnej brawury – Cox ożenił się tuż po zawieszeniu 
broni. Miał po co żyć.

Major usiadł za biurkiem, przyciągnął ku sobie butelkę Bushmillsa i szklankę. Łyk 
irlandzkiej whiskey z miejsca poprawił mu humor, przypominając o Dublinie, gdzie woj-
skowy miał zamiar wrócić, gdy tylko brytyjska biurokracja – za którą on i jego rodacy 
przelewali krew w czasie Wielkiej Wojny – postanowi wypuścić go ze swoich szponów. 
Coughlan wyrzucił niedopałek cygara do kosza, zapalił kolejne, a następnie sięgnął po słu-
chawkę telefonu.

— Dyspozytornia — odezwał się żeński głos.
— Z pułkownikiem Harrisem — powiedział Coughlan.
— Łączę.  
W słuchawce trzasnęło kilka razy, po czym z aparatu popłynął głęboki bas oraz stłu-

miony odgłos rozmów. — Harris, słucham.
— Cześć Gordon, masz chwilę? — Major wypuścił z ust obłok tytoniowego dymu.
— Jasne, co u ciebie? Słyszałem, że wyłowiono jednego z twoich chłopców — powie-

dział pułkownik bez cienia kpiny. — Przykro mi, ale cóż, wypadki się zdarzają.
— Wojna się skończyła, a ludzie wciąż giną — odparł kwaśno Coughlan. — Słuchaj, 

mam prośbę. Taką za butelkę czegoś dobrego od mojego wuja.
— Powiedz tylko słowo — zaśmiał się Harris. — Wal śmiało.
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— Czy na wybrzeżu ostatnio nie było jakichś alarmów lotniczych? Nikt nie zgłaszał 
ostrzelania maszyny czy czegoś podobnego?

— Dlaczego pytasz? — W głosie pułkownika zabrzmiała niepewność.
— Ten martwy pilot… On wystrzelał całą amunicję i to nie przypadkiem. Musiał prze-

ładowywać karabiny przynajmniej trzy razy. Wznosił się coraz wyżej, aż mu oblodziło 
płatowiec, silnik przerwał… Resztę znasz.

— Dziwne. Rok temu bym powiedział, że chłopak gonił Szwaba, ale teraz? — Harris 
na moment umilkł. — Może mu nerwy puściły?

— Wykluczone. Każdego w eskadrze bym o to podejrzewał, ale nie jego — odparł 
zdecydowanie major.

— Popytam. Wyślę depeszę do Francuzów, może oni coś wiedzą.
— Dzięki Gordon, naprawdę. — Coughlan zaciągnął się dymem. — Nie zatrzymuję 

dłużej, muszę wypełnić stertę papierków. Zdać maszynę, wypisać raport…
— Jasne. Wpadnij, jak tylko będziesz mieć chwilę.
— Przylecę po pogrzebie.
Coughlan odłożył słuchawkę na widełki. Przez kolejne dziesięć minut siedział w mil-

czeniu, sącząc bursztynowy alkohol i ćmiąc cygaro. Wreszcie, z ciężkim westchnieniem, 
major przyciągnął maszynę do pisania, ale jeszcze zanim nałożył tusz na wałek odstawił 
ją na miejsce. Zamiast tego wyciągnął z szuflady pióro i plik kartek. Coughlan przytknął 
stalówkę do papieru.

„Droga pani Cox, z ciężkim sercem muszę donieść, iż pani mąż…”
Dłoń majora zamarła na moment.
„…zginął w wypadku lotniczym nad kanałem La Manche – przyczyną katastrofy 

była najprawdopodobniej gwałtowna zmiana pogody. Jeremy był wzorowym lotnikiem, 
lubianym przez pilotów oraz mechaników, i mogę się tylko domyślać, jak wielką stra-
tą jest utrata męża w takich okolicznościach. W imieniu Królewskich Sił Powietrznych, 
eskadry oraz swoim własnym chciałbym złożyć pani kondolencje i zaoferować wsparcie 
dla pani…”

Major zagryzł wargę.
„…oraz dziecka”.

***

Wrota hangaru uchyliły się z jękiem, wpuszczając do wnętrza smugę białego światła. Pro-
mień padł na skryty w ciemnościach samolot, wydobywając z mroku zwartą sylwetkę 
Sopwitha. Ze swoim masywnym blokiem silnika i nisko umieszczonym górnym płatem 
Snipe wyglądał jak przyczajony do skoku drapieżnik, co zresztą doskonale odpowiada-
ło jego naturze. Obsługa naziemna wytoczyła myśliwiec z legowiska, po czym zaczęła 
krzątać się dokoła z taką pieczołowitością, jakby sposobili do wyścigu arabskiego konia 
najczystszej krwi.

Major zapiął skórzaną kurtkę pod szyję i poprawił zielony szal, który otrzymał od 
rodziny po zestrzeleniu piątego samolotu wroga. Chociaż irlandzkie gazety podchwyciły 
pojawienie się nowego asa lotnictwa z ogromną radością, Coughlan inaczej zapamiętał 
ten dzień. Wracając z jałowego polowania na balony obserwacyjne, dwieście metrów po-
niżej, na tle chmury, dostrzegł sylwetkę niemieckiego Pfalza. Zanurkował przy minimal-
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nych obrotach, ustawił się tuż za ogonem wroga i oddał krótką serię z obydwu karabinów 
– pociski fosforowe trafiły w silnik wrogiego płatowca, który natychmiast stanął w ogniu. 
Płonąc niczym żagiew, niemiecki pilot próbował jeszcze bezskutecznie ugasić buchający 
zewsząd żar. W  końcu wydobył z kabury pistolet, przystawił go do głowy i nacisnął spust. 
Na maskę lecącego za Pfalzem Sopwitha padł deszcz czerwonych kropel.

— Gotowy do lotu — powiedział naczelny mechanik, ale widząc puste spojrzenie majo-
ra wbite w odległy punkt, gdzieś poza linią nagich drzew, powtórzył głośniej — gotowy, sir.

— Dzięki wielkie, Willy. — Coughlan ocknął się ze stuporu, popatrzył na jasne niebo, 
po czym wdrapał się do kabiny myśliwca. Dwie butelki whiskey z rodzinnej destylarni 
wcisnął pod fotel, poprawił czapkę i krzyknął: — Obroty!

Naczelny mechanik zakręcił kilka razy śmigłem, poruszając tłokami Sopwitha.
— Zapłon!
— Kontakt!
Snipe prychnął kilka razy, wyrzucając z rur wydechowych ciemne obłoki, po czy ryk-

nął na pełnych obrotach, wyrywając się do lotu. Na ziemi wciąż trzymała go pętla obwią-
zana wokół płozy ogonowej, ale gdy tylko major opuścił dłoń, mechanicy wyzwolili my-
śliwiec, który, niczym wypuszczony z boksu dzianet, wystrzelił naprzód. Sopwith szybko 
nabrał prędkości i oderwał się od pola wzlotów, pozostawiając za sobą malejące sylwetki 
ludzi oraz kontury hangarów. Coughlan zamachał skrzydłami, a następnie ściągnął drą-
żek do siebie, wznosząc się w błękit nieba – byle dalej od marcowego błota.

Mknąc kilkaset metrów ponad kwadratami uprawnych pól i wioskami południowej 
Anglii, Sopwith Snipe był w swoim żywiole – na ziemi zdawał się ociężały, wręcz niepo-
radny, jednak teraz oznajmiał swe nadejście rykiem ośmiocylindrowej gwiazdy Bentleya, 
rzucając wyzwanie każdemu pretendentowi do miana najsilniejszego pod angielskim 
niebem. Chociaż nie tak szybkie i bezpieczne jak francuski SPAD czy najnowsze kon-
strukcje Fokkera, dwupłaty Sopwitha były ulubionymi maszynami Coughlana – kochał 
ich narowisty charakter, ich nieustanne balansowanie na krawędzi sterowności w cia-
snym wirażu. Rotacyjny silnik sprawiał, iż maszyna zwijała się w akrobacjach jak sam 
diabeł, ale pozostawała przy tym na tyle niestabilna, że wielu młodych pilotów padło ofia-
rą własnych maszyn, zanim zdołali poczuć na plecach oddech niemieckich myśliwców.

— Ale nie Cox — powiedział do siebie Coughlan, kładąc dłoń na tylcu zamontowane-
go na masce karabinu Lewisa. — On za dobrze znał swoją maszynę.

Major odruchowo omiótł wzrokiem błękitną kopułę nieba, wypatrując spadających 
od strony słońca punkcików przeciwników.

— Zobaczył coś. — Szczęknęła przeciągana iglica. — I uznał za wroga. Wiedział, że z każ-
dej sztuki amunicji będzie się musiał rozliczyć. Mimo tego gotów był zaryzykować atak.

Puste komory zamkowe jęknęły krótko, gdy Coughlan pociągnął za spusty.
— Wystrzelał cały zapas pocisków, ale do kogo? Do kogo po zakończeniu wojny strze-

lałby najbardziej opanowany człowiek w eskadrze? Kogo ścigał, gdy brakło mu amunicji, 
albo przed czym uciekał coraz wyżej, aż płatowiec okrył się lodem? — Przeciskający się 
między płatami i zastrzałami wiatr wył jednostajnie, nie przynosząc odpowiedzi. Major 
spojrzał w dół, na malutkie drobinki ludzi przesuwające się pomiędzy zabudowaniami 
Ivychurch. — Co widział?

***
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Trzy kwadranse później Coughlan siedział w miękkim fotelu, tuż obok trzaskającego 
wesoło ognia, popijając herbatę z rumem i miodem. Pułkownik Harris postawił na ni-
skim stoliku tackę z ciastkami, po czym opadł na drugi fotel, który jęknął pod pokaźną 
tuszą oficera.

— Tak to można rozmawiać — stwierdził Gordon, wyciągając palce ku promieniują-
cemu ciepłem kominkowi. — Za rok jednak odchodzisz?

— Dosyć się nastrzelałem za króla Jerzego — odparł Coughlan, widząc pośród żaru 
czerniejącą sylwetkę Pfalza i zadrżał, gdy z ognia strzeliły skry. — Dobrze się bawiłem, ale 
Anglia jest twoją ojczyzną, nie moją.

— Jakbyś się rozmyślił, to wiesz, zawsze znajdę coś dla ciebie — podsunął Harris z wy-
raźną troską.

— Może wrócę, kiedy jacyś patrioci spalą mi dom za to, że latałem dla was i tak późno 
wróciłem do Irlandii — stwierdził gorzko major. — Tak jak wasi chłopcy palili partytury 
Mozarta, kiedy zaczęła się wojna z Niemcami.

— Taak — przyznał z ociąganiem Harris. — Głupio to będzie wyglądać za kilka lat, 
bo Mozart był z Salzburga.

— Dobra, dosyć tego ponurego gderania. — Coughlan wyciągnął cygaro z kieszeni 
munduru. — Dzwoniłeś w sprawie mojej prośby?

— Ano, dzwoniłem i sam nie wiem, co o tym myśleć — odpowiedział Gordon powoli, 
po czym umilkł, przygryzając wąsa. — Dlatego nie chciałem tego mówić przez telefon.

— Aż tak źle? — Coughlan wypuścił z ust pióropusz dymu.
— Dziwnie. — Harris spojrzał badawczo na majora. — Oficjalnie bym ci powiedział 

„wypadek” lub „atak histerii”.
— Ale…
— Ale przywiozłeś wodę życia, to jestem ci winien chociaż wyssaną z palca bajecz-

kę. — Pułkownik zaśmiał się, unosząc filiżankę do ust. — Pociągnąłem za kilka sznur-
ków po drugiej stronie kanału i dlatego potrzebowałem dwóch butelek, jednej dla mnie, 
drugiej dla mojego dobrego przyjaciela z francuskiego dowództwa. Tam też mieli kilka 
incydentów: starty na alarm w środku nocy, doniesienia o ogniach na niebie; uznano to 
za atak histerii. Cywile przez tyle lat słyszeli tylko wojnę, że teraz nie mogą znieść ciszy. 
Nikt za bardzo nie chce o tym opowiadać, rozumiesz, nikt nie chce polecieć z posady 
za takie opowiastki.

— To nie wszystko, prawda?
— Kilka dni temu u Francuzów się uspokoiło, ale miałem uszy otwarte i doszły mnie 

wieści że u nas, w Lydd, wybuchła panika. Ludzie kryli się w piwnicach, zostawiali otwar-
te sklepy, dostawali spazmów, tego typu rzeczy. Pomyślałem: sprawdzę to – i pojechałem 
na miejsce, chociaż to spory kawałek drogi. Choć od ciebie z lotniska to całkiem blisko…  
Ale do rzeczy. Miejscowi wyglądali naprawdę nieszczególnie, jak po nalocie. Popytałem 
tu i tam, bo żadnych zniszczeń nie widziałem, jednak najdziwniejsze zostawiłem na ko-
niec, tylko się nie śmiej, dobra?

— Jasna sprawa. Sam cię o to poprosiłem — odpowiedział Coughlan popijając herbatę.
— Rzecz miała miejsce późnym wieczorem, kiedy zwierzęta w Lydd zaczęły się dziw-

nie zachowywać. Psy wyły, koty wciskały się w zakamarki domów, owce zbijały w gro-
mady, zupełnie jak w czasie ostrzału artyleryjskiego. Następnie ludzie zaczęli odczuwać 
niepokój, a wkrótce potem z chmur zaczął dochodzić dźwięk, który opisali jako „pie-
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kielne wycie” lub „echo kościelnych organów”. Na sam koniec pośród obłoków zjawiła 
się pomarańczowa łuna. Wielu ludzi mówiło też o pojedynczym samolocie i odgłosach 
serii z karabinów maszynowych. Czas oraz miejsce się zgadzają, to musiał być wracający 
z patrolu porucznik Cox.

— Może… — Major zawiesił głos, próbując znaleźć satysfakcjonujące go wyjaśnienie, 
ale szybko zamknął usta. W pierwszej kolejności chciał zaproponować istnienie balonu 
obserwacyjnego, który zerwał się z uwięzi i stanął w płomieniach, ale to nie wyjaśniało 
niezwykłych okoliczności rozbicia się Coxa. — Nie. Nie strzelałby do balonu nad mia-
stem. Zresztą, cała amunicja na jeden balon?

— Też ci to przyszło do głowy?
— Zabiłeś mi ćwieka — skapitulował w końcu Coughlan. — Nie wiem, po prostu 

nie mam pojęcia, co tam się mogło wydarzyć. Jednego jestem pewien, cokolwiek zoba-
czył Cox, musiało być prawdziwe. Jak mógłby halucynować o tym samym, co mieszkań-
cy Lydd?

— Słuchaj, zachowajmy tę rozmowę między nami, dla bezpieczeństwa — powiedział 
Harris cichym głosem. — Ale odezwę się do okolicznych komisariatów policji oraz stra-
żaków. Jeżeli coś się znowu zacznie dziać, zadzwonię.

— Będę czekać. — Coughlan skinął powoli głową. — Powiedz mi tylko gdzie.

***

Naczelny mechanik podrapał się po głowie, patrząc z niepewnością na przełożonego.
— Trzymać wasz samolot w gotowości do lotu? — powtórzył Willy zdezorientowa-

nym głosem. — Zatankowany i uzbrojony? Sir?
— Zgadza się — odparł major krótko, wpatrując się w przekreślone nazwisko Coxa, 

wciąż figurujące na tablicy pilotów. — Zatankowany i uzbrojony.
— Czy jest coś więcej, o czym powinienem wiedzieć? – zapytał mechanik, gniotąc 

wełnianą czapkę w palcach.
— To operacja „im mniej wiesz, tym lepiej w nocy śpisz” — odparł Coughlan twardo. 

— Mogę otrzymać wezwanie o każdej porze, dlatego muszę mieć pewność, że wystartuję 
w dziesięć minut po otrzymaniu telefonu. Rozumiesz Willy?

— Tak jest. Wszystkiego dopilnuję.
— Dzięki. Jak to się skończy, poślę was na długi urlop. — Coughlan przywołał na twarz 

skąpy uśmiech. — Odmaszerować.
Major spojrzał na czerwoną tarczę zachodzącego słońca. Ta wisiała nisko ponad li-

nią bezlistnych drzew, wyciągających poskręcane konary ku ciemniejącemu niebu. Po-
ruszany wiatrem szpaler gałęzi drgał niczym dłonie potępionych, próbujących wciągnąć 
krwistoczerwony dysk płomieni do podziemia. Coughlan podszedł do okna i uchylił je 
– z miejsca uderzył go lodowaty podmuch marcowego powietrza, niosącego ze sobą nutę 
niewytłumaczalnej obawy. Major zapalił cygaro, po czym usiadł przy biurku i nalał sobie 
odrobinę whiskey do szklanki. Z szuflady wyciągnął tomik poezji opatrzony kartonową 
okładką, na której widniał tytuł Dzikie łabędzie w Coole, a poniżej, wypisane nieco mniejszą 
czcionką, znajdowało się imię autora – William Butler Yeats. Coughlan na moment zapa-
trzył się na dedykację, a następnie przesunął wzrokiem po pierwszych zwrotkach tytu-
łowego wiersza. Szybko przeczytał cały tomik – znał go niemal na pamięć – opuszczając 
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jednak swój ulubiony utwór, znajdujący się na początku książeczki. Ten wiersz zawsze 
czytał na samym końcu, na głos:

— „Irlandzki lotnik przeczuwa śmierć”. — Wieczorny wiatr, jakby zaciekawiony, sze-
rzej rozchylił okiennice, zaglądając do wnętrza kwatery. — „Już wiem, że spotkam kres 
dni tych, wysoko pośród chmurnych dróg; nie darzę gniewem wrogów mych, nie kocham 
tych, komu szczędzę zgub…”

Dzwonek przy telefonie zaterkotał bez ostrzeżenia. Coughlan podskoczył na krze-
śle. Natychmiast chwycił za słuchawkę, wiedząc, że o tej porze dzwonić może tylko jed-
na osoba.

— Coś się dzieje między Lydd i Old Romney — powiedział pułkownik Harris zaafero-
wanym głosem. — To tuż obok ciebie.

— Dzięki Gordon, będę tam za dwadzieścia minut.
— Udanego polowania i uważaj na szóstą.
Równe dziesięć minut po telefonie Coughlan był już w powietrzu, kierując się wzdłuż 

linii wybrzeża do Lydd. Sopwith Snipe z rykiem przecinał nocne niebo, wspinając się po-
między ciemnymi chmurami w kierunku tysięcy gwiazd zawieszonych na firmamencie. 
Major przeładował karabiny i wystrzelił kilka pocisków, upewniając się, że nie pozostanie 
bezbronny, gdyby doszło do walki – rozbłyski z lufy oraz ujadanie Lewisów uspokoiły 
go lepiej niż morfina. W przestworzach, za sterem ulubionej maszyny, Coughlan mógł 
stawić czoła każdemu przeciwnikowi – tutaj był wolny od ciężaru wątpliwości, zrośnięty 
z maszyną w jeden organizm pracujący w rytmie ośmiocylindrowego serca.

Pnąc się coraz wyżej, Snipe wyleciał wreszcie ponad poszarpane obłoki – dotknię-
te srebrem księżyca w pełni przypominały ośnieżone wyspy, pomiędzy którymi płynęły 
smolne rzeki, naznaczone gdzieniegdzie ognikami położonych w dole miasteczek i wsi. 
Niektóre z chmur tworzyły wysokie kolumny, rozwiane u szczytów na podobieństwo 
gigantycznych chorągwi, przy których dwupłatowiec majora zdawał się być jedynie mu-
chą. Widok nieustannie zmieniającego się podniebnego krajobrazu był dla bezskrzydłe-
go człowieka równie odległy, co pociągający. Jednak oglądać go mogli tylko nieliczni, ci 
którzy nie lękali się ciemności i gotowi byli dla chwili wolności zaryzykować swoje życie.

Zbliżając się do Lydd, Coughlan dostrzegł na północy, pomiędzy rozwłóczonymi we-
lonami chmur, szkarłatną łunę pożaru i bez namysłu skierował myśliwiec w kierunku nie-
zwykłego zjawiska. Major nie zastanawiał się w tej chwili nad pochodzeniem fenomenu, 
tylko obserwował uważnie ciemny nieboskłon, kontrował orczykiem podmuchy wiatru 
i gotował się na spotkanie nieznanego. Po kilku minutach lotu, poprzez warkot silnika, 
Coughlan usłyszał niepokojący dźwięk niosący się pod nocnym niebem – pulsujące wycie, 
podobne nieco do brzmienia rogu lub organów. Nie mając zamiaru ustąpić, Major sunął 
pomiędzy turniami obłoków. Skupiał wzrok na rozbłyskach pojawiających się w trzewiach 
potężnej chmury, której szczyt sięgał wyżej, niż mogła wzlecieć jakakolwiek maszyna.

Nagle białe światło eksplozji rozkwitło przed dziobem Sopwitha, całkiem oślepiając 
majora. Coughlan odruchowo otwarł przepustnicę i szarpnął drążkiem w bok – Snipe 
zwinął się w serii błyskawicznych zakrętów. Nikt jednak nie strzelał. Jedynie niewyraźne 
zawodzenie organów nabrało wyrazistości, zamieniając się w upiorny huk ogromnych 
śmigieł z furkotem tnących powietrze.

Z czeluści chmury wyłonił się nagi szkielet sterowca, martwy wrak otoczony czerwo-
ną aureolą zakrzepłych płomieni. Na widok podniebnego giganta Coughlan zdarł gogle 
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z twarzy, patrząc w oniemieniu na jego lot. Pomiędzy dźwigarami poruszały się malutkie 
figurki poparzonych ludzi, doglądające pustych przestrzeni, gdzie niegdyś znajdowały 
się balonety z wodorem. Zeppelin płynął naprzód, prześwietlony pomarańczowym bla-
skiem, rażony co chwilę ostrzami błyskawic. Gorejące łopaty jego śmigieł kreśliły na tle 
nieba ogniste spirale.

Major zwiększył obroty i szerokim zakrętem przez prawe skrzydło zrównał się z su-
nącym powoli Zeppelinem. Coughlan spojrzał na gondolę aerostatu, gdzie dostrzegł ka-
pitana powietrznego okrętu – zbrązowiały od ognia strzęp mięsa okrywający szkielet, 
który wciąż zaciskał kościste dłonie na sterowym kole. Płonące oczodoły umarłego lu-
strowały ciemną toń przestworzy, jednakże po chwili czaszka drgnęła i zwróciła się ku 
lecącemu obok dwupłatowi. Major uniósł dłoń do spustu karabinów, chcąc kilkoma se-
riami przywrócić świat do normalności, jednak pod świdrującym spojrzeniem z gondoli 
sterowca zaniechał swego pomysłu. Zamiast tego dotknął palcami skroni, oddając udrę-
czonemu kapitanowi ostatni salut, po czym zmniejszył obroty i obniżył lot.

Coughlan zadarł głowę, patrząc, jak ponad górnym płatem przesuwa się cielsko 
zwęglonego behemota, niemożliwej bestii uwiecznionej niczym pociemniała sylwetka 
na prześwietlonej kliszy: widmowy sterowiec płonący tak mocno, iż wtopił się w niebio-
sa, aby do skończenia świata żeglować samotnie pośród chmur.
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proces chemiczny mający na celu przetwarzanie kauczuku naturalnego i pokrewnych 
polimerów w bardziej trwałe materiały dzięki zastosowaniu siarki lub substancji utwardza-
jących czy akceleratorów o podobnym działaniu. Dodatki te modyfikują polimer poprzez sie-
ciowanie (tworzenie mostków) indywidualnych łańcuchów polimerowych.

Bruksela, 1898

Kolejny Murzyn. Leopold wiedział, że to tylko złudzenie, ale i tak usunął się z drogi 
półnagiemu czarnuchowi.

Oczywiście nie umknęło to uwadze Marii Henrietty. Pantofelki na obcasach za-
stukały szybciej po wypolerowanej posadzce, kiedy królowa przyspieszyła, by się 
z nim zrównać.

— Mój drogi… Mój Panie…
Leopold zatrzymał się, przez co zmusił do tego samego całą świtę.
— Czego sobie życzysz, moja żono?
Nie miał zamiaru się odwracać. Kiedyś popełnił ten błąd i nie zobaczył żadnego 

śladu po dzikusie, który dopiero co przeszedł obok niego – przez niego – bezczelnie 
się przy tym gapiąc. Ale już niedługo pozbędzie się tych zjaw na dobre.
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Królowa sięgnęła ku jego rękawowi, ale wstrzymała dłoń i pozwoliła jej zawisnąć nad 
wyszywanym złotem mankietem Leopolda.

— Czy jesteś pewien, że musisz to zrobić? Czy czujesz się na tyle dobrze?
Wiele razy zastanawiał się, czy powiedzieć jej o swoim spotkaniu z Travertem. Osta-

tecznie postanowił milczeć, z obawy że taka informacja znacznie zwiększyłaby liczbę pa-
łacowych plotek.

— Muzeum Konga jest ważną częścią mojej spuścizny. Nie spóźnimy się na jego 
otwarcie — sprzeciwił się, choć ton jego głosu był jak zawsze łagodny. Nie powiedziała 
nic więcej, a on ruszył w dół korytarza, w stronę wyjścia z pałacu.

Zasnute srebrzystymi chmurami niebo było jaśniejsze niż jakiekolwiek światło, któ-
rego Leopold doświadczył w ciągu ostatniego miesiąca. Może i nie powinien był tak długo 
pozostawać w zamknięciu. Nie wydawało się to zmniejszać liczby zjaw. Duchy czarnu-
chów nawiedzały go dniem i nocą. Czasami wznosili swoje krwawiące, pozbawione dłoni 
ramiona i potrząsali nimi oskarżycielsko. Z ich ran tryskała i kapała posoka, ale dywany, 
po których przechodzili, pozostawały czyste. Tylko złudzenia, ale odczułby ulgę, gdyby 
się ich pozbył.

Rozsiadł się wygodnie w królewskiej parowej kaleszy. Maria Henrietta wahała się 
przez chwilę, zanim podążyła za nim. Powszechnie znano jej zamiłowanie do koni, ale 
Leopold wytłumaczył jej cierpliwie, jak ważne było okazanie poparcia dla produkcji gumy 
oraz jak kluczową rolę produkt ten odgrywa we współczesnej mechanizacji. Nieświa-
domie poklepał wzmocniony materiał tapicerki: wodoodporny, elastycznie wytrzymały, 
ciepły w dotyku jak…

Bezwiednie poderwał dłoń. Jego wzrok napotkał spojrzenie Driessena, jego osobiste-
go lekarza, który właśnie zajmował miejsce naprzeciw niego. Leopold zobaczył w jego 
oczach nieumiejętnie skrywane zaniepokojenie. Król z rozmysłem położył dłoń na miej-
scu, z którego ją podniósł. Kiedy ruch pojazdu dał mu wreszcie nowy powód, by rozejrzeć 
się wokół – jakby lustrował mijane otoczenie – nie zobaczył nic poza ledwo widoczną 
mgiełką zasnuwającą wnętrze kaleszy. Kiedy dotarli pod Muzeum i wysiadł z machiny, 
mgiełka pozostała w pojeździe.

Cichy chrzęst żwiru na ścieżce uspokoił go. Wchodząc po granitowych stopniach 
do półokrągłego portyku, gdzie miał przemawiać, Leopold wyprostował ramiona i po-
słał Driessenowi i Marii Henriecie coś, co zgodnie z jego intencją miało być uspokajają-
cym uśmiechem. Zbliżając się do podium, wyciągnął z wewnętrznej kieszeni wojskowej 
marynarki notatnik i otworzył go na odpowiedniej stronie. Spojrzał na widownię, nagle 
zapełnioną setkami łkających czarnych twarzy, i krzyknął, wypuszczając przy tym kajet 
z dłoni.

Od strony królowej doszedł go stłumiony jęk, odpowiedź na szlochy, które tylko on 
słyszał. Potem ktoś włożył mu notatnik w sparaliżowaną dłoń i zagiął jego palce tak, by 
mogły utrzymać notes. Driessen. Doktor o coś go pytał. Leopold skinął głową – nie usły-
szał wyraźnie pytania, ale założył, że chodziło o jego samopoczucie. Będzie kontynuował 
przemowę. Noblesse oblige.

— Uczeni i szczodrzy darczyńcy wspomagający nasze starania, by podźwignąć 
z mroków barbarzyństwa afrykańskich pogan! — rozpoczął. — Przepełnia mnie radość, 
że mogę dziś zaprosić was, byście wkroczyli wraz ze mną do tego prześwietnego gmachu, 
w którym zgromadzone zostały owoce naszych wielkodusznych trudów. — Mówienie 
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stawało się łatwiejsze z każdym słowem. Kiedy jego umysł całkowicie zaprzątnęły wypo-
wiadane słowa, wizje Leopolda zaczęły rozwiewać się, aż stały się niemal niewidoczne. By 
przekonać się, że te blade zjawy były w rzeczywistości niematerialne, król musiał sobie 
jedynie przypomnieć, że do spotkania pozostało teraz ledwie kilka minut.

***

Travert był chorobliwie blady i żałośnie mizerny – do tego łysiał i nosił okulary. Może był 
ukrywającym się Izraelitą? Prawdopodobnie tak. Byli wszędzie, choć na ogół nie stano-
wili zagrożenia. Ten czekał na króla w jednej z prywatnych sal muzeum, która wydała się 
Leopoldowi raczej mało interesująca. Niczym niewyróżniająca się boazeria z przymoco-
wanymi do niej brzydkimi gazowymi lampami, których sam nigdy by nie wybrał. Swąd 
jakiegoś taniego środka do czyszczenia drażnił mu nos. Żyd skłonił się nisko.

— Wasza wysokość — powiedział. — Jestem w pełni świadom łaski, jaką okazał mi 
Jego Ekscelencja, pozwalając zaprezentować mój nowy wynalazek. Zmiennociśnieniowy 
Eteryczno-Wibracyjny Kondensator ilustruje najbardziej interesujące z odkrytych do tej 
pory zasad rządzących dziedziną, której poświęciłem tyle badań, tyle…

Maria Henrietta zmarszczyła swoje śliczne brwi.
— Ale czy nie został pan zatrudniony, by nadzorować opiekę nad mieszkańcami poka-

zowej wioski muzeum? — W zamieszaniu powstałym na skutek publicznego wystąpienia 
Leopolda królowa pozbyła się swojej świty i w jakiś sposób wprosiła się do sali, gdzie 
zajęła miejsce obok władcy. — Obawiam się, że nie dostrzegam związku pomiędzy tym, 
a pańskim… Zmiennokształtnie Wibrującym… Czy jak to tam pan nazwał. — Jej białe 
ramiona zrzuciły swoje koronkowe okrycie. — Król jest zajęty. Był chory, przemęczony…

Driessen kaszlnął znacząco w pięść.
— Moja królowo — powiedział Leopold. — To właśnie choroba jest przyczyną mojego 

zainteresowania badaniami doktora Traverta. Możliwe, że mogą one być pomocne w le-
czeniu… — Skinął swoją zgrabną dłonią w stronę małego Hebrajczyka. — …ze względów, 
które doktor miał nam właśnie wyjaśnić.

— Tak, naturalnie. — Łysa głowa pochyliła się w geście potwierdzenia. — Otóż mój 
Kondensator czyni namacalnymi zwiewne emanacje świata duchów, dzięki czemu można 
się z nimi rozprawić… hmm… w sposób materialny: więżąc, paląc, zakopując, rozczłon-
kowując…

— Czy to przez złe duchy tak podupadłeś na zdrowiu? Nigdy mi nie powiedziałeś! — 
Maria Henrietta obróciła się i nachyliła w stronę króla. Jej piersi napierały na satynowy 
lejbik, grożąc wylaniem się poza granice luźnego odzienia. — Pozwól mi przyprowadzić 
do ciebie mojego spowiednika. Dziś, po kolacji!

— Po co? — zapytał Driessen.
Leopold skierował wzrok na Driessena, który kołysał się to w przód, to w tył, w tył 

i w przód. Można się było po nim spodziewać podobnej bezpośredniości. Królewski le-
karz tolerował tę ostatnią próbę pogodzenia się z Marią Henriettą, ale nie krył swojego 
cynizmu w stosunku do niej.

— Po co? — powtórzyła królowa z oburzeniem. — Aby uwolnić się od dręczącego 
poczucia winy, które przyciąga owe mary. Poczujesz się o wiele lepiej, mój kochany, kiedy 
tylko uwolnisz się od brzemienia grzechu.
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Ale Leopold nie uczynił niczego złego. Ofiary w Kongu były nieuniknionym elemen-
tem pozyskiwania bogactw tego kraju. Patrzył na Marię Henriettę nie okazując jakiejkol-
wiek emocji. Z wiekiem fascynacja nią zanikała.

— Być może — wymigał się od jednoznacznej odpowiedzi. — Jednak najpierw wy-
próbujemy metodę Traverta. — Wydawała mu się pewniejsza, bardziej naukowa. Istniała 
jednak pewna kwestia, która wzbudzała w nim niepokój. — Procedura została przetesto-
wana? — zapytał.

— Naturalnie. Nie stanowiło to trudności dzięki dostępowi do afrykańskich podda-
nych Waszej Wysokości, których Jego Ekscelencja tak łaskawie mi użyczył. Co więcej, 
przygotowałem demonstrację dla Waszej Wysokości przed Jego własną Kondensacją. Po-
zostaje mi tylko streścić szczegóły działania aparatury i możemy zaczynać.

Driessen musiał użyć całej swej mocy przekonywania, by dać grandilokwentnemu 
Żydowi do zrozumienia, że może przekazać tę wiedzę w trakcie dokonywania znacznie 
istotniejszej demonstracji.

Z całej straży Leopolda tylko Gagnon, jej dowódca, wszedł do sali razem z nim. W za-
tłoczonym korytarzu przyłączyli się do pozostawionego tam oddziału i wszyscy razem 
przeszli stamtąd nieukończonymi schodami do piwnicy, gdzie odór środków czyszczą-
cych stawał się nie do zniesienia, choć król nie był w stanie stwierdzić, czy smród naprzy-
krzał się pozostałym. Kiedy minęli kilka zakrętów i rozwidleń, Travert zatrzymał pochód 
i otworzył duże drewniane drzwi w prawej ścianie korytarza.

W pomieszczeniu, do którego weszli, stały ławy koloru węgla; jedna z nich zagracona 
była sprzętem: szklanymi probówkami, wijącymi się gumowymi wężami, metalowymi 
częściami lśniącymi w skąpym świetle padającym z okienek pod gołymi krokwiami sufi-
tu. Jego najdalsza część była zasłonięta brązową kurtyną z aksamitu. Travert odsłonił ją, 
ukazując pulpit i wznoszącą się za nim wysoką, wąską kabinę. Albo klatkę – to było chyba 
lepsze określenie ze względu na mosiężne pręty rozpięte pomiędzy jej podwyższoną pod-
łogą a szczytem zwieńczonym zbiornikiem w kształcie beczki i jakimś mechanizmem, 
którego Leopold nie mógł dokładnie dojrzeć.

Kiedy podeszli bliżej, Travert otworzył drzwi klatki. Za nimi wydawała się formować 
blada twarz – drżała, traciła kształt i znów go odzyskiwała. Leopold zdał sobie sprawę, 
że to jego własne odbicie. Za kratami znajdowały się gładkie powierzchnie pokrytego 
ołowiem kryształu, wyjaśniał wynalazca. Pozwalały ustabilizować pewne wibracje, które 
należało pochwycić w celu skonkretyzowania efemerycznych składników fenomenu bę-
dącego przedmiotem eksperymentu. Chemikalia w połączeniu ze wzrostem ciśnienia at-
mosferycznego powodowanym przez parę wykuwały łańcuchy przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy rozmaitymi potencjalnymi stanami duchowej energii pętającej więźnia, czego 
rezultatem były uchwytne dla otoczenia manifestacje.

Zanim opary mdlących chemikaliów (czymkolwiek one były) atakujących tu z obez-
władniającą siłą pokonały samokontrolę króla, w wejściu do sali zapanowało zamieszanie.

— Ach! A oto i moja ulubienica… — Hebrajczyk pogonił do przodu parę pomocników.
Ciągnęli opierającą się Murzynkę, która bezskutecznie kopała ich i okładała rękami 

przy akompaniamencie niekończących się wrzasków, które bez wątpienia musiały być 
pogańskimi złorzeczeniami. Kiedy doszli do klatki, wrzucili ją do środka. Jak dzikie zwie-
rzę poderwała się, wyszczerzyła na nich zęby i rzuciła się na drzwi – ale Travert szybko 
zamknął je i zaryglował.
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Jej smród konkurował zażarcie z chemicznym odorem spowijającym pozostałe przed-
mioty. Podnosząc do nosa skroploną wodą kolońską chusteczkę, z nadzieją, że powstrzy-
ma to nachalne zapachy, Leopold pochylił się do przodu, by przyjrzeć się pulpitowi, do 
którego zbliżał się teraz Travert. Przedmiot został zmodyfikowany poprzez zainstalowa-
nie dziwacznego koła, przypominającego promieniującą aureolę, oraz kilku włączników 
i wajch. Manipulując jedną z nich, doktor uruchomił coś, co zaczęło wydawać z siebie 
niski, basowy pomruk. Król spojrzał pytająco.

— Energia z tego rzędu baterii po prawej — Travert wskazał na grupę krat utworzo-
nych z jakiegoś metalu o czarnej matowej powierzchni — inicjuje pracę mechanizmu, 
podczas gdy generatory wytwarzają wystarczającą ilość pary. — Czarna dziewka przesta-
ła wywrzaskiwać klątwy i opadła na podłogę klatki, gdzie leżała w ponurym milczeniu. — 
Zupełnie tak, jak w procesie wulkanizacji, w którym ciśnienie i temperatura zwiększają 
się, aż… — Zaaferowany własnymi tajemnymi działaniami Travert zamilkł. Marszcząc 
czoło, przesunął żółto emaliowany lewarek w dół, do pozycji, w której znajdowała się już 
sąsiadująca z nim niebieska wajcha.

— Kontynuuj — zażądał Leopold. Jego poważny głos wybudził Traverta z zamyślenia.
— Jakiekolwiek manifestacje przedstawi nasza Fifinka…
— Fifinka?
Zapadnięte policzki doktora zabarwiły się dziewczęcym różem.
— Imię, które nadałem obiektowi eksperymentów… Muszę ją jakoś nazywać, a jej 

afrykańskie imię jest zbyt dziwaczne.
Z sutkami jej płaskich wymion dyndającymi nad podłogą klatki niczym ciemne groty 

strzał czupiradło nie przypominało żadnej z Fifinek, z którymi Leopold do tej pory miał 
do czynienia. A znał kilka. Ale pozwólmy człowiekowi na odrobinę fantazji.

— Dobrze więc. Powiedz nam coś o manifestacjach tej tu „Fifinki”.
— Kondensator uczyni je widzialnymi, namacalnymi, poddawalnymi badaniom i po-

miarom. Na początku będą jedynie ektoplazmatycznymi wydzielinami, ale zostaną pod-
dane skupieniu i materializacji…

— Dobrze, dobrze… — Delikatny szum dobiegający spod powały stawał się coraz gło-
śniejszy. Leopold wykrzyczał zaproszenie, przebijając hałas: — Driessen, czyń honory.

Królewski medyk chwycił dłoń Izraelity i zakręcił kołem pulpitu. Z aparaturą znajdu-
jącą się ponad klatką łączyły je pasy i zębatki, które natychmiast zaczęły się obracać. Nie 
przestały, kiedy koło się zatrzymało.

Driessen zwolnił uchwyt i potarł o siebie dłońmi, jakby chciał oczyścić palce z niewi-
docznego brudu. Tymczasem Travert opuścił pulpit i zajął pozycję bezpośrednio przed 
klatką. Zwrócił się do zajmującej ją więźniarki:

— Fifinko. Czy jesteś gotowa do demonstracji?
Leopolda zaskoczyło, że odpowiedziała po francusku.
— Jak możesz zadawać takie głupie pytanie? — Król popatrzył, by się upewnić. Tak, 

odpowiedziała sama Murzynka! — Nic nie naprawi krzywdy, jaką wyrządziłeś mi swoim 
Kondensatorem. Już ci to mówiłam! A jednak dalej niszczysz wszystko, co pozostało mi 
po bliskich.

Policzki Traverta znów poczerwieniały.
— Fifinko, czy mam cię zakneblować? Nie spadł ci przecież nawet włos z głowy! Czy 

Wasza Wysokość widział kiedyś coś podobnego? — Z wyrazem zakłopotania zapytał kró-
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la.
— Chciałbym przede wszystkim zobaczyć wreszcie ten eksperyment.
Naukowiec szybko zwrócił się w stronę pulpitu, ignorując ujadanie czarnuchy, jak 

zresztą powinien czynić od samego początku. Obniżył czerwoną dźwignię na wysokość 
niebieskiej i żółtej. Bałwany mgły opadły z sufitu klatki – szare i czarne. Nieznośny smród 
spotężniał jeszcze, co zmusiło Leopolda do cofnięcia się o kilka kroków, by oprzeć się 
o ławkę pod ścianą. Bliżej i tak nic nie można było zobaczyć: kłęby dymu wypełniały 
klatkę, skrywając jej zawartość.

Przez długie chwile nic się nie działo. Wreszcie mozolny stukot rzężących motorów 
Kondensatora powoli zamilkł.

Stopniowo chmury w klatce zaczęły się rozstępować, ukazując kształt skulonej Mu-
rzynki siedzącej na wciąż spowitym oparem tyłku i… inne kształty? Małe obiekty roz-
rzucone były wokół tego większego. Czy poruszały się? Tak! Leopold podszedł bliżej. 
Przywitało go ciche ćwierkanie. Ptaki, przeźroczyste niby duchy, trzepotały skrzydłami 
w rozsnuwającym się oparze. Jak przykurzone wróble na jakiejś polnej drodze dziobały 
współwięźniarkę i niebawem przywróciły ją do przytomności.

Twarz kobiety przybrała dziwny wyraz. U człowieka białego Leopold wziąłby go 
za mieszaninę żalu i zachwycenia. Oczywiste było, że niższe istoty nie mogły doświad-
czać tak złożonych emocji. A jednak gdyby nie wiedział tego na pewno, trudno byłoby 
mu powstrzymać się od przypisania ich kobiecie, która najdelikatniejszymi dotknięciami 
głaska teraz podskakujące ptaszki barwy cienia. Poza hałasem maszyny i ptasiego ćwier-
kania król wyłapywał słodkie szepty i mruczane gaworzenie.

Travert podszedł do niego.
— Stado przerzedziło się nieco od czasu naszego pierwszego eksperymentu.
— Czyżby? — Leopold wyobraził sobie klatkę pełną szaropiórych ptaszków. — Co się 

z nimi stało?
Wydęcie warg uwydatniło orientalne pochodzenie naukowca.
— Dostarczyły nam materiału do kilku wielce pouczających eksperymentów. Ale czy 

Wasza Wysokość zrozumiał, na czym zasadza się procedura? Węgiel i inne dodatki, w mia-
rę jak łączone są z współoddziałującą powierzchnią manifestacji, ukazują nam zarysy…

Czy ten człowiek nigdy nie przestanie ględzić? Tłumiąc rozdrażnienie, Leopold 
spojrzał znacząco na Driessena, który postąpił do przodu i przyłożył palec do grubych 
warg Żyda.

— Dość!
Na moment szczęka Traverta opadła; przez chwilę jego nagie dłonie drgały kurczowo 

w duszącym powietrzu. Jednak po chwili – jako że nie był szaleńcem – uspokoił się i po-
naglił eskortę Murzynki, by poszła za nim otworzyć klatkę.

Choć Fifinka wzbraniała się przed wejściem do środka, stawiała jeszcze większy opór, 
kiedy próbowali ją stamtąd wyciągnąć. Jeden z asystentów doktora złapał jej skołtunione 
włosy, posunął się nawet tak daleko, by wsadzić palce w jej szerokie dziurki nosa; drugi 
przytrzymał jej kopiące nogi. Musieli jednak zawołać trzeciego pomocnika, by pochwycił 
jej szaleńczo wirujące ramiona, zanim udało im się wyrzucić ją z sali. Leopold śledził za-
mieszanie aż do drzwi, po czym jego spojrzenie spoczęło na królowej. Widok jej pobladłej 
i zzieleniałej cery przybierającej kolor ściany, pod którą usiłowała się schronić, poruszył 
go i skłonił do wyciągnięcia pomocnej dłoni. Podbiegła szybko, by ją chwycić.
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— Tak mi przykro, Marie, że musiałaś przejść przez tę mękę — przeprosił. — Nie 
musisz tu zostawać, jeśli sprawia ci to ból.

— Nie mogłabym cię opuścić! — Jej odmowa sprawiła królowi przyjemność. Pieścił jej 
tłusty nadgarstek, zamierzając unieść go do ust.

ŁUP!
Leopold podskoczył mimowolnie. Pod spojrzeniem króla doktor przepraszająco od-

wrócił wzrok, podnosząc jednocześnie trzymaną drewnianą miarkę.
— Przepraszam najmocniej. Nie trafiłem — powiedział Travert. — Dla wygody Waszej 

Wysokości najlepiej będzie oczywiście natychmiast opróżnić aparaturę Kondensatora, 
a ponieważ przeprowadziliśmy już dość eksperymentów z tym konkretnym okazem… 
— Wzruszył ramionami, jak mają to w zwyczaju mieszkańcy Lewantu, i powrócił do ubi-
jania szaroburych ptaszków zamkniętych z nim w klatce. Tylko cztery pozostały żywe, 
ale sprawiały Żydowi zaskakująco dużo trudności, piszcząc opętańczo i trzepocząc się 
wokół. Głuchy trzask patyka uderzającego o metalowe kraty rozbrzmiewał raz za razem.

Trzej asystenci Traverta niebawem powrócili i w zawierusze urywanych pisków roz-
prawili się z ostatnimi ze szkodników, po czym pod dyktando Żyda wymietli z klatki 
truchłopodobne odpadki.

Wreszcie Travert dał znać ukłonem, że machina była gotowa na przyjęcie Leopolda. 
Driessen wszedł przed nim, by ocenić sytuację.

— Jego wysokość będzie potrzebował krzesła — skonstatował królewski lekarz.
Kiedy Leopold już usiadł na pokrytym jedwabiem, stojącym na toczonych nogach ta-

borecie, odkrył, że nieprzyjemny odór nasilił się. Drzwi klatki zostały zamknięte, a helio-
trop, którym król nasączył swoją chusteczkę, ledwo co równoważył intensywny smród 
wypełniający klatkę jak coś na wpół żywego. Po tym jak przez chwilę z góry docierał do 
niego narastający hałas, władca usłyszał delikatny syk i podniósł wzrok, by ujrzeć opada-
jący na niego ciemny dym.

Czy będzie miał na niego, Europejczyka, wpływ podobny do tego, jaki wywarł na nie-
mal zwierzęcą „Fifinkę”?

Gnijąca szarość zapychała jego oczy, nos, a kiedy próbował przez nią oddychać – rów-
nież i usta. Stoicka determinacja umknęła. Król zakrztusił się i zemdlał.

***

Obudził go chłodny wietrzyk. Odświeżony, Leopold otworzył piekące oczy na mały 
ogród, w którym rosły drzewa, krzewy, kwiaty – bez wątpienia roślinność z jego kongij-
skich włości. Zaprojektował kilka podobnych ogrodów, by zapełnić podwórze muzeum. 
Musiał zostać tu przeniesiony przez jednego z ludzi Gagnona, by łatwiej było mu dojść do 
siebie. Rzeczywiście, świeże powietrze było o wiele lepsze, podobnie jak widok, który go 
tu powitał, był o wiele przyjemniejszy niż ten, który znał z dusznej piwnicy. Tłuste łodygi 
podtrzymywały kołyszące się cynobrowe, fioletowe i złote kwiaty, a szerokie liście – nie-
które poprzecinane białymi lub różowymi żyłkami – drżały delikatnie wszędzie wokół.

Oczywiste było, że strażnik, który go tu przyniósł, dawno już się oddalił. Ale gdzie byli 
Driessen i królowa? Czy Leopold rzeczywiście był tu sam? Dziwne. Nie – poprzez liście 
dojrzał młodą dziewczynę zbliżającą się w jego stronę. Dość urodziwą, choć po kilku dal-
szych krokach Leopold zdał sobie sprawę, że ubrana była w chłopięcą koszulę i spodnie.
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— Witaj, jestem Lili. — Szczery, otwarty uśmiech z wrodzonym wdziękiem rozpro-
mienił jej młodzieńczą twarz.

Leopold chciał zaanonsować swój królewski status w czarujący, a jednocześnie auto-
rytatywny sposób, ale nagle zaniemówił – lewa noga dziewczyny w tej sekundzie zamie-
niła się w miazgę zakrzepłej krwi i pogruchotanych kości. Jego usta zapełniły się wymio-
cinami. Przełknął.

— Ah, brzydzi cię widok mojej rany. Nie miałeś jeszcze czasu przyzwyczaić się do niej 
tak jak ja. — Dziewczyna spojrzała z udawaną boleścią na swoją strzaskaną kończynę. — 
Twoi żołnierze postrzelili mnie zeszłego października, kiedy ratowaliśmy Króla Mwen-
de. — Wódz Mwenda prowadził rebelię przeciw Siłom Publicznym króla. — Umarłam 
tamtej nocy. Prawie sześć miesięcy temu, prawda?

Leopold wybałuszał na nią oczy. Musiał wyglądać naprawdę komicznie.
— Jesteś du-du-du-duchem?
— Czy to nie oczywiste? — Jakby od niechcenia wskazała ręką na czerwoną ruinę, 

na której stała – niemożliwie.
A więc duch. Ale nie była czarna – angielska panienka, sądząc po jej akcencie. Biała 

dziewczyna – choć pewnie nie z Europy? Więc może z Everfair, tej przeklętej fabiań-
skiej kolonii, zarazy pleniącej się na ziemiach, które od niego odkupili? Tak! Czy minister 
Vandelaar nie mówił mu niedawno o próbie, którą podjęli ci zdrajcy, by pomóc temu 
dzikusowi w ucieczce? Choć tymczasowo odnieśli sukces, to jednak wedle słów ministra 
wywiadu kosztowało to rebeliantów z Everfair bardzo drogo.

To byłaby właśnie ta Lily. Lily Albin, tak, teraz sobie przypominał. Córka przywódcy 
motłochu, sufrażystka z piekła rodem.

Czy to miała być jego jedyna manifestacja?
Gdzie podziały się czarne jak węgiel zastępy, które prześladowały go cały ten czas, 

których bezgłośne jęki wciąż go napastowały, roszcząc sobie prawo do doprowadzenia 
go do szaleństwa? O ile rozumiał metodę Traverta, jeśli duchy czarnuchów nie zostaną 
skondensowane, nie uda mu się ich pozbyć.

Dziewczyna odpowiedziała, jakby zadał swoje pytania na głos:
— Myślisz, że masz jakąkolwiek kontrolę nad tym, co widzisz? — Jej źrenice wyblakły 

jakby zasnute bielmem. — Albo jak? Albo kiedy?
Przebiwszy się przez cienką powłokę zapachu kwiatów, duszące opary środków 

czyszczących po raz kolejny zaatakowały Leopolda. Nie mogły dotrzeć tu z piwnicy – 
wciąż musiał w niej być! W klatce Kondensatora! Jak mógł zapomnieć? Taboret, na któ-
rym siedział, był taki sam. Cała reszta tego doświadczenia – roślinność i narastający upał 
– były niczym więcej, jak hipnotycznym koszmarem wywołanym przez tego szarlata-
na Traverta.

Kręcił głową w prawo i lewo, zerkając pomiędzy liśćmi, szukając Żyda albo któregoś 
z jego asystentów. Powinni przecież być w pobliżu.

Dziewczyna o imieniu Lili roześmiała się. Zagłębienie koloru kości słoniowej u nasa-
dy jej szyi napięło się jak spieniona głębia u stóp wodospadu.

— Myślałeś, że Kondensator cię uleczy? — Jej głos przeszedł w zjadliwy chichot. — Oczy-
wiście, że tak. Inaczej nie poddałbyś się procedurze. Tylko skąd ci to przyszło do głowy?

Powinien grać na czas. Otarł strużkę potu. Jego służba musi niebawem powrócić… 
albo, nie, wciąż spał i niebawem się obudzi. Jak długo ta czarnucha Fifinka leżała nieprzy-
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tomna? Pomimo tego, że jego system nerwowy był bardziej wrażliwy i stał na wyższym 
stopniu ewolucji, na pewno powinien już za moment zacząć odzyskiwać przytomność. 
Wstał z taboretu i rozsunął zasłaniające widok gałęzie, by móc lepiej się rozejrzeć. Nie 
dostrzegł swojej świty, ale migoczący ruch na granicy widoczności skłonił go, by ruszyć 
dalej. Przypominający człowieka kształt lśnił w plamach światła, jakby był zrobiony z he-
banu. Szybko pokonał dzielące ich kilka metrów.

A potem zatrzymał się.
Ogród nie był mały. Nie otaczały go ściany muzeum. Nic go nie ograniczało. To nie 

był ogród, ale dżungla.
Dlaczego miałoby to go przerażać? Sny nie mogły go skrzywdzić ani zabić. Nie umrze.
Zawrócił. Teraz, kiedy myślał rozsądnie, zdał sobie sprawę, jak głupio postąpił, gdy 

opuścił miejsce, w którym się przebudził. Ale kiedy wrócił, jego siedzenie zajęte było 
przez martwą dziewczynę.

— Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko? To dla mnie łatwiejsze niż stanie. — 
Uśmiechając się niewinnie, znów wskazała na strzaskaną nogę.

Jako dżentelmen, Leopold powstrzymał się od stawiania żądań wynikających z jego 
wyższego urodzenia, choć uciążliwy upał i nasilający się odór środków czyszczących za-
czynały przytłaczać jego zmysły. Wyciągnął rękę, by powstrzymać chwianie się świata, ale 
cofnął ją natychmiast, poczuwszy ukłucie cierni pochwyconej gałęzi. Wpatrywał się, pełen 
bólu i zaskoczenia, w krew wyciekającą szybko z wielu małych ran – jego święta esen-
cja! Owinięcie chusteczki wokół skaleczeń nie przynosiło efektu – wydawały się wręcz 
krwawić jeszcze gwałtowniej. Plamki szkarłatu rosły, coraz bardziej mokre, łączyły się 
i tworzyły jedną przesiąkłą, karminową chorągiew.

Jego rosyjscy kuzyni mogli zginąć przez taki niewielki uraz. A on?
— Och, nie wydaje mi się, żeby to miał być twój koniec. — Zjawiskowa Lily popatrzyła 

na niego pustym spojrzeniem. — Choć przy tej ilości krwi będziesz tworzył wielu potęż-
nych _____. Jak się sam niebawem przekonasz.

Nie zrozumiał słowa, którego użyła.
— Wybacz proszę, ale czego? Powiedziałaś, że wielu… wielu… Czego?
— _____! — Po raz kolejny zmroziła mu krew w żyłach swym śmiechem. — Tych, 

których spodziewałeś się tu spotkać zamiast mnie. — Miała na myśli duchy czarnuchów. 
Wydało mu się, że dziewczyna mu przytakuje. — Ci, zrodzeni do tej pory, oczekują razem 
z twoją świtą, aż się obudzisz.

Smród i upał, wraz z powodującym zawroty głowy kołysaniem narastały. Upadł na ko-
lana. Czuł jak gorąca krew wsiąka w spodnie tam, gdzie zanurzyły się w rozrastającej się 
kałuży posoki. Musiał wyrwać się z tego transu w tej chwili, a potem pozwolić, by asystenci 
Żyda pozbyli się tego czegoś, co ta przeklęta kuracja powołała do istnienia. Leopold pró-
bował się obudzić całą siła woli.

— Ale nikt nie będzie w stanie nic zrobić twoim _____. Nie będą mogli nawet ich 
dotknąć. Nikt poza tobą.

Leżał na plecach. Spróbował wstać. O co jej chodziło? Z brudnymi małymi ptaszkami 
Fifinki rozprawili się bez trudu.

— Tak, ale czy ty masz równie bliski i pełen szacunku związek ze swoimi zmarłymi, 
jak ona? — Dziewczyna duch musiała położyć się zaraz naprzeciwko, gdyż jej twarz była 
ledwie o kilka centymetrów przed jego. — Nie. Nie masz.
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Po tych słowach jej białe oblicze przybliżyło się nagle – a może rozdęło od rozkładu? 
Twardniejąc jak maska, prześlizgnęło się szybko w bok i odpłynęło na falach ciemności. 
A potem zniknął też i ocean czerni.

***

Oczy miał otwarte. Szare obłoki rozwiewały się, ukazując przybrudzony sufit klatki. Le-
opold leżał teraz na plecach, patrząc w górę. Podniósł swoją zranioną dłoń: ani śladu ska-
leczeń.

— Wasza Wysokość! — Żyd skoczył w jego stronę, Gagnon i Maria Henrietta zaraz 
za nim. Sen się skończył.

Ale czy na pewno? Ciemna mgła formowała się nad nimi. Stopniowo opadała, aż za-
trzymała się pomiędzy królem, a tymi, którzy pospieszyli mu z pomocą. Przybrała kształt 
jakby grupy czarnoskórych dzikusów, których, jak poprzednio, nikt poza nim nie wyda-
wał się widzieć, i których, co wydawało się teraz oczywiste, nikt nigdy nie zobaczy.

Było ich troje: pozbawiony dłoni młody byczek, uschła staruszka z wklęsłą raną w gło-
wie, dziecko bez stóp. Otoczyli go i nieporadnie podnieśli z podłogi klatki. Leopolda prze-
szły ciarki, kiedy poczuł delikatny opór ich nieistniejących ciał. Zwinął się w odruchu wy-
miotnym i odepchnął małe dłonie, cofające się ręce – te namacalne już teraz abominacje.

Przez całe życie Leopold uważał się za człowieka, którego odwaga i siła dorównywały 
jego dobru i pięknu. Przez całe życie, aż do teraz.

— Wasza Wysokość! — Oleisty głos Traverta wdarł się w myśli króla.
— Mój kochany! — Królowa również szukała jego uwagi.
Leopold otworzył oczy, które musiał zamknąć bezwiednie. Duchy były wyzywająco 

widoczne. Ale wciąż, zawsze, tylko dla niego. Ignorując pełne wyrzutów spojrzenia fan-
tomów, król oparł się na pomocnie podtrzymujących go ramionach i dał się wyprowadzić 
się z Kondensatora. Zupełnie jakby łkające czarnuchy, które sięgały w jego stronę swoimi 
słabymi i poobcinanymi członkami, by powstrzymać jego odejście, nie istniały. Jakby ich 
dotyk nie był prawdziwy. Jakby król nie zdawał sobie sprawy, że do śmierci skazany jest 
na doświadczanie, wciąż i na nowo, obrzydliwego ciepła ich ciał.

Przełożył Mateusz Tokarski
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Błędne ognie
Michał Czajkowski

ECh, nie masz już na świeCie subiektów z pomyślunkiem!
Nie dalej jak wczoraj silny wiatr hulał Krakowskim Przedmieściem. Kapelusze 
leciały z głów, znaczy jesień nadchodziła wielkimi krokami. Siedząc za kon-

tuarem, mimowolnie szacowałem, ile nowa pora roku może przynieść nam zysku. 
Ludzie zaczną się rozglądać za szalami, cieplejszymi butami, szynelami z grubszą 
podszewką. Ceny tkanin poszły były ostatnimi czasy w dół, szczególnie kalorywełny. 
Jeżeli utrzymałbym ceny towaru bez zmian, może w tym sezonie zarobiłbym więcej? 
Mógłbym wtedy kupić kilkoro nowych nożyc do materiału. 

Człowiek, kiedy młody, głowę nosi wysoko, nie troska się o detale. Tymczasem 
dobrze zaostrzonymi nożycami tnie się materiał szybciej i pewniej. Żaden z moich 
subiektów nie raczył mi jednak powiedzieć, że wszystkie w zakładzie stępiły się do 
cna! Pod koniec zeszłego tygodnia przyszła do nas Gabriela Krauzowa, wdowa po 
kamieniczniku ze Świętojańskiej, i poprosiła o materiał na rękawiczki ze świetlineli. 
Nadzwyczajnej chęci na nią wszyscy nabrali (na świetlinelę, nie na Krauzową), od kie-
dy pokazali ją na sobie aktorzy paryscy bawiący w Warszawie przez czas jakiś. Ależ 
to wyglądało, kiedy promenowali ulicami w zapadającym zmierzchu! Mijali witrynę 
sklepu, a u każdego to rękawiczki, to szale, to suknie świeciły wielobarwnie.

Nie wiedziałem byłem jeszcze, że stała się, jak to mówią, à la mode; zamierzałem 
pozbyć się całego zapasu, bo nie sądziłem, że ktokolwiek chciałby wyglądać jak la-
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tarnia. Aż tu nagle wpada wdowa, zdyszana zbliża się do Sielskiego i mówi, że na gwałt 
potrzebuje rękawiczek, bo na przyjęciu u Jeziorskich nie może się pojawić bez świetline-
lowego dodatku. 

— Ależ oczywiście, madame — odpowiada z galanterią subiekt. 
Zdejmuje miarę z dłoni Krauzowej, odmierza odpowiednią ilość materiału i wyjmuje 

zza paska nożyce. Z uśmiechem (co za lis, nic dziwnego, że wszystkie proszą o pomoc 
akurat jego!) zabiera się do cięcia, a tu nic! Próbuje ze wszystkich stron, a materiał nie 
chce ustąpić. Sielskiego nie zbiło to z tropu: woła Marcela, chwyta jego nożyce i próbuje 
znowu. Tym razem się udało, ale cięcie było krzywe i pozadzierało materiał. Nie masz nic 
bardziej przykrego dla ucha nad dźwięk dartej tkaniny! Zrywam się, odsuwam bladego 
Sielskiego i próbuję sam uciąć materiału, ale mi też stawia zbyt wielki opór. Patrzę na 
nożyce ‒ te Sielskiego tępe, a te Marcela poszczerbione i krzywe. Żaden z nich nie pofa-
tygował był się do mnie, żeby o tym powiedzieć.

Ale przecież nie o tym miałem. Jak już wspomniałem, wczoraj jesień zaczęła się roz-
gaszczać na Trakcie Królewskim. W swoich domysłach na temat zmian w garderobie nie 
byłem daleki od prawdy: do sklepu niedługo po otwarciu weszła Anna Mitte, córka łódz-
kiego fabrykanta, który bawił akurat w mieście. Liście w rozwianych włosach, rozpięta 
brązowa jesionka, wysokie buty. Mittówna nosiła się zazwyczaj nieco po męsku, czym 
nawet w Warszawie wzbudzała sensację, ale pasowało to do jej zadziornego, niespokoj-
nego charakteru. Mimo że czas uniesień serca mam już dawno za sobą, widziałem, jakie 
wrażenie zrobiła na Sielskim i Marcelu, którzy w te pędy pośpieszyli jej z pomocą.

— Potrzebuję szala. Najlepiej niezbyt ciepłego, w sam raz na taką pogodę. — Przeszła 
od razu do rzeczy.

Subiekci wchodzili sobie w słowo, wychwalając coraz to bardziej egzotyczne materia-
ły, nawet takie, których nigdy w sklepie nie mieliśmy. Ona patrzyła na nich rozbawiona. 
Mittówna miała w sobie pewien rodzaj niewymuszonego wdzięku, który mieszał w gło-
wach wszystkim młodzieńcom; wiedziała o tym i sprawiało jej to przyjemność. Ech, ja w 
ich wieku…! 

— Panowie, proszę — ucięła. — Wrażenie robi na mnie panów znajomość rzeczy, ja 
jednak chciałabym coś niewyszukanego, co pasowałoby do płaszcza. 

Subiekci zamarli na chwilę na dźwięk jej głosu, po czym rozbiegli się po zakładzie. 
Sielski, bezustannie wychwalając jedwab, zanurzył się w jednej z szaf; z kolei szeroko 
uśmiechnięty Marcel próbował wyciągnąć jedną z beli wodnej bawełny. Kiedy szarpnął 
mocniej, runęła na niego sterta innych materiałów. Co gorsza, pękło zaklęcie pieczętujące 
zwiniętą tkaninę, przez co cała podłoga została zalana. Pomyślałem, że czas już położyć 
kres tym swawolom, i sam zająłem się panną Anną. Zaproponowałem jej beżowy szal ze 
strobofularu, który stawał się tym grubszy i bardziej widoczny, im panowała niższa tem-
peratura. Targowaliśmy się, bo nie był tani (Stach przywiózł ze sobą tylko kilka sztuk), ale 
w końcu wyszła z owiniętą szyją. Poczułem niezmierną dumę, bo pasował do Mittówny 
jak ulał. Kiedy zamykała za sobą drzwi, przemoczony Marcel wciąż niezdarnie gramolił 
się spod sterty materiałów, a Sielski zaginął gdzieś w szafie. 

Mam zbyt miękkie serce. Gdybym ja wyczynił coś takiego za młodu u Mincla…! Teraz 
trudno o dobrego subiekta. Kiedy Stach wrócił, miałem nadzieję, że jego zdecydowanie 
pomoże na powrót zaprowadzić porządek. Pamiętam jak dziś nasze dawne rozmowy na 
temat przyszłości, jak to rozbudujemy nasz sklep i może nawet otworzymy kolejne. Miał 



297Błędne ognielitterrarium

wtedy błysk w oku, a w jego głosie brzmiało podekscytowanie. Gorąca głowa szła jednak 
u niego w parze z chłodnym rozsądkiem; wszystkie handlowe plany rozważał zawczasu, 
rozpisywał, konsultował. W płaszczu rozwiewanym wiatrem biegał Krakowskim Przed-
mieściem z jednego spotkania na drugie.

— Musimy mieć kontakty, Ignacy — mawiał wieczorami. — Potrzeba nam sieci kon-
taktów, żeby interes się rozwijał.

Dla nich ruszył na wschód. Powrócił jednak ktoś, kto wygląda jak Stach, ale nim nie 
jest. Nie przychodzi do sklepu tak często jak przed kilku laty, a gdy jednak się pojawi 
– niewidzącym wzrokiem wodzi po półkach, zagaduje subiektów, ale ich nie słucha. Ze 
mną też jest chłodniejszy, nie rozmawiamy już jak kiedyś. Stał się melancholijny, zamy-
ślony. Znam go jednak dość długo, żeby wiedzieć, że to nie jest złą wolą powodowane, ale 
kłopotem. Stach zawsze tak się zachowywał, kiedy coś go trapiło albo natrafił na problem, 
którego rozwiązania nie mógł dostrzec. Gdyby tylko powiedział, co się stało! 

Czasami mam wrażenie, że to z samotności biorą się jego frasunki. Oczywiście, we 
mnie zawsze ma chętnego słuchacza, a i radą posłużyć mogę, jeśli tylko będzie to w mojej 
gestii, ale nie o to chodzi. Bardzo bym chciał, żeby Stach się ożenił i chyba nawet upa-
trzyłem mu partię. Zachodzi czasem do sklepu pani Stawska, której mąż uciekł, mówią, 
do Ameryki. Anioł, nie kobieta! Ach, gdybym ja sam był młodszy… Ale szczęśliwy będę, 
widząc ją u boku Stacha. Co prawda często pokazuje się ostatnimi czasy w towarzystwie 
panny Izabeli Łęckiej… Ale cóż Łęcka przy Stawskiej! 

***

Ciszę przerywały angielskie słowa. Słuchał ich i uśmiechał się łagodnie, udając, że nic 
nie rozumie. Myśleli, że istotnie tak było, rozmawiali więc swobodnie, pozwalając sobie 
nawet na uszczypliwe uwagi pod jego adresem.

Stanisław od swobody był jednak bardzo daleki. Znał przyczynę napięcia swoich ner-
wów. Wiązała się z obecnością panny Izabeli, bezczelnie zalecającego się do niej Kazimie-
rza Starskiego i półcalowego zimova spoczywającego w kieszeni płaszcza Wokulskiego. 
Broni naładowanej i odbezpieczonej. Jej właściciel wodził wzrokiem po rozmawiających, 
gładząc palcami rękojeść rewolweru. Kość słoniowa ze zdobieniami z lodu wzmocnione-
go przez sybirskich szamanów. Chłodna powierzchnia muskana opuszkami palców od-
powiadała językiem ledwie wyczuwalnych runicznych żłobień, które poprawiały celność 
i zwiększały tarcie, dzięki czemu rewolwer spoczywał pewnie nawet w najbardziej spoco-
nej dłoni. Sześciopociskowy bębenek wzmacniany obsydianem wytrzymywał strzały naj-
silniej zaklętych kul. Lufa wyprofilowana tak, żeby poprawić tor lotu pocisku na wszyst-
kich płaszczyznach rzeczywistości, nawet tych najmniej obecnych po Otwarciu. Tak, ta 
broń była dziełem sztuki najlepszych rusznikarzy i okultystów Imperium Rosyjskiego.

— Nieprawdaż? — Rozbawiony głos Izabeli wyrwał Stanisława z zadumy.
Zagubienie musiało odmalować się na jego twarzy, gdyż Łęcka otworzyła szeroko 

oczy i zaśmiała się.
— Panie Stanisławie, pan tak często opuszcza nas myślami — powiedziała, kiedy zła-

pała oddech. — Pytałam, czy to nie miło, że wybieramy się wszyscy razem do Krakowa.
Wokulski spojrzał na Starskiego, który odwzajemnił mu się kpiącym uśmiechem. Za-

cisnął dłoń na kolbie rewolweru.
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— Tak, niewątpliwie — odpowiedział, nie spuszczając wzroku z kuzyna Łęckiej.
— Koniecznie musimy odwiedzić moją rodzinę mieszkającą przy bramie Floriańskiej 

—szczebiotała dalej Izabela, jakby nie zauważyła spojrzeń mężczyzn. — A baronostwo 
Izerscy wydają bal, grzechem byłoby się tam nie pojawić…

Nikt nie podjął tematu. Po kilku chwilach ciszy Starski roześmiał się i przeniósł wzrok 
na ciemność za oknem. Jego twarz odbijała się w szybie, pożółkła od migotliwego światła 
błędnych ogników.

— …nieprawdaż? — spytała Izabela pozornie beztroskim głosem.
Wokulski wiedział jednak, że nie chciała jedynie ciągnąć konwersacji. Niepokoiła się, 

kiedy zapadała cisza lub nikt nie zwracał na nią uwagi.
— Z przyjemnością będę towarzyszył pani w obu miejscach — odpowiedział Stani-

sław z szerokim uśmiechem, patrząc jej w oczy. Izabelę najwyraźniej zadowoliła odpo-
wiedź, ponieważ skinęła delikatnie głową. Starski uśmiechnął się pod nosem.

— A ty, kuzynie? — spytała, odwróciwszy się w stronę siedzącego obok Kazimierza.
— Nigdy nie opuściłbym okazji do spędzenia wieczoru w takim towarzystwie — od-

parł, przeciągając się leniwie. Wokulski ledwo się powstrzymywał przed uderzeniem go w 
zęby. Miał ochotę zetrzeć mu z twarzy ten ironiczny, protekcjonalny uśmieszek, schować 
go za czerwoną zasłoną.

— My tylko staramy się dotrzymać panu kroku — powiedział Wokulski z uśmiechem.
Stwierdzenie wywołało pożądany efekt: uśmiech Starskiego nieco drgnął, w oczach 

pojawiła się iskra.
— Będzie pan musiał w takim razie przyśpieszyć — stwierdził, poprawiając się w fo-

telu.
Niby przez przypadek przysunął się do Izabeli. Prawie stykali się teraz ramionami.
— Nie wiem, dokąd pogna mnie stukot obcasów o krakowski bruk — kontynuował, 

przesadnie westchnąwszy. — Raz tu, kiedy indziej tam, w uszach wciąż słyszę świst wia-
tru i westchnienia kobiet. Widzisz, kuzynko — zwrócił się do Izabeli. — teraz mogę solen-
nie obiecywać, przyrzekać na wszystko, ale nie umiem przewidzieć, czy nie będę wtedy 
spędzał z kimś czasu w świetle księżyca.

Izabela spojrzała na okno po drugiej stronie korytarza, jej twarz skrył półcień. Stani-
sław westchnął w duchu. Czuł się strasznie zażenowany.

— Mamy jednak nadzieję, że znajdzie pan dla nas choć trochę czasu — stwierdził obo-
jętnie Wokulski. — Może jedna z pańskich nocnych przygód uwzględniłaby warszawskie 
towarzystwo. Co pani o tym myśli? — zwrócił się do Izabeli.

Kobieta odwróciła twarz w ich stronę. Półmrok odbierał jej większość kolorów.
— Bardzo chętnie — odpowiedziała. Stanisław uśmiechnął się w duchu, kiedy jej głos 

zadrżał na ostatniej zgłosce.
Przeprosił ich i przesiadł się na miejsce za Tomaszem Łęckim. Ojciec Izabeli wciąż był 

niezdrów. Ubrany w wiele warstw i przykryty kocem, patrzył niewidzącym wzrokiem w 
okno. Ciemna szyba odbijała jego bladą twarz.

— Czemu zaproponowałaś mu wyjazd? — spytał Kazimierz po angielsku.
Mimo że pociąg hałasował, a pan Tomasz cały czas mówił coś do siebie w malignie, do 

uszu Stanisława docierała rozmowa prowadzona po drugiej stronie przejścia.
— Nie wiem — odpowiedziała, także po angielsku. — Czasem lubię jego towarzystwo.
— Kuzynko, przyznaj, podoba ci się, że wszędzie za tobą chodzi z rozmarzonymi oczami.
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— Kazimierzu…
— Belu, nie pij rozwodnionego wina, tylko czyste, o pełnym smaku.
Szyba ukazywała ich zetkniętych ramionami, nachylonych ku sobie. Izabela co jakiś 

czas przymykała oczy lub kładła dłoń na swojej szyi. Wokulski nawet żałowałby chłopaka, 
gdyby ten nie był tak nikczemnym człowiekiem.

***

— Panie Stanisławie, quelle surprise, nie spodziewałam się pana tak wcześnie! — zawo-
łała Izabela do Wokulskiego czekającego w hallu.

— To prawda, popełniłem faux pas, przyszedłszy o tej porze…
— Och, proszę się nie przejmować, zawsze jest pan miłym gościem w moim domu.
— …ale musiałem koniecznie się z panią zobaczyć.
Stała przed nim, w tej samej pozie i z tym samym wyrazem twarzy, jakie widział u 

niej na co dzień. Tym razem jednak szeroko rozwarte błękitne oczy odbijały światło bu-
dzącego się dnia. Czuł słodki zapach jej perfum, mieszający się z wonią niedawnego snu.

— Ależ monsieur Wokulski, czy to nie mogło poczekać? — spytała niewinnym głosem. 
— Chociażby do śniadania? Poważnych tematów nie należy omawiać przy dźwiękach, 
które komponuje głód, a obawiam się, że mogę panu teraz zaproponować tylko herb…

— Dziękuję — przerwał jej. — Ale nie zajmę pani zbyt wiele czasu. Sprawa, z którą 
przychodzę, jest niecierpiąca zwłoki.

— Panie Stanisławie — roześmiała się perliście.
Wokulski poczuł elektryzujący skórę dreszcz.
— Doprawdy, taki poważny o tak wczesnej porze — ciągnęła, patrząc rozbawionym 

wzrokiem na gościa. — Czy nie wie pan, że z rana najbardziej palącą umysł człowieka 
sprawą powinny być rozważania na temat wyższości jednego boku nad drugim w kon-
tekście leżenia?

— Panno Izabelo, proszę — powiedział roztrzęsionym głosem Wokulski.
Spojrzał za siebie, ulica była pusta. Dom Łęckich także wydawał się uśpiony.
— Czy nie ma nikogo, kto mógłby nas niepokoić?
— Wszyscy śpią. — Izabela przekrzywiła nieco głowę i spojrzała zaintrygowana na 

gościa. Jej rozpuszczone włosy opadły na jedno z ramion i lśniły refleksami w świetle 
poranka. Sprawy zaszły za daleko – pomyślał Wokulski. Nie powinienem był do tego dopuścić.

— Zamierzam mówić otwarcie — powiedział, ujmując nagłym ruchem dłoń gospo-
dyni.

— Qu’est-ce que c’est?! — wykrzyknęła na wpół zaskoczona, na wpół rozbawiona Iza-
bela. — Cóż za śmiałość!

— Nie pora na konwenanse!
— Monsieur Wokulski — powiedziała niskim głosem, zbliżając się nieco do mężczy-

zny. — Stanisławie Piotrowiczu, skąd ta śmiałość? Nie widziałam cię jeszcze takim wzbu-
rzonym.

— Musisz wyjechać — powiedział cicho. Czuł, jak serce próbowało wyrwać się z piersi.
— Cóż za zmiana — stwierdziła z uśmiechem. — Stanisław Piotrowicz, który dotych-

czas nie odstępował mnie na krok, chce, żebyśmy się rozstali.
— Ludzie gadają…
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— Ludzie? — Zmrużyła oczy.
— Niektórzy ludzie — sprecyzował. — Nie wszystkim się podoba, że spędzamy razem 

tyle czasu. Są tacy, według których powinienem się skupić na swojej pracy.
— Ciągle ta praca — westchnęła z przesadą Izabela. — Czy nie chciałby pan czasem 

odpocząć, zapomnieć o obowiązkach? — spytała, mocniej ujmując jego dłoń.
— To nie takie proste — Stanisław oderwał wzrok od jej oczu i spojrzał w dół.
Kiedy ujęła go pod brodę, cały świat ucichł. Stanisław nie mógł złapać oddechu, serce 

zatrzymało się wpół uderzenia.
— Stanisławie — powiedziała cicho, patrząc mu w oczy. — Znamy się już tyle czasu. 

Spotykaliśmy się w różnych okolicznościach. Skąd ta zmiana?

***

Kaszel Tomasza Łęckiego przerwał wspomnienie. Niezbyt silny blask błędnych ogni-
ków unoszących się leniwie pod sufitem sprawiał, że wnętrze dalej tonęło w półmro-
ku. Wokulski spojrzał w okno. W migotliwym świetle zobaczył cienie pod oczami, nieco 
zmierzwione włosy, pobrużdżone czoło. Czy ten zmęczony życiem starzec patrzący z 
szyby to on? Jak to możliwe, że człowiek może czuć na sobie więcej lat, niż w istocie mi-
nęło? A może to raczej efekt kilku niespokojnie przespanych nocy? Nie był pewien, czy 
starczy mu sił na podróż z panną Izabelą i jej kuzynem.

Spojrzał w ich stronę. Nachyleni ku sobie szeptali pozornie obojętnym tonem. Stani-
sław rozumiał jednak każde słowo, którym jedno omotywało drugie.

— Panie Stanisławie — powiedział Łęcki, po czym zaniósł się kaszlem.
— Słucham? — spytał.
Tomasz siedział do niego tyłem, swoją obecność objawiał Wokulskiemu jedynie gło-

sem i kaszlem. Stanisław powiódł wzrokiem po suficie. Ogniki, niesione niewyczuwal-
nymi prądami powietrza, tworzyły grupy, po czym odpływały powoli wzdłuż korytarza 
wagonu. Wyglądały, jakby szczególnie upodobały sobie pewne miejsca, ale Wokulski miał 
świadomość, że wszelkie domysły na ten temat są bezcelowe. Większości istot przybyłych 
po Otwarciu nie dawało się zrozumieć, ich umysły różniły się od ludzkich. Trudno było 
nawet stwierdzić, czy takowe posiadały – im bardziej oddalona płaszczyzna, tym bar-
dziej wydawały się obce. Wokulski wiedział na temat ogników jedynie tyle, że przybierają 
kolor odpowiadający nastrojowi tego, kto je przywołał. Tego wieczora były jasnożółte z 
elementami pomarańczu – ktoś miał dobry humor.

— Szkoda, że nie będę mógł panu dotrzymać towarzystwa w Krakowie.
Stanisław drgnął. Łęcki jeszcze nigdy nie był z nim tak familiarny. Mimo że rodzinny 

majątek topniał z każdym dniem, ojciec Izabeli wciąż miał się za szlachcica ze starego 
rodu, co czyniło go we własnych oczach lepszym od większości ludzi. I nigdy nie omiesz-
kał okazać tego Wokulskiemu, dorobkiewiczowi zajmującemu się niegodnym człowie-
ka cywilizowanego handlem z „dzikusami ze wschodu”, jak zwykł ich określać. Swoją 
protekcjonalną postawę zazwyczaj pokrywał uprzejmością, ale jej warstwa nie była zbyt 
gruba.

— Nic się nie stało, panie Tomaszu — odpowiedział Wokulski, przyjmując podobny 
ton. — Każdemu zdarza się niedomagać.

— Moje niedomaganie trwa już jednak dość długo — westchnął. — I staje się poważ-
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niejszym z każdym dniem.
— Każdy w malignie musi przejść przez gorsze chwile. Teraz będzie już tylko lepiej 

— skłamał Wokulski.
Obaj zresztą zapewne wiedzieli, że wcale tak nie było. Łęcki musiał czuć, że w swym 

osłabieniu przekroczył już granicę, zza której się nie wracało. Ciału, z dużą i długotrwałą 
pomocą uzdrowicieli, może by się udało, ale umysł pozostałby nieodwracalnie zwich-
nięty. Kłamstwo zawisło między nimi, jednemu ciążąc, drugiemu dając złudną pociechę.

— Tak, może jeszcze za naszej bytności w Krakowie udałoby się wybrać do teatru — 
Łęcki przerwał ciszę.

Wokulski nie odpowiedział.
— Muszę panu podziękować za przyjęcie zaproszenia — wyznał słaby głos. — Przyda 

się Beli ktoś, kto by miał ją na oku.
— Panna Izabela jest już dorosłą osobą, jakimże prawem miałbym jej pilnować?
— Prawem przyzwoitości — oświadczył głos poważnie. — Bela może wydawać się 

obyta, ale to jeszcze dziecko. Dziecko naiwne, które wierzy niemal we wszystko, co mu 
się powie, które za byle kolorowym motylem pobiegnie w ciemny las.

Ostatnie zdanie zaskoczyło Wokulskiego. Łęcki nie był człowiekiem skłonnym do 
poetyzowania. Gorączka w niecodzienny sposób wpływała na siedzącego przed Stani-
sławem mężczyznę.

— Pan jest rozważny — ciągnął cicho. — A ten Starski to nic dobrego. Opowieści o 
jego przygodach dotarły i do mnie. Warszawa aż huczy od historii o tym homme fatal.

***

— Ach, pan Piotrowicz! — zakrzyknął po rosyjsku postawny mężczyzna, wstając z 
krzesła.

Kolor jego twarzy i niemal całkowicie osuszona butelka stojąca na stole wskazywały 
na to, że w pełni korzystał z uroków wieczora.

— Panie Olbratowicz — odpowiedział po rosyjsku Wokulski, zdejmując szynel.
— Wciąż ten Olbratowicz i Olbratowicz — machnął ręką mężczyzna. — Robimy ra-

zem interesa, Wania i Stanisław! — zakrzyknął jowialnie, po czym uściskał przybyłego.
— Niech ci będzie, Wanio i Stanisławie — zaśmiał się Wokulski, próbując złapać od-

dech po wydostaniu się z niedźwiedziego uścisku.
Okrzyki Wani Olbratowicza nie brały się jedynie z jego energicznego charakteru. 

„Rozchwiana Kolaska” była jednym z najgłośniejszych i najbardziej zadymionych miejsc 
w Petersburgu. W nim zazwyczaj spotykali się miejscowi i przyjezdni ludzie interesu, 
żeby wesoło spędzić wieczór, bez obaw przed ciekawskimi uszami, których właściciele 
musieliby zdrowo się natrudzić, żeby dosłyszeć cokolwiek w ogólnym gwarze.

— Jak zwykle żarty się ciebie trzymają — powiedział Olbratowicz, rozglądając się po 
towarzystwie. — Nie dziw, że wszystkie panny i panie płonią się w twojej obecności.

— Wania… — zaczął Wokulski z zakłopotanym uśmiechem.
— Nie mityguj się, wszyscy wiemy, że tak jest — rozłożył ręce, jakby chciał objąć cały 

lokal.
Wokulski rozpoznał dwóch z trzech towarzyszy Olbratowicza – Maksyma Sorokina 

i Fiodora Aleksandra. Spotkał ich w którejś z petersburskich kawiarni, gdzie sprzeczali 
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się o to, czy warto jeszcze inwestować w indyjskie rupie. Kilka tematów i odwiedzonych 
lokali później włączyli go do swoich interesów, o których jednak nie rozmawiali w towa-
rzystwie, nigdy bowiem nie wiedzieli, jaki charakter mogłaby mieć życzliwość słuchaczy.

— Panowie się znacie? — spytał Olbratowicz.
— Tak, prowadziliśmy razem kilka niewielkich interesów. Miło znów panów widzieć. 

— Podał dłoń Sorokinowi i Aleksandrowi.
— My chyba nie mieliśmy jeszcze przyjemności — stwierdził czwarty z siedzących 

przy stole, szczupły młodzieniec w mundurze, podnosząc się z krzesła.
— Wen Yang, Stanisław Piotrowicz Wokulski — przedstawił ich sobie Olbratowicz 

pośpiesznie i jakby niedbale, po czym wszyscy usiedli.
— Zawsze mnie zaskakiwało, jak małym okazuje się czasem świat — powiedział Wo-

kulski. — Dwóch cudzoziemców może spotkać się na obcej im ziemi i już nikogo to nie 
dziwi.

— Doprawdy, żyjemy w czasach wielkiego postępu — stwierdził Yang z delikatnym 
wschodnim akcentem. — Człowiek nigdy nie ma pewności, w jakim świecie obudzi się 
następnego dnia.

— Dla mnie wciąż jest zadziwiającym, że niektórzy mogą opanować cudzy język tak, 
żeby brzmieć jak krajowiec — wtrącił się Sorokin. — Panie Yang, chylę czoła przed pań-
skimi niebywałymi umiejętnościami!

Wen skinął głową w odpowiedzi. Wokulski powiódł wzrokiem po towarzyszach. 
Przed trzema z nich stały kieliszki z modnym ostatnio na salonach retrowinem. Widział 
kiedyś, w jaki sposób sadzi się, czy też, według hodowców, leje retrowinorośl – rzadkim 
płynem oblewa się tyki wystające z ziemi. Im bardziej dojrzała, tym mniej jest cieczą, a 
bardziej gronami zawieszonymi na łodygach. Gęsta konsystencja alkoholu w kieliszkach 
wskazywała na późny zbiór. Stanisław skinął na gospodarza i wskazał jeden z nich.

— Czym zajmuje się pan w Petersburgu? — spytał Yanga.
— Dzięki staraniom mojego ojca studiuję w szkole kadetów. Mam nadzieję zrobić 

karierę wojskową.
— Obaj niedawno przyjechaliście do Petersburga, ale panicz Yang zdążył się już roz-

gościć — zawołał Wania i puścił do Wena oko. — Zawrócił w głowie niejednej pannie. Za 
mundurem panny sznurem!

Zaśmiali się, nawet Yang, mimo że wyglądał na zakłopotanego. Stanisław przyjrzał 
mu się i domyślił, w czym rzecz. Nie tylko mundur, lecz także delikatnie wschodnie rysy 
musiały intrygować dziewczęta.

— Panie Olbratowicz, pan dzisiaj tylko o jednym — powiedział młodzieniec.
— Wania, panie Yang, Wania! — pogroził z uśmiechem palcem.
— Wolno mi spytać, skąd pan przyjechał? — powiedział Wokulski, przyglądając się 

rozmówcy.
— Z Mandżurii. Mój ojciec… musiał wyjechać z Imperium na jakiś czas. Kiedy na 

północy zaczynał się konflikt z mrozami, podjął bardzo niepopularną decyzję. Zamiast z 
zapałem strzelać do wroga, chciał z nim pertraktować. Nie wszyscy podzielali jego zdanie 
i postanowili pozbyć się elementu niepasującego do mechanizmu — Zebrani milcząco 
pokiwali głowami ze zrozumieniem. — Został w Mandżurii na dłużej, kiedy poznał moją 
matkę. Zakochał się w niej i uczucie jest z nim do dziś, mimo że zostaliśmy już tylko my 
dwaj. W moich dokumentach pozwolił mi wpisywać jej nazwisko, nawet jeśli może to 
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czasem powodować trudności.

***

Wokulski wodził oczami za ognikami, z których kilka opadło nad podłogę i powoli 
wędrowało między fotelami. Doskonale pamiętał wydarzenia, o których dowiedział się 
od Yanga. Połączenie ich świata z innymi, zwane Otwarciem, przyniosło nie tylko nowe 
możliwości, lecz także problemy. Jednym z nich była wojna z mrozami powstałymi z 
wiecznej zmarzliny. Młodego jeszcze Stanisława wciągnięto do armii, która wędrowała 
w stronę Sybiru na ich spotkanie. Wciąż widział połacie zamarzniętych drzew i lodowe 
postacie mieniące się w zachodzącym słońcu, sprowadzające chwilowe, ale mordercze za-
miecie na rosyjskie oddziały. Najstraszniejsze były jednak ogromne, owłosione potwory 
wyciągane z zimowych snów i ożywiane przez magię mrozów. Zadrżał z chłodu i trwogi 
wionących ze wspomnień.

Łęcki zakasłał. Stanisław zamyślił się nad jego słowami. Po słowach Starskiego był 
w stanie uwierzyć w ponurą sławę młodzieńca. Teraz doświadczony i zbyt pewny siebie 
łowca starał się usidlić kolejną ofiarę. W znacznie większej opresji niż Izabela znajdował 
się jednak Kazimierz. Młodzieńcowi mogło wydawać się, że jest na wygranej pozycji, ale 
mylił się.

Pociągiem szarpnęło. Za oknami Stanisław dostrzegł pojedyncze światła latarni.
— Stoimy? — spytał Łęcki. — Co to za stacja?
— Skierniewice — odpowiedziała Izabela.
— Postój będzie dłuższy, wyjdę na zewnątrz — oświadczył Wokulski, wstając, i popra-

wił na sobie płaszcz.
— Proszę do nas niebawem wrócić! — powiedziała przejęta Izabela.
Wokulski nie odpowiedział, skierował się jedynie do wyjścia, odprowadzany czujnym 

spojrzeniem panny Łęckiej.
Kiedy wyszedł na peron, chłodne nocne powietrze owionęło jego twarz. Zamknął oczy 

i odetchnął głęboko kilka razy. Powietrze było przesycone dymem i gryzło w płucach, ale 
Wokulski powitał je z wdzięcznością – przywracało do rzeczywistości, pomagało upo-
rządkować rozpędzone myśli. Przeszedł wolnym krokiem na koniec peronu. Konduktor 
rozmawiał tam z ospałym żandarmem, jedynym nocnym strażnikiem pilnującym stacji. 
Kiedy do nich podszedł, ukłonili się, ale bez przesadnego formalizmu. Noc rozluźniała 
sztywny gorset konwenansów.

Żandarm zanurzył kubek w garnku i podał Wokulskiemu. Ciecz połyskiwała mały-
mi krystalicznymi drobinkami, alkohol musiał być pędzony z pyłowych borówek. Ostry 
zapach i podrażnione gardło ostatecznie odpędziły leniwą senność, która panowała w 
dusznym wagonie. Poczuł zapach spalenizny, który pyłówka pozostawiała zazwyczaj w 
nosie. Dawno nie pił niczego tak mocnego, odruchowo kaszlnął. Mężczyźni zaśmiali się.

— Mocne, a? — spytał konduktor. — Kuzyn pędzi w pywnycy.
— Tak — wychrypiał Wokulski i odchrząknął. — Nie da się ukryć, nieczęsto pijam coś 

takiego.
— Ale w noce takie jak ta nie wydoly stać w zamróz — powiedział zachrypniętym 

głosem żandarm. Wokulski nie był pewien, czy mężczyzna miał podrażnione gardło od 
zimna, czy alkoholu. — Nie bez otuchy — dodał żandarm, po czym wyszczerzył krzywe 
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zęby w uśmiechu.
— Długo jeszcze postoimy na stacji? — Stanisław spytał konduktora.
— Dziesięć minut, nie więcej.
— To może jeszcze chwyle pogadamy? — spytał żandarm, zanurzając znacząco wy-

szczerbiony kubek w garnku.
— Dziękuję — odpowiedział pospiesznie Wokulski, nie mniej znacząco otulając się 

bardziej płaszczem. — Wrócę do środka.
— Wasza wola — stwierdził żandarm i wypił wszystko jednym haustem. Na twarzy 

wykwitł mu rozmarzony uśmiech.
Wokulski czuł coraz większe ciążenie w kieszeni. Rewolwer przypominał o swojej 

obecności. Dałby wiele, żeby móc zawrócić. Wagon zbliżał się jednak nieubłaganie z każ-
dym krokiem, z każdym uderzeniem serca. Wypity alkohol dodatkowo rozgrzał Stanisła-
wa, przez co mężczyzna zaczął się pocić pod płaszczem. Rozpiął go w nadziei, że nieco 
ochłonie. Niestety, chłodny wiatr ucichł i pozostawił jedynie cichy szum rozmów prowa-
dzonych w mijanych wagonach.

Kiedy podszedł do drzwi, o mało nie wpadł na wysiadającego Starskiego. Młodzieniec 
był wyraźnie rozbawiony.

— A, tu pan jest! — zakrzyknął ze śmiechem. — Zaczęliśmy się już o pana martwić.
— Na szczęście się znalazłem — odpowiedział sucho Wokulski.
— Racja, racja — stwierdził Kazimierz z roztargnieniem, rozglądając się po peronie. 

— Chłodno. Ciemno. Aż nieprzyjemnie wychodzić przy takim entourage’u. Szczególnie 
tak rozpiętym jak pan.

— Potrzebowałem trochę chłodnego powietrza.
— Te błędne duszki… Czasem potrafią naprawdę człowieka rozgrzać. Szczególnie, 

kiedy zaczną krążyć wśród nas.

***

— Dlaczego ja? — spytał Wokulski ciemność pokoju.
— Obserwowaliśmy was, Piotrowiczu — odpowiedział nieznajomy spokojnym gło-

sem. Wcześniej przedstawił się jako Wiatr, czynownik Cyrkułu. Niski głos przywodził na 
myśl coś znacznie tęższego niż powietrze, ale Stanisław wiedział, że to nie czas na żar-
ty. Nieoczekiwany gość nie omieszkał bowiem wspomnieć o tym, że nie przyszedł sam. 
Mimo że na wynajmowanym piętrze domu panowała całkowita ciemność, Wokulski nie 
miał wątpliwości, że był bacznie obserwowany. O umiejętnościach częściowo wielopłasz-
czyznowych pracowników Cyrkułu krążyły legendy.

— Nie ukrywam, powody są czysto praktyczne — odpowiedział Wiatr. — Wiemy, że 
poszukiwane kitsune porusza się na zachód, gdzie i wy, Piotrowiczu, niedługo się uda-
cie. To wysoce nieprzewidywalne stworzenie, a my nie chcemy poświęcać wyszkolonych 
agentów.

— Dlaczego miałbym się zgodzić? — wyrwało się Wokulskiemu suchym tonem. Od 
razu pożałował, że zadał to pytanie.

Odpowiedział mu cichy śmiech.
— Nie macie innego wyjścia — oświadczył Wiatr. — Jeżeli chcecie nadal robić interesy 

w Petersburgu, ba, na wschodzie, musicie pomóc Cyrkułowi. Wiemy, jak bardzo zależy 
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wam na kontaktach w Imperium. Bez nich nie utrzymacie z Ignacym sklepu.
Zapadła cisza. Wiatr wyraźnie napawał się strachem, który wzbudził w swoim roz-

mówcy, wciąż stojącym pośrodku pomieszczenia.
— Poza tym praca dla Cyrkułu to zaszczyt — powiedział mężczyzna; w jego głosie 

było słychać szyderstwo. — Pomyślcie, bezpieczeństwo Imperium zależy tylko od nas. 
Tylko my mamy kuratelę nad wszystkimi stworzeniami, które pojawiły się po Otwarciu. 
I pilnujemy, żeby nie oddalały się zbytnio od miejsc, w których powinny pozostać. Dla 
ogólnego dobra.

— Co miałbym zrobić?
— Kitsune przedostało się z Nipponu do Imperium kilka miesięcy temu. To stworze-

nie przypominające lisa, ale umie zmieniać postać tak, by wzbudzić jak największy afekt 
wśród ludzi. Nie wiemy, za kogo podawało się wcześniej, do Petersburga przybyło z Man-
dżurii jako Wen Yang. Wykorzystało do tego mężczyznę, którego zdołało przekonać, że 
było jego synem. W mieście zostało kochankiem Olgi Platkovej, żony pracownika banku. 
Mąż jednak zaczyna się domyślać, że ta kogoś widuje w tajemnicy. Według nas Yang może 
niedługo ruszyć dalej na zachód. Do was, Piotrowiczu, będzie należeć pochwycenie go. 
Jeżeli będzie, hm, zbyt oporny, możecie użyć innych środków perswazji.

— Mówicie, że to tylko lis — stwierdził Wokulski. — Czyżby potężny Cyrkuł nie 
umiał poradzić sobie z jednym zwierzęciem?

Zapadła cisza. Wokulski poczuł lód wędrujący po kręgosłupie. Posunął się za daleko. 
Nagle poczuł lufę przykładaną do podstawy czaszki.

— Piotrowiczu — powiedział sucho Wiatr. — Potężny Cyrkuł umiałby sobie poradzić 
z jednym zwierzęciem. Ale jednego agenta trudniej zastąpić niż jednego Piotrowicza.

Wokulskiemu przez głowę przemknęła myśl o ucieczce. Absurd. Nawet jeśli uniknął-
by kuli z rewolweru, przybysze na pewno oznaczyli jego mieszkanie runami. Jedna myśl 
Wiatra wystarczyłaby do wysadzenia w powietrze całej kamienicy, przywołania demona 
czy całkowitego przesunięcia Wokulskiego na inną płaszczyznę, bez możliwości powro-
tu. Na tę ostatnią myśl aż go zemdliło.

— Bo, widzicie, nie wiecie jednej rzeczy — kontynuował Wiatr. — Kitsune, żeby zy-
skać ludzką przychylność, przyjmuje postać taką, jaka najlepiej pasuje do osoby czy chwi-
li. Jednak czasem konieczne jest też stworzenie historii w umyśle człowieka. Im więcej 
musi zmienić, tym gorzej dla ofiary. Mężczyźnie, któremu wmówiło, że jest jego synem, 
musiało zaszczepić historię wielkiej miłości i wspólnego życia. Ten człowiek z pomiesza-
nymi zmysłami dogorywa w szpitalu. Z kolei przez samo przebywanie w towarzystwie 
Yanga, Platkova musiała udać się do wód, bo zaczęła majaczyć i słyszeć głosy. Kitsune po-
trafi dla swoich celów zwieść każdego. Dlatego wolimy zaryzykować was, Piotrowiczu.

— Od razu uprzedzam — kontynuował Wiatr po krótkiej chwili ciszy. — To nie są 
negocjacje. Nie macie wyboru. Kitsune albo wy. Macie powstrzymać je za wszelką cenę, 
nie może dostać się na zachód dalej niż do Warszawy. Cyrkuł cały czas będzie miał was na 
oku. Jeżeli nie wypełnicie warunków umowy albo pomyślicie o ucieczce… Przypominam, 
że łatwo zastąpić Piotrowicza.

Wokulski usłyszał stuknięcie czegoś twardego o drewno. Wiatr położył coś na stole.
— Zostawiam wam broń, półcalowego zimova. Jako dodatkowy środek perswazji. I 

nie zwlekajcie z wypełnieniem umowy. Kitsune pewnie wyczuje, że je tropicie, i będzie 
próbowało zająć się też wami.
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Nacisk lufy na tył głowy ustał. Wokulski czekał na jeszcze jakieś instrukcje, ale prze-
dłużająca się cisza wskazywała na to, że nikogo w pokoju już nie było.

***

Starski z zamkniętymi oczami wdychał głęboko chłodne powietrze. Wokulski odna-
lazł na jego twarzy tę samą przyjemność, która musiała pojawić się na jego własnej kilka 
chwil wcześniej. Wciąż przyglądał mu się z uwagą. Nie spędził jeszcze z Izabelą tak dużo 
czasu. Pewnie będzie gorączkował przez kilka dni, ale dojdzie do siebie. Nie to, co Łęcki, 
który musiał uwierzyć, że ma córkę. Dla niego było już za późno, tak jak dla „ojca” Yanga, 
kiedy przybyli do Petersburga.

— Panie Starski… — zaczął. Chciał ostrzec młodzieńca, prosić, żeby odszedł, zapo-
mniał. Wiedział jednak dobrze, że to niemożliwe.

— Tak? — spytał Starski.
Co miał zrobić? Powiedzieć prawdę? Ludzie niby oswoili się ze światem, który nastał 

po Otwarciu, ale zazwyczaj żyli tak, jakby wszystko było po staremu, nie dopuszczali do 
siebie tego, że dotyczy on ich bezpośrednio. Starski by zaprzeczył.

Ostrzec? Nie posłuchałby. On, który co chwila oddaje serce i przyrzeka wierność in-
nej kobiecie, o którego przygodach opowiada się nawet pod zniszczonymi powiślańskimi 
strzechami, nie przyjąłby rady od starego w jego oczach mężczyzny, według salonowych 
plotek uganiającego się za młodymi pannami.

Ogłuszyć? Wokulski był od niego silniejszy. Mógłby pozbawić młodzieńca przytom-
ności i odwieźć ze Skierniewic do domu najbliższym pociągiem. Przypomniał sobie jed-
nak żandarma. Nie miał wątpliwości, że tak doświadczonemu człowiekowi ręka nie za-
drży od żadnej ilości alkoholu.

— Tam na końcu peronu mają chyba najmocniejszą nalewkę z pyłowych borówek, 
jaką piłem w życiu.

Starski uśmiechnął się szelmowsko.
— Cóż, niewątpliwie jest dzisiaj chłodno, warto by się zabezpieczyć przed przezię-

bieniem — odpowiedział, po czym z porozumiewawczym uśmiechem ruszył szybko w 
kierunku konduktora i żandarma.

Wokulski włożył dłoń do kieszeni i ujął kolbę rewolweru, kładąc palec na cynglu. Na-
ładował go wcześniej kulami ze stemplowanego lodu, przez które krew w żyłach postrze-
lonego ścina się w kryształ. Mężczyzna wszedł do wagonu i ruszył w stronę jedynych 
zajętych miejsc.

— Monsieur Wokulski! — zakrzyknęła Izabela, zaskoczona i rozweselona — Mój ku-
zyn poszedł pana szukać. Obawialiśmy się, że zaginął pan gdzieś w tych ciemnościach.

Wokulski zatrzymał się przed kobietą. Musiała dostrzec jego zdenerwowanie, bo de-
likatnie przechyliła głowę i otworzyła szeroko oczy.

— Czy coś się stało? — spytała zatroskanym głosem.
W jej oczach odbijał się migotliwy blask błędnych ogników, włosy opadły na ramię. 

Serce zabiło mu mocniej, w głowie powstał zamęt. Wahał się, stojąc przed kobietą, której 
spojrzenie śledził już tyle razy, której delikatny zapach łowił w tłumie, którą spotkał za-
nim się poznali. Izabela wiedziała już, jaka walka toczyła się w duchu mężczyzny. Czuła 
jego wahanie i przechyliła szalę na jedną ze stron, uśmiechając się delikatnie i nieco mru-
żąc oczy.
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Pociąg powoli ruszał. Ostatnia szansa, żeby z niego wyskoczyć, uciec.
Tomasz Łęcki wymamrotał coś niewyraźnie i przewrócił się na bok.
Chłód stali.
Bicie serca.
— Farewell, miss Iza, farewell.
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wadzenia gospodarstwa domowego, dla fantazji gra na gitarze basowej w zespole Para Bellum.
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Cenzor
Michał Pięta

W gabineCie panowała Ciężka od znieCierpliwienia Cisza. werghase, 
sponad zsuniętych na czubek nosa okularów, przyglądał się równym rzę-
dom druku pokrywającego rozłożone przed nim kartki. Oczywiście nie 

czytał. Walcząc z bólem głowy, udawał wielkoduszne zainteresowanie. Takie, z którego 
absolutnie nic nie może wyniknąć, ale świadczące o nadzwyczajnej szczerości intencji.

Przeniósł wzrok na wiszący na ścianie barometr. I bez niego wiedział, że zbliża się 
słota, ale pocieszył oko widokiem pięknie wykonanego przedmiotu. Uwielbiał swój 
gabinet. Każdy element wystroju wyszykowany był tu wedle jego zaleceń. Odpowied-
nio szerokie biurko z właściwą liczbą szufladek, z których żadna i tak nie mieściła 
rozrzuconych po pulpicie drobiazgów. Trzy jesionowe szafy na akta i rejestry, każda 
wykonana na zamówienie w warsztacie najlepszego w mieście stolarza meblowego. 
Ogromny globus w rzeźbionej ramie, ukazujący zasięg zamorskich kolonii cesarstwa, 
oraz sztychy historycznych map na ścianach i należycie niewygodne krzesła dla inte-
resantów. Wszystko to sprawiało, że czuł się w gabinecie u siebie. I tylko jedna rzecz, 
prócz bólu głowy, odbierała mu w tej chwili poczucie komfortu: wiercący się na krze-
śle dla interesantów człowiek. To on zatruwał powietrze nastrojem zniecierpliwienia.

— Dobrze — westchnął Werghase. Spojrzał na mężczyznę i westchnął raz jeszcze. 
— Musi pan wiedzieć, panie… hmm, panie… no tak. Musi pan wiedzieć, panie…

Przeliczył się, sądząc że Ney przyjmie zaproponowaną mu grę. Werghase po-
trzebował chwili, aby zebrać myśli i uporać się z dudniącym w skroniach kowalskim 

Opowiadanie dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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młotem, ale siedzący po drugiej stronie biurka mężczyzna milczał, czym nie ułatwiał mu 
zadania.

— Musi pan wiedzieć, panie… hmm… panie Ney — wycedził wreszcie. — Musi pan 
wiedzieć, że to szalenie dobra rzecz.

Czubkiem palca podsunął okulary do nasady nosa.
— Gotów jestem dołożyć wszelkich starań, aby pańskie dzieło jeszcze w tym miesiącu 

opuściło drukarnię, jednak…
Przymknął oczy. Nie, nie da rady. Nie potrafił się skoncentrować. Pulsujący ból sku-

piał na sobie całą jego uwagę, potęgując się wraz z każdym rozsadzającym skronie ude-
rzeniem. Koszmar. Koszmar nadchodzącej zmiany pogody oraz zmęczenia niewdzięczną 
pracą. Dwie cholery urządzające sobie we wnętrzu jego głowy pokaz sztucznych ogni.

— Konieczne jest, abyśmy w trosce o walory artystyczne pańskiego dzieła omówili 
kilka aspektów…

Zerknął na Neya. Mężczyzna wiercił się na krześle z zaciętą miną. Werghase prze-
trzymał go w gabinecie już ze trzy kwadranse i dopiero teraz zaszczycił niezborną gadką. 
W pewnym sensie było mu go szkoda. Młody, przystojny, o tak lubianej przez kobiety 
urodzie wiecznego chłopca i burzy niesfornych loków kotłujących się po głowie niczym 
morskie bałwany. I utalentowany. Piekielnie utalentowany. Kompletne przeciwieństwo 
Werghasego – przejrzałego herosa kasty biurokratów o orlim nosie i siwych skroniach, 
które wcale nie dodawały mu męskości. Opuszką palca dotknął czoła i potarł je niemra-
wo. Nie, nic z tego nie będzie. Sam sobie nie poradzi.

— Kilka aspektów… — powtórzył, sięgając do jednej z szufladek. — Proszę dać mi 
jeszcze chwilkę.

Wyciągnął niewielką ampułkę ze szkła o kolorze morskiej zieleni i odpieczętował ją, 
łamiąc w palcach szyjkę. Głowę odchylił w tył i wlał zawartość do ust. Przyjemna słodycz 
zatańczyła na koniuszku języka, gdy przełknięty specyfik powędrował do żołądka. We-
rghase mlasnął i, westchnąwszy z ulgą, cisnął szklaną skorupkę pod biurko, w stronę kosza.

— Jest kilka aspektów pańskiej pracy, które mnie niepokoją, panie Ney — podjął rze-
czowo.

Rozśmieszyła go myśl, że wraz z szyjką ampułki złamał także prawo. Nie powinien 
zażywać iselty w obecności Neya, nie powinien nawet ujawniać mu, gdzie trzyma specy-
fik, ale pal to sześć. Nie dbał o to. Ból głowy ulotnił się w okamgnieniu, a Ney i tak nic 
z tego nie zrozumie, więc po co się męczyć? Rozparł się w fotelu i z przyklejonym do 
twarzy uśmiechem począł obracać w głowie myśli, którymi, ubrawszy je w słowa, prze-
trąci niemądre aspiracje młodego człowieka do bycia trybunem ludu niezadowolonego 
z rządów cesarza.

— Dzieło w takiej formie nie ma szans na publikację, panie Ney — rzekł ostro. — 
Ujmę to najprościej, jak się da. Pan próbuje stroić sobie żarty z powagi cenzorskiego 
urzędu. Zgłasza do publikacji dramat będący w rzeczywistości zjadliwą satyrą na dwór 
cesarski oraz dom jaśnie nam panującej rodziny. I we własnym mniemaniu sądzi pan za-
pewne, że nikt spośród urzędników Departamentu Cenzury nie przejrzy tej gry, nie doj-
rzy dwuznacznych niuansów, którymi naszpikowany jest tekst. Sprytnie, przyznam panu, 
sprytnie pan to wymyślił. Te skojarzenia, niby nic, a cisną się do głowy. Każdy z bohate-
rów posiada dwie twarze, każde z wypowiadanych przezeń słów da się rozumieć dwoja-
ko. Chwila nieuwagi i drugie dno niepostrzeżenie wypływa na plan pierwszy. Czytelnik 
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przyswaja nie dramat, po który sięgnął, lecz obrazoburczy paszkwil. Bardzo sprytnie 
i sprawnie napisane. I te wtręty narodowe! To wezwanie do walki! Piękny symbolizm 
ostatniej sceny. Jaka gorycz. Jak łatwo dać się ponieść tej wizji! Tyle że wywieść w pole 
urzędnika Departamentu Cenzury to nie betka, panie Ney! Do tego nie starczy talentu ani 
uporu i dziesięciu takim jak pan! Co to, to nie!

Uderzył o pulpit plikiem kartek, które w trakcie przemowy zebrał do kupy i spiął 
w zgrabny skrypt. Czerwony ze złości Ney podskoczył na krześle i warknął przez zęby: 

— W takim razie niech mnie pan aresztuje! Proszę wezwać żandarmów, dość tej farsy!
Werghase parsknął.
— Bez szaleństw, drogi panie! — Odchylił się w fotelu, splatając ręce na piersi. — To 

przybytek kultury, nie areszt śledczy! Nie mam zamiaru nikogo tu wzywać. Proszę, niech 
pan spojrzy. — Wstał od biurka i stanął przy oknie. Odsłoniwszy kotarę, wskazał ręką 
na rozległy widok. — Proszę, co pan widzi?

Zaskoczony Ney zająknął się.
— No, miasto…
— Ano właśnie, miasto. — Zadowolony z siebie Werghase wrócił na miejsce. — Nie 

ulicę, nie fasady znajdujących się naprzeciw kamienic, a miasto. Piękna panorama, praw-
da? W słoneczny dzień promienie wspaniale igrają na dachu katedry, czule pieszczą ko-
pułę pałacu, radośnie tańczą na pylonach królewskiego mostu. Proszę mi wierzyć, znam 
ten widok na pamięć. I co? Nic to panu nie mówi?

Ney odpowiedział wzruszeniem ramion.
— A to? To także nic panu nie mówi? — Werghase sięgnął po jedno z walających się 

po pulpicie piór i trącił nim umieszczoną na froncie biurka tabliczkę. Zamieszczony 
na niej napis był zwięzły: arslan werghase, Cenzor.

Wypuszczone z sykiem powietrze wskazało, że Ney zrozumiał. Najwyższe piętro, 
pysznie urządzony gabinet i tabliczka, na której, wbrew panującym w państwowych 
urzędach zwyczajom, nie podano pełnej nazwy departamentu, ministerstwa czy wydzia-
łu, a jedynie funkcję. Jasne, trafił wysoko.

— I co? — warknął. — To ma mi zaimponować? Trafiłem na wyższe szarże, bo jestem 
dobry, prawda? No, wspaniale, płaczę z rozkoszy, cóż za prestiż!

Werghase roześmiał się. Młody miał tupet i nie dał się zbić z pantałyku. Bardzo do-
brze. Oby tylko nie uświęciło to trudu jego pozbawionej sensu walki.

— To nie kwestia prestiżu, panie Ney — rzekł Werghase. — W ten sposób chciałem 
panu coś uzmysłowić. Owszem, trafił pan do mnie i to na moje osobiste polecenie, a z byle 
kim nie rozmawiam. Jest pan młody i nie wiem, czy obyty w światku bohemy, ale jeśli 
popyta pan u starszych kolegów po piórze, to ręczę, że niejeden obślini się z zazdrości 
na wieść, że przyjął pana cenzor Werghase. To mówi wiele dobrego. O panu, nie o mnie.

Ney sapnął i zmierzył Werghasego gniewnym spojrzeniem. Cenzor przyjął je z dobro-
tliwym uśmiechem.

— Wie pan, panie Ney — powiedział. — Nie mam w swojej pracy zbyt wielu okazji 
do rozrywki. To ciężka i niewdzięczna praca, proszę mi wierzyć. Dbamy tu o porządek 
publiczny, o ład i harmonię społecznego życia, co oznacza odpowiedzialność. Kolosalną 
odpowiedzialność. Dźwigam to brzemię od lat i z każdym rokiem przygniata mnie ono 
coraz bliżej ziemi. Miernota tego, z czym się mierzę, poraża. Nie zdaje pan sobie sprawy, 
jak ogromne masy tandety i nieudolnych bzdetów przechodzą przez to biurko. Dlatego 
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też, gdy raz na jakiś czas trafia się jaskółka, ten wyczekiwany promyczek słońca po mro-
kach długiej nocy, odmowa sprawia mi niemal fizyczny ból. Pan ma talent, panie Ney. 
Ogromny, wspaniały talent. I coś jeszcze: poukładane w głowie. Z tego tekstu wyziera 
ogrom włożonej weń pracy. — Wskazał palcem na tkwiący na biurku skrypt. — Ale nie 
wyziera nachalnie, jako świadectwo braków, które autor stara się nadrobić orką na ugo-
rze. Przeciwnie, ta praca poświadcza, iż autor rozumie skalę przedsięwzięcia, jakim jest 
próba stworzenia literackiego dzieła. To nieczęste u ludzi młodych: talent i świadomość 
potrzeby pracy. A bez nich, bez tych dwóch filarów sztuki, żaden autor nie doczeka się 
owoców godnych ust wysmakowanego odbiorcy. A to — znów wskazał na biurko — jest 
wysmakowane. I, politycznie, całkowicie niepoprawne.

Zapadła cisza. Ney gapił się na Werghasego coraz to szerzej otwartymi oczyma. 
Wreszcie nie wytrzymał.

— Niech pan przestanie pieprzyć, do diabła! Skoro mam poukładane w głowie, to stek 
tak dalece wybujałych komunałów nie może zrobić na mnie wrażenia! To! — Wskazał 
na skrypt. — To nie jest wysmakowane! To jest wojna!

Werghase parsknął i spojrzał w sufit. Gdy opuścił głowę, okulary zsunęły mu się 
na czubek nosa.

— Wojna…? — bardziej stwierdził, niż zapytał. — Wojna skończyła się, dawno temu. 
I to z ogromnie przykrym dla nas skutkiem. Proszę się z tym pogodzić.

— Przykrym skutkiem? Pogodzić? — zagrzmiał Ney. — To przez takich jak pan prze-
graliśmy wojnę! To przez takich jak pan sprzedawczyków utraciliśmy suwerenność i przez 
pracę takich jak pan kanalii tracimy jako naród tożsamość! Proszę mnie zamknąć, posta-
wić przed sądem, nie dbam o to! W moich oczach jest pan zdrajcą! Nic niewartym zerem, 
wysługującym się najeźdźcy w zamian za godne pożałowania profity! Jak pan może?! Je-
steśmy jednym narodem, płynie w nas ta sama krew, a pan, zamiast walczyć jak ja, choćby 
piórem, dozoruje narzucony nam reżim! Nie! Nikt z nas, prawdziwych patriotów, nie po-
godzi się z utratą suwerenności! Nie damy się wcisnąć w gorset granic cesarstwa! Jesteśmy 
narodem! Dumnym i niepodległym! I jeśli potrzeba, za niepodległość oddamy krew! Nie 
warujemy u stóp najeźdźcy! Jak psy! Słyszy pan?! Jak psy!

Werghase zdziwił się, że wykrzykując te słowa, Ney nie poderwał się z krzesła. Mógłby 
przecież skoczyć ku niemu, chcąc dać w pysk, bo i takie rzeczy się tu zdarzały, ale młody 
pisarz chyba nie myślał o uciekaniu się do przemocy. Świadczyło to jak najlepiej o jego 
kulturze.

— Pan niewiele rozumie — rzekł dobrodusznie Werghase. — Utraciliśmy kraj, bo u bram 
stanął wróg, którego nie można było pokonać. Walczyć? Konspirować? Do tego chce mnie 
pan namówić? Nie bądźmy dziećmi. Od zakończenia wojny mieliśmy trzy powstania, jed-
no przez drugie bardziej nieudolne i prowadzące jedynie do rozlewu krwi. Z tym należy 
skończyć, panie Ney. Jesteśmy poddanymi cesarza, czy nam się to podoba, czy nie. Krzyki, 
żar w oczach, nawet wyborna satyra nie zmienią tego. I kropka.

— Dobrze więc — spuścił z tonu Ney. — Nie jestem durniem, ujmę rzecz inaczej. 
Nie wojna, lecz opór. Oto nasz obowiązek. Opór na każdym polu, także na polu sztuki. 
Na Boga, panie Werghase, jakże można być aż tak wyjałowionym z poczucia narodowej 
jedności? Z potrzeby przynależenia do świata wolnych, równych sobie ludzi? Przecież 
służył pan w armii, walczył pan, mając okazję czynem zbrojnym poświadczyć umiłowanie 
ojczyzny. Czy zrzuci pan te fakty na karb grzechów młodości?
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— Błagam, Boga w to nie mieszajmy — jęknął cenzor, dając wyraz znużenia tematem. 
— Odrobił pan lekcje, moje gratulacje. Owszem, służyłem, owszem, walczyłem, nawet za-
bijałem. Grzechy młodości? Nie, taka była potrzeba chwili. Nic ponad to. Obecnie sprawy 
mają się zupełnie inaczej.

— Zupełnie inaczej! — żachnął się Ney. Dłonią zrobił gest świadczący o tym, że chciał 
coś do słów cenzora dopowiedzieć, ale prychnął tylko ze złością.

Werghase przyglądał się pisarzowi sponad zsuniętych na czubek nosa okularów. Od-
gadywał kłębiące się pod jego czaszką kalumnie, którymi z całą pewnością właśnie go 
obrzucał. Rozmowa dobiła do punktu, w którym cenzor musiał podjąć wysiłek wytłuma-
czenia młodemu człowiekowi zawiłości otaczającego ich świata, co było zadaniem o tyle 
niewdzięcznym, że jeszcze chyba nigdy w historii doświadczenie starca nie sprostało pasji 
młodzieńczych ideałów. Werghase jednak traktował to jako powinność wykonywanego 
zawodu. Podsunął więc okulary do nasady nosa i odezwał się najłagodniej, jak potrafił:

— Opierać się, oczywiście, można, ale to daremny wysiłek. Proszę spojrzeć na świat 
z szerszej perspektywy, zachęcam. Nie my jedni padliśmy ofiarą ekspansywnej polityki 
cesarstwa, nie tylko nasz naród, bez jego zgody, włączono do wielkiej rodziny narodów 
skupionych pod berłem miłościwie nam panującej rodziny. Niech zada pan sobie trud 
i zerknie w tamtą stronę. — Cenzor wskazał palcem na ścianę za plecami Neya. — Uj-
rzy pan sztych mapy kontynentu. To staroć, przedstawiający układ granic sprzed czter-
dziestu lat, ale z pewnością zna pan ich układ dzisiejszy. Czterdzieści lat, a jaka różnica, 
prawda? Cesarstwo zajmuje obecnie niemal połowę kontynentu, a prowadzone kampanie 
dają widoki na aneksję kolejnych terenów. Zastanawiał się pan, dlaczego tak się dzieje? 
Dlaczego armia cesarstwa uchodzi za niezwyciężoną? Pułki piechoty, jeśli tylko zachodzi 
taka potrzeba, gotowe są morderczym marszem przemieszczać się tak szybko i sprawnie, 
że niejednokrotnie zastają wroga niegotowego do walki. Rajzy gwardyjskich szwoleżerów 
cieszą się pośród naszych wrogów przeokropnie złą sławą. Mury wrogich fortec pękają ni-
czym szkło pod naporem ostrzału cesarskich moździerzy. Dlaczego? Geniusz strategiczny 
i inżynierski dowództwa sztabu? Powszechne umiłowanie, jakim cesarz cieszy się pośród 
żołnierzy? Owszem, to także, lecz skąd się to bierze? Cesarz jest złym magiem, który rzucił 
czar na narody świata? Bogiem, który zstąpił z niebios i zabawia się w krwawe igrzyska? 
A wydolność aparatu państwa? A prężność gospodarki? Proszę spojrzeć na globus, prze-
kona się pan, z jak wielu stron świata spływają do nas dobra. Skąd się to bierze? Dlaczego 
działa aż tak doskonale? Zastanawiał się pan nad tym? Zadawał pan sobie takie pytania?

Werghase zamilkł, by dać sobie czas na przyjrzenie się minie Neya. Pisarz wyglądał 
teraz jak obrażony na cały świat chłopiec.

— Polecam panu o tym pomyśleć — podjął. — Ja myślałem o tym wiele i być może wła-
śnie stąd bierze się różnica w poglądach między nami. Choć w jednej kwestii powinniśmy 
być zgodni. Znaleźliśmy się tu wyłącznie z troski o pańskie dzieło, prawda?

— Wątpię — syknął Ney.
Werghase uśmiechnął się i poprawił okulary. Na koniuszku języka wciąż czuł posmak 

słodyczy, która przyniosła ulgę jego otępiałej głowie. Zerknął pod biurko, gdzie na dywa-
nie, obok kosza na odpadki, leżały łupiny rozpieczętowanych ampułek. Praca go wykań-
czała, pomału robił się na to za stary. Stanowczo zbyt wiele iselty zużywał, by móc spro-
stać służbowym sprawom, choć z drugiej strony, gdyby nie odpowiednie wyniki w pracy, 
nie miałby do ampułek dostępu. Błędne koło. Trudno. Dawno się przyzwyczaił.
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— Wspomniał pan o profitach mej pracy — kontynuował. — Proszę zatem pozwolić 
mi o nich opowiedzieć, nawet jeśli nie odkryję przed panem żadnych sekretów. Wszystko, 
czego się dorobiłem, zawdzięczam własnej pracy. Nie kumoterstwu, nie protekcji, broń 
Boże łapówkarstwu, z wrogości do którego jestem powszechnie znany. Jedynie własnej, 
ciężkiej pracy. Tak, to podła i niewdzięczna praca w Departamencie Cenzury Minister-
stwa Sztuki, ale jeśli historia umeblowałaby rzeczywistość wokół mnie inaczej, równie 
dobrze mogło to być stanowisko w Ministerstwie Wojny lub Budowy Obór dla Latających 
Świń. To rzecz bez znaczenia. Staram się wypełniać powierzone mi obowiązki najlepiej 
jak potrafię, jestem bowiem urzędnikiem państwowym i nie uznaję wartości ponad nale-
żytą sprawność aparatu państwa. Posiadam skromne mieszkanie w mieście, pensję rzędu 
wielkości odpowiadającej dochodom pierwszego z brzegu rzemieślnika oraz chudy plik 
akcji Zachodniej Kompanii Handlowej, które, zgodnie z testamentem, zostaną po mojej 
śmierci spieniężone i przekazane na rzecz Szpitala Ofiar Wojny. Sam, jak pan zapewne 
wie, nie posiadam rodziny. Odebrała mi ją wojna. Właśnie ta, do której pan tak wzdycha.

Ney rozłożył ręce w geście bezradności.
— Dobrze więc, kończmy tę farsę. Niech pan każe mnie aresztować lub pozwoli odejść.
— Och, mówiłem, że to nie areszt śledczy. Nie po to pana wezwałem, żeby nawrzesz-

czeć i straszyć więzieniem. Dobrze, zapomnijmy o tym, co powiedziałem. Źle rozpoczę-
liśmy. Wróćmy do punktu wyjścia.

Przeciągłe westchnienie, które wyrwało się z piersi Neya, świadczyło, że milsze było-
by mu udanie się do rzeczonego aresztu.

— Mam tu świetną satyrę — rzekł Werghase. — Twór należycie naostrzonego pióra, 
błysk talentu nietuzinkowego autora. Niestety, ze względów niezależnych ode mnie, owe 
dzieło nie może się w obecnej formie ukazać, a naprawa, jako że wypaczyłaby jego sens, 
nie wchodzi w rachubę. Cóż więc mogę z nim zrobić?

— Słucham. Niech pan mnie oświeci, bo chyba nie przyszedłem tu tylko po to, aby 
słuchać tych zaprawianych propagandowym bełkotem komunałów.

— Racja. Od tego są urzędnicy na niższych piętrach. Nie mam zamiaru pana straszyć 
ani nawracać, chciałbym za to zachęcić do dalszej pracy. Wytężonej, o ile to możliwe. Wie-
rzę, że talent będący w pańskim posiadaniu może zrodzić owoce, w których rozsmakują 
się miliony. Stać na to pana, panie Ney. Stać na dołączenie do panteonu największych. 
Niechże zaufa pan moim słowom, bo mam za sobą lata spędzone na przyglądaniu się 
procesowi formowania się literackiego geniuszu i jestem przekonany, że niewiele dzieli 
pana od wkroczenia na tę drogę.

Stuknął palcem w leżący na biurku skrypt. Ney skrzywił się, jakby wcale nie o niego 
tu chodziło.

— W mojej gestii leży nie tylko kierowanie do druku — ciągnął Werghase. — Jestem 
pewien, że człowiek tak zdolny, jak pan, posiada swoje potrzeby. To zrozumiałe. Praca 
twórcza wymaga odpowiednich warunków, o które trudno, gdy boryka się się z utrapie-
niami życia codziennego. Myślę, że stałe stypendium ministerialne oraz ranga rezydenta 
w Domu Pracy Twórczej rozwiązałyby sporo problemów.

— Że co? — podskoczył Ney. — Mam pisać na zamówienie?
— Do stu diabłów! Panie Ney! — krzyknął Werghase. — Proszę nie być dzieckiem! 

Niczego takiego nie miałem na myśli. Od fabrykowania tekstów na zadany temat mam 
dziesiątki pismaków. I drugie tyle skamlących pod drzwiami.
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Zaskoczony Ney wzdrygnął się i stęknął:
— Więc co?
— Niech pan pisze, po prostu. O czym zechce. Tylko nie o polityce.
— To kolaboracja! Pan proponuje, abym się sprzedał!
— Sprzedał?! Skądże! Pragnę jedynie zapewnić pańskiemu talentowi odpowiednie 

warunki. Tak aby rozkwitł, rozwinął skrzydła, a pan oddał się powołaniu, to proste! Po co 
się upierać? Dla literata istnieje mnóstwo tematów godnych pióra, nie tylko walka, ucie-
miężenie i krew! Wystarczy słowo!

— O nie! — Czerwony ze złości Ney wymierzył w cenzora palcem. — Nie będzie żad-
nego słowa! Wolę spłonąć w ogniu walki, niż żyć na kolanach ze świadomością, że dla wy-
gód oddałem to, co najcenniejsze. Wolność. Słyszy pan?! Wolność! Ponad nią nie ma nic, no 
może jeszcze Bóg, ale wierzyć póki co nam nie zabraniacie. Żegnam pana, panie Werghase, 
i nie, nie świadczy o mnie dobrze, że zostałem tu wezwany. To świadczy jak najgorzej!

Zerwał się z krzesła i, nie czekając na jakiekolwiek słowo ze strony cenzora, trzasnął 
drzwiami.

Werghase oklapł. Zdjął okulary i przetarł twarz dłonią. Siedział tak dłuższą chwilę, 
rozkoszując się wypełniającą gabinet ciszą. Nie, nie to, żeby spodziewał się innego fina-
łu tej rozmowy, znał zapaleńców pokroju Neya lepiej niż oni sami siebie, jednak mimo 
wszystko było mu przykro. Lata spędzone w zawodzie nie pozbawiły go tego szczególne-
go rodzaju wrażliwości. Wciąż było mu przykro, gdy miał przed sobą zmarnowany talent.

Ogarnął spojrzeniem zabałaganione biurko i sięgnął po leżący pod papierami notat-
nik. Otworzył go na zaznaczonej stronie i przekreślił nazwisko „Ney” piórem z czerwo-
nym atramentem. Trudno. Na idiotów nie ma rady, nawet tych utalentowanych.

Opuścił gabinet, nie kłopocząc się uporządkowaniem biurka. Wypadający nazajutrz 
dzień Święta Poczty zwalniał go z obowiązku przygotowania się do kolejnego dnia pracy. 
Jutro miał wolne i planował zająć się sprawami ważniejszymi niż cenzura.

Wbrew pogodowym przewidywaniom, na ulicy zaskoczyło go przebijające się przez 
chmury słońce.

***

Podejrzenie, że jest śledzony, nie opuszczało go od dłuższego czasu, ale dopiero, gdy obej-
rzawszy się przez ramię, dostrzegł w przestrzale duktu ciemną postać jeźdźca, nabrał 
pewności.

O przypadku nie mogło być mowy. To nie był zapóźniony wędrowiec ani miejscowy, 
czort wie gdzie i po co tłukący się po nocy. Zresztą, gdyby duktem podążał zwykły podróżny, 
nie ciągnąłby za Werghasem jak cień, prędzej dognał go, mając nadzieję na zdobycie kompa-
na do dalszej jazdy. Poza tym cenzor ufał intuicji, a ona nakazywała mieć się na baczności.

Zerknął na tarczę księżyca, przesłoniętą pazurami drapiących niebo gałęzi. Chmury 
rozeszły się nad wieczorem, pozostawiając niebo czyste, jak toń górskiego jeziora. Popra-
wił okulary i ściągnął wodze, wstrzymując konia. Postanowił zbadać reakcję prześladują-
cego go jeźdźca.

Było ich dwóch. Teraz wyraźnie słyszał już tętent czterech par kopyt. Nie kryli się 
ze swą obecnością, jednoznacznie dążąc do konfrontacji. Wątpił, aby podążali za nim od 
miasta, lecz z pewnością wiedzieli, dokąd zmierza. „Pod Trzema Koronami”, zajazd, gdzie 
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opuścił dyliżans, by przesiąść się na najętego od zaufanego człowieka konia, tam mogli 
wsiąść mu na ogon. Zaklął pod nosem i pogonił wierzchowca. Cholera, powinien się le-
piej pilnować. O jego wizytach w Ougsy nie mógł wiedzieć absolutnie nikt.

Las po prawej przerzedzał się, co znaczyło, że lada chwila dotrze do Samotnego Mni-
cha. Doskonale. Tam postanowił na nich zaczekać. Innego wyjścia nie widział.

„Samotnym Mnichem” nazywano skalny ostaniec wznoszący się w miejscu, w którym 
dukt przecinała zatarta upływem czasu droga prowadząca do dawnej osady smolarzy. 
Charakterystyczny punkt w topografii okolicy, tyle samo niezwykły, co owiany złą sławą. 
Werghase nie znał nawet ułamka z opowieści, w których miejsce to odgrywało rolę are-
ny dla krwawych kaźni, sabatów czarownic oraz innych niezwykłych wydarzeń, słyszał 
jednak o wisielcu, którego odnaleziono tu pewnego zimowego poranka, kilkadziesiąt lat 
temu. Brat z nieodległego opactwa, goły jak go matka rodziła, z brzuchem rozprutym tak 
szkaradnie, że jelita lały się aż do ziemi. Dziwna, niewyjaśniona nigdy sprawa. Werghase 
liczył, że zajścia dzisiejszej nocy także pozostaną niewyjaśnione.

Zatrzymał konia w bladym cieniu rzucanym przez ostaniec. Sięgnął do wewnętrznej 
kieszeni płaszcza by wydobyć stamtąd metalowe puzderko. Kryły się w nim trzy ampułki 
ze szkła o kolorze morskiej zieleni. Rozpieczętował jedną z nich i wlał zawartość do ust. 
Dobrze znana słodycz przyniosła pewność siebie.

Zeskoczył z konia. Nie miał przy sobie broni, musiał więc coś zaimprowizować. Roz-
supłał węzeł opasającej szyję apaszki i rozciągnął ją w dłoniach, by sprawdzić wytrzyma-
łość tkaniny. Wbrew pozorom była mocna. Doskonale. Teraz starczyło już tylko schylić 
się po pociski. U stóp Samotnego Mnicha najróżniejszej wielkości kamieni nie brako-
wało. Zebrał kilka z nich i schował po kieszeniach. Jeden, najbardziej krągły, włożył do 
wnętrza trzymanej za końce apaszki. Prymitywna proca, lecz i tak pozwalająca cisnąć 
kamieniem silniej niż samą dłonią. Przekonał się o tym całe wieki temu, gdy jako dzieciak 
ganiał z bandą podobnych sobie obdartusów za wałęsającymi się kotami.

Cokolwiek miałoby się wydarzyć, był gotów.
Jeźdźcy wstrzymali konie, zobaczywszy że Werghase na nich czeka. Wymieniwszy 

spojrzenia, jeden z nich wystąpił naprzód. Księżyc nie dawał wystarczająco światła, aby 
Werghase mógł w sylwetce jeźdźca rozpoznać kogokolwiek, kogo widok uzmysłowiłby 
mu, gdzie popełnił błąd i komu naraził się tak bardzo, by śledzono go aż tutaj, jednak 
teraz nie miało to większego znaczenia. Znał ten typ. Barczysty osiłek, tkwiący w siodle 
niczym na ostrzu noża, zawsze gotowy zeń zeskoczyć lub, kuląc się za końskim łbem, dać 
wierzchowcowi ostrogi. Płatny zakapior, zapewne zwolniony ze służby żołnierz lub żan-
darm najmujący się za psi grosz do mordobicia lub napędzenia komuś strachu. Podrzędne 
dzielnice miasta pełne były ludzi tego pokroju, a Werghase znał miasto i jego mieszkań-
ców lepiej, niż komukolwiek mogłoby się wydawać.

Stojąc na skraju duktu, chował uzbrojoną w procę dłoń za sobą. Był skoncentrowany 
i gotowy. Cokolwiek miałoby się wydarzyć.

Tuż przed tym, jak jeździec zbliżył się na tyle blisko, aby można było myśleć o przyno-
szącym powodzenie ataku, Werghasemu przeszła przez głowę myśl, czy aby nie przesadza, 
czy za moment nie sprokuruje tu fatalnej w skutkach pomyłki, kładąc trupem bogu du-
cha winnego człowieka, jednak refleks księżycowego światła, który zatańczył na krawę-
dzi trzymanego przez obcego przedmiotu, rozwiał wątpliwości. Werghase zakręcił dłonią 
młynka i posłał pocisk w kierunku jeźdźca.
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Obcy był bez szans. Werghase cisnął mocno i celnie. Trafiona głowa odskoczyła w tył, 
tryskając pióropuszem krwi. Wyrzucając ręce na boki, mężczyzna osunął się na koński 
zad, a Werghase skoczył przed siebie, w trymiga chwytając puszczone samopas lejce. Za-
nim zaskoczone zwierzę zdążyło zareagować, zepchnął z siodła bezwładne ciało i jednym 
susem dosiadł wierzchowca. Obrócił go i zaciął w zad, zmuszając do skoku w stronę dru-
giego z jeźdźców. Ten ledwie zorientował się, że powinien czym prędzej czmychać.

Pościg nie trwał nawet pacierza, gdy Werghase wskoczył obcemu na plecy, zrzucając 
go z siodła. Nie czuł bólu, gdy obaj zwalali się na klepisko duktu. Nie był zaskoczony, gdy 
obróciwszy prześladowcę na plecy, rozpoznał twarz Neya. W ogóle nie czuł nic. Był jak 
mechanizm zegara, nieskończenie obojętny na skutki wykonywanej pracy i nie skupiony 
na niczym poza jej wykonywaniem.

— Ty durniu! — syknął, przyciskając kolanem tors chłopaka do ziemi. — Ty bezmyśl-
ny idioto! Co ty sobie myślałeś?!

Strzelił go w pysk. Raz, drugi i trzeci. Gładka twarz pisarza przemieniła się w krwawą 
miazgę. Przestraszony własnej siły Werghase powstrzymał się przed zadawaniem kolej-
nych ciosów. Ney, łapiąc powietrze, bryzgnął z ust krwią.

— Nie waż się ruszyć! — wycedził cenzor, choć przygwożdżony do ziemi chłopak nie 
był w stanie kiwnąć palcem. — Zadałeś sobie względem mojej osoby wiele trudu, ścierwo! 
Czy ktoś jeszcze wie dokąd jechałem?

Dławiąc się, Ney pokręcił głową.
— Obyś nie kłamał, bo skończy się to źle nie tylko dla ciebie! Co ty sobie myślałeś, 

idioto?! Że położysz trupem starego cenzora i dokonasz zemsty? Że przysłużysz się walce 
o oswobodzenie ojczyzny? Co? No, powiedz!

Jeszcze mocniej wcisnął kolano w pierś Neya. Chłopak zachrypiał i zaczął się dławić. 
Werghase aż gotował się wewnątrz, trawiony ciekawością, skąd pisarz wiedział, że wy-
puszcza się co jakiś czas za miasto, aby odwiedzić zagubiony pośród leśnych ostępów 
myśliwski domek, jednak nie zapytał. Zamiast tego postanowił złamać przyświecające 
Neyowi ideały. Ot tak, żeby bardziej bolało.

— Słuchaj, ścierwo! — syknął, zsuwając kolano z piersi Neya. Siadł na chłopaku okra-
kiem i pochylił się nad zakrwawioną twarzą, otaczając głowę ramieniem. Dłonią dru-
giej ręki przetarł oczy Neya i, przytrzymując go za podbródek, zmusił do patrzenia sobie 
w oczy. — Słuchaj, może w końcu pojmiesz, jak ten świat jest urządzony. Słusznie nie mo-
żesz uwierzyć w to, co się stało, bo to rzecz nie do uwierzenia. W jaki sposób podstarzały 
urzędniczyna bez broni położył trupem najętego zakapiora i w okamgnieniu pochwycił 
ciebie, co? Jak to możliwe, że stan gry odwrócił się w tak dramatyczny sposób? W jed-
nej chwili, ot tak. Jak pstryknąć palcami. A jak to możliwe, że po całym tygodniu orki 
nad idiotyzmami twoich, pożal się Boże, kolegów po piórze, mam jeszcze chęć i siłę, aby 
pochylić się nad twoim, skażonym młodzieńczą głupotą, talentem? Że mam cierpliwość 
tłumaczyć, że wychodzę z propozycją, zamiast po prostu obłożyć dożywotnią anatemą 
na druk? Co? Powiesz mi, jak to możliwe? A jak to jest, że cesarskie półki potrafią ty-
godniami maszerować, by w finale nie raz i bez wystrzału przesądzić o wyniku bitwy? 
A dlaczego szarże szwoleżerów gwardii sieją postrach pośród szeregów wroga? Dlaczego 
mury wrogich twierdzy pękają niczym szkło pod ogniem cesarskich moździerzy? Dlacze-
go aparat państwa jest tak sprawny, gospodarka aż tak wydolna? No, jak to możliwe, co? 
Pomyśl. Rusz tą zakutą łepetyną, bo coś w niej chyba jest i warto by zrobić z tego użytek!
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Przestraszone spojrzenie Neya nie dawało pewności, czy chłopak cokolwiek rozumie, 
Werghase strzelił go więc w policzek, by przywrócić trzeźwość myśli.

— Marzysz o wolnościowym zrywie, o kolejnym pozbawionym sensu rozlewie krwi, 
który jeszcze bardziej rozrzedzi i tak niknącą substancję narodu. Durniu, zrozum, to wal-
ka pozbawiona sensu, bo tego wroga nie da się pokonać. Jest zbyt silny, jest silniejszy niż 
ktokolwiek, kto stanął nam na drodze. Musimy się z tym pogodzić i przyjąć narzucone 
nam warunki. A one nie są takie złe, zapewniam cię, złożyłem ci zresztą propozycję, nie 
tylko w imieniu własnym, ale na mocy sprawowanego urzędu także w imieniu tyrana, 
który odebrał ci wolność. Zrobiłem to, bo mogłem. Bo uważam, że na taką propozycję za-
służyłeś. I co? Nie chcesz? Twoja wola. Tylko nie skaml o litość, gdy będę ci skręcał kark.

Ney wierzgnął niczym rumak, plując krwią. Werghase nie wiedział, czy bełkotliwe 
jęknięcie, które wyrwało się z piersi chłopaka, było rozpaczliwą prośbą o litość, czy rzu-
conym w odruchu bezsilnego gniewu przekleństwem, ale nie powstrzymało go to przed 
przekręceniem pochwyconej w dłonie głowy tak mocno, że chrupnięcie kości odbiło się 
echem od ściany lasu. Żałował zmarnowanego talentu, prawda, lecz sprawy posunęły się 
zbyt daleko, aby mógł pozwolić sobie na pobłażliwość. Ney przekroczył granicę, za którą 
nie mogło go czekać nic innego, jak tylko śmierć.

O wizytach Werghasego w Ougsy nie mógł wiedzieć absolutnie nikt.

***

Mimo że dotarł na miejsce ze sporym opóźnieniem, w oknie myśliwskiego domku wciąż 
czekało na niego światło.

Tak, jak to bywa między wieloletnimi przyjaciółmi, Mercier o nic nie pytał, nie zwra-
cał uwagi na umorusany strój i krew na rękach Werghasego. Wymienili ledwie kilka uwag 
na ogólne tematy, po czym wręczywszy cenzorowi klucze, Mercier poszedł na górę, do 
siebie.

Przez jakiś czas Werghase kręcił się po pokoju. Odbijał się od zgromadzonych we 
wnętrzu sprzętów: nagrzanego wciąż pieca, trofeów rozwieszonych na pokrytych boaze-
rią ścianach, wąskiej ławy, na której nie raz zdarzało się mu spędzić noc. Wreszcie zdjął 
z okna lampę i, skręciwszy knot do minimum, zasiadł przy stole.

Był zdenerwowany. Nie, nie chodziło o Neya, głupiec sam był sobie winien. Chodziło 
o coś innego. Sięgnął do kieszeni, by wyciągnąć metalowe puzderko. Dwie sztuki. Dwie 
fiolki ze szkła o kolorze morskiej zieleni. Dawało mu to mniej czasu, niż miał na to na-
dzieję. Pół godziny, może, na pewno nie dłużej. Zamknął wieczko i westchnął. Trudno. 
Na dziś będzie musiało wystarczyć, a pojutrze złoży okresowy raport i zgłosi się do pre-
fektury, aby odebrać kolejną przysługującą mu porcję iselty. W ostatnim czasie pracował 
naprawdę wydajnie, mógł więc liczyć na ponadnormatywny przydział. Obiecał sobie, 
że na okazję kolejnej wizyty w Ougsy zachowa przynajmniej pięć lub sześć ampułek. Tak, 
żeby zdążyć się nacieszyć. Pół godziny to było nic. Rozedrze sobie tylko serce.

Ścisnął w dłoni pęk kluczy i wstał od stołu. Przygryzając wargę, ruszył w stronę zej-
ścia do piwniczki. Bał się, jak zawsze. Bał się uczuć, a one buzowały pod skorupą, w której 
z konieczności borykania się z powszedniością zamknął swoje serce. W świecie uczuć 
nie obowiązywały kodeksy, których zapisami mógłby się kierować. Istniał tylko on. Prze-
straszony młodzieniec, któremu wciśnięto w dłoń karabin, aby szedł zabijać tych, którzy 
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odebrali mu rodzinę. W gruncie rzeczy wciąż był właśnie nim: wystraszonym, samotnym 
człowiekiem.

Przykucnął przy klapie w podłodze i włożył klucz w otwór masywnej kłódki. Mecha-
nizm szczęknął, luzując pałąk.

W łaskawszych dla okolicy czasach Ougsy było zagubioną w leśnej głuszy przystanią 
dla zapalonych myśliwych, w której urządzano polowania nawet i na dwudziestkę strzel-
ców. W czasach mniej łaskawych, gdy właściciel majątku, do którego myśliwski domek 
należał, nadwyrężył cierpliwość wierzycieli, przemieniło się w podniszczoną zębem cza-
su ostoję dla podobnych Mercierowi życiowych rozbitków. Werghase skłamał Neyowi. 
Nie był śnieżnobiałym charakterem pośród umorusanego gównem tłumu. Nie był bez 
winy. Nie wszedł w posiadanie Ougsy ot tak, w drodze zakupu, na to nie było go stać, ale 
koneksje, wynikające z pełnionej w urzędzie funkcji, oraz wrodzony konformizm umoż-
liwiały mu załatwianie pewnych spraw w ramach stosunków koleżeńskich. Zagarnięcie 
niewielkiego skrawka rozszarpywanego komorniczymi pazurami majątku? Dlaczego 
nie? Cóż, miał swoje za uszami, lecz na szczęście dziś mało kto o tym pamiętał. Tak samo, 
jak o Ougsy. Poza Werghasym i dozorującym budynek Mercierem w zasadzie nikt. I to 
było cenzorowi jak najbardziej na rękę.

Zszedł po wąskich, niknących w mroku schodach. Na dole wymacał pozostawione 
w wykuszu ściany zapałki oraz lampę. Świetlista łuna wycięła z ciemności przestrzał wą-
skiego korytarza, który za załomem rozgałęział się odnogą w mrok. Ruszył w tamtą stro-
nę i doszedł do zamykających przejście drzwi. Trzy solidne zamki jak zawsze sprawiły mu 
kłopot. Nie mógł zapamiętać odpowiedniej kolejności ich otwierania, poza tym w prze-
kręcenie klucza należało włożyć sporo siły. Niemniej, kilka wymamrotanych pod nosem 
przekleństw pomogło jak złoto. Chwila i rygle ustąpiły. Lekkie naparcie barkiem na obite 
metalem drewno i drzwi uchyliły się, wpuszczając go do środka. A w środku… w środku 
musiał zapomnieć o bożym świecie, aby otaczająca jego serce skorupa nie rozsypała się 
na milion drobnych kawałków. Aby sam nie rozpadł się w pył.

Pomieszczenie po drugiej stronie drzwi, co jasne, nie posiadało okien, Werghase do-
łożył jednak wszelkich starań, aby poza tym wyglądało jak zwykła, domowa sypialnia. 
Prędko rozpalił uczepione na ścianach lampy oraz uwieszony pod sklepionym w łuk sufi-
tem kandelabr. Zajmujące centralną część pokoju łóżko było przesadnie rozległe, a okry-
wająca je pierzyna wyszyta w niemożliwie pstrokaty wzór, ale Werghasemu to nie prze-
szkadzało. Stanął przy wezgłowiu, sięgając do kieszeni. Puzderko tkwiło na miejscu. Ona 
także. Tak, jak ją zostawił.

Chłód gładkiej, szklanej powierzchni podziałał kojąco, gdy zacisnął dłoń na pierwszej 
z ampułek. Była niewielka, ot, może jak palec. Starczyło nacisnąć opuszką kciuka na cien-
ką szyjkę, aby szkło o kolorze morskiej zieleni pękło, otwierając iselcie drogę na świat. Do 
ust. Do spragnionych mocy specyfiku ust. Jej ust.

Pochylił się nad okrytym pierzyną kształtem i ostrożnie chwycił brzeg okrycia. Odwi-
nął je, wstrzymując oddech.

Morska zieleń. Zawsze go to zastanawiało. Nie miał najmniejszego pojęcia, czym 
była iselta, z czego ją robiono, ani czy za nieprawdopodobnymi efektami jej działania 
stał ludzki geniusz, czy piekielne moce. O tym nie myślał. Tak samo, jak nie myślał o tym, 
co by z nim zrobiono, gdyby do służb prefektury doszła informacja, że podaje przezna-
czony wyłącznie dla niego specyfik komu innemu. I to komuś takiemu. To nie grało roli. 
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Pal to licho sześć. Ale morska zieleń, tak. Ona była istotna. Zerknął na szkło trzymanej 
w dłoni ampułki. Przecież mogło być przeźroczyste, jak we fiolkach z lekami, które nie 
raz odbierał z apteki, lub odwrotnie, czarne, szczelnie skrywające tajemnicę zawartości. 
A jednak była to morska zieleń. Kolor marzeń i nadziei. Kolor błogiego życia, pędzonego 
na ciepłych, południowych wyspach, kolor ekscytujących przygód o niechybnie szczęśli-
wym finale, kolor uczucia, które odwzajemnia ukochana kobieta. Kolor szczęścia. To go 
właśnie zastanawiało. Czy tkwił w tym przypadek? Szczęście. Morska zieleń. Wątpił, ale 
też nie miał możliwości zweryfikowania swego poglądu.

Twarz Oletty przypominała oblicze rzeźbionej w marmurze figury. Czym prędzej wlał 
iseltę w rozchylone usta dziewczynki. Nie chciał jej takiej pamiętać. Upiornie bladej, o zsi-
niałych oczach i czarnych wargach, a przede wszystkim zimnej. Tak zimnej i twardej, że do-
tykając jej dłoni, miał wrażenie, że chwyta za kamień. Nie. To nie była ona. Nie jego Oletta.

Szklane skorupki, starym zwyczajem, cisnął w kąt, za siebie. Słuchając dudnienia wła-
snego serca, czekał, aż blade policzki zaczerwienią się, aż powieki zadygocą, a usta napeł-
nią się szkarłatem. Drżał z trwogi, że zjawisko, którego natury nie był w stanie zrozumieć, 
tym razem nie zajdzie. I nie. Nie przyniósł mu ulgi widok rumieniącego się oblicza; nie 
uspokoił miarowy oddech, który dołączył do jego nerwowego posapywania. Teraz musiał 
zmierzyć się z eksplodującymi w sercu uczuciami. Teraz bał się jeszcze bardziej.

— Tato? Tatku? — Dziewczynka zamrugała powiekami, tocząc dookoła nieprzytom-
nym spojrzeniem. — Tatku, jesteś tu? Tak długo spałam.

— Jestem — szepnął przez zaciśnięte gardło. — Jestem, kochanie. Zawsze przy tobie 
jestem. Nie bój się.

Oletta ziewnęła szeroko i, podciągnąwszy się na rękach, bez ceregieli zaczęła podkła-
dać sobie pod plecy leżące obok poduchy.

— Śniły mi się takie rzeczy, że nie uwierzysz — rzekła. — Zaraz ci opowiem, a potem 
pójdziemy na spacer, do Gerti. Dobrze, tatku?

Przysiadł na skraju łóżka i przyglądał się jej w milczeniu. Energiczna, bystra, wyga-
dana jak matka. Nie potrafił wyobrazić sobie osoby, którą pokochałby bardziej niż córkę. 
Wieczne dziecko. Wiecznie jego mała Oletta. Teraz miałaby trzydzieści pięć lat. Przez 
dwa kwadranse miał dla siebie zuchwałą siedmiolatkę.

Otarł spływającą mu po policzku łzę.
Morska zieleń.
Był szczęśliwy.
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Jean fournier Czekał pod drzewem niedaleko bramy Cmentarza la madele-
ine. Był grabarzem od zawsze i swoje w życiu widział, więc prośba, z jaką zwrócił 
się do niego poprzedniego wieczoru mężczyzna, którego twarz tonęła w ciem-

ności, nieszczególnie go zdziwiła. Bał się trochę, bo zlecenie było nietypowe, ale obiet-
nica brzęczącej sakiewki podziałała jak lekarstwo zarówno na strach, jak i skrupuły.

Z ulicy dobiegł turkot kół. Na ścieżce rozległy się kroki, a chwilę później nad Fo-
urnierem pochylił się cień ciemniejszy od otaczającego ich mroku.

— Pokaż. — Przybysz trącił szpadą leżący na ziemi tobół.
Grabarz rozchylił obwiązane sznurem płótno. Nieznajomy przykucnął i przez 

chwilę przyglądał się ciału z lekką odrazą, po czym skinął głową.
— W porządku. Zanieś to do powozu.
Fournier dźwignął pakunek i wyszedł za bramę.
— Wsiadaj.
Tego nie było w umowie. Grabarz zawahał się i rozejrzał podejrzliwe.

Opowiadanie dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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— Będziesz mi jeszcze potrzebny.
W kieszeni czarnego płaszcza zabrzęczały monety. Jean Fournier usiadł koło ciała, 

którego głowa rysowała się teraz pod płótnem nienaturalnie na wysokości piersi. Niezna-
jomy wskoczył na kozioł i pogonił konie.

Jechali długo, pewnie za rogatki. Fournier przysnął, obudził go dopiero kolejny rozkaz.
— Wynieś.
Posłusznie wysiadł z powozu, zabierając ze sobą tobół. Znajdowali się pod starym 

opactwem. We wnętrzu bazyliki ujrzał potrzaskane figury nagrobne i otwarte sarkofagi 
ziejące pustką. Poczuł dreszcz, choć widywał w życiu gorsze rzeczy.

Nieznajomy skinął na Fourniera, przeszedł w głąb nawy i zaczął schodzić w dół, do 
obszernej krypty. Tam zapalił pochodnię, po czym wskazał pękniętą płytę.

— Połóż.
Na miękkich nogach Fournier podszedł do zniszczonego nagrobka, pokrytego napi-

sami i herbami. Grabarz słyszał o dziwactwach bogatych panów, ale ten miał chyba szcze-
gólnie zwyrodniałe upodobania.

Czarny rozdarł płótno i pochylił się nad ciałem. W rękach miał teraz czerwoną wstęgę.
Jean Fournier zaczął się bardzo cicho wycofywać. Niech diabli wezmą pieniądze – po-

myślał – byle stąd uciec.
Nim zdążył dojść do schodów, tamten odwrócił głowę, powolnym ruchem odłożył 

wstążkę, która wiła się teraz, jakby była żywa, i sięgnął po pistolet. Krypta rozbrzmiała 
pogłosem wystrzału, a Jean Fournier wydał zduszony krzyk, po czym runął na ziemię. 
Ostatnim, co zobaczyły jego gasnące oczy, była ciemna mgła spowijająca nieznajomego 
i leżące na kamiennej płycie ciało.

Wiedeń, 2 listopada 1794

— antoinette! obudź się! 
Mała Antonia usiłuje się skulić, ale nie potrafi zmusić ciała do posłuszeństwa. Na do-

datek pamięć podsuwa coś niepokojącego: Gräfin Lerchenfeld, bo przecież to jej głos, nie 
żyje od… od kilku, może kilkunastu lat.

Czy to ważne?
Spać. Antonia lubi spać.
— Rozumiem, doktorze, że eksperyment się nie powiódł. — Ten głos też brzmi zna-

jomo, choć powinien należeć do dziecka, a nie dorosłego mężczyzny. Jest suchy, nieprzy-
jemny, władczy. Antonia nie lubi takich głosów.

Chce zobaczyć, do kogo naprawdę należą głosy, ale nie jest w stanie otworzyć oczu. 
Pamięta, że ciężkie powieki opadły i miała spokój. Dlaczego nie chcą jej tak zostawić? 
Dlaczego krzyczą i nie pozwalają spać?

Antonię ogarnia przerażenie. To się jeszcze nie wydarzyło — myśli — ja ciągle czekam. 
To był sen. Powtarzany po wielokroć, nie pamięta już, ile razy. Chłód. Ciemność. Spokój.

— Ależ udało się, Wasza Cesarska Mość, madame tylko potrzebuje czasu — szepcze 
nieznajomy głos.

W pomieszczeniu nie czuć zapachu zgnilizny. Powieki podnoszą się wreszcie. Za-
miast obdrapanego sufitu Antonia widzi haftowany baldachim. 
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— Gdzie jestem? — udaje jej się wreszcie wydusić. Głos, choć jej własny, brzmi obco, 
nienaturalnie. 

— W Wiedniu, księżniczko — odpowiada kobieta, której głos usłyszała zaraz po prze-
budzeniu. — W domu.

Antonia unosi lekko głowę, chce rozejrzeć się po pokoju.
Pamięta, jak na granicy zabrali jej wszystko, co należało do tego domu, jak przestała 

być Antonią, a została Antoinette. Ale ta kobieta – nie, to nie jest Gräfin Lerchenfeld, ona 
przecież nie żyje – ma rację. Dom jest tutaj, w Wiedniu. Nareszcie będę miała spokój — myśli.

— To musi potrwać, zanim pańska ciotka… dojdzie do siebie, Wasza Cesarska Mość.
Antonia przygląda się pochylonemu nad nią młodzieńcowi o zimnych niebieskich 

oczach. Och, tak, podpowiada pamięć. Bratanek został cesarzem, kiedy ona, już nie kró-
lowa, ale jeszcze nie wdowa Capet… Przypomina sobie drwiny strażników, że krewny 
palcem nie kiwnie dla jej ocalenia.

Mylili się – myśli Antoinette, wyobrażając sobie, że teraz znów będzie Antonią, naj-
młodszą córeczką, od której nikt nie wymaga podejmowania politycznych decyzji. Fran-
ciszek uratował ją, przywiózł do Wiednia.

Uśmiecha się z wdzięcznością do bratanka, który lustruje ją chłodnym spojrzeniem 
błękitnych, pozbawionych wszelkich emocji oczu. Antonia czuje, że ona sama jest mu 
obojętna, ale za tą obojętnością kryje się uczucie triumfu – Święte Cesarstwo pokonało 
rewolucję, wydarło jej ofiarę. Przez chwilę myśli wędrują ku małżonkowi, ale nie pamięta 
nawet, kiedy widziała go po raz ostatni.

Wzrok zaczyna błądzić po złoceniach na ścianach, portretach, ciężkich haftowanych 
kotarach i pięknych meblach, pamiętających malutką Antonię biegającą po korytarzach 
Hofburgu, nieświadomą losu, który ją czeka…

Czuje przemożną potrzebę, żeby pobiec daleko poza ten pokój, aż do gabinetu, gdzie 
czeka matka… Gdyby tylko nie było tak trudno się podnieść. Skinieniem przyzywa kobie-
tę stojącą przy łóżku, daje do zrozumienia, że chce wstać.

Na twarzy Gräfin (to jednak ona, konstatuje ze zdumieniem) maluje się niepokój, nie-
pewność. Franciszek przytakuje. Kobieta ujmuje Antonię delikatnie pod ramię i pomaga 
jej unieść się na poduszkach. Ruchy są ociężałe, niemniej to przecież normalne, tak długo 
spała…

Opuszcza głowę i zauważa lekko wydęty brzuch pod prześcieradłami. Pamięć podpo-
wiada, co to znaczy. Ale to niemożliwe, przecież król… Antonia chce zerwać się z łóżka, 
ciało jednak nadal nie słucha.

— Co oni mi zrobili? — chce krzyczeć, lecz z ust wydobywa się tylko cicha skarga.
Ktoś bierze ją za rękę, ktoś inny podtrzymuje, pomaga wstać.
Wyglądam okropnie — myśli, patrząc na nieupudrowaną twarz w lustrze, na kosmyki 

jasnych włosów przyklejone do skroni, podkrążone oczy. Nie chce wędrować wzrokiem 
niżej, gdzie… Wysila pamięć. Czy to ten strażnik z ponurą, odrażającą gębą? — zastanawia się 
z przerażeniem. Wstrętny adwokacina, który przychodził naigrawać się z niej? Albo któryś 
z żołdaków — myśli z rosnącą paniką.

Antonia czuje ucisk w gardle. Przesuwa palcami po śladzie na szyi – to tylko wstąż-
ka, konstatuje z ulgą, niemniej w myśli wkrada się upiorne podejrzenie. Gładzi delikatny 
jedwab, przypominający dzieciństwo, ale w pamięci odnajduje tylko ciemność, w której 
unosi powieki i widzi nad sobą przystojną twarz młodego mężczyzny w czerni. Ten czło-



324 Agnieszka Fulińska cf 1 (60) 2019

wiek mówi coś do niej, głos dobiega z daleka, a Antoinette czuje się tak bardzo lekka – 
tym razem to nie był tylko sen, tym razem naprawdę przyszedł koniec, a wraz z nim cisza 
i spokój. Wpatruje się w nieznajomego i widzi jak wokół niego rozsnuwa się ciemność, 
która obejmuje ją, ogarnia, pochłania, przenika.

Spogląda znowu w lustro i w głębi komnaty dostrzega wysokiego, ciemnowłosego 
mężczyznę, którego twarz tonie w mroku.

— Co wyście mi zrobili? — szepcze.
Władca Świętego Cesarstwa ujmuje dłoń Antonii i unosi ku swoim ustom.
— Dokonaliśmy cudu, który odmieni bieg dziejów, ma chère tante — mówi cesarz do 

królowej. — Wasza Królewska Mość wróci do Paryża. Lud Francji potrzebuje cudu.

Paryż, 12 Vendémiaire, IV rok Republiki

julien lavedière dotarł do tuileries, kiedy na uliCaCh robiło się już niespokojnie. 
Zapłacił fiakrowi, po czym ruszył przez ogród w kierunku Salle de Manège, gdzie obra-
dował Konwent Narodowy. Nie był jego członkiem, co więcej, od kiedy wyszedł z więzie-
nia, nie mieszał się w politykę. Potrzebował czasu, żeby przemyśleć dalsze życie.

Odkąd jednak dowiedział się o groźbie rojalistycznego powstania, nie dawało mu spo-
koju coś, co zobaczył cztery miesiące temu, kiedy przechodził koło Temple.

W czerwcu (prairialu, napomniał sam siebie – mimo zaangażowania w rewolucyjne 
zmiany nie odwykł od nazw znanych z dzieciństwa) chodził dużo po mieście na piechotę, 
rozkoszując się dopiero co odzyskaną wolnością. I kiedy późnym wieczorem zmierzał ku 
staremu rodzinnemu domowi w dzielnicy Le Marais, jego uwagę zwrócił ruch w pobliżu 
więzienia.

Przez krótki moment miał wrażenie, że świat cofnął się w czasie, byłby bowiem przy-
siągł, że w powozie zatrzymującym się pod bramą wieży zobaczył nieżyjącą królową. We 
wczesnej młodości bywał z ojcem na dworze, widział też rodzinę Ludwika XVI przywie-
zioną do Paryża z Varennes. Tamtego właśnie dnia twarz przerażonej, nierozumiejącej co 
się wokół niej dzieje Austriaczki wbiła mu się w pamięć.

Tak samo wyglądała kobieta, której oblicze mignęło Julienowi z powozu pod Temple, 
ale przecież królowa nie żyła od prawie dwóch lat, a w wieży przebywał już tylko jej 
młodszy syn, który zresztą zmarł owego dnia.

Wzdrygnął się na to wspomnienie: czuł się tak, jakby zobaczył ducha.
A wczoraj na ulicy Saint-Honoré dostrzegł ten sam powóz, stojący pod kościołem Sa-

int-Roch. I tę samą przerażoną twarz w okienku. Jakby go przyzywała.
Deputowany Delleville czekał na niego w parku, przy rzeźbie przedstawiającej Teze-

usza walczącego z Minotaurem. Kiedy usłyszał opowieść, jego mina zrzedła.
— Nie wiem, co panu powiedzieć, przyjacielu. — Pokręcił głową. — Zdaje pan sobie 

sprawę, jak to zostanie odebrane, prawda? Zwłaszcza że wielu radykałów wciąż spogląda 
na mnie podejrzliwie, bo nie głosowałem za śmiercią króla. A w obecnej sytuacji… Złe 
przeczucia, w dodatku, proszę wybaczyć, arystokraty…

Julien wodził laską po piasku. Jak miał wyjaśnić człowiekowi, którego znał z krótkie-
go pobytu w Normandii na samym początku rewolucji, dlaczego uważał swoje przeczucia 
za istotne? Wizyta w Hiszpanii w osiemdziesiątym dziewiątym nauczyła go, że są na świe-
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cie rzeczy, których nie ogarnie racjonalny umysł. Jak jednak opowiedzieć o tym komuś, 
kto tego nie doświadczył?

— Niech ich pan przekona, żeby nie ograniczali się do obrony Konwentu. Niech wyślą 
wojsko na rue Saint-Honoré.

Delleville wzruszył ramionami.
— Mogę spróbować, choć obywatel Barras zapewne nie będzie się na to pozytywnie 

zapatrywał…
— Proszę.
Deputowany pokiwał głową i oddalił się żwawym krokiem, a Julien ruszył ku północ-

nej bramie.
Powoli zapadał zmrok, lecz na ulicach było jasno od pochodni i latarni niesionych 

przez coraz liczniej gromadzących się ludzi. Wielu z nich miało broń: bogaci szpady i pi-
stolety, biedota – kije. W tłumie szeptano o starciach w innych dzielnicach.

Julien poprawił kapelusz i ruszył w kierunku domu, do ciężarnej żony i małego synka, 
urodzonego podczas jego pobytu w więzieniu. Uśmiechnął się do swoich myśli, nagle 
jednak spochmurniał. Enriquette śmiertelnie bała się niepokojów i powinien był już kilka 
dni temu wywieźć ją z miasta. Jednocześnie czuł, że on sam jest tu potrzebny, a po miesią-
cach rozłąki nie chciał znów tracić rodziny z oczu.

— Julien! — Wołanie wyrwało go z zadumy.
Rozejrzał się i w świetle pochodni ujrzał znajomą twarz.
— René — odpowiedział niechętnie młodszemu kuzynowi. — Nie wiedziałem, że je-

steś w Paryżu.
— A ja nigdy nie zwątpiłem, że w końcu otrzeźwiejesz, zdrajco. — René mrugnął do 

niego porozumiewawczo. Uchylił poły płaszcza i z dumą pokazał znak: czerwone, zwień-
czone krzyżem serce i napis „Dieu le Roi”. Chłopak walczył w Wandei albo przynajmniej 
sympatyzował z rojalistami.

Kiedy Julien zrozumiał sugestię, w pierwszej chwili chciał protestować. Dostrzegł jed-
nak okazję, by się czegoś dowiedzieć.

— Wiesz, z moją przeszłością… — zaczął niepewnie, ale kuzyn mu przerwał.
— Daj spokój. — Machnął ręką. — Głowa do góry, błędy młodości zostaną ci wybaczone.
Julien położył mu rękę na ramieniu.
— Co tu się szykuje? — zapytał.
— Coś wielkiego — odparł René. — Wśród ludzi krążą najdziwniejsze pogłoski. O cu-

dzie, który raz na zawsze zmiecie rewolucyjną zarazę. Większość obstawia, że już dziś 
w Paryżu pojawi się hrabia d’Artois, ale nie zdziw się, jeśli ktoś ci powie, że sama Dziewica 
Orleańska przybędzie nam z odsieczą.

Lavedière mimo woli skierował spojrzenie ku kościołowi Saint-Roch. Wiedział o mar-
szu królewskiego brata na Paryż, słyszał też jednak o niepowodzeniu prób podburzenia 
prowincji przeciwko Republice. Niemniej jeśli w Paryżu wybuchnie bunt, wszystko może 
się zdarzyć…

— Żona na mnie czeka, muszę iść do domu — wymówił się od dalszej rozmowy. Czuł 
rosnące przerażenie, nie chciał jednak dać tego po sobie poznać.

— Wyślij ją na wieś — poradził René. — A potem wracaj tutaj.
Wrócę – odparł w myślach Julien – choć w zupełnie innym celu, niż ci się wydaje.
Uchylił kapelusza i pospieszył w kierunku Le Marais.
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— Pakuj panią i małego — oznajmił służącej od progu. — W Paryżu robi się nie-
bezpiecznie. Michel! — zawołał w głąb mieszkania. — Przygotuj powóz, pani pojedzie 
na wieś! — Chwilę później usłyszał pospieszne kroki na tylnych schodach. — Maurice! — 
Jego dziewięcioletni brat pojawił się w drzwiach swojego pokoju. — Ty też się pakujesz. 
Nie, żadnych ale! — uciął protesty, których zapowiedź pojawiła się na twarzy chłopca.

Żona patrzyła na niego z przerażeniem.
— A ty? — zapytała. Podszedł i objął ją ramieniem.
— Enriquette — powiedział, gładząc jej gęste, ciemne włosy. — Ja nadal nie wiem, 

jakie jest moje zadanie. Czuję, że mam tu jeszcze coś do zrobienia, a potem… Potem znaj-
dziemy jakieś miłe miejsce, z dala od polityki. Jak już wszystko się uspokoi.

Wolałby, żeby na niego krzyczała. Ale ona, mimo silnego charakteru i odwagi, zawsze 
mówiła cicho albo nie mówiła nic. Jak teraz, kiedy milczenie oznaczało „czyli nigdy”.

— Dojadę do was, obiecuję.
— Zostaniesz sam, bez służby?
— Dam sobie radę. — Uśmiechnął się do niej. — Mam doświadczenie.
— Dokąd mamy jechać? Pontoise nie nadaje się…
Sześć lat temu przywiózł ją z Hiszpanii do ogarniętej rewolucją Francji. W podparyskim 

majątku nie zastali prawie nikogo: rodzina uciekła, służba rozproszyła się. Nie zamieszkali 
tam – utrzymanie sporego domu było zbyt kosztowne, więc powoli popadał w ruinę.

— Do Quercy. Pamiętasz oberżę, w której zatrzymaliśmy się po drodze, jak byłem 
chory? Tę, gdzie usłyszeliśmy o wypadkach w Paryżu? Ci ludzie cię polubili, na pewno 
dadzą ci schronienie…

Pokręciła głową.
— To wiele godzin drogi stąd, czyste szaleństwo.
— Tam będziesz bezpieczna. To dobre miejsce dla naszych dzieci. — Spojrzał wy-

mownie na jej lekko zaokrąglający się, widoczny nawet pod modną obecnie luźną sukien-
ką, brzuch.

Przytuliła się do niego mocniej.
— Julien — szepnęła — powiedz mi, co się dzieje.
Mówił przez następne pół godziny, a ona gładziła jego dłoń. Wiedział, że rozumie.
Potem kazał przyprowadzić konia i towarzyszył powozowi aż za rogatki miasta. Do-

piero kiedy odjechali daleko od miejsc, gdzie gromadził się zarówno ruszający na Paryż 
tłum, jak i wojsko, zawrócił.

Paryż, 13 Vendémiaire, IV rok Republiki

kiedy noCą wraCał do domu, widział ludzi grzejąCyCh się przy ogniu, oddziały zbun-
towanej Gwardii Narodowej, zajmujące pozycje, i republikańskie wojsko na głównych uli-
cach wiodących ku Tuileries. Pomyślał o milczącym tłumie zgromadzonym przed pałacem 
cztery lata temu, kiedy rodzina królewska została przywieziona do Paryża po nieudanej 
ucieczce; o własnym niedowierzaniu odbitym w nienaturalnej wręcz ciszy. Jego świat, któ-
rym nie zdołały zatrząść wydarzenia poprzednich dwóch lat – pomimo wyjazdu rodziców 
i sióstr, pomimo potworności, które widział na ulicach, pomimo kłótni i rozłamów w obo-
zie republikańskim – rozsypał się w proch w ten jeden wieczór.
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A teraz krążyły tu tłumy pragnące przywrócić władzę tym, którzy nie potrafili po-
rozumieć się z własnymi poddanymi. Julien stanął po stronie rewolucji, bo kiedy jechał 
przez Francję latem osiemdziesiątego dziewiątego roku, zobaczył kraj, jakiego wcześniej 
nie znał. Uwierzył wtedy, że ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi wobec prawa.

Przed oczami mignęła mu kusząca perspektywa wygodnego życia, gdyby rzeczywiście 
któryś z królewskich braci wrócił, by objąć tron. Enriquette wreszcie spokojna i szczęśli-
wa, pogrążona w lekturze modnych powieści, gromadka dzieci w jedwabnych ubrankach, 
uganiająca się po wypielęgnowanym ogrodzie pod opieką bony… To było wspomnienie 
jego własnego dzieciństwa, uświadomił sobie.

Następny obraz przywrócił go do rzeczywistości. Zobaczył ludzi, którzy podczas po-
dróży z południa do Paryża udzielali mu pomocy i wsparcia. Wyobraził ich sobie prowa-
dzonych na szafot albo zabijanych w wioskach przez tę samą Gwardię Narodową, która 
teraz czekała na hasło do ataku na Konwent. Ci ludzie zaprowadzili twoich krewnych 
na gilotynę, a najbliższych wygnali z Francji, podpowiedział mu wewnętrzny głos. Odpo-
wiedział wspomnieniem milczącego tłumu pod Tuileries. To oni zostali przez nas zdra-
dzeni, przez naszą arogancję i to nasze spokojne, wygodne życie, oznajmił kusicielowi.

Rankiem udał się z powrotem w okolice Konwentu. Niedaleko Palais Royal podniósł 
ubłoconą, wdeptaną w ziemię trójkolorową rozetkę i wsunął ją do kieszeni. Usłyszał stuk 
kopyt o bruk – ku Tuileries zmierzał niewielki oddział kawalerii. W powietrzu czuło się 
napięcie jak przed burzą.

Na Saint-Honoré było tłoczno. Ludzie obsiedli schody kościołów, ktoś przemawiał, 
tłum wymachiwał bronią. U wylotu ulicy połyskiwały bagnety regularnej piechoty.

Zaczął przedzierać się przez ciżbę, szukając kuzyna. Raz czy drugi mignęła mu zna-
joma twarz – sądząc po zasłyszanych przechwałkach, jeunesse dorée wychynęła z dzielnicy 
Le Peletier, zachęcona wczorajszymi próbami negocjacji podjętymi przez armię. Oni nie 
dążą do zgody, uświadomił sobie Julien, oni naprawdę wierzą w cud, który odmieni bieg 
dziejów, przywróci dawne czasy… Cofnie nas do dawnych czasów, poprawił się, do bez-
władu i stagnacji.

— Jesteś znów z nami, de la Vedière, czy węszysz tu jako szpieg? — Odwrócił się. 
Pamiętał tego człowieka jak przez mgłę sprzed rewolucji, choć nie potrafił przypomnieć 
sobie nazwiska. — Dołącz, póki nie jest za późno!

Miał wrażenie, że wzrok wszystkich zgromadzonych skupia się na nim, szyderczy 
i ciekawski zarazem. Jeśli powie, dlaczego tu przyszedł, rozszarpią go na strzępy. Spojrzał 
za siebie, ku ogrodom, skąd dochodziły zupełnie inne okrzyki niż te, które słyszał wokół 
siebie. Zobaczył równe szeregi wojska, konie i żołnierzy ciągnących armaty. Konwent 
zdecydował się dać jednoznaczną odpowiedź.

— Wrócę tu — wymamrotał i ruszył w tamtym kierunku ulicą du Dauphin.
— Dokąd to, paniczyku? — Drogę do Salle de Manège zagrodził mu muszkiet z zało-

żonym bagnetem. Znad lufy spoglądała ponura twarz wąsatego wojaka.
— Muszę porozmawiać z kimś z dowództwa — odparł Julien. — To bardzo pilne.
— Mieliście czas na rozmowy wczoraj — odburknął inny żołnierz, w mundurze sier-

żanta.
— Nie jestem jednym z tamtych. — Julien machnął ręką w kierunku tłumu na ulicy 

Saint-Honoré. — Ale… — Zawahał się. Co miał powiedzieć? Że przychodzi z ostrzeże-
niem? Że ma ważną informację dla dowództwa? — Gdzie jest obywatel Barras? — zapytał.
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— W środku — odparł podoficer. — Nawet nie myśl, że cię tam wpuścimy, citoyen.
Julien rozejrzał się. Nieco dalej młody, szczupły mężczyzna w generalskim mundurze 

komenderował ustawianiem dział przed wejściem do siedziby Konwentu. Zanim ktokol-
wiek zdążył zareagować, Lavedière szybkim krokiem ruszył w jego stronę, mając nadzie-
ję, że nie zaczną do niego strzelać.

Tym razem usiłował go zatrzymać adiutant, ale Julien odepchnął go i stanął oko w oko 
z dowódcą. Poczuł na sobie świdrujący wzrok szarych oczu. Nieznaczny ruch ręki wy-
starczył, by żołnierze, którzy zdążyli otoczyć intruza, opuścili broń i cofnęli się o krok.

— Kim pan jest i czego pan chce? — Pytanie było obcesowe, wymowa dziwaczna, 
pewnie człowiek z kolonii.

— Nazywam się Julien Lavedière. Proszę posłać oddział pod kościół Saint-Roch.
Zabrzmiało to głupio i nieprzekonująco. Generał jednak nie spuszczał z niego badaw-

czego wzroku.
— Dlaczego?
Bo tam zgromadził się tłum oczekujący cudu. Bo tam będą ważyć się losy Francji.
— W tamtym kościele… — Julien rozłożył ręce. — Tam szykuje się coś ważnego, nie 

wiem co, muszę się dostać do środka, żeby to powstrzymać… Proszę, niech pan nie dopu-
ści do tego, żeby wszedł tam ktokolwiek inny…

Jeden z niższych oficerów nachylił się ku dowódcy i coś szeptał, ale generał zbył go 
machnięciem ręki.

— Skąd pan wie?
Nie wiem, mam przeczucie.
— Dwa dni temu widziałem, jak tam coś zawożono…
— Chcą wysadzić kościół — mruknął podejrzliwy oficer.
— Nie sądzę — odparł generał. Wciąż wpatrywał się w Juliena, jakby chciał go prze-

wiercić wzrokiem. — Dlaczego miałbym panu zaufać?
Bo czasem widzę rzeczy, których inni nie dostrzegają? Bo w Hiszpanii byłem świadkiem 

niezwykłych, przerażających zdarzeń, przed którymi moja żona uciekła z domu? Bo stanąłem 
przeciwko własnej rodzinie po stronie rewolucji?

Postawił wszystko na jedną kartę.
— Ponieważ urodziłem się synem wicehrabiego, przystąpiłem do rewolucji na samym 

jej początku, podczas terroru spędziłem jako arystokrata pół roku w więzieniu i cudem 
uniknąłem śmierci, a jednak jestem tu i błagam pana, by ocalił pan Francję. Moją Francję.

Skrzywił się na patos tych słów. Wymacał w kieszeni ubłoconą rozetkę, wyjął ją i wy-
ciągnął przed siebie otwartą dłoń.

— Podniosłem ją z ziemi, zdeptaną być może stopą mojego kuzyna.
Generał odwrócił się, zrobił kilka kroków i skinął na stojącego w oddali wysokie-

go kawalerzystę, który spiął konia i ruszył ku dowódcy. Julien miał wrażenie, że widział 
już gdzieś tego zawadiackiego chłopaka. Przypomniał sobie, kiedy tamten już odjeżdżał 
z rozkazami: to był syn oberżysty, do którego wysłał w nocy rodzinę. Chciał go zatrzy-
mać, pozdrowić, ale nie zdążył.

— Pan chce się dostać do kościoła. Po co? — Generał wrócił do niego.
Ponieważ tam czai się coś, co nie powinno ujrzeć światła dziennego.
— Muszę sprawdzić, dlaczego zgromadzono tłum akurat w tym miejscu.
Bo to jedna z głównych ulic w pobliżu Salle de Manège, doskonała do rozpoczęcia ataku, 
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podpowiadał rozsądek. Dlatego, że na cud wybrano kościół znajdujący się tak blisko Konwentu, 
odpowiadało przeczucie.

— Zaufam panu — oznajmił generał. — Sam się tym zajmę. Konwent jest dobrze 
zabezpieczony. — Pochylił się nad leżącą na ławie mapą i przez chwilę tłumaczył plan 
działania adiutantom. — Teraz muszę tylko przekonać obywatela Barrasa. — Skrzywił się 
i zerknął na Juliena. — Może pan na nas liczyć. Jak się zrobi zamieszanie, będzie pan miał 
okazję zwiedzić kościół.

— Dziękuję, generale…
— Buonaparte — odparł tamten, podając mu rękę. A więc nie kolonie, tylko pograni-

cze piemonckie.
Julien wrócił powolnym krokiem na ulicę Saint-Honoré. Rebelianci obsiedli schody 

kościoła, więc nie było szans dostać się do środka przez główne drzwi. Zresztą spiskowcy 
zapewne pilnowali wejścia. „Cud” powinien wydarzyć się w odpowiednim momencie.

Nagle z przerażeniem uzmysłowił sobie, że mógł zrobić dokładnie to, czego oni ocze-
kiwali. Sprowadził tu wojsko – rue du Dauphin zapełniała się już żołnierzami – które 
prędzej czy później otworzy ogień. Wtedy ktokolwiek kryje się w kościele: czy to sam 
hrabia d’Artois, czy będący na jego usługach sprytny prestidigitator, czy też ktoś, kto na-
prawdę potrafi czynić rzeczy przeczące rozumowi, ukaże się tłumom… Julien nie wątpił, 
że wśród wojska wywoła to konsternację, panikę, a może nawet bunt. Lud łatwo wierzy 
w cuda, a ci żołnierze wzięli się tu z poboru, nie z własnej woli.

Było już jednak za późno, by odwołać wojsko. W chwili, kiedy generał podjął decy-
zję, muza historii Klio zwróciła wzrok w stronę Saint-Roch i Julien nie był już w stanie 
powstrzymać biegu dziejów. Mógł co najwyżej zrobić wszystko, by pomniejsze wypadki 
potoczyły się tak, jak on sobie życzył. Nie pozwolić na powrót przeszłości.

Schował ponownie republikańską rozetkę do kieszeni i ruszył ku bocznej uliczce. Ze-
gar na wieży zaczął wybijać godzinę, co wyrwało go z zamyślenia. Julien przystanął, licząc 
– i zdumiał się, kiedy dźwięk ucichł po dziesięciu uderzeniach. Był przekonany, że od 
kiedy wyszedł z domu, minęło dużo więcej czasu.

Tłum poruszył się niespokojnie, jakby wszyscy zgromadzeni obudzili się na ten sy-
gnał. Ktoś szarpnął Juliena za rękaw.

— No, wróciłeś. Już myślałem, że znów zdezerterowałeś. — Kuzyn nachylił się do 
niego i szepnął: — Mówią, że cud wydarzy się w południe.

Dwie godziny – pomyślał Julien. Mam dwie godziny.
— Uciekaj stąd, René — powiedział błagalnie. — Nic dobrego z tego nie wyniknie.
Chłopak spojrzał na niego z wyrazem rozczarowania.
— Co z tobą? — zapytał. — Nie mów, że nadal sympatyzujesz…?
Julien nie lubił kłamać, nie chciał jednak, by rozgniewani rojaliści przeszkodzili mu 

w wykonaniu zadania.
— Mam złe przeczucia, tylko tyle — odparł, odwracając wzrok. — Nie daj się głupio 

zabić.
René spoglądał na niego z niedowierzaniem pomieszanym z lękiem. Tylko że to nie 

był strach przed śmiercią, uświadomił sobie Julien. To był strach przed nim.
— Jeśli zginę, czeka mnie nagroda w niebie, nie rozumiesz? — wyszeptał, ale w jego 

głosie pobrzmiewał cień niepewności. Cień nadziei – pomyślał Julien.
— Uciekaj, proszę cię.
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— Nie. Jeśli ty nie jesteś gotów oddać życie za Francję i króla, sam uciekaj. Nie wydam 
cię, a jak zwyciężymy, nie pisnę słowa.

Julien pokręcił głową. Teraz był pewny, że René nie walczył w Wandei, tylko obnosił 
się z insygniami. Wiedział, że temu młodzikowi śmierć nigdy jeszcze nie zajrzała w oczy.

— Byłem w więzieniu, bracie — powiedział cicho. — Widziałem nad sobą cień giloty-
ny. Nie daj się głupio zabić — powtórzył.

Chciał dodać, że nic nie jest tego warte, ale nie byłby uczciwy – nie od kiedy zdecy-
dował się stawić czoło czemuś, co kryło się za tym murem, nawet za cenę własnego życia. 
Za cenę szczęścia twojej żony i dzieci, podpowiedział wewnętrzny głos i tym razem nie 
był to kusiciel, tylko sumienie.

René coś do niego mówił, lecz Julien już nie słuchał. Powtórzył prośbę, czując, że nic 
nie wskóra, po czym przytulił kuzyna do piersi i ruszył wzdłuż ściany kościoła. Dotykał 
szpar w murze, jakby miał nadzieję przecisnąć się przez nie, wypatrywał bocznych drzwi.

Szedł w przeciwną stronę niż większość, co prowokowało gniewne okrzyki, kiedy 
ktoś na niego wpadał. W oddali rozległy się odgłosy pojedynczych wystrzałów – walki 
wybuchły. Tu jednak wyczuwał przede wszystkim pełne napięcia oczekiwanie.

Doszedł prawie do końca budynku, sprawiającego wrażenie, jakby na przestrzeni lat 
dodawano do niego kolejne elementy, wydłużając go w nieskończoność. Kiedy zwątpił, 
że znajdzie sposób, by dostać się do środka bez wybijania okna i ściągania na siebie uwagi, 
dostrzegł niewielkie drzwiczki. Odczekał, aż uliczka opustoszeje na chwilę, wsunął się 
w zagłębienie w murze i naparł na nie. Rygiel trzymał mocno. Okna były wysoko.

Potrząsnął jeszcze raz żelaznym uchwytem, po czym wyjął pistolet i odciągnął kurek. 
Zamierzał poczekać, aż zrobi się głośniej i odstrzelić zamek, ale w tej samej chwili drzwi 
ustąpiły. Ktoś chwycił go mocno za ramię.

— Hasło. — Szorstki głos rozległ się tuż przy uchu.
Powinien był podejrzewać, że wszystkie wejścia będą pilnowane.
— Dieu le Roi — mruknął. Nawet jeśli to nieprawidłowe hasło, powinno powstrzymać 

strażnika od natychmiastowego ataku.
Uścisk istotnie nieco zelżał. Julien bardzo ostrożnie zwolnił kurek pistoletu, odwrócił 

broń.
— Zmykaj, zanim…
Szybkim ruchem uniósł rękę i uderzył rękojeścią na oślep, od dołu. Głos przeszedł 

w charkot, kiedy mężczyzna osunął się na ziemię, plując krwią.
Drugi cios pozbawił strażnika przytomności. Lavedière zabrał broń, na wszelki wy-

padek związał mężczyźnie ręce i odwrócił się, unosząc wzrok. Spodziewał się ponurej 
zakrystii, a tymczasem oślepiło go jasne światło. Znajdował się w wielkiej, pustej kaplicy; 
po lewej dostrzegł potężną Golgotę z nieociosanych kamieni, z dużym zagłębieniem sym-
bolizującym grób.

Z drugiej strony usłyszał szelest, a potem bardzo ciche kroki. Julien przylgnął do 
szorstkich kamieni, odciągnął ponownie kurek pistoletu, po czym zaczął ostrożnie prze-
suwać się w kierunku, z którego dochodziły dźwięki.

Przed sobą zobaczył korytarzyk, prowadzący, o ile był w stanie zorientować się, idąc 
wzdłuż zewnętrznych ścian, do sporej rotundy dobudowanej do głównego kościoła.

W przejściu stała kobieta.
Nie była niewiastą obleczoną w słońce, nie siedziała na siedmiogłowej bestii, nie miała 



331Antonia chce spaćlitterrarium

na sobie zbroi i nie dzierżyła w ręku miecza czy chorągwi. Wyglądała jak przeciętnie ład-
na, niemłoda, zamożna dama, którą Julien mógłby spotkać w dawnych czasach w salonie 
matki. Niemodna suknia i włosy były w lekkim nieładzie, choć nie ulegało wątpliwości, 
że w ich wygląd włożono jakiś czas temu sporo wysiłku.

Julien opuścił rękę z pistoletem i w tej samej chwili zobaczył w dłoni kobiety sztylet.
— Nie dostaniecie jej — syknęła nieznajoma. — Nic nie wyjdzie z waszych planów.
W jego wzroku musiało malować się takie zdumienie, że kobieta straciła rezon. Przez 

chwilę przyglądali się sobie w napięciu.
— Kogo? — zapytał wreszcie Julien.
Zmrużyła oczy, wpatrując się w niego badawczo. Następnie skinęła ręką ze sztyletem. 

Kiedy podszedł bliżej, na moment zrobiło mu się ciemno przed oczami, poczuł mdłości, 
jakby w nozdrza uderzył nieprzyjemny zapach; jakby pod posadzką kaplicy pochowane 
były rozkładające się ciała ofiar zarazy.

Otrząsnął się z tego wrażenia i ruszył za kobietą. Okrążyli rotundę, a kiedy się w niej 
znaleźli, Julien omal nie krzyknął – nie z przerażenia, ale z zachwytu.

Chłodny, niebieskawy marmur ścian rozświetlało złote światło słońca wpadającego 
przez ogromne okna znajdujące się zarówno niewiele nad posadzką, jak i wysoko pod ko-
pułą. Julien odwrócił się i omal nie oślepił go blask bijący od promieni ogromnej złoto-
-błękitnej glorii, ze środka której spoglądało na niego oko wpisane w trójkąt.

Towarzysząca mu kobieta wskazała na scenę poniżej.
Z początku Julien zobaczył tylko marmurowe postacie pochylone nad żłóbkiem i Gol-

gotę w prześwicie. Dopiero po chwili dostrzegł, że na stopniach cokołu, na którym usta-
wiono rzeźby, siedziała, a raczej kuliła się, bogato ubrana postać. Julien znał jej twarz 
z portretów, z kilku wizyt we wczesnej młodości w Wersalu, z tamtego czerwcowego 
wieczoru pod Tuileries. U jej stóp siedział bez ruchu mały chłopiec. Obok, oparty o ścia-
nę, stał biały sztandar ze złotymi burbońskimi liliami.

Julien spojrzał na tę, która go tu przyprowadziła.
Zaciskała nerwowo palce, a na jej twarzy malowały się gniew, determinacja i rozpacz.
— Nazywam się Marie von Lerchenfeld — powiedziała cicho, nie podnosząc wzroku. 

Chwilę czekała, jakby oczekiwała reakcji. — Byłam boną arcyksiężniczek w Wiedniu.
Umysł Juliena pracował jak psujący się mechanizm zegarowy – w zwolnionym tem-

pie, z opóźnieniem odbierając docierające do niego informacje. A więc to, co widział kilka 
miesięcy i parę dni temu, nie było złudzeniem. Królowa wróciła do Paryża.

— Jak? — zapytał.
Pani von Lerchenfeld chwyciła jego dłoń. Przeszedł go dreszcz; w jej uścisku był chłód 

śmierci.
— Pan nie chce tego cudu, prawda?
Pokręcił głową.
— Ona też nie. Pomoże nam pan?
Dopiero teraz Julien uzmysłowił sobie, że z oddali dobiega stłumione dudnienie. Ar-

tyleria dotarła na miejsce i na ulicy przed kościołem rozpoczęły się walki. Spojrzał w górę, 
na zdające się płonąć chmury i promienie glorii. Do południa została najwyżej godzina, 
a w południe światło wpadnie do rotundy ze wszystkich stron, zalewając wnętrze bla-
skiem, pośrodku którego pojawi się cudownie ocalała królowa wraz z cudownie naro-
dzonym następcą tronu. Bramy się otworzą, lud padnie na kolana. Hrabia d’Artois przy-
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będzie w chwale do Paryża i obejmie regencję w imieniu bratanka… Francja znów spłynie 
krwią, a potem pogrąży się w gnuśnym letargu.

— Pan nie rozumie, jak to możliwe, prawda? — To nawet nie było pytanie. — Niemniej 
pan przyszedł tu, żeby powstrzymać cud, czuję to. Ja nie chcę tego waszego świata, w któ-
rym wszystko jest na opak… Pan się urodził w pałacu, to widać, pan należy tam, gdzie ja 
i ten tłum pod kościołem, a jednak stoi pan po stronie wojska.

Julien patrzył na nią z rosnącym zdumieniem. Zaśmiała się gardłowo.
— Kiedy byłam jeszcze młoda, a Antonia ledwie wyrosła z dziecięctwa, zachorowałam 

ciężko, byłam umierająca — powiedziała. — Wtedy pojawił się człowiek z cudownym le-
kiem i, jak w tych starych opowieściach o diable, zaoferował mi zdrowie w zamian za drob-
ną przysługę. Nie powiedział jaką ani kiedy. Nie chciałam odchodzić z dworu, ale ogłoszo-
no, że umarłam… Wybawca zapewniał jednak, że jeszcze przysłużę się Austrii i mojej małej 
księżniczce, którą właśnie wysyłano do Francji. — Julien nie miał wątpliwości, że kiedy 
mówiła o podopiecznej, w jej głosie brzmiało prawdziwe uczucie i przywiązanie.

Uświadomił sobie, że dla tej kobiety Marie-Antoinette nie była wyniosłą, znienawidzo-
ną przez lud królową, tylko małą dziewczynką. W jego sercu zakiełkowało współczucie.

— Rok temu zobaczyłam ją znowu. Wiedziałam o wszystkim, co tu się wydarzyło. 
Domyśliłam się, że uratowano ją tym samym, co mnie… — Podniosła wzrok na Juliena, 
spojrzała mu prosto w oczy. — Tylko że ona naprawdę umarła, a stamtąd nie ma powrotu. 
Budziła się bardzo długo. W końcu dostałam pod opiekę moją księżniczkę, ale tak na-
prawdę to już nie jest ona.

Przez chwilę panowało milczenie, zakłócane jedynie odgłosami wystrzałów oraz – 
uświadomił sobie to dopiero teraz – cichym łkaniem dobiegającym od stojącego pod złotą 
glorią cokołu.

— Nie chcę waszego świata — powtórzyła pani von Lerchenfeld — ale jeszcze bardziej 
nie chcę takiego losu dla mojej malutkiej. Ten diabeł jest równie zły jak rewolucja, a może 
jeszcze gorszy. Ja uległam diabelskiej pokusie, zorientowałam się za późno i pokutuję 
za to. Ale Antonia jest tylko ofiarą.

— Co pani zamierza zrobić? — Słowa odbiły się głuchym echem od ścian rotundy.
Poprowadziła go ku marmurowej stajence.
Kobieta, która niegdyś była królową Francji, kuliła się na kamiennych stopniach jak 

dziecko uciekające przed karą. Patrzyła na Juliena szeroko otwartymi, bardzo niebieskimi 
oczami, w których nie było śladu dawnej dumy, wyniosłości i arogancji, a jedynie strach 
i bezradność. Siedzący u jej stóp chłopiec wydawał się ledwie zauważać, co się wokół nie-
go dzieje, jakby nie był do końca przytomny.

— Kiedy wybije dwunasta — powiedziała madame von Lerchenfeld — otworzą się 
drzwi. Lud poszuka schronienia w kościele. A ja… — Głos jej się załamał. Sięgnęła mię-
dzy fałdy sukni i wyjęła niewielki flakonik. — Ja mam jej wcześniej podać to. Lek sprawi, 
że przez kilka godzin moja Antonia będzie się zachowywać, jak przystało królowej. Chwy-
ci sztandar niczym nowa Joanna d’Arc. A kiedy jej szwagier zasiądzie już w sali trono-
wej, by ogłosić regencję, ona stanie się znów tym… — Spojrzała z bezbrzeżnym smutkiem 
na skuloną postać. — Ilekroć będzie musiała się pokazać, mam podać tę miksturę. Poza 
tym w jej życiu będzie tylko strach i przeżywana w kółko śmierć. — Zamilkła na chwilę, 
gładząc byłą królową po dłoni, po czym dodała: — Pan wie, że ona pamięta tylko swoje 
dzieciństwo za starej cesarzowej, a potem więzienie i egzekucję? Niewiele poza tym.
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Julien czuł, że jednocześnie wzbiera w nim litość i złość. Miał rację: walki pod kościo-
łem okazały się być na rękę buntownikom. Dzięki temu cud zyska większą moc. Czego-
kolwiek zatem zażąda od niego pani von Lerchenfeld, zrobi to, jeśli w ten sposób zdoła 
pokrzyżować plany hrabiego d’Artois i wszystkich stojących za tym „zmartwychwsta-
niem”. Tych, którzy w swych planach popełnili jeden błąd: nie docenili ludzkich uczuć.

— Co pani zamierza zrobić? — powtórzył, choć już wiedział.
Nadal patrzyła mu prosto w oczy.
— Nie mam wyjścia — powiedziała cicho. — Muszę pozwolić jej umrzeć po raz ostatni.
Antonia wciąż się boi, ale obecność Gräfin Lerchenfeld napełnia ją nadzieją i ufnością. 

La bonne nie pozwoli jej skrzywdzić, za chwilę ukołysze ją do snu. Widzi uśmiechniętą 
twarz, kiedy ukochana opiekunka pochyla się nad łóżkiem, słyszy melodię kołysanki.

Tylko ta okropna wstążka na szyi, która przeszkadza spać. La bonne powinna ją zdjąć 
razem z sukienką i halkami, dlaczego o tym zawsze zapomina? Antonia unosi dłoń do szyi, 
a Gräfin uśmiecha się uspokajająco, jakby wreszcie zrozumiała. Palce kobiety dotykają czoła 
dziewczynki, odgarniają niesforne jasne kosmyki, potem delikatnie zamykają powieki. 
Antonia czuje, jak wstążeczka rozwiązuje się i zsuwa z szyi, a wraz z nią znikają strach i złe 
wspomnienia. Nie ma już wykrzywionych twarzy, nie ma cesarskiego bratanka, nie ma 
człowieka w czerni, nie ma obowiązków… Jest tylko dobra niania, która trzyma ją za rękę.

— Wszystko będzie dobrze, moje dziecko, śpij — mówi Gräfin i Antonia wreszcie 
spokojnie zasypia.

***

Julien wrócił pod kościół Saint-Roch, kiedy walki się skończyły i żołnierze znosili 
z ulicy zabitych i rannych.

Gdy czerwona wstążka zsunęła się z szyi dawnej królowej, z przerażeniem, ale i ulgą, 
patrzył, jak udręczone oczy zasnuwa mgła, rysy wygładzają się, tylko na szyi pojawia się 
blizna. Potem ciało skurczyło się, wyschnięte jakby od lat leżało w krypcie. Pani von Ler-
chenfeld trzymała wciąż swoją księżniczkę za martwą dłoń, a po jej twarzy spływały łzy. 
Julien wiedział jednak, że do południa nie zostało wiele czasu, a po planowanym cudzie 
nie mógł zostać ślad. Musieli działać szybko i cicho, by nie zaalarmować strażników dale-
ko przy drzwiach wejściowych.

Zerwał biało-złoty sztandar z drzewca. Madame najwyraźniej zrozumiała, bo poca-
łowała raz jeszcze pomarszczone czoło dawnej podopiecznej i skinęła głową. Pomogła 
owinąć ciało w królewską tkaninę. Julien wziął je na ręce i skierował się na tył kościoła, do 
pustego grobu pod Golgotą. Czuł, że kobiecie, która pozostała żywa, potrzebny jest taki 
pożegnalny gest. Zastanawiał się, czy gdyby nie zjawił się w kościele, znalazłaby w sobie 
dość siły, by zniweczyć „cud”.

Z trudem przesunął kilka kamieni tworzących rzeźbę, by zakryć tkaninę. Kiedy ostat-
ni raz poprawiał jej fałdy, nie wyczuwał już pod nimi ludzkich kształtów, a jedynie roz-
sypujący się proch.

Nagle ktoś dotknął jego dłoni. Odwrócił się i zobaczył dziecko, o którym zapo-
mnieli. „Co z nim?” – zapytał towarzyszkę. Pani von Lerchenfeld przez chwilę milczała, 
jakby biła się z myślami. „Pozwoli mi pan do końca odprawić pokutę?” – odpowiedziała 
pytaniem.
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Nie potrafił jej odmówić, kiedy poprosiła, żeby wywiózł ją daleko od Paryża, gdzie 
zamieszka pod przybranym nazwiskiem, a kiedy mały dorośnie, odda go do terminu 
szewcowi lub innemu rzemieślnikowi. „To tylko dziecko” – powiedziała. „Niezwyczaj-
nie urodzone, ale tylko dziecko”. Julien przypomniał sobie własnego synka i młodszego 
braciszka, ich wyjazd do małej wioski i zaprzyjaźnionego oberżysty. Przytaknął i zabrał 
oboje do domu, dał im suknię żony i zwykłe dziecięce ubranka, a kiedy za jakieś dwa dni 
Michel powróci z powozem, wywiezie ich w przeciwną stronę niż pojechała Enriquette…

Szedł teraz ulicą, przyglądając się ciałom leżącym na bruku, żołnierzom pochylającym 
się nad rannymi.

Zobaczył René leżącego na progu dawnego klasztoru św. Jakuba. Ruszył w tamtym 
kierunku, ale drogę, jak kilka godzin temu, zagrodził mu żołnierz.

— Aresztować go! — krzyknął do towarzyszy.
Julien sięgnął do kieszeni po ubłoconą rozetkę i powolnym ruchem przypiął ją do 

płaszcza.
— Zmieniamy barwy, co? — Wojak zaśmiał się szyderczo. Dwóch innych porzuciło 

sprawdzanie, kto z leżących na bruku jeszcze żyje i podeszło bliżej, nagle jednak stanęli 
na baczność.

— Zostawcie go! To jeden z naszych, mój znajomy!
Julien uniósł wzrok. Syn oberżysty w mundurze dowódcy szwadronu uniósł dłoń, 

jakby salutował.
— Następnym razem, jak się znów spotkamy, będę generałem, zobaczy pan! — zawo-

łał, po czym zawrócił konia i odjechał w stronę Tuileries.
Żołnierze spoglądali za nim z niemalże nabożną czcią.
— To on sprowadził artylerię i zapewnił nam zwycięstwo — mruknął jeden z nich do 

Juliena.
Ten wskazał im leżącego nieopodal, nieprzytomnego lub martwego René.
— Żyje, choć diabli wiedzą, czy się z tego wykaraska — oznajmił jeden z wojaków. 

Uniósł bezwładne ciało chłopaka i zaniósł je na jeden ze stojących w pobliżu wozów. Ju-
lien poszedł za nim.

René na moment otworzył oczy.
— Cud? — zapytał. — Cud się wydarzył?
— Cudem jest to, że żyjesz — odparł Julien, gładząc go po czole tak samo, jak pani von 

Lerchenfeld swoją księżniczkę. — Innych cudów nie było. Okłamano was.
Wóz ruszył w kierunku szpitala.
Julien wszedł w rue du Dauphin i przystanął obok koksownika. Sięgnął do kieszeni 

i rzucił na węgle czerwoną wstążkę. Przez kilka minut stał i patrzył jak jedwab wije się i pali 
brzydkim, śmierdzącym płomieniem, po czym powolnym krokiem skierował się do domu.
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Puella fabra. Dziennik roku 1717
Barbara Kaczyńska

Bardzo smutne nowiny spadły na nas – sasi ubili pana wuja pod lesznem, 
jeszcze w lipcu. Pan Dembowski przywiózł nam wieść dzisiaj dopiero. Aż dziw-
no pomyśleć, żeśmy tyle miesięcy żyli, ani o tym wiedząc, ani go płacząc. Ciot-

ka, jak gdyby mu to wynagrodzić chciała, mało we łzach nie utonie i pojękuje wciąż 
„co się teraz z nami stanie”, i zerka na Staszka, jakby się od niego spodziewała pocie-
chy. A on się, jasna rzecz, słowem nie odzywa.

Gdyby Staszko miał rękę, to by może z ojcem i resztą konfederatów pojechał, i też 
życie dał pod Lesznem, kto to wie.

Bo przecież Sasi
I na pieniądz, i na życie łasi.
Taką to krotochwilę ułożyłam, a że nie przystoi jej na głos mówić w czas żałoby, to 

ją tu piszę razem z innymi tajnymi sprawami. 
Teraz, gdy wiem, że pan wuj nie wróci, to mniej się będę bała dłubać przy rumaku 

husarskim. Wprawdzie i wcześniej nie bardzo w tym względzie go słuchałam, a odkąd 
wyjechał, daleko postąpiłam w pracach nad konikiem, alem zawsze trochę drżała, gdy 
mi na myśl przyszło, że gdyby mnie ciotka przyłapała na pracy w lamusie, to by panu 
wujowi wszystko wygadała. A już i wcześniej mnie nie kochał.

Co tu zresztą kochać ubogą krewniaczkę drugiej żony.
A jak dłużej pomyśleć, to przecież mogłam mu się dobrze przysłużyć. Gdyby mi 

pozwolił naprawić jego rodowego konia husarskiego i na nim pojechał z resztą konfe-
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deratów, to by może uszedł z życiem. Pradziad wuja spod Kircholma pewnie się w grobie 
przewraca, że jego rumak zapomniany i popsuty w lamusie leży, na pastwę rdzy porzucon.

Żal czasem bierze, że nie żyłam dawniej, żeby móc oglądać te sławne szarże, pełne 
zgrzytu i szczęku zębatek, blach błyszczących, szumiących skrzydeł, aż się konie szwedz-
kie płoszyły, a i Szwedom, tuszę, wesoło nie było. Nic dziwnego tedy, że za Jana Kazi-
mierza z cysternami nas najechali i pierwsze, co zrobili, to zalali janowską manufakturę 
królewską, gdzie z dawien dawna robiono najlepsze rumaki.

Konik pana wuja skrzydła stracił i tylko tulejki po bokach siodła zostały. Ale płakać 
po skrzydłach nie będę, skoro i ważne koła zębate poginęły bez śladu. Powyciągałam już 
trybiki ze starej nakręcanej lalki z porcelany saskiej, bo i tak jej się głowa obtłukła, a poza 
tym saska jest, więc niech cierpi. Ale te trybiki małe, a większych też mi potrzeba i nie 
wiem, skąd ich wziąć.

***

Chociaż bez pogrzebu, ale stypa była, głównie żeby pana Dembowskiego ugościć. Różne 
ciekawe rzeczy ze świata opowiadał dla rozweselenia, lecz go nikt poza mną nie słuchał: 
ciocia mu tylko gorzałki dolewała, mocno ją chrzcząc łzami, a Staszko w ogóle gdzieś 
przepadł, chociaż specjalnie dla niego pan D. założył swój grający nos zamiast zwykłego, 
srebrnego. Takie to cudeńko, że gdy się zażyje tabaki, to przy kichnięciu maleńkie szczo-
teczki wewnątrz umieszczone wygrywają Gaudeamus albo Bogurodzicę, albo co się chce, 
trzeba tylko właściwe szczoteczki włożyć. Staszko ponoć wielce sobie ten nos pana D. 
upodobał, gdy był dzieckiem, więc go pan D. myślał nim ucieszyć. Ale Staszko uciekł i od 
nosa, i od całej stypy, i ani razu się nie pokazał.

Mówił pan D., że konfederaci chcą iść na ugodę z królem, sejm zaraz w lutym ma się 
odbyć. Z ciekawszych spraw wspomniał też, że Zamoyski nakupił żniwiarzy parowych, 
wielkich jak smoki, co od razu młócą zboże i słomę wiążą w snopki, jak im sznurka wło-
żyć. W całej ordynacji pola tymi żniwiarzami obrobił. Mądry człowiek ten Zamoyski.

***

Wstrętny człowiek ten Zamoyski, głupi i podły, bodajby go diabły zjadły.
Wszystkich prawie chłopów przegnał z ordynacji, bo mu już niepotrzebni, a na ziemi, 

co na nich przypadała, własną pszenicę zamierza uprawiać, na sprzedaż. Parowi żniwia-
rze i za siewców starczą, i za siepaczy, żeby pogonić tych, co nie chcą chat opuścić.

Przyszli dziś żebrzący do nas na folwark i taką wieść przynieśli. Niewielu ich było, 
ale mówią, że liczniejsi złączyli się z dziką bandą włóczęgów, których już parę lat temu 
Sanguszko wysiudał z ordynacji ostrogskiej, i którzy odtąd włóczą się i rabują.

***

Wczoraj przyjechał pan Żelichowski, ale krótko pobył. Przywiózł tylko list do ciotki. Na-
wet go nie otworzyła.

Dziś niedziela i msza za duszę pana wuja. Ciocia siąkała nosem przez całe kazanie, 
a już najwięcej kiedy patrzyła na świętego Floriana nad ołtarzem. Prawda, że całkiem 
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Florian podobny do pradziada pana wuja, tego spod Kircholmu, co wisi w dworku u nas. 
A pradziad znowu całkiem podobny do pana wuja. 

Ten sam chyba człek nasmarował i pradziada, i Floriana,
ten sam wąs nawet i gębusia rumiana.
Myślę, żeby księdza zapytać, czy nie dałby mi paru zębatek z dźwigu, który jego po-

przednik zbudował, żeby się na ambonę po schodkach nie drapać. Teraz dźwig i tak stoi 
nieużywany, bo ksiądz Piotr nogi ma sprawne. Ale wtedy by się wydało, że wbrew za-
kazowi dłubię przy koniku, a trochę się jednak nadal stracham. Bo mimo że pana wuja 
już nie ma, to Staszko chyba zamyśla wziąć po nim schedę w tym, co się tyczy podejrzli-
wości. Kręcił się ostatnio koło lamusa jak wiewiórka, która zapomniała, gdzie zakopała 
orzeszek. I zerkał na mnie za każdym razem, gdy szłam przez podwórze.

***

Znów dziś żebrali u nas wygnańcy od Zamoyskiego, ale inni niż poprzednio, prawie same 
babiny, wynędzniałe, aż żal bierze. Mówią, że uciekły od ostrogskich rabusiów sangusz-
kowskich, gorszych niż Tatarzy. Ciocia dostała spazmów. Pół flaszki goździkówki poszło 
na jej uspokojenie. 

Tak się umordowałam, umieszczając ciocię pod pierzyną, że gdy po północku poszłam 
do konika, to mniej byłam uważna, niż należało. Wkradłam się do lamusa jak zwykle i ję-
łam zapalać świece w moim kąciku, a tu mnie coś – chaps! – za kark. Jeślim nie wrzasnęła, 
to dlatego tylko, że struchlałam. Na chwilkę, bo zaraz się okręciłam jak fryga i palnę-
łam tamtego w gębę, aż mu gorący wosk ze świeczki lunął w oczy. Lament się podniósł, 
że Boże, pomiłuj. Spojrzałam uważniej – a to Staszko kikutem przeciera ślepia i klnie jak 
przystało na latorośl pana wuja. I zaraz do mnie: co tu robisz, taka owaka, nie wiesz, że nie 
wolno tykać tego konia szatańskiego?! Jakiego znowu szatańskiego – ja mu na to. To chrześci-
jańska sztuka, już król Mieczysław Pierwszy takie robił i darował samej cesarzowej rzymskiej. 
Staszko na to zdębiał, bo on to nawet kalendarzy nie czytał i nic z historii nie wie. Nie 
wie też, że cesarzowa tego konia Mieczysławowego wzięła za wielbłąda, bo tułów miał 
straszliwie pokraczny, żeby się wszystkie zębatki zmieściły.

Zaczęłam Staszkowi wykładać, że husaria, że Szwedzi, że mechaników sama święta 
Katarzyna z Aleksandryi ma w opiece, ale on zaraz przestał słuchać i znowu się na mnie 
rozdarł, że to niebezpieczne diabelstwo, które mu rękę zabrało. Zastrzygłam na to uszami 
i pytam, jak to się stało, bom nigdy nic o tym nie słyszała. Jak byłem mały – mówi on – 
bawiłem się w lamusie, skaleczyłem się o blachy sterczące, gangrena wlazła i trzeba było rękę 
uciąć. Ale teraz nie ma już żadnych blach sterczących – mówię mu na to – ja wszystko pięknie 
przygięłam i wygładziłam. Jakim prawem – fuczy on – jakim prawem tak się tu rządzisz?Pra-
wem kaduka – ja mu na to, już porządnie zła. S. na to jak kogut z katarem pieje, że on jest 
spadkobiercą ojca i wszystko jego, jego folwark, jego lamus, jego koń, jego-jego-jego, istna 
kura na grzędzie, co się chwali, że jajo zniosła. Tyle że kura to rzeczywiście jaja znosi, 
a kogut z katarem nie bardzo.

Tak się zgniewałam, że już sama nie wiem, co mu tam nagadałam. Spadkobierca, też 
mi coś. Tyle folwarkiem się zajmuje, że spiżarnię pomaga opróżnić.

Na tym się skończyło, że zakazał mi się zbliżać do konika. Tak jakbym zamierzała 
słuchać. Jedną rzecz mam swoją, a ta purchawka chce mi ją odebrać.
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***

Świta już. Całą noc nie spałam, tak mi się myśli rozburzyły kłótnią i długim później pisa-
niem. Bałam się, że Staszko spróbuje zniszczyć konika, i nasłuchiwałam, czy nie dochodzą 
z lamusa ponure zgrzyty i gruchoty zwiastujące śmierć nielitościwą mojego dzieła. Ale S. 
za bardzo się pewnie boi tych podstępnych blach tchnących gangreną i nie waży się pod-
nieść ręki na mściwego behemota.

Jedynej ręki, jaką ma.
A gdybym… Głupia to myśl, ale może – może by się dało… Skoro może pan Dembow-

ski mieć nos srebrny, ucieszne melodie grający…
Niech się ucieszy świetny spadkobierca
Z mojego zbyt skorego do litości serca.

***

Dziś świętego Kazimierza Królewicza. Ciocia się jak zwykle rozczuliła, że umarł tak 
młodziutko, a taki był grzeczny i tak żarliwie czcił Najświętszą Panienkę. Wyciągnęła 
hymn Omni die dic Mariae, co go królewicz bardzo lubił, a do którego ksiądz Gorczycki 
napisał nuty. Kazała śpiewać mnie i Staszkowi, a choć ten bardzo się z początku wykrę-
cał, w końcu tak się rozochocił, że po hymnie wziął się za wszystkie pieśni kościelne 
po kolei. Nigdym chyba nie widziała go tak ucieszonego, a głos – to mu przyznam – lep-
szy ma niż organista, a może i organy. Potem i czeladź się dołączyła, więceśmy śpiewali 
Pasła Andzia pawie i Żona męża biła, i Podolankę – tej ostatniej najwięcej, bo sposobniej-
sza na dzień świąteczny: choć mówi o siostrze, co brata otruła, to w refrenie ma „seku-
larum prochtorum, sekuratum doktorum”, a łacina nawet tak osobliwej maści zawsze 
brzmi bogobojnie.

Wszystkie siły w głos swój włożywszy, Staszko zasnął jak kamień zaraz po wieczerzy. 
A ja tymczasem – myk! – do lamusa. Konik musi poczekać, aż skończę tę nową robótkę, 
która prostsza jest nawet, niźlim się spodziewała. Rozrysowałam sobie pięknie całą ma-
szynerię i składam teraz, szlifuję, przywiercam i sczepiam. Ani drobnych, ani grubszych 
nieco blaszek i zębatek mi nie brak, a gdy zapał dopisuje, prędko idzie praca.

***

Wierzyć nie mogę, że taka odmiana mogła nas spotkać od wczorajszego radowania. Po tym, 
co nam ksiądz Piotr powiedział, błahe zdaje się nawet moje poranne zmartwienie, które 
tak mi serce ściskało przed paru godzinami. A przecież i ono jest niemałe, i żałuję gorąco, 
żem chciała zrobić porządek w papierzyskach cioci. Ale nie, nie tego mi trzeba żałować; 
były rozrzucone, odkąd w nich ciocia wczoraj buszowała, szukając hymnu; nie zbłądziłam, 
chcąc je ułożyć. Źle się tylko stało, że dałam upust ciekawości i przeczytałam list, dotąd 
nieotwarty, choć to już blisko miesiąc, jak go pan Żelichowski przywiózł.

Po pierwszych wersach widać już było, że to z Warszawy pisze pani Skolimowska, 
użalając się nad świeżym wdowieństwem cioci jako serdecznej swej przyjaciółki z lat 
dziecięcych, dlatego chciałam w pierwszej chwili list schować głęboko, mniemałam bo-
wiem, że nic by z jego przeczytania cioci nie przyszło prócz nowego wezbrania potoków 
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łez, które ostatnimi czasy szczęśliwie mniej rwąco płynęły. Nim jednak zamiar swój prze-
prowadzić mogłam, w oczy rzuciło mi się imię pana wuja.

„Wahałam się, czy opisać ci to zdarzenie”, pisze pani Skolimowska, „nie wiedząc, czy 
większa zeń będzie dlać pociecha, czy zgryzota; aliści czuję się niby ten nieszczęśnik, któ-
remu w ustach puchła tajemnica oślich uszu pewnego króla, aż musiał ją wyznać choćby 
do jamy wygrzebanej w ziemi. Nie bierz moich słów za pewnik, bo sama się waham, czy 
ufać świadectwu własnych oczu. Uzbrój się w niedowiarstwo i słuchaj: otóż przeszłej nie-
dzieli wydało mi się, że widzę na ulicy twego miłego Stanisława, krzepkiego i czerstwego 
jak zawsze. Zniknął zaraz w tłumie, który z powodu bliskości sejmu wypełnia Warszawę, 
a mnie ogarnął ziąb, jakbym w biały dzień ujrzała ducha. Czy mnie zły zwodzi, czy rozum 
mi się miesza? Wspomniałam kilku osobom o tym osobliwym trafunku, udając, że lekce 
go ważę, i jeszcze większy uczułam niepokój, gdy od niejednej z nich usłyszałam, że po-
dobne miały eksperiencje, równie ulotne i niepewne jak ja”.

Prawdziwie i mnie przeszedł ziąb, gdym te słowa pani Skolimowskiej przeczytała. 
Mięłam list w dłoniach, wzburzona ogromnie, gdy zjawił się Staszko. Wstawszy dopiero 
co od sutego śniadania, z krwią odświeżoną wczorajszymi śpiewami, spojrzał na mnie 
przychylniej niż zwykle i żartem spytał, czy to testament pana wuja tak gniotę niemiło-
siernie. Dałam mu list bez słowa, a on przeczytał, tyle się opierając, co Adam, gdy dostał 
jabłko w dłoń. Popatrzył na mnie potem sowimi oczami i spytał, co to znaczy. Czy duch 
jego ojca spokoju znaleźć nie może?

Wyznam, że i mnie podobna myśl przyszła do głowy, bo i licho pana wuja pogrzebano 
po bitwie, i wiele miesięcy minęło, nim go mogliśmy opłakać. Ale Pan Bóg nie miałby 
w sobie takiej srogości, żeby kazać mu się błąkać jako potępieńcowi, skoro od tamtej pory 
ciocia tyle łez wylała, że i Judasza by z win obmyły. Jeśli jednak nie myliła się pani Sko-
limowska i pan wuj rzeczywiście, krzepki i czerstwy jak zawsze, nawiedził Warszawę 
przed sejmem, czemu nie dał nam żadnych wieści o sobie? Jedna tylko możliwość się 
nastręcza: że oto po bitwie pod Lesznem odeszła go pamięć.

Nim jednak zdążyłam swoją myśl Staszkowi wyłożyć, doszedł nas zgiełk i poruszenie 
z dziedzińca, bo oto nadbiegł ksiądz Piotr z hiobową wieścią. Straszliwa tłuszcza spadła 
o świcie na wieś i na kościół, paląc, niszcząc i rabując. Zabijaki, których przed paru laty 
książę Sanguszko wypędził z ordynacji ostrogskich, i głodomory, których precz wygnał 
Zamoyski, pomstę wywierają na każdym, jeno nie na tych, co ich krzywdy naprawdę win-
ni. Kto zdołał umknąć tej rozszalałej szarańczy, zbiegł w puszczę; jeden ksiądz Piotr do 
nas przybiegł, by wieść nam przynieść. O strasznej prawdzie jego słów zaświadczył smród 
dymu, który wiatr przywiał zza lasu, aż się mdło nam ze szczętem zrobiło.

Czy uciekać teraz, czy kryć się, czy czekać? Parobcy straż pełnią przy bramie, zgiełk 
mają podnieść, gdy tylko ludzi zobaczą. Co jednak wtedy poczniemy, gdy w domu tylko 
kilka tępych szabel i jeden samopał, do którego z ledwością garstkę prochu znaleźliśmy?

Ksiądz Piotr czyta na głos Pismo Święte, by skrzepić nas słowem Bożym. Nie zawsze 
jednak dobry ekscerpt mu się wybrać udaje. Wedle mojego rozeznania całe Objawienie 
świętego Jana mógłby ze wszystkim opuścić, bo musiałam ciocię ratować z omdlenia, 
gdy przeczytał: „A gdy się skończą tysiąc lat, będzie rozwiązan szatan z ciemnicy swojej 
i wynidzie, i będzie zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga i Magoga, 
i zbierze je na walkę, których liczba jest jako piasek morski”.

S. usiedzieć nie może, krąży jak wilk w klatkę złapany, wargi gryzie, ale nic nie mówi. 
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Ciocia lamentuje, a ja złapałam się na tym, że wzdycham w duchu: o, gdyby pan wuj tu był! 
Ale tak po prawdzie, cóżby on poradził?

***

Serce się rwie, by Bogu dziękować, lecz sumienie nie pozwala. Jak tu się radować, że hor-
da nas minęła, skoro nasz ratunek toż samo znaczy, co nieszczęście innych? A choćby 
dusza w nas była tak zimna i samolubna, to i o samych siebie wciąż winniśmy się lękać, 
bo głodna tłuszcza nie odeszła wszak wcale daleko i zawsze powrócić może, jak chmura 
burzowa, gdy wiatr gdzie indziej powieje.

Trzeba mi jechać na skargę i po pomoc, nie ma innej rady. Choćby i do samego króla, 
Sasa czy Lasa, jeśli wcześniej wsparcia znikąd nie znajdę. Nie na to światło jest, żeby je 
trzymać pod korcem, nie na to talenty, by je w ziemię kłaść. Niechże moja sciencja pro 
publiko bono posłuży i niech Zamoyski i inni wypiją to piwo, którego sami nawarzyli.

Mam nadzieję, że ambona w kościele oparła się napaści, bo wielce mi teraz potrzebna. 

***

Trzeba widać było tyle nieszczęścia i strachu, żeby wreszcie konik wskrzeszony zjawił 
się przede mną z szyją wdzięcznie wygiętą, ze zgrabnie stąpającym kopytkiem, z grzywą 
najeżoną dźwigniami, z dusznymi zębatkami cykającymi miarowo pod blachą napierśną, 
gdzie pięknymi literami wypisano „Sempertensus”. Iście duszne to zębatki, skoro z głów-
nej nawy wzięte, co sam ksiądz Piotr pobłogosławił, choć klął straszliwie, gdym mu opo-
wiedziała, jak plugawie się rabusie obeszli z kościołem i z całą wsią. Niweczy moją radość 
to wspomnienie kamieni osmalonych, kości bydlątek zarżniętych, tkanin podartych i po-
palonych, skrzyń i ław w drzazgi strzaskanych, śmieci rzuconych na kupę – i ludzi, co 
błąkają się śród ruiny, opłakując pomordowanych i dobytek utracony.

Lecz kłamać nie będę, nie zaprzeczę, że duma mnie rozpiera na widok konika, z któ-
rym kryć się już nie muszę. Czeladź żegna się raz za razem i może by o czary mnie posą-
dziła, gdyby nie ksiądz Piotr i ciocia, która popłakawszy trochę (raz dlatego, żem się jej nie 
zwierzyła z tego, co porabiałam w lamusie, a po wtóre z przyczyny wielkiego podziwu dla 
mnie), rzekła wszystkim, iż tak jak konik husarski z martwych powstał, tak i my musimy 
podnieść biedaków, którzy szkodę ponieśli przez grabieżców. Zaraz kazała załadować 
na sanie ziarna i słoniny, i sama pojechała do wsi z tą pierwszą, najpotrzebniejszą pomo-
cą. Widząc u niej taki przypływ sił na dobre obróconych, nie czuję się winna, żem dotąd 
przed nią ukryła list od pani Skolimowskiej. Niech wpierw w cioci okrzepnie animusz, 
nim przeczyta osobliwą tę wiadomość; nie, lepiej nawet, niech wpierw ja w całą sprawę 
wniknę i wyjaśnię, co właściwie pani S. widziała.

Pomówiłabym ze Staszkiem o tym, bo wszak to o jego ojca chodzi, ale on wody nabrał 
w usta i ledwo dwa słówka przemówił, odkąd podarowałam mu swoje dzieło, z które-
go zaprawdę niewiele mniej jestem dumna niż z konika. Nie jest to może mistrzowski 
mechanizm, co by w pojedynkach równie dobrze co prawdziwa ręka służył, do tysiąca 
subtelnych poruszeń i chwytów zdolny, lecz i na to może przyjdzie kiedyś pora. Teraz 
czasu starczyło mi tylko na dłoń bardzo foremną a mocną, która jak co chwyci, to już nie 
puści. Zawszeć lepsze to niż nie mieć dłoni wcale; a wierzę, że święty Stanisław, zresztą 
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Staszka imiennik, nie zrobił sobie lepszej ręki po tym, jak go król Bolesław skazał na ob-
cięcie członków.

Taką ma Staszko teraz minę, jakby się boczył na mnie; a może na samego siebie jest 
zły, kto to wie? Nie podziękował mi, alem się tego i nie spodziewała po nim; nie skrzyczał 
mnie też tym razem za moje machinacyje, tylko oczy wybałuszył i bez drgnienia pozwolił, 
bym umocowała mu do ręki tę dłoń misterną, fajszlibrową, com dla niego złożyła. Jak 
po tym powiedziałam, że musi ze mną jechać do kościoła po koła zębate do konika, kiwnął 
tylko głową. Przez całą drogę się nie odzywał i teraz też pary z gęby nie puści, tylko bez 
ustanku dźwigienkę przestawia w nadgarstku, co palce prostuje lub w pięść zaciska. Hałas 
przy tym robi straszny. Będę musiała coś poradzić na to, choć niebiosa wiedzieć raczą, 
kiedy znajdę po temu czas i siły. Dziś wstałam przed świtem, by jak najprędzej udać się do 
kościoła, i wiele godzin spędziłam przy koniku, tak że ledwo teraz na oczy widzę; jutro do 
drogi będę się sposobić, a pojutrze już mnie mój piękny biegun w dal poniesie.

***

Pstryka i pstryka tą dźwigienką. Oszaleć można. Zaraz mu powiem, że mu nie dam jechać 
ze sobą, jak nie przestanie.

Zdziwiło mnie niepomiernie, gdy mnie spytał, czy go wezmę ze sobą. Do konika 
wciąż podchodzi jak pies do jeża, a zresztą zawszem go miała za piecucha. Ale skoro raz 
zrzucił swą skorupę trutnia i pragnie mi dopomóc, może chęcią wyjaśnienia losu ojca 
powodowany, to wstrzymywać go przecież nie będę. Zawsze też bądź co bądź raźniej 
niesamotnie się w podróż wyprawiać.

***

Biedny pan Żelichowski! Tym lepiej widzę, jakeśmy się tanim kosztem wykpili, gdy dwór 
jego spalony, spichrz spustoszony, drzewa w sadzie połamane. Dobrze chociaż, że cudem 
jakimś wszyscy z domu jego z życiem uszli. Najwięcej, powiedział, to go boli, że niektórzy 
z czeladzi i z chłopstwa dołączyli do tej nikczemnej zgrai. Cóżem im zrobił? – pytał. Czym 
nie dbał o nich jak o dzieci własne?

Kto to wie? Może dość już mieli dziecięctwa, a nie widzieli innej drogi, by się dojrza-
łymi stać mężami, niźli przystać do tych, co się przez głód przerodzili w bestyje? Niemiłe 
to dumania i nic z nich panu Ż. nie powiedziałam; napomknęłam jedynie o liście, co go 
przywiózł od pani Skolimowskiej, ale nic o jego treści nie wiedział i w Warszawie nawet 
nie był, tylko od przyjaciela z Łowicza go otrzymał.

Spieszno nam było, a i gościnności nieszczęśliwego nie lza nadużywać, więc się szyb-
ko pożegnaliśmy. Konik raz nakręcony galopować może bez odpoczynku cały dzień i prę-
dzej nam zmęczenie każe przystanąć niż w nim zamrze sprężyna. A chód ma tak gładki, 
jakby łodzią sunąć po cichym jeziorze. 

S. dłoni nie zdejmuje – znaczy: upodobał ją sobie. Dobrze mu się sprawia, gdy włos 
musi przyczesać. Dziś przez zapomnienie poklepał konika po nosie i zaraz spiekł raka, 
udając, że tylko się oń oparł, bo mu kamyk wlazł do buta. Z buraczanym nadal obliczem 
spytał, czy bym mu nie dała siąść na przedzie i pokierować konikiem. Dałam, ale tylko 
chwilę, bo rwie potwornie, gdy dźwignie przekłada.
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***

Wreszcie dowiódł Staszko, że płynie w jego żyłach krew prapradziada spod Kircholmu! 
Wiele go to kosztowało później szczękania zębami, a może i zwątpienia, czy swą odwagę 
na dobry cel obrócił, bo kto wie, co na sumieniu mieli ci ludzie, tak zarośnięci, że wilko-
łaki bardziej przypominali? Czy nie odłączyli się od bandy sanguszkowsko-zamojskiej? 
Czy nie mieli toporów wielkich i noży za pasem, i ciężkich bardzo sakw, wypchanych 
Bóg wie jakim łupem?

Jeśli nakładli w nie kosztowności,
Wiele sprawili rybom radości.
Bo też i teraz tylko ryby skorzystać na nich mogą, gdy wszystko na dnie spoczywa. 

Głupio, głupio doprawdy postąpili, żeby na przedwiośniu zamarzniętą rzeką iść! Ujrzeli-
śmy ich z daleka i z początku chcieliśmy ich dużym kręgiem ominąć, bo nie ma co spie-
szyć się na spotkanie z nieznajomymi, gdy ich jest dwunastu, a my samowtór jedziem 
– wprawdzie na koniku husarskim, ale nek herkules kontra prules. Gdy jednak trzask się 
rozległ i zaraz po nim krzyki przeraźliwe, wtenczas nie mieszkając pospieszyliśmy na po-
moc.

Za piękne to może słowo „nie mieszkając”, bowiem Staszko zawahał się, gdy konik 
wjechał w rzekę, i dawnym swoim zwyczajem głupią mnie nazwawszy, jął wołać, że bla-
chy na dno pójdą prędzej jeszcze niż ci biedacy, co śród kry o życie walczyli. Ha, mój 
panku, nie wiedziałeś, że i husarze musieli się przez rzeki wszak przeprawiać! Starczyło 
przesunąć dźwignię, na której wyryto „amphibius”, i już z cichym, lecz ochoczym zgrzy-
tem konik wypuczył się u brzucha i ukadłubił, z pęcin wysuwając płaty na kształt płetw 
lub wioseł. Takeśmy to ratowali tonących – ja sterując naszą nawą husarską, Staszko zaś 
dłonią fajszlibrową mocno chwytając tych, którzy nie mieli już sił sami się konika uczepić.

Poszły na dno topory i noże, i sakwy; nurkować po nie żaden nie miał chęci, tylko 
o tym bowiem myśleli, by osuszyć się i ogrzać. Trochę czasu zmitrężyliśmy i rozpaliliśmy 
ogień, bo i samiśmy byli do suchej nitki przemoczeni, a w marcu rzeka lodowata. Nogi tak 
mi ścierpły, że teraz dopiero czucie w nich odzyskałam. Konika też osuszyć trzeba było 
dobrze i naoliwić, by go ten śmiały wyczyn o rdzę nie przyprawił.

Teraz wzroku na nas nie śmią podnieść, kłaniają się nisko i państwem wielmożnym 
nas tytułują, a podsłuchałam też, jak dyskurs prowadzili, czyśmy nie są czasem Najświęt-
szą Panienką na niebiańskim rumaku i Michałem Archaniołem o srebrnej dłoni i gło-
sie stentorowym; tak jakby święci musieli łachy sobie przy ogniu suszyć. Niech mi to 
za grzech policzone nie będzie, żem ich od tego zabobonu nie odwiodła, alem się bała. Jak 
już rzekłam, ludzie ci to prostacy, grubego obycia, a pewnie i zbrodniarze, choć pytać o to 
nie będę, bo może niesprawiedliwa jest moja nieufność. Niemniej pochodzą bez wątpie-
nia z ordynacji zamojskiej, skoro patrząc na konika, poszeptują, że to całkiem co inszego 
jak żniwiarze, całkiem co inszego.

Nie powiem, żeśmy zbłądzili, pomoc im dając, bo jakże mogą błędnymi być dzielność 
i miłosierdzie, ale nie wiem przecie, jak by na nas patrzyli, gdyby się lód nie był pod nimi 
załamał. Może by im wtedy konik bardziej żniwiarza przypominał.

***
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Mimo listu pani Skolimowskiej nigdym się nie spodziewała naprawdę, że ujrzę jeszcze 
twarz pana wuja – jeśli wolno nazwać to jego twarzą. Dobrze, żem ni słówkiem się przed 
ciocią nie wygadała, bo nie wiem, czy by taką sromotę i straszliwość przeżyła.

Trudno też uwierzyć we wszystko, co pan Dembowski mówi, lecz figura pana wuja, ta 
kukła przeraźliwa, zaświadcza wszak aż nadto o słów jego akuratności. 

Iście szatański był zamysł wielmożów, co z carem się sprzysięgli: niemy sejm uczynić, 
na którym nikt słowem się nie odezwie, bo ni jednego nie ma na nim żywego człeka, jeno 
same automatony, co pod kontuszem blachę mają i kółka zębate, a na gębach rumianych 
wymalowaną porcelanową martwotę lalek miśnieńskich, które tańczą i kłaniają się, gdy je 
nakręcić, ale duszy w nich nie ma. I twarz, i nazwisko pana wuja skradli, wraz z twarzami 
i nazwiskami wielu innych mężów, by to wszystko uchwalić na niemym sejmie, co im się 
podobało. A choćby to i najlepsze były ustawy, to czy godzi się je bezgłosiem przepychać?

Pan Dembowski z płaczem nam o tym mówił, bijąc się w piersi i za szablę raz 
po raz chwytając, i z wielką alteracyją spoglądał ku izbie sąsiedniej, gdzie ułożono kukłę 
pana wuja jak zmarłe ciało. Większy ból mu sprawił ten widok niż wieść o jego zgonie 
pod Lesznem. Gdy całą szlachtę z krwi i kości żniwiarze pod strażą trzymali, by żaden 
na salę sejmową się nie wdarł, i gdy inni złorzeczyli lub wybiegów szukali, by się z więzie-
nia wydostać, pan D. o tym tylko myślał, jakby ten mechanizm, który przez mgnienie oka 
ujrzał w tłumie sejmowym, a któremu z przemyślnością iście szatańską nadano rysy dro-
giego jego przyjaciela, do domu przewieźć i dać mu chrześcijański pogrzeb, by choć tym 
sposobem zatrzeć wielką krzywdę uczynioną jego pamięci. Powiodło mu się szczęśliwie, 
acz wiele go to kosztowało zachodów i trudów, i życie na szali położył, bo choć po sej-
mie skończonym mniej bacznie pilnowano i szlachty, i kukieł sejmowych, to wciąż ulice 
Warszawy z rykiem przemierzali żniwiarze. Niejeden, który chciał podobiznę przyjaciela 
z podłych rąk wydobyć, rozniesiony został na kosach.

Pan D. miał właśnie jechać do nas, gdyśmy do niego przybyli, a dowiedziawszy się 
wszystkiego i na własne oczy ujrzawszy tę potworność, co despekt ludzkiej godności 
i duchowi obywatelskiemu czyni, przekonaliśmy go, by pochówek tutaj się odbył. Powie-
my o wszystkim cioci po powrocie, lecz narażać ją na widok tego ciała-nieciała, co tak 
prawdziwe się wydaje, a jest jeno oszukaństwem, zbyt wielkim byłoby okrucieństwem dla 
jej nerwów z natury zbytnio rozedrganych.

A choć mechanizm, który się kryje pod kontuszem i maską porcelanową, wielce musi 
być udatny, wielce mądry i w złożoności swej bezcenny, to nie żal mi wcale, że go zie-
mia przykryje.

Szykuje się nowa konfederacja i znów zaczną się walki, w których nic nie będzie tak 
szczytnego ni szlachetnego jak Kircholm. A ja czuję się, jakby mi całą moją radość ode-
brano, bo jak mam cieszyć się i dumna być z konika mojego husarskiego i dłoni, co pal-
ce zgina? Oto żniwiarze parowi przepędzają chłopów, bo za mało robotni, i zmieniają 
ich w żebraków albo grabieżców; oto lalki zastępują obywateli, bo za głośno krzyczeli, 
i wzmagają jeszcze wrzenie w narodzie, skłaniając do buntu, który stłumią machiny tysiąc 
kos dzierżące.

***

Na pogrzeb włożył pan D. do nosa szczoteczki, co Miserere wygrywają, a Staszko bardzo 
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pięknie odśpiewał wszystkie psalmy żałobne, choć głos mu drżał nieco. Pan D. gości spro-
sił na stypę i trunkami szafował, aleśmy się z S. oszczędzali, bo jutro trzeba nam przecież 
ruszać dalej.

Myślałam, żeby zawrócić, i napomknęłam o tym Staszkowi półgębkiem, na co on zro-
bił wielkie oczy. Jak to – mówi – przecież do samego króla chciałaś jechać, a teraz potrzeb-
niejsze to niż kiedykolwiek. Czy się Joanna Darczanka wahała, czy się cofnęła, gdy słyszała 
o natarciach Angielszczyków?

To ostatnie to już moje słowa, nie Staszka, bo on, jasna rzecz, o Darczance nigdy w ży-
ciu nie słyszał. Ja za to czytałam niegdyś bardzo piękną jej historię i teraz wspomnienie jej 
daleko lepiej mnie skrzepiło niż opowieść o Gogu i Magogu. 

A całkiem ducha odzyskałam, gdyśmy wieczorem pomówili ze sobą. Wzięłam Staszka 
dłoń fajszlibrową, którą zdjął do snu, i ze smutkiem patrzałam na nią, snując te myśli 
żałościwe, którem już wyżej spisała. S. żartem rzekł mi wtedy, bym mu czasem ręki nie 
zabierała, bo już się zdążył wzwyczaić do niej. Więc nie jest to niebezpieczne diabelstwo? – 
spytałam go. 

Nie – on na to – bo gdyby nie te palce, co nigdy nie puszczą tego, co raz chwycą, to byśmy 
tonących nie wyratowali.
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Tragedia Lady albo apokryf Gruoch
Adrian Turzański 

Trzy baby – leCiwa, dojrzała i kwitnąCa – kręCą się nad brzegiem morza. 
Po żwirowym dywanie szemrze morska piana, z oddali dobiega trzask fal i me-
wi zew, a wiatr przynosi orzeźwienie i rybi smród.

Jedna z nich ceruje sieci, druga pyta, gdzie była trzecia, ta zaś chwali się zarżnię-
ciem świni. Choć dzielą je długie skoki lat i mogłyby być kolejno babką, matką i córką 
– to są dziećmi tego samego nasienia. Ich nieobyczajność sprowadziła na nie miano 
czarownic, mimo że żadna nigdy nie widziała prawdziwej magii, a wróżyć potrafiły 
wyłącznie w świętego Andrzeja woskiem przez oczko klucza.

Od wzgórz uderzyła wichura, niebo zaciągnęło się purpurą chmur i żyłkami w bar-
wie krwi. Westchnienia morza zagłuszył tętent, miarowa muzyka kopyt zwiastująca 
nieszczęście. Zza pagórka wyjechała grupa z kobietą na czele. Zostawiając orszak z tyłu, 
prowadząca zbliżyła się do trójki bab. Pociągnęła wodze, ogier niemal stanął dęba.

Wieśniaczkom przyglądały się piękne oczy. Słodkie, karminowe usta poruszały się 
bezgłośnie przez kilka uderzeń serca.

— Was przeklinają wiedźmami z wrzosowisk? — spytała wreszcie.
Najstarsza uniosła obolałe gnaty, nie czyniła żadnych zaszczytów.
— A kto pyta, jeśli łaska? — odparła.
— Nie wam prawo wiedzieć — wręcz wypluła słowa nieznajoma — lecz uprzej-

mości zaznacie. — Smukła, dorodna i bogato odziana kobieta wyprostowała się wła-
ściwym monarszym córom zwyczajem. — Jam pani na Glamis.

Opowiadanie dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
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Dwie młodsze, początkowo ino ciekawskie, padły w pokłonie.
— Wybaczcie, nasza miłościwa — rzekła dojrzalsza z nich. — Aiola stara, gnuśna już. 

Nieobyczajna.
— Nieistotne — ucięła pani na Glamis. — Pytam jeszcze raz: wyście wiedźmami zwane?
— Myśmy — przytaknęły zgodnie młodsze.
— Pisma mam. I prośbę… — Ogier zatańczył w miejscu. Nie minęła chwila, a potężne 

zwierzę pod dotykiem pani zrobiło się potulne niby kocię podczas letniej burzy. — Bitwa 
będzie pod Inverness — kontynuowała — u wód Loch Dochfour. Nauczcie się z nich… 
Skryba was pouczy, a po bitwie spotkacie wodza i będziecie mu prawić, czegoście się 
nauczyły. Jak wróżbę.

Uniosła dłoń. Od orszaku oderwał się zbrojny jeździec, zatoczył przed nimi półokrąg 
i rzucił sakwę. U stóp kobiet rozsypało się kilka srebrnych monet.

— Na razie tyle za przysługę — wiatr poniósł aksamitny głos Lady, ale nie zatarł dum-
nych nut. — Druga połowa potem.

Zniknęła prędko niczym pogoń Dzikiego Zastępu w letnią, burzową noc. Zostawiła 
na usługach mężczyznę w burej szacie, z pismami pod pazuchą. Pojętne były i chciwe 
te wiedźmy, więc nim księżyc zalśnił nad szczytem Ben Nevis, wszystko, co im uczony 
podyktował, zapamiętały.

***

Pod niebem opodal Inverness zastygła gęsta, lepka mgła, wypluwana przez okoliczne mo-
czary. Uradowało je to – przynajmniej nie musiały kryć się po krzakach lub na czwora-
kach babrać w błocie. Człowiek Lady odprawił się z nimi dla pewności i wskazał wodza, 
który coraz to pojawiał się pomiędzy tabunami pędzonych przez wiatr mgieł, po czym 
czmychnął, nurkując w bagnistym wyziewie.

Na ile widoczność pomagała, śledziły cienie. Przygotowania wojów i młodzieńców. 
Jedni wdziewali utwardzone koszule, gambesony i drobne kolczugi, nieliczni szczycili się 
kutymi z żelaza mieczami, większość dzierżyła włócznie bądź topory. Wódz – szkicem 
Piktów – umalował twarz smugami koloru morza, paru towarzyszy uczyniło podobnie. 
Chłopcy bali się bitewnych tatuaży – strach zasiany przez matczyne gawędy zebrał wła-
śnie plon.

Bębny przerwały zgrzyt broni i charkot gotujących się do bojowych okrzyków gardeł, 
przyćmiły odgłosy natury, pieśni żywiołów.

Mężowie w wielorzędach podburzali się wzajemnie, ci naprzeciw nich czynili to 
samo. Walono metalem o metal. Wrzask rozgorzał, gdy ruszyli na siebie.

Słońce nie grzało, ukryło oblicze za zasłoną chmur. Brąz ziemi i szkarłat życia złączyły 
się w mariażu, najpierw padali chłopcy, potem mniej doświadczeni ze starszych. Weterani 
trzymali się najdłużej, choć i na nich przyszedł czas. Lady znała skądś wynik starcia, ina-
czej nie posłałaby ich na te pola.

Wódz wszędzie walczył w otoczeniu kompanów – nie opuszczali go na krok nawet 
po bitwie. Jego ramiona poklepywano, wtulali się w niego mężowie w szatach z krwi 
i potu, błoto oblepiało sterane ręce, gratulacjom nie było końca, aż nastał smutek i płacz 
nad zdeptanym kwieciem narodu. Tylko raz zwycięzca oddalił się od wojska – nadeszła 
ich pora, kolejnej szansy nie dostaną.
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Gdy skończył opróżniać pęcherz, wystąpiły naprzeciw, otulone welonami mgieł. Nu-
ciły wiejską kołysankę, możni brzydzą się takimi, ale na językach kobiet brzmiała jak ma-
giczna intonacja. Równy, powłóczysty krok – wedle wytycznych – też nadawał spotkaniu 
pozory mocy.

Dostrzegłszy ruch, sięgnął po miecz, lecz kiedy kształty bab stały się wyraźne, zawahał się.
Zaczęły zabawę Lady.
A gdy do wodza dołączył brodacz pod bronią, nie mogły już przestać. Wszystko to-

czyło się zgodnie z planem, do chwili jego przybycia. Wyuczone przez człowieka Lady 
doszyły do wróżby trochę od siebie. Nie widziały, że przesądzi to o losach całego kraju.

Po ostatnich słowach wycofały się, znikając we mgle jak krople w mleku.

***

Morze niespokojnie grzmiało o urwiska, brzeg skrył się pod falami. Siostry nie lękały się 
nadchodzących sztormów, ani tym bardziej nadmorskich wędrówek. Najstarsza nurzała 
nogi po kolana w wodzie, której niewiele brakowało do pocałunku lodu. Młodsze po-
słusznie szły trawą. Wieści rzadko docierały na ten kraniec świata, ale rankiem doczłapał 
do nich włóczęga – mówił o ojcobójstwie dziedziców króla, o tym, że korona ozdobiła 
skroń pana Kawdoru. W zamian chciał tylko strawę i chwilę przy ogniu.

Zdechłe, nabrzmiałe ryby porozrzucane przez przypływ wzdłuż brzegu nie wróżyły 
niczego dobrego. Choć co one tam mogły wiedzieć o przepowiedniach.

Od zachodu nadjechało trzech jeźdźców, ich ramiona skrywały płaszcze ciemne niby 
kir. Nie było z nimi pani na Glamis. Jeden z nich zagrodził kobietom drogę, pozostałych 
dwóch trzymało się z dala. Usta przybysza oszpecił pogardliwy grymas. Najmłodsza się-
gnęła do rzuconego przezeń wora.

— Stój! — Stara nie zdążyła.
Węże pokąsały gładkie, niestrudzone ciężką pracą dłonie i odpełzły w pobielone solą 

nadmorskie trawy.
Jeździec roztrzaskał płazem miecza policzek dojrzałej. Ciągnięta za włosy dławiła się 

wybitymi zębami i szkarłatem; zmiażdżona kolejnym uderzeniem czaszka wydała dźwięk 
pękającego orzecha. Starą ciął przez pierś, spienione fale zamknęły nad nią pokrywę lo-
dowatego grobowca.

A potem zabójcę przeszyły dwa bełty wystrzelone przez druhów.
Noc zastała nad wsią dogasające pogorzelisko i osmolone pozostałości gospodarstw. 

Wraz z trupami niewinnych dopalało się ciało drugiego jeźdźca.

***

Jasne polecenia szybko wypełniono. Żadnych świadków, żadnych śladów. Sterling czuł nie-
opisaną satysfakcję, gdy podrzynał gardło skryby i topił ciało w latrynie. Od początku wie-
rzył w zapewnienia Lady. Zresztą przekonywał doń pozostałych i robił wszystko, żeby fan-
tazyjne przepowiednie się ziściły, a on mógł stanąć w cieniu najpotężniejszej kobiety Szkocji.

W czasie, kiedy nad świętującym Forres sączyła się muzyka i płynęły pieśni, a z nieba 
kłaniały się kapiące złotem gwiazdy, chatę na przygraniczu miasta nawiedziła kobieta 
pod obszernym kapturem. Weszła ostrożnie, skrycie przemykając do odosobnionej izby.
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Niewielkie pomieszczenie nie grzeszyło królewskim przepychem, lecz rozłożony na ło-
żu mężczyzna, prężący zabliźnione muskuły, wynagradzał niedostatki umeblowania.

Nim zrzuciła nakrycie, upewniła się, że na pewno są sami.
— Dokonało się — powiedział z wymuszonym ceremoniałem niepasującym do jego 

roznegliżowania. — Stałaś się panią Glamis i Kawdoru, i Forres, a Szkocja woła cię matką.
— Nie cała — odparła chmurnie.
Rozsupłała sznureczki. Wciąż młode, jędrne ciało wypełniało szatę w odpowiednich 

miejscach. Podłoga co kilka oddechów zakrywała się nowym odzieniem. Lady wiedziała, 
czego pragnie, i nie musiała kryć swej władczości. W tym względzie wyjątkiem była jedy-
nie komnata króla.

Dołączyła do leżącego, lecz to on musiał zasłużyć na względy. Sunąc językiem po na-
gim ciele, poznawał wzgórki i doliny, o których pięknie winny głosić pieśni bardów odbi-
jające się echem wśród zamkowych krużganków.

Gdy wreszcie nabrała ochoty, nie pozwoliła sobą powozić. Sama usiadła na Sterlingu 
i okiełznała zdrajcę niczym Lilith zbuntowanego anioła. W swym z początku spokojnym 
kłusie nie wyginała się zbyt często, wolała opanować siebie i narowistego rumaka, wiją-
cego się pod nią w rozkoszach jak prawiczek w noc Là Bealltainn. Gdy poczuła się odpo-
wiednio rozluźniona, postanowiła odrobinę pogalopować, wtulając swe piersi w lśniące 
od potu ciało kochanka. Jak sztandar powiewający na szczycie wieży, tak i Lady falowała 
w mocnych objęciach. Wyswobodziła się z nich prawie przy końcu pościgu. Wiedziała, 
że Sterling ledwie wytrzymuje.

— Elfico znad górskich źródeł… — wydyszał, próbując pogłaskać jej rumiany poli-
czek. — Odezwij się, proszę, odezwij się wreszcie!

— Ciii… Sterling. Ciii…
Wyprostowała się, przymykając oczy i zaciskając usta.
— Nnnie… żaden Sterling. Wiesz, jakie noszę imię.
— Ciii, Gille — odparła. — Jesteśmy jeszcze jedną tajemnicą.
Wygięła się niby ryś z birnamskich ostępów. Cwał, jakim go obdarzyła, sprawił, że się-

gnął granic rozkoszy i wytrzymałości. Chwila uniesienia przeciągała się w nieskończo-
ność – nagroda za wszystkie czyny i zbrodnie nareszcie nadeszła. Jego nasienie rozlało się 
w jej pąku. Zajęczał przeciągle, lekko unosząc pierś.

Wyciągnięty nie wiadomo skąd i kiedy sztylet zalśnił w ogniu świecy. Nie zdawał so-
bie sprawy, że potrafi być tak szybka. Wąski, iglasty kolec dźgnął go prosto w serce. Rana 
buchnęła gorącą, pulsującą posoką, mieszając pot i krew na jego ciele. Coś, czego nie do-
świadczył u bram Inverness.

— Każdy ślad musi zniknąć, każde świadectwo musi spłonąć, a tyś był najgroźniejszy.
Obtarła ostrze o swe kształtne udo. Oblizała usta, na których zapełgał uśmiech.
Nic nie może prowadzić do niej, nikt nie może znać prawdy – to ona miała utkać 

kłamstwo w kłamstwie, dzięki któremu wyniosła się daleko ponad godność zaścianko-
wego szlachectwa.

Kroniki o tym milczą.
Nie było żadnych świadectw.
Tylko słowa wariatki spisane przez służkę w dobie rządów szaleńca.
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