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WSTEP
Zapraszamy wszystkich czytelników do zapoznania się
z kolejnym numerem naszego czasopisma. Znajdziecie w nim
wiele, naprawdę ciekawych informacji. Wiecie, czym jest idea
postcrossingu? Czym jest Masada dla Izraelczyków? Te i jeszcze
wiele innych ciekawostek znajdzie czytelnik w naszym III
zbiorczym
tomie
artykułów,
pochodzących
z
bloga:
http://empiresilesia.pl/
A co czeka naszych przyjaciół na samym blogu? Nowa szata
graficzna, nowe cykle i wiele, naprawdę wiele interesującej treści.
Zapraszamy do odwiedzania…
Redakcja empiresilesia.pl

SPIS TREŚCI
- 100 klasyków na 100 wieczorów:
#Johann Sebastian Bach — Air On a G String
#Kanon D-dur Pachelbela
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- Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta
- Klientelizm w czasach królów Rodaków
- Sztuka Górnego Slaska w XIX wieku
- Wojna Prusko-Francuska 1870-1871
- Sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecznych w literaturze
współczesnej, na wybranych przykładach
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100 klasyków na 100 wieczorów

MUZYKA

#2: Johann Sebastian Bach — Air On a G String

Autor: Johann Sebastian Bach.
Urodził się 21 marca 1685 roku w Eisenach w Turyngii.
W swoich czasach uchodził za wybitnego organistę, klawesynistę
i znawcę budowy organów. Wywodził się z północnoniemieckiego
rodu muzyków. Był synem Johanna Ambrosiusa Bacha
i Elisabeth Lammerhirt. Z muzyką organową zetknął się za
pośrednictwem swego starszego brata Johanna Christopha, który
pobierał nauki u Pachelbela. W 1703 roku pracował w orkiestrze
księcia Weimaru. Zafascynowany organami zbudowanymi
w kościele św. Bonifacego w Arnstadt, brał udział w testach
instrumentu, by następnie zostać wybranym na stanowisko
organisty w tym kościele.

Rysunek 1 Johann Sebastian Bach

Okres: Barok
Utwór: Air On a G String (Aria na strunie G). (BWM 1068Uwertura/Suita D-dur na orkiestrę – według Bach-WerkeVerzeichnis sporządzonego przez Wolfganga Schmiedera).
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Jest to jeden z najpopularniejszych i najczęściej
wykonywanych utworów mistrza Bacha. Jan Sebastian w latach
1717 – 1723 (według innych źródeł 1721-1736), pracując, jako
kapelmistrz na dworze księcia Leopolda von Anhalt-Koethen,
stworzył cztery Suity Orkiestrowe (w czasach życia kompozytora
nazywano je uwerturami - od pierwszej ich części: uwertury
francuskiej). Cała trzecia suita składa się z 5 części:
1.Ouverture
2.Air
3.GavotteI/II
4.Bourrée
5. Gigue.
Instrumenty, na jakie rozłożony jest utwór to: trąbka, obój,
skrzypce oraz timpani czyli kotły. Ważną częścią składową dzieła
jest również basso continuo, który nie jest żadnym konkretnym
instrumentem, a zapisem nutowym tworzącym linię basową
utworu.
Olbrzymi sukces, jaki odniosła Aria (będąca drugą częścią suity)
zawdzięcza Bach – Augustowi Wilhelmj, niemieckiemu
skrzypkowi, który rozpropagował go, wykonując (po autorskim
przekładzie na skrzypce i fortepian) tylko na strunie G. Stąd też
wzięła się nazwa utworu.
Aria, tak popularna obecnie, jest właściwie trochę obcym
elementem. Jako jedyna ma w sobie liryczność, gdy pozostałe
części są albo tańcami, albo uwerturami wstępnymi. Cała zaś
suita po raz pierwszy w całości została wykonana w 1838 roku
w Lipsku przez orkiestrę pod batutą Felixa Mendelssohna.
A popkulturze aria ta cieszy się ogromną popularnością.
Wykorzystano ją m.in. w:
+ Sweetbox – Everything’s Gonna Be Alright
+ Procol Harum ‗A Whiter Shade of Pale‗.
+ Jako ścieżkę dźwiękową do filmów: Adwokat diabła, Zakładnik,
Haloween, Żółta łódź podwodna czy gier: Gran Turismo 4.
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Za najstarsze zachowane wykonanie arii uważa się jej wykonanie
z 1902 roku z udziałem nieznanego współczesnym pianisty
i skrzypka Aleksandra Werżbiłowicza.
Bibliografia:
– Muzyka, Encyklopedia Audiowizualna Britannica, 2006.
– Zavarosky E., J. S. Bacg, 1985.
– http://theblues-thatjazz.com/pl/notki/3-classical/14-aria-on-g-string.html

#1: Kanon D-dur Pachelbela

Autor: Johann Pachelbel.
Urodzony 1 września 1653 roku w niemieckim mieście
Norymberga, gdzie przeżywszy swój żywot zmarł 3 marca 1706
roku. Był kompozytorem, organistą, a także nauczycielem
muzyki. Do jego najbardziej znanych utworów należą Kanon D-dur
na troje skrzypiec i basso continuo. Działał również w Wiedniu
i w Stuttgarcie. Uważany za jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli stylu organowego przed Bachem.

Rysunek 2 Johann Pachelbel

Okres: Barok
5

Utwór: Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und
Basso Continuo, czyli Kanon i Gigue na troje skrzypiec i basso
continuo (znany także jako: Kanon D- dur, Kanon Pachelbacha).
Utwór ten powstał najprawdopodobniej około 1680 roku. Utwór
cechuje się charakterystycznym nastrojem wzrastającego
napięcia, osiągniętego za pomocą coraz drobniejszych wartości
rytmicznych w trakcie trwania dzieła.
W latach 70 XIX wieku zdobył on wielką popularność dzięki
nagraniom orkiestry Jeana-François Paillarda, przy czym dodano
partie wiolonczeli, nieobecne w oryginalnym utworze.
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Odsłuchane
Tytuł: „30-11-80”
Autor: Sido
Produkcja: Dj Desue, Paul NZA, Marek Pompetzki, Cecil Remmler,
SIKK-DA-KIDD
Rok wydania: 2013
Wydawca: Universal Music
Goście: Mark Forester, Helge Schneider, Genetikk, Marsimoto,
Marius Muller-Westernhagen, Bushido, Eko Fresh, Lakmann, Laas
Unltd., Nazar, Frauenarzt, Manny Marc, Blut & Kasse, Olli Banjo,
Tarek, Smudo, Erick Sermon, MoTrip, Moses Pelham, B.S.H., Afrob,
Dr. Renz & B-Tight
Najnowszy pełnoprawny solowy album jednego z najlepszych
i najpopularniejszych niemieckich raperów. Sido, współtwórca
legendarnego Aggro Berlin i grupy Die Sekte, w końcu dorósł. Po
świetnym debiutanckim albumie, słabszej drugiej płycie i podanej
wielkiej krytyce trzeciej, Siegfried powrócił na szczyt. Tytuł
nawiązuje do daty urodzin rapera. Mamy tu 14 niezwykle
przemyślanych i sugestywnych piosenek opartych na najlepszych
bitach. Siggi znów święci triumfy opowiadając na swojej płycie
o młodości, drodze sukcesu i miejscu, w którym się obecnie
znajduje.
Ich hab den besten Job der Welt, trotz Blut und Schweiß
Kann ich machen was ich will, alles gut soweit
Doch in allen andern Rappern wächst der pure Neid
Weil für mich das größte Stück vom Kuchen bleibt
Tracklista:
01. Hier bin ich wieder
02. Es war einmal
03. So wie du
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Papa was machst du da
Irgendwo wartet jemand
Enrico
Einer muss es machen
Arbeit
Einer dieser Steine
Liebe
Maskerade
Grenzenlos
Fühl dich frei
30-11-80

Tytuł: „Zeus.Nie Żyje”
Autor: Zeus
Produkcja: Zeus
Rok wydania: 2012
Wydawca: Pierwszy milion
Goście: Dj Cube, Dj MixAir, Dj Jarzomb
Najnowszy czwarty już album łódzkiego producenta i rapera
Zeusa, to jedno z największych zaskoczeń muzycznych ostatnich
lat. Po świetnie przyjętym debiucie i kolejnych dwóch już
słabszych albumach, połowa składu Pierwszy Milion wydał
rewelacyjny, można wręcz powiedzieć, (że obok Bisza) przełomowy
album polskiego hip – hopu. Praktycznie wszystkie kawałki
zapadają na długo w pamięć, a w tekstach i muzyce tkwi
nieprawdopodobna dawka mocy. Wielką zaletą Lp jest to, że jest
ona niezwykle osobista, nacechowana emocjami samego Zeusa,
który od wydania trzeciej płyty przeżył niejedno. Genialna płyta
na genialnych bitach z genialnymi tekstami.
STOP! Nie wiem gdzie zmierza ten świat
Ale chyba to już nie mój kierunek
To mnie razi jak prąd, ja chyba znowu wolę
Iść pod prąd zamiast skakać w strumień
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Chyba nie czuje tego jak wy i
Nie potrzebuje tu już MTV
I Blue-Ray w miejscu tego DVD
I nowej dupy co sobotę, a Ty?
Tracklista:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Znasz mnie
Mr. Underground
Hipotermia
Śnieg i lód
Symfonia smaków
ODP.
Lekcja Patriotyzmu
Kobiety swoich mężczyzn
Muzyka, miłość, przyjaźń
Obcy sufit
Świt
Słońce
Tony Halik
Strumień
Gwiazdy

Tytuł: „The Heist”
Autor: Macklemore & Ryan Lewis
Produkcja: Ryan Lewis
Rok wydania: 2012
Wydawca: Macklemore & Ryan Lewis LLC
Goście: Ryan Dalton, Wanz, Buffalo Madonna, Mary Lambert,
Allen Stone, The Teaching, ScHoolboyQ, Hollis, AB-Soul, Evan
Roman, Ben Bridwell, Eighty4 fly
Płyta duetu raper – Macklemore i producent – Ryan Lewis,
odniosła taki sukces, że nawet sami twórcy nie do końca zdają
sobie sprawę jak to się stało. Wiele set milionowe wyświetlenia
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teledysków, kilkaset tysięcy sprzedanych egzemplarzy płyty i wiele
nagród, to tylko niektóre z faktów, które przemawiają za
sukcesem duetu okrzykniętego największą rapową nadzieją
Stanów Zjednoczonych. Naprawdę to niezwykle żywiołowa płyta,
do
której
powstały
nie
mniej
żywiołowe,
okraszone
prześmiewczymi obrazami teledyski.
The success story that got his life together and changed
And you know what pain looks like
When you tell your dad you relapse then look him directly into his
face
The seat on your shoulder’s the seemingly heavy weight
I haven’t been seeing tears like this on my girl
In a while the trust that I once built’s been betrayed
But I’d rather live telling the truth than be judged for my mistakes
The falsely held up, given props, loved and praised
I guess I gotta get this on the page
Tracklista:
1. Ten Thousand Hours
2. Can‘t Hold Us
3. Thrift Shop
4. Thin Line
5. Same Love
6. Make The Money
7. Neon Cathedral
8. BomBom
9. White Walls
10. Jimmy Iovine
11. Wing$
12. A Wake
13. Gold
14. Starting Over
15. Cowboy Boots

Tytuł: „Blutzbrudaz. Die Mukke zum Film”
Autor: Sido
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Produkcja: Dj Desue, Beatzarre, Djorkaeff, Bounce Brothas, Paul
NZA, Marek Pompetzki, Cecil Remmler, Raplh Streitz
Rok wydania: 2011
Wydawca: Universal Music
Goście: B – Tight, Favorite, Alpa Gun, Erick Sermon, Doreen.
Damion Davis, Ralph Mobius, Haftbefehl, Motrip, Laas unltd., Tony
D.
Album ten sygnowany jest ksywką samego Sido, lecz równie
dobrze mógłby być podpisany Sido i B-Tight. Płyta ta powstała
jako ścieżka dźwiękowa do filmu, w którym główne role grają dwaj
wcześniej wymienieni raperzy. Krążek ten jest świetnym
przykładem, jak można bawić się rapem. Chwytliwe produkcje
czołówki
niemieckich
producentów
okraszone
zostały
charakterystycznym flow założycieli Aggro Berlin. Sido od lat
będący ikoną rapu w Niemczech ma się dobrze i dalej nagrywa
świetne kawałki. Pozostaje czekać na nowe albumy. Czym tym
razem zaskoczy po kolaboracji z Bushido? Zobaczymy. Na razie
przesłuchujmy ―Blutzbrudaz―, album ciekawy, wręcz komediowy
i mimo, że niczym niezaskakujący to i tak wart kilkukrotnego
przesłuchania.
Wir sind geboren um frei zu sein aber das geht nicht,
sagen sie, und dann schließen sie meinen Käfig.
Denn dieser Vogel darf nicht fliegen, weil er kein Adler ist.
Auch machen was er will und denken was er will darf er nicht.
Tracklista:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Sido & B-Tight – Hol doch die Polizei
Sido & B-Tight – Mund auf
Sido & B-Tight – Ans Meer
Sido feat. Favorite – Arbeitsamt
Alpa Gun – Blutzbrüdaz
Erick Sermon – Make Room
Sido – Spring auf
Sido, B-Tight, Alpa Gun & Doreen – Tageslicht
Sido feat. B-Tight & Damion Davis – Bis zur Sonne
Sido – Geboren um frei zu sein
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Haftbefehl – Bruda hin Bruda her
MoTrip feat. Sido – Immer tiefer in den Dreck
Sido feat. MoTrip & Laas Unltd. – Das Leben ist ein Arschloch
B-Tight – Das bin ich
B-Tight – Ich rappe 2012
B-Tight & Tony D – Jippie Jey
Sido – Endstation live

Tytuł: „PrawWFDepowiedziafszy”
Autor: WarszafskiDeszcz (Tede & Numer Raz)
Produkcja: Tede, Erio, Qciek, Zbylu, Sir Mich
Rok wydania: 2011
Wydawca: Wielkie Joł
Goście: Seta, Piotr Dymała
Tede i zawsze spoko Numer Raz, po raz kolejny łączą siły, aby
deszcz, w dodatku warszawski, mógł znowu padać. Legendarna
dla polskiego rapu grupa wydała po raz kolejny bardzo dobry
album. To trzynaście tracków, technicznie zjedzonych przez
Tedego, ale i Numer nie odstaje, choć jak wiadomo to zawsze on
był tym słabszym. Produkcje to bujające podkłady idealnie
wpasowujące się w letnie miesiące, na czele z mistrzostwem
w kawałku ―Gdzie te dziewczyny‖. Warto przesłuchać ten album,
a później powrócić do pierwszego Warszawfskiego deszczu
i porównać progres, jaki zaliczyli chłopaki. Tede jak wiemy po
―Ellminati‖ powrócił na zasłużony szczyt, ale to ta płyta, po kilku
źle przyjętych udowodniła, że weteran warszawskiej sceny ciągle
potrafi rymować i to dobrze.
Kiedyś każdy gość w szerokich spodniach,
Nieważne co robił, skąd był – był od nas.
Dziś każdy gość w szerokich spodniach nie jest od nas.
Liczy się napis na bluzie, nie jej rozmiar..
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Tracklista:
1. ―Pierdolone talkshow‖ (produkcja: Erio, scratche: DJ Abdool)
– 5:10
2. ―Gdzie tamte dziewczyny?‖ (produkcja: Tede) – 4:24
3. ―Czarny i biały‖ (produkcja: Tede) – 3:45
4. ―Piątek‖ (produkcja, scratche: Qciek) – 4:15
5. ―PraWFDepowiedziafszy‖ (produkcja: Tede, scratche: DJ
Abdool) – 4:57
6. ―Czwartek‖ (produkcja: Tede) – 3:57
7. ―Miasto tonie w rapie‖ (gościnnie: Setka, produkcja: Tede) –
3:41
8. ―Wkurwiony świat‖ (gościnnie: Piotr Dymała, produkcja:
Tede) – 3:57
9. ―Być kimś w życiu‖ (produkcja: Tede) – 3:58
10.
―Nie bądź tak sobą‖ (produkcja: Zbylu, scratche: DJ
Macu, DJ Abdool) – 3:14
11.
―Brudny rap‖ (produkcja: Sir Michu) – 3:38
12.
―Dzień świstaka‖ (produkcja: Zbylu) – 3:59
13.
―Zrobiliśmy coś ważnego‖ (gościnnie: Setka, produkcja:
Tede) – 6:46

Tytuł: „Wielki Szu”
Autor: Shyka
Produkcja: Paweł Marciniak
Rok wydania: 2007
Wydawca: Manximum Records
Shyka to grupa już niemal zapomniana na rodzimej scenie.
A szkoda. Ciekawe aranżacje i niezłe, choć nie błyskotliwe teksty
szły w parze z doskonałą zabawą i pomysłem na siebie. Projekt
coś w stylu Bakflipa, po wydaniu krążka prawdopodobnie upadł.
Wielka szkoda, bo to takie płyty to wielki powiew świeżości na
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polskiej rapowej scenie. Najwidoczniej ludzie wolą kupować
wtórnego i po prostu słabego, choć wydawanego w niezwykle
profesjonalny sposób Peję, jakieś tam Ciemny Strefy, Dixony,
Bonusy Agd czy inne Mafie.
na 7, ja, bez kitu
Żołnierze bitu
Presja stres, Potrzeba sprytu
Treści zajadłych przekazów
Shyka wariatów
W świecie …
Tracklista:
1. Snów fabryka
2.Kontrabanda
3. Egipski
4.Rap gra
5.Shyka
6.Chcę cię tam zabrać
7.Mam patent
8.Fonografia
9.Łódzki 1
0.Mija
11.Improsfera
12.Shyka tequila
13. Szarańcza
15.C‘mon now
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Przegląd Literatury

LITERATURA

AUTOR: William M. Thackeray
TYTUŁ: Pierścień i róża czyli Historia Lulejki i Bulby z rysunkami
autora.
Tłumaczenie: Zofia Rogoszówna
Tytuł oryginału: The Rose and the Ring
Wydawnictwo: Zielona Sowa
Data wydania: 2004
ISBN: 83-89651-23-8
Inne: Biblioteka Nowej Trybuny Opolskiej
OPIS:
Akcja toczy się w dwóch fikcyjnych państwach Paflagonii
i Krymtatarii. W obu tych krająch rządzą uzurpatorzy.
W pierwszym Walorozo, który zagarnął tron prawowitego następcy
tronu Lulejki, a w drugim Padella, który pokonał króla Kalafiore,
rządzi na jego miejscu przekonany o śmierci jego córki –
prawowitej następczyni tronu. Książę Lulejko żyje beztrosko nie
przejmując się brakiem korony. Jest zaręczony z piękną królewną
Angeliką, córką Walorozo, o której rękę stara się także przystojny
syn Padelli książę Bulbo. Nie zdaje sobie sprawę, że Angelika
zawdzięcza swoją urodę magicznemu pierścieniowi, a podobnie
jak Bulbo magicznej róży.
OCENA:
Pierścień i róża to wspaniała dziewiętnastowieczna baśń
autorstwa urodzonego w 1811 roku angielskiego pisarza,
opatrzona własnoręcznymi rysunkami autora. Thackeray napisał
pełną humoru opowieść o przygodach królewskich dzieci
w bajkowym świecie. I niczym klasyki Grimmów czy Andersena, to
opowieści tylko na pozór dla dzieci. Pod płaszczykiem
fantastycznych przygód, kryje się brutalna walka o władzę, zdrady
i brak jakichkolwiek skrupułów. Fantastyczny sztafaż, wokół
którego Anglik oplótł swoje dzieło, to tak naprawdę tylko
rusztowanie podtrzymujące świat tak bardzo podobny do naszego:
pełnego zbrodni i nieszczęść. Oczywiście historia kończy się
pozytywnie, ale to przecież baśń dla dzieci.
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AUTOR: Mark Hodder
TYTUŁ: W dziwnej sprawie Skaczącego Jacka
Tłumaczenie: Krzysztof Sokołowski
Tytuł oryginału: The Strange Affair of Spring Heeled Jack
Wydawnictwo: fabryka słów
Data wydania: 2012 (Lublin)
ISBN: 978-83-7574-591-7
Inne: Pierwszy tom: Mark Hodder przedstawia Burtona i
Swinburne‘a; nagroda Philipa K Dicka.
OPIS:
Sir Richard Francis Burton. Badacz, lingwista, naukowiec,
fechmistrz. Nadszarpnięta reputacja, kariera w gruzach. Algernon
Charles Swinburne. Młody, obiecujący poeta spragniony mocnych
wrażeń, wyznawca Markiza de Sade. Ból jest dla niego rozkoszą,
brandy – ruiną. Młodziutka Królowa Wiktoria ginie z ręki
zamachowca, a na tronie zasiada Książę Albert. Imperium targają
sprzeczne siły. Oto wiek triumfu inżynierii i eugeniki. Ulicami
przetaczają się parowe powozy, śmigają dymiące welocypedy, na
niebie klekocą rotofotele. Dyszą sztucznie wyhodowane
megakonie. Libertyni na przekór represyjnemu prawu, śnią
o społeczeństwie zbudowanym na fundamencie piękna,
a Hulacy przesuwają dopuszczalne granice ludzkich zachowań
dzięki magii, narkotykom i anarchii. Burton i Swinburne na
prośbę z Downing Street 10 podejmują się rozwiązania zagadki
upiornego Skaczącego Jacka, szaleńca atakującego młode
kobiety. Trop wiedzie ich wprost w cuchnące slumsy East Endu,
gdzie okrutne wilkołaki terroryzują londyńską biedotę. Przypadek,
czy coś więcej? A może to wszystko, rzeczywistość, w której
Charles Darwin zabił Boga, to wynaturzenie? Może Burton
i Swinburne są obywatelami świata, który w ogóle nie powinien
istnieć?
OCENA:
Pomysł Hoddera intryguje, mimo że wpisuje się w nurt szeroko
pojętego steampunku, czyli historii fantastycznej rozgrywającej się
w czasach wiktoriańskich. Kumulacja wszystkich niemal cech
charakterystycznych dla tego gatunku fantastyki, poparta wartką
i skomplikowaną akcją, przemyślanym światem oraz bohaterami,
którzy już sami w sobie są legendami, zaowocowała dobra
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książką. Albo zaledwie dobrą książka. Mimo, że pomysł intryguje
to wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Pierwsza część
powieści opowiadająca o śledztwie sir Burtona w sprawie
tajemniczej zjawy i przypominających wilkołaki stworzeń wypada
bardzo dobrze. Druga część jednak zawodzi, szczególnie opowieść
o zagubionym w czasie podróżniku. Jednego na pewno nie można
Hodderowi odmówić – pomysłowości. Warto czekać na drugą
część trylogii, by zobaczyć, w którym kierunku podąży opowieść,
bowiem Anglik ma wszelkie predyspozycje by pisać lepiej, bo
ciekawie już jest.
AUTOR: P.T. Deutermann
TYTUŁ: Ostatni człowiek
Tłumaczenie: Michał Kompanowski
Tytuł oryginału: The last man
Wydawnictwo: Bellona
Data wydania: 2014 (Warszawa)
ISBN: 978-83-11-13406-5
I wydanie: 2012
OPIS:
David Hall, amerykański inżynier nuklearny, przylatuje do
Izraela, by znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytanie. Jest
przekonany, że obrońcy Masady, legendarnej twierdzy na Pustynii
Judejskiej, odebrali sobie życie, by zachować w tajemnicy sekret,
którego strzegli. Towarzyszy mu, wbrew swojej woli, izraelska
archeolog,
Judyta
Ressner,
atrakcyjna
wykładowczyni
Uniwersytetu Hebrajskiego. Na drodze Halla stają niebawem
funkcjonariusze izraelskich służb specjalnych.
OCENA:
http://historykon.pl/ostatni-czlowiek-recenzja/
AUTOR: Michael Crichton
TYTUŁ: Jurassic Park
Tłumaczenie: Arkadiusz Nakoniecznik
Tytuł oryginału: Jurassic Park
Wydawnictwo: Amber
Data wydania: 1997
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ISBN: 83-7169-395-8
I wydanie: 1990
OPIS:
Multimilioner
owładnięty
ideą
stworzenia
rezerwatu
wskrzeszonych dinozaurów, wykorzystując najnowsze osiągnięcia
inżynierii genetycznej, spełnia swoje marzenia. Na wyspie
w pobliżu Kostaryki powstaje Jurassic Park, w którym turyści
z całego świata będą mogli ujrzeć wymarłe przede milionami lat
gady. Splot nieszczęśliwych przypadków oraz ludzka chciwość
i głupota doprowadzają do katastrofy. Światu grozi inwazja
potworów…
OCENA:
Proza Michaela Crichtona ma w sobie coś niesamowitego.
Nieżyjący już niestety doktor pisał powieści będące gotowymi
scenariuszami wielkich hollywoodzkich produkcji. Reżyserzy
skrzętnie korzystali ze spuścizny pisarza, ekranizując większość
z jego dokonań pisarskich. I to tak naprawdę filmy przyniosły mu
sławę, a większość jego utworów sfilmowana została już za życia
autora. W Parku Jurajskim mamy do czynienia z tym wszystkim,
do czego autor nas przyzwyczaił. A więc, ciekawa, często
kontrowersyjna
teoria
naukowa,
zgrabnie
wpleciona
w książkową intrygę. Do tego świetne, tętniące życiem dialogi,
pomysłowa i dynamiczna akcja oraz jej zwroty, a to wszystko
napisane ciekawie i z polotem. Techno-thriller w najlepszym
książkowym wydaniu.
AUTOR: Alan Moorehead
TYTUŁ: Nad Nilem Błękitnym i Białym
Tłumaczenie: Jerzy Schwakopf
Tytuł oryginału: The Blue Nile/The White Nile
Wydawnictwo: PWN
Data wydania: 1985 (Warszawa)
ISBN: 83-06-00732-8
I wydanie: 1960/1962
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OPIS:
W pierwotnym angielskim wydaniu są to dwie książki. Książka
―Nil Biały‖, wydana w 1960 roku, ukazuje historię eksploracji
źródeł tej rzeki przez najznakomitszych podróżników w okresie
1856-1900, ―Nil Błękitny‖, natomiast opublikowany później,
w 1962 roku, sięga pół wieku wstecz, od 1798 roku, i przedstawia
wydarzenia rozgrywające się nad Nilem Błękitnym i nad głównym
nurtem rzeki, czyli na terenie Etiopii, Sudanu i Egiptu.
OCENA:
Ogromna w swej bazie faktograficznej monografia australijskiego
pisarza i korespondenta, odznaczonego Orderem Imperium
Brytyjskiego. Na polskie wydanie składają się dwie oddzielnie
wydane za granicą pozycje, które połączono i opatrzono wspólną
szatą graficzną. Moorhead pisząc swą syntezę wykonał tytaniczną
pracę, przekopując archiwa, czytając tysiące listów, pamiętników
i relacji z podróży. Autor dysponując niezwykłym talentem opisuje
przeszło 100 lat wzmożonej aktywności Europejczyków w Afryce
Północno – Wschodniej. Opisuje ich wyprawy, zderzenie
z egzotyką Czarnego Lądu, nie pozostając obojętnym na surowy,
ale zarazem piękny klimat i tajemniczą ludność autochtoniczną.
Dzieło Australijczyka to lektura fascynująca, Alan stawia twarde
sądy, ale jego pióro jest także pełne zrozumienia. To
prawdopodobnie najważniejsza i pełna monografia poświęcona
Europejskiej idei eksploatacji i eksploracji doliny i początków
rzeki rzek – Nilu.
AUTOR: Alastair Reynolds
TYTUŁ: Diamentowe Psy. Turkusowe Dni.
Tłumaczenie: Piotr Staniewski, Grażyna Grygiel
Tytuł oryginału: Diamond Dogs. Turquoise Days
Wydawnictwo: MAG
Data wydania: 15 kwietnia 2011
ISBN: 978-83-7480-205-5
OPIS:
Reynolds przedstawia mroczny świat XXVI wieku. Ludzkość,
podzieloną na wrogie frakcje, prześladują pozaziemscy drapieżcy,
a skrajne odłamy ludzkiej kultury są równie dziwne jak obce
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cywilizacje. Jednakże nie wszystko jest posępne i mroczne.
Istnieją osoby gotowe podjąć wyzwanie, choćby Richard Swift,
apatyczny poszukiwacz przygód z noweli „Diamentowe Psy‖. Stary
przyjaciel namawia go na wyprawę do Wieży Krwi – tajemniczej
budowli, pod którą leżą kości tych, którzy wcześniej próbowali ją
zdobyć. Swift eksploruje Wieżę, ale płaci za to niewyobrażalną
cenę: czeka go los okrutniejszy niż śmierć. Są również
bohaterowie gotowi bronić idei, choćby Naqi, młoda uczona
z „Turkusowych Dni‖. Czuje się współwinna przypadkowej śmierci
swojej siostry, próbuje o tym zapomnieć i poświęca życie badaniu
Żonglerów Wzorców – amorficznych, morskich organizmów
z planety Turkusowej. Potrafią one magazynować i zmieniać
ludzką pamięć. Na planetę przylatuje grupa podająca się za
uczonych. Naqi początkowo z nimi współpracuje, mając nadzieję,
że uda jej się zniszczyć własną przeszłość. Ma w tym pomóc
tajemnicza toksyna, znaleziona jakoby w Wieży Krwi. Ale
przeszłość się nie poddaje…
OCENA:
Zbiór dwóch nowel brytyjskiego pisarza science fiction,
stanowiących całościowy przekrój prozy fantasty. Obie nowele są
ze sobą powiązane i stanowią część z szeroko rozwiniętego
uniwersum wymyślonego przez Reynoldsa. Obie zostały osadzone
w dalekiej przyszłości. Ludzkość wyemigrowała w przestrzenie
międzygwiezdne, gdzie skolonizowała liczne układy gwiezdne
i spotkała wiele zadziwiających cudów. Alastair w swój
wszechświat oparł na dzisiejszej nauce i prognozach uczonych.
Jest to proza ciekawa i zaskakująca, a przyszłość według Anglika
wcale nie układa się różowo. Anglik nie odkrył niczego wielkiego
ani nowego w swoich powieściach, ale bazując na solidnym
podkładzie naukowym, stworzył spójny świat, który może
fascynować. Jest to literatura poczytna i mnoga w wizjonerskie
wynalazki i sytuacje ludzi żyjących wiele wieków po nas. Warto
znać, bo, pomimo, że takich powieści jest niezwykle dużo, to
Reynolds wyróżnia się na ich tle solidną dawką wielce
prawdopodobnych prognoz. Same zaś nowelki są skonstruowane
z polotem i potrafią zaciekawić, szczególnie pierwsza z nich
nawiązująca do wielu starszych klasyków sci – fi.
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AUTOR: Thomas Mayne Reid
TYTUŁ: Jeździec bez głowy.
Tłumaczenie: anonimowe
Tytuł oryginału: The Headless horseman
Wydawnictwo: Zielona Sowa
Data wydania: 2004
ISBN: 83-89651-12-2
Inne: Biblioteka Nowej Trybuny Opolskiej
OPIS:
Do Teksasu sprowadza się Woodley Pointdekster z rodziną.
Podczas podróży przez niekończące się prerie ma miejsce
niezwykłe zdarzenie. Jego córka Luiza zakochuje się od
pierwszego spojrzenia w Maurice Geraldzie, łowcy dzikich
mustangów, który pomaga im uciec przed tornadem. Step jest
sceną wielu innych niepokojących wydarzeń. Kto pozbawił go
głowy? Jaki związek może mieć z Luizą, jej bratem Henrykiem,
zazdrosnym kuzynem Kasjuszem i młodym łowcą mustangów?
OCENA:
XIX – wieczna powieść urodzonego w Irlandii angielskiego pisarza,
specjalizującego się w opowieściach o surowym pięknie
amerykańskiej prerii. W jego najgłośniejszym dziele stykamy się
z nieprawdopodobną wręcz historią jeźdźca pozbawionego głowy.
To historia burzliwej miłości, zdrady i zbrodni, która na stałe
wpisała się do światowego kanonu literatury. Prozę Reida
charakteryzuje oszczędny język, doskonale pasujący tak do
opisywanych zdarzeń jak i do miejsca akcji. Wielu czytający może
być nieukontentowanych stylem książki, jak i jej infantylizmem
oraz przewidywalną intrygą. Trzeba jednak pamiętać, że powieść
ta powstała w 1866 roku i właśnie taka była wtedy literatura,
trochę dziecinna (patrząc z dzisiejszej perspektywy) a jednocześnie
tak oryginalna.
AUTOR: Doris Lessing
TYTUŁ: Przed zstąpieniem do piekieł.
Tłumaczenie: Anna Przedpełska-Trzeciakowska
Tytuł oryginału: Briefing for a Descent Into Hell
Wydawnictwo: WAB
Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-7414-507-7
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I wydanie: 1971
Inne: Don Kichot i Sancho Pansa; Literacka Nagroda Nobla 2007
OPIS:
Londyn,
lata
siedemdziesiąte
XX
wieku.
Do
szpitala
psychiatrycznego trafia osobliwy włóczęga. Opowiada lekarzom
o swojej podróży: dryfowaniu na tratwie po oceanie, zdobywaniu
nieznanego lądu, odkrywaniu jego tajemnic, lataniu na grzbiecie
ogromnego białego ptaka. Okazuje się, że pacjent to Charles
Walker,
profesor
filologii
klasycznej
na
uniwersytecie
w Cambridge. Odwiedzający go bliscy snują domysły na temat
powodów jego dziwnego stanu.
OCENA:
Dzieło nagrodzonej Nagrodą Nobla (w 2007 roku) brytyjskiej
pisarki. To powieść wręcz nierzeczywista, dziejąca się na dwóch
płaszczyznach. W pierwszej mamy do czynienia z szarym światem
ludzkich konwenansów. W drugim natomiast przeżywamy szereg
nieprawdopodobnych przygód rozgrywających się w umyśle
cierpiącego na amnezję profesora. Lessing w swojej powieści
zadaje czytelnikowi pytanie o byt szaleństwa. W swojej imaginacji
cierpiący
na
amnezję
główny
bohater
przeżywa
coś
niesamowitego, by po wyleczeniu dalej przeżywać swoje
doskonale, uporządkowane życie.

AUTOR: Sven Lindqwist
TYTUŁ: Wytępić całe to bydło.
Tłumaczenie: Milena Haykowska
Tytuł oryginału: Utrota varenda jävel
Wydawnictwo: WAB
Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-7414-673-9
I wydanie: 1992
Inne: terra incognita
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OPIS:
Zainspirowany Jądrem ciemności Josepha Conrada, Sven
Lindqvist ukazuje historię terroru przełomu XIX i XX wieku oraz
filozofię unicestwiania ras niższych w imię poszerzania przestrzeni
życiowej dla ras wyższych. Wyruszając do współczesnej Afryki
Północnej, bada ślady europejskiego kolonializmu, obnaża
dzisiejsze skutki działalności białych na Czarnym Lądzie –
niszczenie zasobów natury, niewolniczy wyzysk i mordowanie
miejscowej
ludności.
Pokazuje,
jak
biali
uczeni,
w myśl europejskich teorii antropologicznych pozwolili sobie na
ludobójstwo, traktowane, jako efekt postępu. To kolaż historii,
dziennikarstwa i literatury pięknej.
OCENA:
Lindqvist, szwedzki dziennikarz i doktor literatury w swojej
alegorycznej podróży przez północną Afrykę nawiązuje do
wielkiego terroru, jaki sprawili Europejczycy Afrykanom.
Niezwykle erudycyjna książka, w której objawiają się oczywiste
prawdy, do których, jak pisze autor: brak nam odwagi, by to, co
wiemy, zrozumieć i wyciągnąć z tego nioski. Szwed, pokazuje nam
jak Afryka, wiele lat po tragicznych wydarzeniach, nadal nie
potrafi się podnieść z kolan. To bardzo ważna książka, która
wspaniałym językiem opowiada historie sprzed ponad stu lat
w taki sposób, jakbyśmy przeżywali ją teraz od nowa. Inspiracja
do jej napisania stało się Jadro Ciemności Josepha Conrada,
książka, której siły wyrazu nie da się pominąć do dzisiaj. Sam
tytuł nawiązuje do powieści urodzonego w Polsce pisarza. To
uniwersalny dokument, który pomaga zrozumieć i poznać nasza
naturę, jednak tą z drugiej strony barykady, tą złą, niedobrą.
AUTOR: Feliks W. Kres
TYTUŁ: Grombelardzka Legenda. Tom 1
Wydawnictwo: MAG
Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-7480-136-2
I wydanie: 1992
Inne: Księga Całości część trzecia; wyd. II
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OPIS:
Grombelard jest duży, jednak nie dość duży, by pomieścić trzy
rozumne gatunki – ludzi, koty i sępy. Pośród skalistych szczytów
i przełęczy toczy się bezpardonowa wojna wszystkich ze
wszystkimi. Zachowanie życia w tym piekle to już zwycięstwo.
Rannych przyjaciół porzuca się tam na pastwę losu. Schwytanych
wrogów – torturuje i dobija…
OCENA:
Księga całości Kresa to w polskiej fantasy seria kanoniczna.
Powieść tak jak i poprzednie Północna granica i Król
Bezmiarów, to fantasy na wskroś surowa oraz oszczędna
w słowach. Kres stworzył na potrzeby swojego uniwersum
ciekawy, niejednoznaczny i przy tym niezwykle brutalny świat
wypełniony trzema rozumnymi rasami: ludźmi, kotami
i sępami. W Grombelardzkiej Legendzie mamy do czynienia
z historią młodej kobiety, która mimo wszelkich przeciwności
losu, staje się łowczynią i królową Gór, przeżywając w trakcie
masę różnorakich, głównie zakończonych rozlewem krwi przygód.
Świat wykreowany przez Kresa jest brutalny, jest pełnokrwisty
i jest ciekawy. Można go nie lubić za oszczędny język i prostotę,
ale jako fantasy militarna nie ma sobie równych w tym kraju.
„Czaropis„, Blake Charlton
Warszawa 2010, tłum. Marek Pawelec
Prószyński i S-ka, tyt. org.Spellwright
ISBN: 9788376484556
OPIS:
Młody adept sztuki czarodziejskiej przypadkiem dostaje się
w środek intrygi, której skutkiem może być magiczna apokalipsa!
Nikodemus Weal od dłuższego czasu pobiera nauki w szacownej
akademii sztuk magicznych, ale jego niezwykły talent – niszczenie
wszystkich zaklęć samym dotykiem – uniemożliwia mu
osiągnięcie biegłości w sztuce czaropisarstwa. Wbrew swej woli
zostaje wplątany w rozgrywki potężnych sił i rozpoczyna nowy –
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ekscytujący i niebezpieczny – etap swojej czarodziejskiej edukacji.
Podczas gdy w akademii odbywa się ważny zjazd magicznych
reprezentantów różnych krajów, zamordowana zostaje dziekan
jednego z wydziałów. Podejrzenia padają na nauczyciela
Nikodemusa, który twierdzi, że w szkole grasuje potężna magiczna
istota, i że to ona jest odpowiedzialna za śmierć kobiety. Strażnicy
mu jednak nie wierzą, a w samym Nikodemusie widzą
przepowiedzianego w proroctwach niszczyciela. Nad głową chłopca
i jego mentora zaczynają gromadzić się ciemne chmury…
OCENA:
Pierwsza z planowanej trylogii początkującego amerykańskiego
pisarza, do gatunku nie wnosi absolutnie nic. Nawet ―nowe‖
spojrzenie na magię nie wydaje się odkrywcze. Słaba historia,
drętwe dialogi, bohaterowie skonstruowani bez pomysłu. Oj
słabo…
„Fight Club„, Chuck Palahniuk
Warszawa 2013, tłum. Lech Jęczmyk
niebieska studnia, Podziemny Krąg
ISBN: 9788392151241, wyd II
OPIS:
Pierwsza zasada klubu walki to nie rozmawiać o klubie walki
wykrzykuje Tyler. Druga zasada klubu walki krzyczy Tyler to nie
rozmawiać o klubie walki. […] Tyler stoi pod jedyną lampą
w popółnocnych ciemnościach w pełnej mężczyzn piwnicy
i wylicza pozostałe reguły: dwóch mężczyzn, jedna walka, jedna
walka na raz, boso i bez koszul, walka trwa do skutku.
OCENA:
Palahniuk ma dar. Dar by z przyziemnych rzeczy, prostym
językiem stworzyć niezapomnianą ucztę. Ucztę, która na długo
zapada w pamięć i nie puszcza, zmusza do myślenia i pozwala
zobaczyć świat nie tyle takim jakim jest, ale jakim mógłby być,
gdybyśmy nie byli skrępowani całym tym systemem. Palahniuka
warto, a nawet trzeba czytać, bo w tym szaleństwie jest metoda.
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„Dracula„, Bram Stoker
Poznań 2011, tłum.Magdalena Moltzan-Małkowska
Vesper, Ilus. Andrzej Masianis
ISBN: 9788377310328, wyd I
OPIS:
Opublikowana w 1897 roku powieść ―Dracula‖ irlandzkiego
pisarza Brama Stokera wstrząsnęła czytelnikami, natychmiast
stając się sensacją, a dziś uchodzi za klasykę gatunku grozy,
słusznie zaliczaną w poczet stu najwybitniejszych powieści
wszech czasów. Ujęta w formę listów, wycinków prasowych
i fragmentów dzienników, porusza autentyzmem oraz złożonością
i różnorodnością zawartych w niej uczuć i emocji. Mimo upływu
lat hrabia Dracula wciąż przeraża…
OCENA:
Klasyk klasyków, dzieło ponadczasowe i jedyne w swoim rodzaju.
Opowieść o wiecznej walce dobra ze złem. Pierwowzór wszystkich
współczesnych wampirów świata, profesor van Helsing
i nieśmiertelne: Proszę posłuchać. Dzieci nocy. Jakże pięknie gra
ich muzyka. Wielkie dzieło XIX-wiecznej literatury, ciągle jest
aktualne i tak klimatyczne, jak niewiele współczesnych książek.
„Lód„, Jacek Dukaj
Kraków 2007,
Wydawnictwo Literackie,
ISBN: 9788308039854, wyd I
OPIS:
Akcja
najnowszej
powieści
Jacka
Dukaja
toczy
się
w alternatywnej rzeczywistości, gdzie I wojna światowa nigdy nie
wybuchła, jest rok 1924, a Królestwo Polskie wciąż zamrożone
jest pod władzą cara i w Belle Epoque. Warszawę skuwa lód –
w środku lata burze śnieżne zasypują drogi. Lute, nieziemskie
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anioły Mrozu, spacerują ulicami miast, zamrażając prawdę
i fałsz… Benedykt Gierosławski, zdolny matematyk, ale
i niepoprawny hazardzista, na zlecenie carskiego Ministerstwa
Zimy zostaje wysłany Ekspresem Transsyberyjskim do skutego
lodem Irkucka, skąd ma wyruszyć na poszukiwanie swojego ojca,
podobno potrafiącego porozumiewać się z aniołami mrozu –
lutymi. Tysiąc rubli gotówką wydobyłby Benedykta z długów, ale
czy misja nie jest przypadkiem zbyt niebezpieczna? Szybko
okazuje się, że dla Benedykta będzie to podróż, która odmieni jego
życie…
OCENA:
Najlepsza polskojęzyczna książka XXI wieku. Powieść doskonała,
aż czuje się obcowanie z czymś więcej. Pełna zaskakujących
zwrotów akcji, błyskotliwych dialogów, genialnych pomysłów
i nietuzinkowych bohaterów powieść czołowego polskiego
prozaisty. I tylko szkoda, że taka krótka. Książka niemal
doskonała, okraszona wspaniałym, nieco stylizowanym językiem.
Polecam jak najbardziej!!!
„Mgła„, James Herbert
Katowice 2010, tłum. Matias Gotzmann
Wydawnictwo Książnica, tyt. org. The Fog
ISBN:978-83-245-7732-3, wyd I
OPIS:
Po niespodziewanym trzęsieniu ziemi z małego angielskiego
miasteczka zostają zgliszcza, a z rozłamu powstałego na jego
głównej ulicy wydostaje się tajemnicza żółta mgła. Niebawem
okazuje się, że dziwna substancja ma zgubny wpływ na ludzi,
wywołując w nich ataki skrajnej agresji czy prowadząc do utraty
zmysłów. Wkrótce cała Wielka Brytania staje w obliczu pewnej
zagłady, która może wydostać się poza wyspy…
OCENA:
Angielski klasyk literatury grozy przedstawia nam historię świata
na krawędzi zagłady. Jest to książka na wszech miar klasyczna
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i choć powinna być wydana w Polsce już dawno temu (wydanie
oryginalne miało miejsce w 1975 roku), to nadal trzyma
w napięciu, a niektóre barwne opisy wywołują dreszcze. Prawie
trzydzieści lat po premierze, ‖Mgła‖ ciągle stanowi przykład jak
pisać opowieści grozy, a rzesza naśladowców, która czerpie z niej
pomysły winna jeszcze wiele się od autora nauczyć.
―E.T.„, William Kotzwinkle
Warszawa 1987, tłum. Maria Zborowska
Książka i Wiedza, tyt. org. E.T. The Extra-Terrestrial in his
adventure on Earth
ISBN: 8305117650
OPIS:
Książka ta powstała w oparciu o głośny film Stevena Spielberga
pod tym samym tytułem i scenariusz Melissy Mathison. Wiliam
Kotzwinkle, autor literatury fantastycznonaukowej, opisał
przygody przybysza z innej planety, ―starego botanika‖, który na
Ziemi znalazł przyjaciela i opiekuna w dziesięcioletnim chłopcu.
Tak więc oddajemy do rąk Czytelników tę spopularyzowaną już
przez film współczesną baśń o przyjaźni przekraczającej bariery
kosmicznych cywilizacji, bezpretensjonalną, pełną humoru
i fantazji, a zarazem uniwersalną w swojej moralnej wymowie.
OCENA:
Zgrabnie napisana, krótka historyjka na podstawie scenariusza
do wielkiego hollywoodzkiego hitu. Właściwie nie ma, o czym
pisać, choć dzieci powinny być zachwycone. Ta krótka książeczka
to doskonały przykład jak można napisać historię praktycznie nic
do niej własnego nie wnosząc, gdyż Kotzwinkle przepisał
praktycznie scenariusz, koloryzując go jedynie z lekka.
―Nakręcana dziewczyna„, Paolo Bacigalupi
Warszawa 2013, tłum. Wojciech M. Próchniewicz
Wyd. MAG, tyt. org. The Windup Girl
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ISBN: 9788374802642
Hugo, Nebula, Locus 2010, Wyd. II
OPIS:
Anderson Lake jest przedstawicielem koncernu kalorycznego
AgriGen na Tajlandię. Udając dyrektora fabryki sprężyn,
przeczesuje uliczne targi Bangkoku w poszukiwaniu dawno
uznanych za wymarłe gatunków owoców i warzyw. Poznaje tam
nakręcaną dziewczynę – prześliczną i tajemniczą Emiko –
pozostawioną na pastwę losu i slumsów. Emiko zalicza się do
Nowych Ludzi, wyhodowanych dla zaspokajania kaprysów
bogaczy. Produkuje się ich jako żołnierzy, niewolników
i maskotki do towarzystwa; powstała w ten sposób cała nowa
klasa ludzi, zepchnięta na margines tej złowrogiej przyszłości,
w której ropa się skończyła, nad państwami dominują firmy
kaloryczne, a po świecie szaleją wyprodukowane w laboratoriach
choroby i szkodniki.W miarę nasilania się obsesji Andersona na
punkcie Emiko, pośród upału zawiązują się intrygi, a polityczne
napięcia
grożą
niekontrolowanym
chaosem.
Biznesmeni,
urzędnicy ministerialni, bogaci cudzoziemcy i uchodźcy bez
grosza – każdy z nich ma własny plan. Lecz nikt nie jest w stanie
przewidzieć niszczycielskiego wpływu Nakręcanej Dziewczyny.
―Źle ma się kraj„, Tony Judt
2011, tłum. Paweł Lipszyc
Wyd. Czarne, tyt. org. Ill fares the land
ISBN: 978-83-7536-268-8
Seria: Mikrokosmos / Makrokosmos. Literatura faktu
OPIS:
Nie tylko żyjemy dziś bardzo niewłaściwie, ale błędny jest sam
sposób myślenia o naszym życiu. W tej niezwykłej, krótkiej
książce Tony Judt, jeden z czołowych współczesnych historyków
i intelektualistów, wyjaśnia, jak znaleźliśmy się w obecnym stanie
niebezpiecznego chaosu. Po mistrzowsku krystalizuje nasze
dojmujące poczucie zbiorowego dyskomfortu i wskazuje drogę
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wyjścia. Jak pokazało dobitnie załamanie gospodarcze z 2008
roku,
umowa
społeczna,
która
definiowała
życie
w powojennej Europie i Ameryce – gwarancja bezpieczeństwa,
stabilności i sprawiedliwości – przestała być rzeczą pewną.
W istocie nie stanowi nawet przedmiotu rozmów. Judt proponuje
nowy język do rozmowy o naszych wspólnych potrzebach,
odrzucając zarówno nihilistyczny indywidualizm skrajnej prawicy,
jak i skompromitowany socjalizm przeszłości. Judt argumentuje,
że aby znaleźć drogę wyjścia z obecnego trudnego położenia,
musimy przyjrzeć się naszej niedawnej przeszłości i ponownie
przedłożyć sprawiedliwość nad zwykłą wydajność. Zamiast ślepo
wierzyć rynkowi – jak, na własną zgubę, czyniliśmy przez ostatnie
trzydzieści lat – musimy stawić czoło wyzwaniom społecznym
i przyjąć odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy. Źle ma się
kraj dostarcza narzędzi, za pomocą których możemy projektować
nowe formy zarządzania i wyobrazić sobie lepszy sposób życia. Ta
pełna pasji, mądra, przejrzysta, ludzka rozprawa, sięgająca
głęboko w przeszłość, ale i w teraźniejszość, ten skondensowany
wyraz wieloletnich trosk zajmie poczesne miejsce wśród pisarstwa
politycznego zarówno tej, jak i każdej innej epoki.
OCENA:
Ciekawe spojrzenie na naszą rzeczywistość. Autor nie tylko
wytyka błędy, ale stara się również znaleźć rozwiązania owych.
Gorąco polecamy. Czas się zastanowić nad sobą.
―Waterworld. Wodny Świat.„, Max Allan Collins
Warszawa 1995, tłum. Paweł Korombel
Wyd. Da Capo, tyt. org.WaterWorld
ISBN: 83-7157-080-5
Na podstawie scenariusza: Pater Rader, David Tvohy
OPIS:
Mała dziewczynka żegluje po bezkresnych morzach, pijąc
oczyszczoną morską wodę i żywiąc się surowymi rybami. Jak
wszyscy, którzy przeżyli potop, marzy o skrawku suchego lądu.
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Ale tylko ona posiada największą tajemnicę: na plecach ma
egzotyczny tatuaż – mapę, która jako jedyna może uratować
ludzkość i zaprowadzić na suchy ląd. Tę mapę pragnie zdobyć
każdy… za wszelką cenę!

OCENA:
Kolejna powieść napisana na podstawie scenariusza, tym razem
autorstwa Petera Radera i Davida Twohy i podobnie jak E.T. jest
to tylko literackie przeniesienie filmu na papier. Nie ma więc
większych zalet, choć podobnie jak wszystkie książki tego rodzaju
czyta się jednym tchem.
―Opowieści ze świata Wiedźmina”
red. Paweł Laudyński i Wojtek Sedeńko
Stawiguda 2013, tłum. Paweł Korombel
Wyd. Solaris,
ISBN : 978-83-7590-093-4
Hołd pisarzy rosyjskich i ukraińskich dla Andrzeja Sapkowiskiego
OPIS:
Hołd dla Andrzeja Sapkowskiego i jego świata wiedźmina, złożony
przez najlepszych pisarzy rosyjskich i ukraińskich:
Nik Pierumow
Olesandr Zołotko
Maria Galina
Andriej Bielanin
Władimir Wasiljew
Wolodymyr Arieniew
Michaił Uspienskij
Leonid Kudriawcew
W Rosji i na Ukrainie saga wiedźmińska jest niezwykle popularna,
a tamtejsi autorzy fantasy wyrażają się o twórczości
Sapkowskiego
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w samych superlatywych. Nic więc dziwnego, że postanowili
naszemu ASowi złożyć hołd. Są tu opowiadania, których
bohaterem jest Geralt, są opowiadania o Jaskrze i innych
postaciach ze świata wiedźmina.
OCENA:
Osiem opowiadań napisanych przez uznanych za naszymi
wschodnimi
granicami
autorów.
Większość
z
nich,
wyselekcjonowanych przez Laudyńskiego i Sedeńkę trzyma
poziom, parę nawet ociera się o prozę AS-a. Każdy z fanów
przygód Rzeźnika z Blaviken powinien zapoznać się z tą pozycją,
przynajmniej, dlatego, żeby spotkać się z innymi sposobami
przedstawienia najbardziej popularnego polskiego bohatera.
―Zakon Krańca Świata. Tom 2„, Maja Lidia Kossakowska
Lublin 2006,
Fabryka słów,
ISBN: 9788360505021
OPIS:
Zakon Krańca świata to doskonale przyrządzony, mocno
przyprawiony i zacnie podany specyfik, który postawi na nogi
Twoją wyobraźnię. Dlaczego? Otóż dlatego, że wszystko, co można
by z niezwykłym kunsztem odmalować kolorami na płótnie
w ―Zakonie…‖ zostało zaklęte w litery i tylko od Ciebie zależy, w
jaki sposób odtworzysz to sobie w wyobraźni
OCENA:
Dawno, dawno temu przeczytałem tom pierwszy Krańca
Kossakowskiej. I do dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem
wyobraźni, apokaliptycznej wizji i fajnych, ciekawych bohaterów.
Byłem zafascynowany i jednocześnie głodny nowych przygód
Grabieżcy. Jakoś tak wypadło, że musiałem poczekać kilka lat by
dokończyć jego przygody. I co? No niestety tom drugi, na pewno
nie jest tym na co czekałem. A czekałem naprawdę na wiele.
Oczywiście to dalej Kossakowska o nieskrępowanej wyobraźni.
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Brakuje tu jednak tej prawdziwej przygody, wielkiego finału, na
który tak czekałem. To dalej dobra pozycja, no ale…
―Kronika ptaka nakręcacza„, Haruki Murakami
Warszawa 2013, tłum. Anna Zielińska-Elliott
MUZA Sa,
ISBN: 9788377585078
OPIS:
Akcja Kroniki ptaka nakręcacza, podobnie jak w większości
książek Haruki Murakami jest bardzo skomplikowana, ale nie ona
jest najważniejsza. Jeden z recenzentów streścił ją tak: Toru
Okada traci najpierw pracę, potem kota, potem żonę a w końcu
rozum. O ile w pierwszych trzech punktach można recenzentowi
przyznać rację, o tyle z tym rozumem sprawa jest nieco bardziej
złożona. Życie Toru Okady po stracie pracy jest monotonne
i pozbawione ambicji. Żona zarabia wystarczająco dużo na
utrzymanie ich obojga, a Toru prowadzi dom. Ten harmonijny
układ zostaje jednak pewnego dnia zburzony, kiedy to znika im
kot. Toru wyrusza na poszukiwanie zwierzątka i tak zaczyna się
wielka historiajego spotkań z różnymi najdziwniejszymi osobami,
prowadząca do całkowitej przemiany duchowej, nieomal
buddyjskiej iluminacji. Gdy odejście żony pozbawia go środków do
życia i nie może sobie pozwolić na bezczynność, jest już innym
człowiekiem, gotowym zacząć nowe życie.
OCENA:
Po przeczytaniu tej książki miałem naprawdę mieszane uczucia.
Po fali pozytywnych wypowiedzi, famie autora i ogólnej
murakaminomanii, liczyłem na wielką przygodę, wspaniałą
powieść. Tymczasem otrzymałem coś tajemniczego, niezwykle
trudnego do sklasyfikowania. I co najgorsze nudnego. Oczywiście
misterny, pełen nawiązań i metafizycznej obecności tekst
Murakamiego to perełka twórcza. Ale dla mnie perełka bez ładu
i składu.
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―Cień wiatru„, Carlos Ruiz Zafon
Warszawa 2013, tłum. Beata Fabjańska-Potapczuk, Carlos
Marrodan Casas
MUZA Sa, tyt. org. La sombra del viento
ISBN: 8373195025
SERIA: Cmentarz Zapomnianych Książek
OPIS:
W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje
zaprowadzony przez ojca, księgarza i antykwariusza, do
niezwykłego miejsca w sercu starej Barcelony, które
wtajemniczonym znane jest jako Cmentarz Zapomnianych
Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma wybrać, kierując się
właściwie jedynie intuicją, książkę swego życia. Spośród setek
tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie powieść ―Cień wiatru‖
niejakiego
Juliana
Caraxa.
Zauroczony
powieścią
i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego
książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż
zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego
życia, która da również początek niezwykłym opowieściom,
wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom
rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej
i renesansowej, secesyjnej i powojennej.
OCENA:
Nieczęsto daję tak wysoką ocenę. Długo też ociągałem się
z przeczytaniem tej książki. Ale gdy już zacząłem… to porwała
mnie i nie wypuściła do samego końca. To trzeba przeczytać,
doskonały kryminał zanurzony w cudownym powojennym świecie
Barcelony oplecionej gęstą siecią kłamstw i intryg. To trzeba znać.
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―Niosący Latarnie„,Rosemary Sutcliff
Warszawa 2013, tłum. Dariusz Kopociński
Wydawnictwo Telbit, tyt. org. The Lantern Bearers
ISBN: 9788362252244
SERIA: Orzeł tom III
OPIS:
Ostatni żołnierze rzymskiej armii wsiadają na okręty i opuszczają
na zawsze Brytanię, wydając ją na pastwę wojny domowej
i saskich najeźdźców. Lecz jeden z nich, dekurion Akwila,
dezerteruje i zostaje w ginącej prowincji. Wraca na rodzinną
farmę, mimo iż jego dom i najbliższych czeka wkrótce
dramatyczny koniec. Wraca – bo po latach walk i znojów jedyne,
co mu pozostało, to pragnienie zemsty…
―Rycerz siedmiu Królestw„, George R.R. Martin
Poznań 2014, tłum. Michał Jakuszewski
Wydawnictwo Zysk i S-ka, tyt. org. A Knight of the Seven
Kingdoms
ISBN: 9788377853238
SERIA: Pieśń Lodu i Ognia
OPIS:
Rycerskie turnieje, zhańbione damy, dworskie intrygi – to
codzienne życie młodzieńca imieniem Dunk, który po śmierci
swego rycerza wyrusza na turniej w poszukiwaniu sławy oraz
honoru, nie wiedząc, że świat nie jest gotowy na przyjęcie kogoś,
kto dotrzymuje przysiąg. W kolejnych częściach Dunk oraz jego
kumpel Jajo (późniejszy Aegon V Targaryen, książę Westeros, król
i obrońca królestwa)wmieszają się w konflikt ser Eustace‘a
Osgreya ze Standfast z lady Webber z Zimnej Fosy, a także
przybędą na ślub lorda Ambrose‘a Butterwella z Białych Murów,
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gdzie Dunk
nieświadomy
wydarzeń…

stanie do turnieju jako
prawdziwego charakteru

Tajemniczy Rycerz,
rozgrywających się

OCENA:
Trzy opowiadania ze świata wspaniałej serii Pieśń Lodu i Ognia.
To, co odróżnia je od głównego nurtu sagi to to, że dzieją się
kilkadziesiąt lat wcześniej w epoce świetności rody Targaryenów.
Opowiadają historie dwóch wielkich osobowości świata
stworzonego przez Martina. Po raz kolejny pisarz stworzył
ciekawe historie okraszone rubasznym językiem i humorem, pełne
wartkiej akcji, a to wszytko opisane doskonałym językiem.
“Rezydent Wieży. Księga 2„, Andrzej Tuchorski
Warszawa 2011,
Prószyński i S – ka, I wyd.
ISBN: 978-83-7648-956-8
OPIS:
Tylko najpotężniejsi magowie mogą liczyć na ten zaszczytny tytuł.
Każdy z nich jest niesamowity, lecz Klavres z wieży Irrum jest
wyjątkowy. Kiedy do drzwi puka przygoda, nie potrafi się
powstrzymać i zawsze je otwiera. Gra o najwyższe stawki
i świetnie się bawi.
OCENA:
Druga część opowiadań Tuchorskiego, zwycięzcy konkursu ―Nowej
Fantastyki‖, jest dużo słabsza niż księga poprzednia. Autor ciąży
ku dłuższym formom, całkowicie niemal nie mając pomysłu, ani
na swoich bohaterów, ani na świat, ani nawet na jakąkolwiek
ciekawą intrygę. Pięć opowiadań zawartych w II księdze
―Rezydenta Wieży‖ to po prostu słabe historie, bez polotu,
historii, czy właściwie czegokolwiek. Szkoda, bo po pierwszej
części można było spodziewać się czegoś lepszego. Jednak autor
nie przeskoczył tej poprzeczki i napisał parę nudnych historyjek,
które o dziwo zostały wydane.
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“Blask Fantastyczny„, Terry Pratchett
Warszawa 2013, Świat Dysku
Prószyński i S – ka
ISBN: 9788376481401
OPIS:
Tylko jedna osoba może ocalić Świat Dysku, który sunie ku
nieuniknionej z pozoru kolizji ze złowróżbną czerwoną gwiazdą.
Na nieszczęście, osobą tą jest mało uzdolniony i tchórzliwy mag
o imieniu Ricewind, którego po raz ostatni widziano, jak spadł
poza krawędź świata…Rincewind zostaje magicznie ściągnięty
z Kosmosu, by stać się obiektem polowania wszystkich ośmiu
Obrządków Magicznych, próbujących odzyskać ukryte w jego
umyśle Zaklęcie. W towarzystwie Dwukwiata z Bagażem i Cohena
– największego i najsłynniejszego z bohaterów Dysku (choć
ostatnio trochę bez formy) – po licznych przygodach powraca do
Ankh Morpork, by uczestniczyć w jednym z kluczowych wydarzeń
historii i kosmologii równocześnie.
OCENA:
Druga chronologicznie powieść z legendarnego cyklu ―Świat
Dysku―. Powieść aż iskrzy humorem i groteską. Autor operując
utartymi schematami, roztacza przed nami zabawną, wręcz
komediową opowieść o grupce archetypicznych bohaterów,
których znamy niemal z każdej powieści fantasy. Jednak to tylko
przykrywka, mag jest nieudacznikiem, bohater to staruch itd. To
niesamowicie zabawna historia, pełna nawiązań do popkultury
i kanonu fantasy. No i ta ŚMIERĆ. Każdemu, kto chce się dobrze
bawić, pośmiać, ale i przeżyć zapierające dech w piersiach
przygody, polecam tę książkę.

“Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze
i bohaterstwie w kolonialnej Afryce„, Adam Hochschild
Warszawa 2012, tłum. Piotr Tarczyński
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Świat Książki, cykl: Sfery, I wyd.: 1998
tyt. org. King Leopold‘s Ghost: A Story of Greed, Terror and
Heroism in Colonial Africa
ISBN: 978-83-7799-498-6
OPIS:
Prawdziwa historia, która stała się kanwą „Jądra ciemności‖
Josepha Conrada. Wstrząsająca relacja z piekła, w którym zginęło
blisko osiem milionów ludzi. Opowieść o ludobójstwie, jakiego
w swej kolonii w Kongu dopuścił się król Belgów Leopold II,
człowiek, którego niespecjalnie obchodziła jego ojczyzna.
Poszukiwał kolonii, w obawie, że inne europejskie potęgi zgarną
wszystko dla siebie. Znalazł Kongo i zaprowadził tam rządy
niewyobrażalnego terroru. Niezwykły reportaż historyczny
o ludzkiej chciwości i okrucieństwie i o tym jak jeden człowiek –
Edmund Dene Morel – postanowił przeciwstawić się złu,
wszczynając ogólnoświatową kampanię przeciwko zbrodniczej
działalności despoty.
“Opowiadania z Doliny Muminków„, Tove Jansson
2005, tłum.IrenaSzuch-Wyszomirska
Wydawnictwo Nasza Księgarnia,
OPIS:
Seria ciesząca się w wielu krajach nieustającą popularnością.
Świat Muminków to dolina, w której różne tajemnicze postacie –
Paszczaki, Ryjek, Włóczykij, Mała Mi – wiodą życie dziwnie
podobne
do
zwykłego,
a
jednak
wypełnione
baśnią.
Najważniejszym miejscem jest dom Mamusi i Tatusia Muminka:
tu każdy może liczyć na pomoc i przyjaźń.
OCENA:
Jansson, pisząca po szwedzku finka, to także ilustratorka nie
tylko swoich książek, ale także Hobbita czy Alicji w krainie
czarów. Prezentowana książka, to krótki zbiór opowiadań ze
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świata tajemniczych, ale zaskakujących humanizmem trolli, ich
przyjaciół i innych dziwnych stworzeń na czele z elektryzującymi
Hatifantami. Książka, podobnie jak inne z Universum
Muminków, przeznaczona jest dla trochę starszych czytelników.
Pełna mrocznej atmosfery jest doskonałym przykładem
umiejętnego tworzenia świata, gdzie nic nie jest takie, na jakie
wygląda.
Muminki
to
historia
literatury
dziecięcej
i warto się z nią zapoznać.
“Nieśmiertelność. Wieża„, Wolfgang Hohlbein
Warszawa 2012, tłum.Anna Makowiecka – Siudut
Telbit, I wyd. 2011
tyt. org. Infinity. Der Turm
ISBN: 978-83-63551-03-2
OPIS:
Wieża to ostatni bastion umierającego świata. Nikt już nie wie, kto
ją zbudował i jaki los czeka jej mieszkańców.W cieniu wieży
powstają miasta, wielkie jak kontynenty. Jest wszechwiedząca,
potężna i groźna. Nawet Arion, władczyni wszystkich ludzi
i osobliwych stworzeń, nie zna tajemnicy wieży. Na kilka dni przed
koronacją księżniczki Infinity, z zewnątrz pojawia się zagrożenie.
Potęga wieży i wszyscy ci, którzy znaleźli w niej schronienie, są
w wielkim niebezpieczeństwie. Craiden, przywódca ludu żyjącego
w cieniu wieży w barbarzyńskim świecie, chce obalić panowanie
Arion. W zagadkowy sposób wchodzi w posiadanie broni, która
może pogrzebać wszystkie istnienia.
OCENA:
Tytan niemieckiej fantastyki Wolfgang Holhbein, autor przeszło
160 pozycji, wydanych w ponad 37 milionach egzemplarzy, jak
sam mówi napisał w końcu książkę, którą zawsze chciał napisać.
Jak legendzie wyszło? Średnio, od początku, wrzuceni jesteśmy
w środek wielkiego konfliktu między mieszkańcami tajemniczej
wieży, a ludem mieszkającym w mieście wielkości kontynentu
u jej podnóża. Powieść trudna, z pędzącą szalenie akcją,
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niesamowitymi pomysłami i ciekawą intryga. Nieskrępowana
niczym fantazja legendy fantasy dała popis inwencji i pomysłu.
Jednak nie dla wszystkich jest ta książka, kto przebrnie pierwsze
sto stron, znajdzie w niej dużo zabawy, a kto nie, niech żałuje.
„Mistrz i Małgorzata„ Michaił Bułhakow
Warszawa 2013, tłum. Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski
Wydawnictwo Bellona,
Tyt. org. Mastier i Margarita, I wyd. org.: 1966
ISBN: 9788311126961
OPIS:
Znakomita wielowątkowa powieść rosyjskiego pisarza Michaiła
Bułhakowa,która weszła na stałe do kanonu literatury światowej,
a autorowi przyniosła międzynarodową sławę. Akcja utwory
przenosi się z Moskwy czasu Stalina do Palestyny za Jezusa
i Poncjusza Piłata. W publikacji realia obyczajowe Rosji lat
trzydziestych mieszają się z jej groteskowym obrazem. Jest to
fascynujący i ponadczasowy obraz dobra i zła. Książka ta
uzależnia – wraca się do niej nieustannie i ciągle znajduje nowe
treści!
OCENA:
Powieść oceniana, jako największy klasyk XX wieku.
Bułhakow przedstawia nam groteskową historię, wręcz z piekła
rodem, pełną niesamowitych zdarzeń i bohaterów, na czele
z samym szatanem!!! Historia prowadzona jest perfekcyjnie, akcja
pędzi na złamanie karku. Dobroduszność tytułowej Małgorzaty
zestawiona została bezbłędnie z ironicznymi postaciami Wolanda
i jego świty. Nie można również zapominać o całej plejadzie
niemniej barwnych postaci drugiego planu, których perypetie
w czasie lektury nieraz przyprawiają czytelnika o śmiech lub
westchnienie grozy. Historia stworzona przez Michaiła zaskakuje,
zmusza do zastanowienia, a każdy, dosłownie każdy, który ją
przeczyta znajduje w niej inne treści. Gorąco polecam!!!
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―Poszukiwacz„ Jack McDevitt
Stawiguda 2009, tłum. Jolanta Pres
Agencja Solaris,
Tyt. org. Seeker, I wyd. org.: 2005
ISBN: 978-83-89951-91-5
OPIS:
„Poszukiwacz‖ to trzeci tom luźno ze sobą powiązanych opowieści
o Aleksie Benedikcie, galaktycznym handlarzu antykami
i detektywie z konieczności. Na rynku antyków pojawia się
tajemniczy kubek, który prawdopodobnie pochodzi ze statku
międzygwiezdnego sprzed dziewięciu tysięcy lat. Tropy prowadzą
do Margaret i Adama Wescottów, którzy zginęli w lawinie, zanim
zdążyli poinformować o pewnym obiecującym odkryciu, mogącym
wiązać się z Margolianami, niezadowolonymi z ziemskiego
systemu politycznego kolonistami, którzy kiedyś opuścili Ziemię
i ślad po nich zaginął. Nikt nie wie, czy dotarli do miejsca
przeznaczenia i założyli kolonię.
Akcja, pełna nagłych zwrotów i dramatycznych wydarzeń, toczy
się w licznych miejscach znanego już czytelnikom uniwersum: od
półświatka Andiquaru, przez stację kosmiczną w pobliżu czarnej
dziury, po Ziemię, kolebkę całej ludzkości, i planety zamieszkałe
przez Aszijurów, gdzie kryją się kolejne elementy historycznej
układanki, jakie musi odnaleźć i złożyć Alex Benedict.
OCENA:
Uhonorowana w 2006 roku Nagrodą Nebula, kolejna część
niesamowitych przygód antykwariusza i poszukiwacza skarbów
oraz jego pięknej asystentki. Podobnie jak wszystkie pozostałe
części, tej luźno powiązanej między sobą opowieści, tak i ta
obfituje w pościgi, wybuchy, eksploracje nowych planet i ciekawe
zagadki. McDevit wykorzystując popularną konwencje opowieści
detektywistycznej zestawił ją z jeszcze popularniejszą sci – fi.
Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bowiem styl autora
doskonale pasuje do stworzonej historii i świata, który swoją
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drogę, sam w sobie, jest dość ciekawy. Autor przemyca także kilka
zaskakujących prawd, które sprawiają dużo frajdy podczas
lektury. Nie jest to oczywiście książka pokroju Diuny czy
Hyperiona, ale powieść sprawiająca dużo frajdy i zabawy.
―Srebrna Gałąź„ Rosemary Sutcliff
tłum. Dariusz Kopociński, ilus. Charles Keeping
TELBIT Wydawnictwo, rok wyd. 2011
Tyt. org. The Silver Branch, I wyd. org.: 1957
ISBN: 78-83-62252-22-0
Opis:
II tom bestsellerowej serii ORZEŁ, której każda część jest
niezależną powieścią. Rzymską Brytanią wstrząsają zamieszki
i krwawe walki. Dwaj młodzi Rzymianie, Justyn i Flawiusz,
trafiają na trop spisku, którego celem jest obalenie cesarza
Karauzjusza. Wplątani w wir epokowych wydarzeń, w obawie
o swoje życie i losy prowincji, gromadzą wokół siebie drużynę
społecznych wyrzutków, którą prowadzą do boju o honor Rzymu.
Tylko czy zdołają stawić czoła bezlitosnym barbarzyńcom?

OCENA:
Typowa powieść dla młodzieży osadzona w czasach Imperium
Rzymskiego na Wyspach Brytyjskich. Ogólnie ta dość krótka
powieść, to sprawnie skonstruowana i napisana historia dwójki
przyjaciół (znany motyw u Sutcliffe), którzy walczą przeciwko
wrogowi. Ale to już było… chciałoby się zaśpiewać. Dla młodego
czytelnika, dla którego kierowana jest ta książka, może ona
stanowić świetną zabawę i co najważniejsze okraszoną ciekawym
planem, bo przecież świetnie oddanymi realiami starożytnej
Brytanii i Imperium Rzymskiego, a uważny czytelnik wyniesie
z niej więcej niż z przeciętnej lekcji historii.
―Nowy Świat„ Michael A. Stackpole
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tłum. Jan Pyka,
Dom Wydawniczy Rebis, rok wyd. 2008
Tyt. org. New world, Epoka wielkich odkryć tom 3
ISBN: 9788375101539
Opis:
Czas ucieka. Nalenyr jest oblężony. Wkrótce królestwo zostanie
spustoszone przez wyniszczającą wojnę, a wnukowie Królewskiego
Kartografa znajdują się w samym centrum śmiertelnych zmagań.
Keles Anturasi, umykając przed zabójcami, poszuka drogi do
kontroli nad nadprzyrodzonymi siłami.. Jego brat, Jorim, stanie
do walki z niszczycielskim i okrutnym bogiem, a ich siostra,
Nirati, podejmie podstępną krucjatę z umarłym bohaterem, aby
ogarnąć wojną samo piekło! Ostateczna bitwa zgromadzi po jednej
stronie wszystkich na nowo obudzonych obrońców antycznej
przeszłości. Ale czy ta mała grupa mistrzów, mistyków i magów
jest w stanie przeciwstawić się złu, które grozi wyrzuceniem
realnego świata w niekończący się
mrok koszmarów
i zapomnienia?
―Życie Pi„ Yann Martel
tłum. Magdalena Słysz,
Wydawnictwo Albatros, rok wyd. 2013
Tyt. org. Life of Pi, wyd. IV
ISBN: 9788376599281
Opis:
Ranna zebra, orangutan, hiena cętkowana, szczur i tygrys
bengalski… Taka menażeria to nie najlepsze towarzystwo
w dryfującej po oceanie szalupie. Niestety szesnastoletni Pi Patel
po zatonięciu japońskiego frachtowca, na pokładzie którego wraz
z rodziną i zwierzętami z prowadzonego przez ojca zoo płynie
z Indii do nowej ojczyzny, Kanady, nie ma żadnego wpływu na
dobór towarzyszy niedoli. Grupa rozbitków, wśród których – poza
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orangutanem – Pi Patel jest jedynym dwunożnym stworzeniem,
szybko
się
kurczy,
aż
pozostaje
tylko
on
i tygrys. Odyseja przez Pacyfik staje się walką o życie –
z żywiołem, głodem i, przede wszystkim, z olbrzymim kotem,
z którym w bezpośredniej konfrontacji chłopiec nie miałby
żadnych szans. By utrzymać zwierzę z dala od siebie, musi na
niewielkiej powierzchni szalupy oznaczyć swoje terytorium i stać
się osobnikiem alfa.
OCENA:
Do przeczytania książki, zachęcił mnie olśniewający wizualnie film
Anga Lee. To znakomita, mądra, pełna życiowej prawdy
i wciągająca powieść. Polecam przeczytać wszystkim, a
szczególnie osobom, które wierzą, że opowieść musi trwać mimo
wszystko. Historia Pi Patela obfituje w humor, niesamowite
zdarzenia
i tragizm, który towarzyszy mu prawie przez całą książkę.
Ciekawy jestem, którą jego historię, wy wybralibyście. Tą
prawdziwą czy tą magiczną.
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Masada nigdy wiecej nie zostanie

HISTORIA

zdobyta

Masada, legendarne miejsce będące dla Żydów tym, czym
Termopile są dla europejskiej cywilizacji. To tu rozegrał się wielki
dramat prawie tysiąca ostatnich obrońców niepodległego państwa
Izraela, którzy popełnili zbiorowe samobójstwo w obliczu potęgi
Imperium Romanum.
Twierdza na pustyni.
Masada to starożytna skalna twierdza zbudowana na
płaskowyżu wznoszącym się na pustyni Judejskiej u zachodniego
brzegu Morza Martwego. Otoczona pustynią, szybko stała się
ważnym ośrodkiem obronnym. Pierwsze zabudowania wzniesiono
już w czasach Hasmonejczyków (Machabeuszy), po czym twierdzę
rozbudował Herod. Król Judei wykorzystując, naturalne zalety
płaskowyżu, wznoszącego się w pewnych miejscach na 410
metrów nad poziomem morza, rozbudował system obronny z 25
wieżami strażniczymi. U stóp płaskowyżu zbudowano mur, a na
górę prowadziły jedynie trzy ścieżki. Szczyt tworzy płaski
romboidalny wierzchołek. Wzniesiono na nim imponujące
konstrukcje, m.in. kompleks dwóch pałaców Heroda, magazyny,
łaźnie, synagogę czy koszary. Wewnątrz góry wydrążono system
mieszkalnych kazamatów oraz niezwykle skomplikowany
kompleks cystern gromadzących wodę deszczową. W cytadeli
znajdowały
się
również
ogrody.
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Powstanie przeciwko największemu Imperium świata.
Opis zdarzeń, jakie nastąpiły podczas żydowskiego
powstania lat 66-73 n.e. zawdzięczamy, uważanemu przez wielu
starozakonników za zdrajcę – Józefowi Flawiuszowi. Ten żydowski
historyk, który sam brał udział w wystąpieniu, ukorzył się przed
cesarzem Wespazjanem i spisał Dawne dzieje Izraela. Według jego
słów społeczeństwo żydowskie podzielone było na cztery
ugrupowania polityczne, z których najbardziej niezadowoleni
z rzymskiego panowania byli Zeloci (ich hebrajska nazwa kanna,
oznacza
gorliwy)
wspierani
przez
sektę
syka
riuszy
nożowników,
uznawanych
za
pierwszą
organizacje
terrorystyczną w historii. Powstanie, które zapoczątkowało zajęcie
i wybicie rzymskiego garnizonu w Masadzie oraz bunt w Cezarei,
miało doprowadzić niemal do wyginięcia ludności żydowskiej.
Wojna obfitowała w niezwykle okrutne akty terroru. Sykariusze
mordowali skrytobójczo nie tylko swoich wrogów, ale także tych
Żydów, których uznali za nie dość oddanych sprawie walki
o wolność. Po początkowych sukcesach i pokonaniu armii legata
Syrii – wojska Rzymskie straciły kilka tysięcy żołnierzy oraz
złotego orła legionu, cesarz Neron mianował na naczelnego wodza
Tytusa Flawiusza Wespazjana. Ten dzięki błyskotliwemu
dowodzeniu systematycznie rozbijał w krwawych bitwach oddziały
powstańcze. Żydzi bronili się do końca, czego przykładem niech
będzie oblężenie twierdzy Gamala, kiedy to w obliczu przerwania
obrony 5000 mieszkańców miasta rzuciło się w przepaść, by nie
wpaść w ręce Rzymskie. W końcu legiony Wespazjana w 68 roku
podeszły pod mury Jerozolimy i rozpoczęły oblężenie.
W międzyczasie zmarł cesarz Neron, a cieszący się ogromną
popularnością wśród swoich żołnierzy Wespazjan został obwołany
cesarzem. Oddał on w takim razie dowództwo nad wojną swemu
synowi Tytusowi Flawiuszowi, a sam rozpoczął działania
w związku z tak zwanym rokiem czterech cesarzy. Po kilkuletniej
przerwie Rzymianie kontynuowali oblężenie Jerozolimy, która po
5 miesięcznych walkach została zdobyta, Świątynia Jerozolimska
spalona, a jej mieszkańcy wymordowani. Ocaleni Zeloci uciekli do
kilku twierdz w głębi Judei, z których jedną była Masada.
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Do ostatniej krwi.
Przywódcą zelotów był Elzeazar Ben Jair, który miał pod
swoją komendą 960 ludzi, w tym kobiety i dzieci. Zostali oni
oblężeni przez oddziały X legionu pod dowództwem Flawiusza
Silvy, który otoczył twierdzę umocnieniami, chcąc doprowadzić
obrońców do śmierci głodowej. W czasie dwu i pół letniego
oblężenia oddziały rzymskie przy pomocy jeńców żydowskich
usypały gigantyczny wał ziemny, na którym umieścili prawie 28
metrową wieżę oblężniczą. Rzymianom udało się skruszyć część
murów, jednak wyłom został szybko zabarykadowany. Pożar, jaki
wzniecono w przeddzień zdobycia miasta spalił barykadę.
W obliczu pewnego szturmu na twierdzę, żydowski przywódca
zdecydował się na ostateczność. Ben Jair namówił swoich ludzi do
grupowego samobójstwa. Zdecydowano, że mężczyźni zabiją żony
i dzieci. Dziesięciu z nich zabije pozostałych przy życiu, a jeden
zabije ostatnich dziewięciu, po czym popełni samobójstwo.
Następnego dnia oddziały rzymskie weszły do twierdzy. Ich oczom
okazał się straszny widok. Obrońcy twierdzy nie żyli. Dwie kobiety
i pięcioro dzieci, które skryły się w jaskiniach pod twierdzą
i przeżyły, opowiedziały historię ostatnich chwil żydowskich
powstańców Józefowi Flawiuszowi, który spisał ich dzieje. Po
upadku powstania, w twierdzy stacjonował garnizon wojsk
rzymskich, by w czasach bizantyjskich wśród ruin tego miejsca
został wzniesiony klasztor. Dziś Masada jest jedną z atrakcji
turystycznych Izraela i miejscem symbolicznym, samo słowo
Mecada po hebrajsku oznacza forteca. To tu izraelscy żołnierze
składają uroczystą przysięgę, po wyczerpującym wdrapaniu się po
niezwykle pochyłej drodze, na szczyt zwanej Ścieżką Wężową,
deklamują słowa: Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta.
Bibliografia:
Fritz V., Archeologia biblijna, Warszawa 2005.
Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia Starożytna, Warszawa 2010.
Jurga R. M., Machiny wojenne, Kraków-Warszawa 1995.
Dzieje Powszechne Ilustrowane, pod kierunkiem Ludwika Kubali, tom IV, Wiedeń.
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Klientelizm w czasach królów Rodaków
Klientelizm staropolski przejawiał się często na bardzo różne
sposoby. Od karmienia frazesami i gotówką szlachty szaraczkowej
zgromadzonej na sejmiku, po kreację nowego rodu magnackiego
przez starsze rody bądź dwór. Zjawisko klientelizmu wynikało
w dużej mierze ze słabości Rzeczypospolitej, która często nie
dawała szans na rozwój i karierę bardziej kreatywnych i
ambitnych jednostek.
Awans społeczny uzależniony był przez wsparcie wyżej
postawionych bądź bardziej majętnych jej przedstawicieli, dzięki
czemu zjawisko klientelizmu kwitło i drążyło niczym woda w skale
kręgosłup Rzeczypospolitej. Dwór królewski prawie wcale nie
pełnił analogicznej roli do dworu hiszpańskich Habsburgów czy
Wersalu Ludwika XIV. Jego rolę na niwie lokalnej zaczął
przejmować dwór magnacki. Wobec coraz częstszego braku
możliwości kształcenia synów za granicami krajów, szlachta
wysyłała ich na dwory magnackie.
Etap magnackiej szkoły, stał się wręcz obowiązkowym
etapem wychowania szlachcica na prawego obywatela. Magnateria
w ten sposób tworzyła z szlacheckich sług:
– własnych dworzan
– oficerów wojsk prywatnych
– urzędników
– dzierżawców,
a więc klientów, wykonawców swojej woli i polityki. Taki układ
korzystny był dla obu stron – magnateria wykorzystywała
zdolności polityczne, wojskowe, gospodarcze i finansowe szlachty,
a nierzadko i kierowała nią we własnych zakulisowych grach
politycznych, nie biorąc na siebie bezpośrednio winy zerwania
sejmu, sejmiku czy innych niepokojących wydarzeń. Szlachecka
klientela reprezentowała, więc interesy swego patrona w zamian
za możliwość kariery, awansu społecznego, atrakcyjnych
dzierżaw, a przede wszystkim za ochronę. Ta symbioza
doprowadziła do sytuacji, w której Rzeczypospolita stała się
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krajem rywalizacji lokalnych dworów magnackich, między którymi
znajdował się związany w swoich możliwościach monarcha.
Konkurencja ta miała nader często charakter destrukcyjny –
żaden obóz czy stronnictwo nie było w stanie przeforsować swoich
projektów reform i zneutralizować przeciwników politycznych,
gdyż opozycja zawsze miała do dyspozycji prawo liberum veto.
Wskutek zniszczeń wojennych po wojnach połowy XVII
wieku wiele starych więzi klientelistycznych upadło, przy czym
zaczęły pojawiać się nowe konfiguracje klientów i patronów,
oparte w większym niż do tej pory stopniu na pieniądzach.
Największymi patronami byli królowie: Michał Korybut
Wiśniowiecki i Jan III Sobieski.
Spośród osób oddanych królowi Korybutowi warto
przytoczyć
postać
Stanisława
Wyżyckiego,
początkowo
podczaszego nowogrodzkiego, chorążego kijowskiego, aktywnego
rotmistrza i pułkownika, właściciela dóbr Murzwinobrodu
i Taborowców, zmarłego w 1680 roku. Był on również klientem
kasztelana krakowskiego i starosty Dolińskiego, Stanisława
Koniecpolskiego, syna Aleksandra, wojewody sandomierskiego.
Wyżycki był więc przykładem klienta, który nie ograniczał się do
służby jednemu tylko patronowi. W 1652 roku zasłynął tym, że
dostarczył na sejm skradzioneprzez siebie, tajne listy Hieronima
Radziejowskiego do Bohdana Chmielnickiego, w których
proponował on wspólny sojusz Kozaków i Szwedów przeciwko
Rzeczypospolitej. Był to ostateczny dowód na zdradę
Radziejowskiego. Za czasów panowania Wiśniowieckiego działał
on w wojsku na przekór Sobieskiemu, np. przybył na sejm 1672
roku z nielegalną delegacją wojskową, którą król jednak, na
przekór hetmanowi Sobieskiemu, uznał za oficjalną. Wtedy także
król wypłacił część żołdu jego podkomendnym, z pominięciem
innych żołnierzy Sobieskiego. Innym aspektem posługiwania się
Wyżyckim przez Wiśniowieckiego przeciwko Sobieskiemu było
skierowanie go, w obliczu nawały tureckiej, z wyznaczonych przez
hetmana wielkiego pozycji na Wołyniu, na wskazane przez króla
starostwo Samborskie.
Michał Korybut Wiśniowiecki odwdzięczał się szczególnie
tym, którzy stanowczo poparli go w czasie elekcji, a później stanęli
po jego stronie w walce z malkontentami. Dla przykładu podajmy,
jak niektórzy stronnicy królewscy zostali wynagrodzeni. Szczęsny
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Kazimierz Potocki, marszałek sejmu elekcyjnego Wiśniowieckiego,
uzyskał od niego urząd wojewody sieradzkiego. Michał Kazimierz
Pac, jeden z głównych stronników króla na Litwie, otrzymał
w 1669 roku województwo wileńskie. Mikołaj Stefan Pac zaś
uzyskał kasztelanię wileńską w 1670 roku oraz biskupstwo
wileńskie w 1671 roku. Stefan Stanisław Czarniecki, bratanek
hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego w 1671 roku
został pisarzem polnym koronnym.
Spośród zaufanych zaś Jana III Sobieskiego na szczególna
uwagę zasługuje kilka osób, które dzięki współpracy z królem
i jego patronatowi zyskali wysokie miejsce w hierarchii
urzędniczej, a nawet przedostali się w szeregi magnaterii.
Jednocześnie ciągle służąc Sobieskiemu swoją pracą, czasem
i umiejętnościami w jego prywatnych dobrach.
Marek Matczyński, herbu Jastrzębiec (1631-1697) –
pochodził ze szlachty średniej, ostoi stronnictwa pro dworskiego.
Był bliskim przyjacielem i powiernikiem króla, od którego
otrzymał urząd koniuszego koronnego w 1676 roku, później został
podskarbim koronnym w 1689 oraz wojewodą ruskim w 1693
roku. Wcześniej, już w 1661 roku był miecznikiem podolskim oraz
wojewodą ruskim w 1693 roku. Posiadał dobra w województwie
ruskim, bełskim, krakowskim oraz na Podolu i Mazowszu. Był
starostą
bełskim,
hrubieszowskim,
generalnym
ruskim,
grójeckim, grabowieckim i bracławskim. Uratował on życie
królowi
w
czasie
pierwszej
bitwy
pod
Parkanami,
7 października 1683 roku. Na służbie u Sobieskiego zajmował się
głównie
przekazywaniem
rozkazów
do
zarządzających
konkretnymi dobrami (np. gdy powoływał się na wolę Jana III,
wydając pewne sumy pieniężne mieszczanom z Oleska) oraz oceną
popytu na zboże. W 1669 roku zajmował się już wydatkami
w dobrach żółkiewskich. W 1677 roku nabył dobra wilanowskie,
które później przekazał królowi (był to częsty zabieg celowy,
monarcha w Rzeczypospolitej, bowiem nie mógł nabywać dóbr
ziemskich). Często zajmował się sprawami miasta i dóbr
żółkiewskich np. rozkazując podstarościemu wypłatę pieniędzy na
różne cele, kontrolował także jego dochody i wydatki, wspomagał
z urzędu rzemieślników, klasztory i kościoły. W 1683 roku
zajmował się dystrybucją soli, a w 1648 zabezpieczał pobyt króla
we Lwowie, pośredniczył także w rozmowach między Sobieskim
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a mieszczanami lwowskimi. Mimo lojalności wobec króla, nie
udało mu się osiągnąć urzędu hetmana polnego koronnego.
Kontrolował także finanse w dobrach jaworowskich oraz
starostwie stryjskim. W testamencie bezdzietny Matczyński
zapisał
większość
swego
majątku
synom
Sobieskiego
Aleksandrowi i Konstantemu. Po śmierci króla nie poparł starań
jego najstarszego syna Jakuba o tron Rzeczypospolitej.
Stanisław Antoni Szczuka, herbu Grabie (1654-1710) –
wywodzący się ze średniozamożnej szlachty, odgrywał bardzo
dużą rolę na dworze Sobieskiego, co wyrażało się także w jego
wpływie na obsadę urzędów. Został sekretarzem królewskim,
w 1668 roku referendarzem koronnym oraz w 1684 regentem
kancelarii wielkiej koronnej i starostą Staszewskim. Dzierżył także
starostwa wąwolnickie, wilkijskie lubelskie i wareckie, Był znawcą
prawa koronnego i cenionym mówcą. W dobrach Jana
Sobieskiego zajmował się między innymi pensjami i ordynariami
dla zarządców i czeladzi klucza Markuszewskiego oraz
rozdawnictwem zboża w ramach zapomóg. Jego podpis widnieje
pod
kwitem
złożenia
22
tysięcy
złotych
w
skarbie
pielaszkowickim. Był nieoficjalnym głównym rzecznikiem planów
dynastycznych króla oraz stronnictwa dworskiego, mimo to nie
otrzymał województwa malborskiego oraz starostwa Dębowskiego,
na które usilnie liczył. Po śmierci Sobieskiego utrzymały się jego
kontakty z rodziną króla Jana. Był plenipotentem królewicza
Jakuba w sprawie podziału dóbr Sobieskiego, a później
dożywotnim administratorem dóbr mu przydzielonych, chociaż
np.
w 1696 roku miał na sejmie konwokacyjnym w swych mowach
sprzeciwiać się królowej Marii Kazimierze oraz domowi
królewskiemu.
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Atanazy Miączyński h. Suchekomnaty (1639-1723), był
pochodzącym z Mazowsza Płockiego, kolejnym w otoczeniu króla,
człowiekiem zaczynającym swą karierę, jako przedstawiciel
szlachty średniej. Uważano go za jednego z najbardziej
uzdolnionych oficerów swoich czasów. Związany był z Sobieskim
jeszcze przed jego obiorem na tron Rzeczypospolitej. Posiadał
dobra w województwie krakowskim i wołyńskim. W 1682 roku
został starostą łuckim, w 1684 roku łowczym koronnym,
a w 1688 podskarbim nadwornym. Był także starostą krzepickim.
Z Sobieskim połączyła go służba wojskowa. Brał udział
w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku jako rotmistrz chorągwi
tatarskiej, później walczył z Tatarami oraz brał udział w
wyprawie wiedeńskiej. Już w 1671 roku zajmował się kwestiami
finansowymi w dobrach Sobieskiego. W tym roku rozpatrywał
sprawę skarg chłopskich z dóbr pielaszkowickich, kierowanych
przeciwko
samowolnie
podwyższającemu
pańszczyznę
podstarościemu. W tym też roku był już dworzaninem
i pułkownikiem na służbie przyszłego króla Jana. Widzimy go
kolejno na służbie u Sobieskiego w latach: 1671 (rozliczał Michała
Bieniuszewicza, dzierżawiącego folwark zboiski w kluczu
żółkiewskim), 1684 (sporządził wykaz niewpłacanych do skarbu
przez dzierżawców klucza pielaszkowickiego zaległości oraz był
członkiem komisji sprawdzającej rachunki z dóbr wilanowskich
i gdy koordynował kupno dla Sobieskiego dóbr czemiernik,
Trawnik i Pełczyn), 1687 (kontrolował gospodarkę w dobrach
złoczowskich). Jego podpisy widniały pod np. przywilejem
Sobieskiego nadającym prawo magdeburskie Zborowowi, pod
regestrem bydła w Czemiernikach, nadal także zajmował się
dochodami i wydatkami z dóbr króla Jana, suplikami od jego
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poddanych oraz na jego rozkaz zajmował się wypłatą zaległości
żołnierzom czy rzemieślnikom. Czasami sam podejmował
o tym decyzję, komu jakie dobro oddać w dzierżawę, a czasami
przygotowywał wąskie grono ostatecznych kandydatów. W czasie
bezkrólewia po Janie III z początku nieaktywny, później podpisał
elekcję Augusta II Wettyna.
Stanisław Zygmunt Druszkiewicz h. Boża Wola (1621-1697)
zajmował się rzemiosłem wojennym, jeszcze za panowania Jana
Kazimierza pełnił urzędy podstolego, a później stolnika
parnawskiego (od 1660r.), jednak jego kariera rozwinęła się
znacząco dopiero za czasów jego współpracy z Sobieskim. Po
objęciu tronu przez Jana III występuje on już w 1685 roku, jako
kasztelan chełmski. Po 1686 roku mógł pełnić ważne funkcje
w zarządzie dóbr króla. W 1689 roku wydał instrukcję dla
Wojciecha Rakszyskiego, pisarza dóbr pielaszkowickich. W 1691
roku udał się wraz z wojskiem do Mołdawii, by w następnym roku
dowodzić 200 dragonami przysłanymi ordynacji zamojskiej.
Patronat Sobieskiego
wojskowymi.

rozciągał

się

w

dużej

mierze

nad

Mikołaj Giedziński, administrator kukizowski, był zapewne
tożsamym z występującym pod tym nazwiskiem w 1690 roku
chorążym chorągwi pancernej, łowczym nadwornym koronnym
(1699) oraz cześnikiem lwowskim. Podbierskiego, administratora
starostwa wobolnickiego i połągowskiego, łączyć można zapewne
z Grzegorzem Podbierskim (choć nie można wykluczyć któregoś
z jego synów: Aleksandra lub Kazimierza), posłem na sejm 1661
roku, pisarzem grodzkim orszańskim, kuchmistrzem litewskim,
a także regimentarzem i pułkownikiem wojsk królewskich
i wojewodą smoleńskim. Podpisał on także pacta conventa króla
Jana
w
1676
roku.
Także
awans
społeczny
i majątkowy Francuza Henryka de Beaulieu (Deboli) łączy się
z jego związkami z królem Janem (przybył on do Polski z żoną
króla, najpierw służył jej pierwszemu mężowi, Janowi
Zamoyskiemu, później zaś Sobieskiemu). Od niego też dostał
w 1675 roku starostwo gniewskie, a wcześniej w 1667 roku
administrację ekonomii malborskiej. Był ponadto także starostą
tczewskim.
Z
kolei
Izbranta,
administratora
dzierżawy
nowodworskiej utożsamiać możemy z dość dużą dozą pewności
z pochodzącym z Niemiec Janem Isbrantem, uszlachconym
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w 1673 roku kapitanem artylerii koronnej, którego kariera
rozwijała się głównie za panowania Sobieskiego – został wtedy
pułkownikiem, zarządcą Nowego Dworu (od 1695 roku) oraz
łowczym malborskim. Wiele Sobieskiemu zawdzięczał również
Kazimierz Dłużewski, towarzysz chorągwi husarskiej króla, od
1689 roku podczaszy chemski, a od 1690 dworzanin królewski.
W czasie elekcji 1697 roku opowiedział się on jednak za
Augustem II. Związany z rodem Sobieskich był także Mikołaj
Krogulecki, koniuszy królowej Marii Kazimiery, gubernator oleski
i kałuski, od 1688 roku podstoli mielnicki, później stolnik
żydaczowski. Po śmierci króla pozostał w służbie wdowy po nim,
jako administrator dóbr tarnopolskich.
Z Sobieskimi związane były także całe rodziny. Jak choćby
Prusinowskich (np. Łukasz, kasztelan lubaczewski i starosta
czerkaski), Brodziccy (m.in. Jan Kazimierz – ekonom generalny
króla Jana), Orchowscy (Paweł był wychowawcą dzieci kasztelana
krakowskiego Jakuba Sobieskiego w 1633 roku, gdy otrzymał od
niego 8600 złotych polskich; czy Kazimierz Erazm Aleksander,
podstarości jaryczowski i żółkiewski, wojski ziemi lwowskiej
w latach 1689-1701), Wardeńscy (Andrzej stolnik buski, kolejny
opiekun dzieci kasztelana krakowskiego Jakuba; jego wnuk
Andrzej,
zarządca
dóbr
złoczowskich,
pielaszkowickich
i pomorzańskich Jana Sobieskiego, rotmistrz chorągwi lekkiej
w latach 1683-1684; jego syn Stanisław – skarbnik ziemski
buski). Król Jan III roztaczał także patronat nad niewielką liczbą
swych krewnych i powinowatych, wśród których wymienić można:
+ Jana Sobieskiego, od 1687 roku stolnik przemyski, od 1694 r.
strażnik wojskowy, dwa lata później cześnik koronny,
+ Wiktoryna Sobieskiego,
mierzwickiego.

chorążego

halickiego

i

starostę

Król wspomagał też finansowo ubogie panny. 300 złotych
wypłacał co roku nieznanej z imienia Kisiołkównie oraz Kandydzie
Pełczyńskiej, a pannie Podkowieckiej 200 złotych. Zdarzały się
także przypadki utraty przez króla klientów. Jeden z Świderskich
został klientem Sapiehów, namówiony widokami na łatwiejszą
drogę do fortuny oraz szybkim znalezieniem odpowiedniej
kandydatki na żonę. Zdecydowana większość oficjalistów
latyfundialnych, bo aż 95,5% stanowiła drobna szlachta, dla
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której było to główne źródło utrzymania. Najdłużej na służbie
u
króla
Jana
pozostawał
oficjalista
Andrzej
Wolski
(w latach 1670-1695), pisarz dochodowy żółkiewski oraz
burgrabia żółkiewski. Za życia króla otrzymywał on rocznie 170300 złotych polskich salarium oraz 122 złote polskie ordynarii
pieniężnej. Później był oficjalistą u Jakuba Sobieskiego. Podobnie
postąpił między innymi pisarz dochodowy pomorzański Antoni
Cedulski. Do innych którzy zachowali wierność synowi Jana III
należeli: Franciszek Kowalski, Wojciech Urbański i jego ojciec
Jan, Kazimierz Chlebowski starosta litewski oraz Rafał Janicki,
marszałek dworu.
Jak widzimy, skala patronatu obu królów była niejednolita.
Wiśniowiecki posiada mniej klientów, gdyż po powstaniu
Chmielnickiego, wojnie z Rosją i traktacie andruszowskim został
praktycznie pozbawiony dóbr, więc patronował przede wszystkim
tym, którzy popierali go politycznie. Sobieski nawet przed
obraniem go na króla, już posiadał licznych klientów, zarówno
wywodzących się ze szlachty średniej jak i drobnej. Niektórych
z nich ―odziedziczył‖ po swoich przodkach. Niektórzy pozostali na
służbie po jego śmierci, u jego żony Marii Kazimiery i jej synów,
były to jednak w większości osobistości mniej ważne. Z wyżej
postawionych klientów Sobieskiego żaden nie poparł jego planów
dynastycznych, ani ostatecznie nie optował za jego synem
Jakubem. Byli to w dużej mierze ludzie nowi na urzędach i wśród
warstwy magnackiej oraz dosyć zaawansowani wiekowo. Swoją
działalnością
okazywali
królowi
lojalność,
dbali
także
o
powiększenie
środków
materialnych
króla.
Żaden
z wywindowanych przez Sobieskiego magnatów, nie zapewnił
silnej pozycji swym potomkom lub po prostu ich nie miał, jak na
przykład Marek Matczyński.
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Sztuka Górnego Slaska w XIX wieku
W wyniku trzech wojen śląskich (w latach 1740-1763) i na
mocy pokoju w Hubertusburgu w Saksonii większa część Śląska
wraz z ziemią kłodzką stała się własnością Królestwa Prus,
a potem Cesarstwa Niemieckiego. W granicach Korony Czeskiej
pozostała jedynie skrajna południowo-wschodnia część regionu –
Śląsk Austriacki.
Powstałe w połowie XVIII wieku nowe warunki polityczne
sprawiły, że w XIX stuleciu środowiska protestanckie wespół
z pozostałymi ośrodkami artystycznymi Śląska orientowały się
w dwojaki sposób: na północy w kierunku Wrocławia i Berlina
oraz na południu w kierunku Wiednia. Po początkowym okresie
XIX wieku nie uległy zerwaniu silne dotychczas więzi i nawiązania
do wzorców z południowymi sąsiadami i Polską. Dopiero po
upadku Napoleona w budowlach nie ma już śladu baroku
i związków ze wschodnimi oraz południowymi sąsiadami. Od tego
czasu zjawiska artystyczne wykazują niemal wyłącznie filiacje
niemieckie.
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Wraz z przejęciem władzy na Śląsku przez Fryderyka II,
pojawia się nowe zjawisko mecenatu, jego rolę tym razem będzie
pełniło państwo. Mecenat ten w znacznym stopniu różnił się od
tradycyjnego, czyli szlacheckiego, mieszczańskiego i duchownego.
Mecenat państwowy był mecenatem nie monarchy, ani nawet nie
władcy, ale instytucji państwa, jako tworu biurokratyczno –
administracyjnego. Wyróżniał się on wielką dostępnością środków
przeznaczonych na inwestycje, ich rozmachem, ale często nie
śmiałością i innowacyjnością. Do głównych obszarów inwestycji
budowlanych państwa należą przedsięwzięcia fortyfikacyjne. Dla
Śląska zagrożeniem było Cesarstwo Austriackie, dlatego w paśmie
podsudeckim przeprowadzono modernizacje starych i budowę
nowych twierdz ryglujących południową granicę Śląska, takich
jak
twierdze
w
Koźlu
i
Nysie.
Państwo
popierało
i inwestowało także w kolonizację, przemysł i budynki
użyteczności publicznej. Do zasiedlania, szczególnie na obszarach
leśnych od Namysłowa po Górę św. Anny, sprowadzano
ewangelików Niemieckich, a także Czechów, ale zdecydowaną
większość stanowiła ludność miejscowa o charakterze polskim.
Nowi osadnicy przynosili na ziemie Śląska swoje rodzime wzorce
architektoniczne. Podstawą zaś do budowy nowych osiedli stało
się założenie i powstanie od 1747 roku osiedla Pokój (Karlsruhe).
Na sztukę budowlaną w przemyśle zasadniczy wpływ miały
lansowane przez urzędy państwa formy architektoniczne
i urbanistyczne. Budynki użyteczności publicznej były wielkimi
inwestycjami państwowymi, powstającymi w miastach, czego
najlepszym przykładem jest dawny zakład dla ubogich
w Kluczborku. Powstał w 1778 roku według projektu Karola
Gottharda Langhansa. Na osi frontu oraz na osi elewacji bocznej
wychodzącej na ulicę umieszczono pozorną, smukłą arkadę,
obejmującą wejście oraz okna znajdujące się w dwóch wyższych
kondygnacjach. Zwieńczenie stanowi niski trójkątny przyczółek.
Powstają też nowe albo ulegające przebudowie istniejące już
ratusze. W 1766 roku w Byczynie zostaje odbudowany ratusz
przez Jana Marcina Pohlmanna. Jest obecnie najlepiej na
obszarze
Śląska
Opolskiego
zachowanym
przykładem
malowniczego zgrupowania budynku właściwego i przyklejonych
do niego kamieniczek. Pohlmann połączył tu klasycystyczne
podziały elewacji z barokową formą mansardowego dachu, wieżę
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natomiast zwieńczył charakterystycznym obeliskowym hełmem,
który też należy już do nowej epoki. Przykładem dalszej ewolucji
w
kierunku
czystych
form
klasycyzmu
jest
ratusz
w Olesnie, wzniesiony w latach 1820- 1821 według projektu
Gottlieba
Kalbfleischa.
Wbudowany
między
kamienice
w narożniku rynku, ze ślepą kolumnadą w wielkim porządku,
zdobiąc całą frontową fasadę. Nieistniejąca dziś wieżyczka
zakończona została barokowym baniastym hełmem z latarnią.
W latach 1818- 1826 nastąpiła przebudowa opolskiego
ratuszu. W tym czasie podjęto budowę nowego gmachu w miejsce
poprzedniego z zachowaniem jedynie dawnej wieży. W stylu
neorenesansowym na wzór florenckiego pałacu Vecchio. Projekt
przygotowało naczelne berlińskie biuro budowlane, a Schinkel
pochlebnie ocenił koncepcję. W 1863 roku wieżę podwyższono,
dodając neogotycką kondygnację, a cały budynek przebudowano
w latach 1934-1936, przy czym wieża zawaliła się i następnie
została zrekonstruowana według stanu z roku 1863.
Oprócz państwa dalej istniał mecenat prywatny. Magnaci
budowali osiedla o charakterze miejskim, a także wraz ze
zmieniającym się profilem wielkich własności wiejskich,
przekształcających się właściwie w przedsiębiorstwa, co
zaowocowało powstanie organizmów gospodarczych odrębnych od
wsi zamieszkałej przez chłopów. Budownictwo miejskie nie
zaskakuje innowacyjnością, a raczej powiela wcześniejsze wzorce,
często za to pojawiają się nowe koncepcje urbanistyczne,
szczególnie w prywatnych osiedlach typu miejskiego np. Pokój,
czy osiedla robotnicze.
Zmienia
się
również
charakter
architekta,
który
z rzemieślnika, bądź artysty przeistoczył się w zwykłego
urzędnika, objętego rzeszą formalności. Powstał również cały
system instancji budowlanych z nadrzędną dla całego Śląska
naczelną dyrekcją budowlaną we Wrocławiu i stojącą jeszcze
ponad nim dyrekcją w Berlinie. W późniejszym okresie, po
krótkim panowaniu romantyzmu, sztuka nawróci się ku
eklektyzmowi. Stopniowo będzie również słabło środowisko
twórcze na Śląsku, gdzie brak będzie wyróżniających się
indywidualności, a nieliczne wielkie inwestycje powstawać będą
w oparciu o projekty architektów berlińskich, wrocławskich, bądź
kolońskich. W rezultacie jednak w 2 połowie XIX wieku
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architektura eklektyczna, a później secesyjna nie będą odgrywać
wielkiej roli.
Budownictwo Sakralne.
W wyniku rezolucji deputacji Rzeszy z 1803 zniesiono
dotychczasowe urzędy kościelne i rozwiązano instytucje religijne
w Niemczech, a w następnych latach zlikwidowano na Śląsku
zakony katolickie i dokonano sekularyzacji dóbr kościelnych (¼
gruntów prowincji).
Ziemie te rozdano członkom rodu Hohenzollern i zasłużonym
mężom stanu. W ten sposób na tereny Śląska zaczęły napływać
oprócz robotników i chłopów także bogatsze warstwy
społeczeństwa, czyli arystokracja i protestancka warstwa
kierownicza. Pierwsza połowa XIX wieku upłynęła na sporach
pomiędzy zwolennikami oświecenia a ultramontanizmu, kierunku
filozoficznego, postulującego za podporządkowaniem polityki
lokalnych kościołów rzymskokatolickich różnych krajów decyzjom
papieża. Kościół katolicki, popierany przez rezydujących we
Wiedniu Habsburgów, starał się walczyć ze skutkami
sekularyzacji, jednak pierwsza połowa XIX wieku upłynęła pod
znakiem impasu w zakresie wznoszenia budowli sakralnych.
Całkowicie inną politykę prowadziło państwo względem
protestantów. W 1817 roku król Fryderyk Wilhelm III wezwał do
utworzenia
jednej
ewangelicko
–
chrześcijańskiej
Unii.
W kolejnych latach państwo chciało uzyskać coraz większy wpływ
na kościoły istniejące w jego obrębie. Dopiero za Fryderyka
Wilhelma IV, który uznał samodzielność ruchu staroluterańskiego
oraz
nie
prowadził
żadnych
działań
wymierzonych
w śląskich katolików, nastał czas spokoju, przerwany za czasów
Bismarcka i jego Kulturkampfu. W 1971 roku w ministerstwie
wyznań zniesiono osobny wydział katolicki i połączono go w jeden
z wydziałem ewangelickim. Data ta jest przełomową, gdyż
architekci projektujący kościoły w swoich deklaracjach
programowych zaczęli stosować tezę o jednakowych wymaganiach
liturgicznych obu wyznań. W konsekwencji doprowadziło to do
wykorzystania podobnych schematów przy budowie obydwu
rodzajów świątyń: katolickich i ewangelickich. Doprowadziło to do
swoistego renesansu budownictwa sakralnego, które jednak nie
szło w parze z polityką ministerstwa, które niechętnie udzielało
zgód na budowę kościołów, szczególnie katolickich. Opór biskupa
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wrocławskiego Heinricha Forstera, który nie zgadzał się
z polityką ministerstwa (został zdjęty z urzędu w 1875 roku), był
kontynuowany, ale już w znacznie spokojniejszym tonie przez jego
następcę Georga Koppa, za czasów którego powstała duża liczba
wysokiej klasy kościołów. Budownictwo sakralne 2 połowy XVIII
i początku XIX wieku w większości prezentuje raczej tradycyjny
układy. Kościoły w pełni klasycystyczne pojawiają się dopiero
wtedy, a wszystkie wcześniejsze wykazują przemieszanie cech
stylowych. Klasycyzm w tej bardzo tradycyjnej architekturze to
przede wszystkim uproszczenie podziałów, tryglifowe fryzy,
gzymsy kostkowe i stiukowe ozdoby w rodzaju festonów lub
wazonów. W pierwszej połowie XIX wieku z uwagi na działania
zwolenników myśli oświeceniowej, nieliczne budowle sakralne
były zazwyczaj kontynuacją nurtu barokowo – klasycystycznego,
dominującego w architekturze sakralnej od końca XVIII wieku.
Architektura kościołów protestanckich jest w swych najlepszych
dziełach w omawianej epoce niewątpliwie bardziej postępowa od
katolickiej. W latach 1765-1775 powstaje w Pokoju kościół
ewangelicki tzw. Kościół im. Zofii, zaprojektowany przez Jerzego
Ludwika Schirrmeistra z Wrocławia. Rzut poziomy świątyni ma
kształt owalny, natomiast cztery przybudówki są kwadratowe.
Przy wejściu do kościoła znajduje się wieża zakończona zegarem
piaskowym i kopułą. Ołtarz zdobią obrazy malarzy Beuthesa
―Ostatnia wieczerza‖, ―Przemienienie pańskie‖ oraz Ernsta
―Zmartwychwstanie‖ i ―Wniebowstąpienie‖.
Do serii wybitnych realizacji protestanckiej architektury
historycznej na Śląsku przyjdzie zaliczyć także neogotycki kościół
w Bielsku przebudowanego przez wiedeńskiego architekta
Henryka Ferslera w 1881 r. Kościół otrzymał smukłą sylwetkę,
gotyckie podziały ścian oraz wytworne żebrowane sklepienia.
Rozwój architektury sakralnej na Śląsku przypada na lata 18501914 kiedy to wybudowano prawie 400 nowych świątyń. Budowle,
szczególnie Schinkla, były o unikatowym wówczas charakterze,
gdyż architekci starali się wykreować wysokiej jakości wrażenia
estetyczne, odchodząc od tradycji barokowej w stronę
klasycyzmu. Budowa tak wielkiej liczby kościołów możliwa była
dzięki wsparciu finansowemu możnych właścicieli przedsiębiorstw
przemysłowych patronujących nowo powstałym osiedlom. Dużą
rolę odegrało również zainteresowanie Fryderyka Wilhelma IV
architekturą gotycką i jego rola w sprawę dokończenia katedry
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w Kolonii, która z kolei miała wpływ na prace wielu późniejszych
architektów w tym Alexisa Langera. Przełom XIX i XX wieku to
z kolei okres, w którym nie dominowała jedna tendencja
stylistyczna. Do projektowania kościołów zostawali zaproszeni
twórcy z rożnych, często odmiennych środowisk, utrwalający w
swoich pracach często indywidualny stosunek do sztuki
sakralnej.
Wspólnym
wyznacznikiem
ówczesnych
poczynań
artystycznych był ogarniający całą Europę nurt historyzmu.
Oznacza to programowe sięganie do wzorów dawnej sztuki,
dawnych stylów pojmowanych, jako równoprawne źródła
inspiracji, zgodnie z duchem XIX wiecznego liberalizmu.
Przejawiać się to będzie szczególnie w architekturze, która
reprodukować będzie wzorce i motywy późno klasycystyczne
i historyzujące wypracowane przez Karla Friedricha Schinkela –
niemieckiego architekta, urbanistę, projektanta i malarza jednego
z najwybitniejszych twórców klasycyzmu w Królestwie Prus.
Najważniejsze projekty Schinkla na Śląsku:
– 1819 Pomnik feldmarszałka Michaiła Kutuzowa w Bolesławcu,
– 1838–1840 Dawny kościół ewangelicki – obecnie kościół
katolicki pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Mysłakowicach,
– 1838–1873 Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim,
– 1821 Kościół ewangelicki w Ozimku,
– 1824–1844 Kościół św. Marcina w Krzeszowicach.
Jego klarowne formy będące w opozycji do barokowych
wypukłości i wklęsłości, doskonale oddawały ducha pruskiego
klasycyzmu.
Obok
budowli
klasycystycznych,
Schinkel
opracowywał projekty nawiązujące do gotyku – w stylu
neogotyckim, wyprzedzając tym samym późniejszy nurt
historyzmu. Styl Schinkla był kontynuowany przez jego uczniów
Ludwiga Persiusa i Fridriecha Augusta Stülera, a ich działalność
określana jest często mianem Szkoły Schinkla (niem.
Schinkelschule).
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Alexis Langer urodził się w Oławie w ewangelickiej rodzinie.
Był przedstawicielem stylu neogotyckiego (1900–1904 – kościół
św. Trójcy w Legnicy, halowy z transeptem i wieżą narożną, ciąg
kamienic przy ul. Krupniczej, Włodkowica i św. Antoniego we
Wrocławiu).
Na Śląsku dominowała szkoła berlińska, której głównymi
przedstawicielem oprócz wyżej wymienionego Schinkla był m.in.
August Soller. Nie można zapominać również o wpływach
kolońskich i wiedeńskich na czele z twórczością Freidricha von
Schmida, twórcy m.in. ratusza wiedeńskiego i i kościoła św.
Józefa w tymże mieście.

Śląsk Austriacki.
Nie
można
zapominać
o
przekształceniach
architektonicznych na Śląsku Austriackim. Był to obszar
niezwykle
zróżnicowany
narodowościowo
i
konfesyjnie,
a pojawienie się idei pansłowiańskich doprowadził do
radykalizacji postaw mieszkańców. Obok wiodącego katolicyzmu,
coraz
mocniej
do
głosu
zaczął
dochodzić
luteranizm
(protestantyzm). Głównym odnośnikiem wielorakich nurtów
artystycznych Śląska Austriackiego było środowisko wiedeńskie
i w mniejszej części morawskie (Brno czy Ołomuniec). Śląsk
austriacki
na
mocy
skodyfikowanego
w
1863
roku
ustawodawstwa uzyskał w pewnym stopniu autonomię. Powstało
społeczeństwo
oparte
na
liberalnym
mieszczaństwie
i konstytucyjnym ustawodawstwie, co doprowadziło do wzrostu
poziomu edukacyjnego i rozkwitu standardów życiowych
i technicznego nowatorstwa. Do najprężniejszych pod względem
inwestycji budowlanych ośrodków zaliczyć należy Opawę,
Karniów,
Cieszyn
i
Bielsko.
Alexis
Langer
w Hradcu nad Morawicą zaprojektował tak zwany Czerwony
Zamek, nawiązujący swym stylem do wielu źródeł. Innym
reprezentacyjnym przykładem architektury na Śląsku Opawskim
jest Ratusz i obecnie Muzeum Miejskie w Opawie wiedeńskiego
architekta Rudolfa Srnetza.
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Wojna Prusko-Francuska 1870-1871
Prusy kierowane politycznie przez kanclerza Otto von
Bismarcka od lat umacniały swoją pozycje międzynarodową
kosztem Francji, wciąż nęconej przez Żelaznego kanclerza
obiecanymi rekompensatami nad Renem. Zwycięstwo pod Sadową
nad Austriakami niewątpliwie podniosło morale Prusaków.

Bitwa pod Königgrätz, autorstwa Georga Bleibtreua (1828-1892).
Nacjonaliści niemieccy wierzyli, że tylko jakiś ogromny
sukces militarny pomoże im zjednoczyć Niemcy. Północna część
kraju zasadniczo była, bowiem protestancka, a południowa
katolicka, o patronat, nad którą walczyła Francja z Wiedniem.
W lipcu 1870 roku Otto von Bismarck wysunął kandydaturę
księcia Leopolda von Hohenzoller-Sigmarigen na króla Hiszpanii,
na co Francja zareagowała natychmiastową deklaracją
parlamentarną, po której ojciec księcia w jego imieniu
zrezygnował z kandydatury. Rządowi francuskiemu to jednak nie
wystarczyło, zażądał on od przebywającego w Ems króla Prus
Wilhelma I deklaracji, że nigdy już nie poprze podobnej
kandydatury. Interwencja Bismarcka w treść depeszy przyniosła
jednak zaostrzenie sytuacji. Sama zaś depesza weszła do
terminologii historycznej, jako Depesza Emska. 19 lipca
w odpowiedzi na depeszę Francja, pewna siebie, wypowiedziała
Prusom wojnę, a parlament francuski uchwalił kredyty wojenne.
Wbrew
oczekiwaniom
Francji
państewka
Związku
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Południowoniemieckiego stanęły po stronie swojego odpowiednika
na północy Niemiec. Armia znad Sekwany, była armią zawodową
liczącą około 400 tysięcy żołnierzy z czasem służby wynoszącym
7 lat. Niestety dla kraju system rekrutacji nie pozwalał na
stworzenie odpowiednich rezerw, mimo prób jego reformacji
zaproponowanych przez marszałka Niela, które to utknęły
w parlamencie. Oficerowie zaś przeszkoleni byli w staroświecki
sposób,
doświadczenie
zdobywając
podczas
służby
w Algierii. Armia niemiecka natomiast, którą w głównej części
stanowili Prusacy, oparta była na dwu i pół letniej służbie dużo
większego odsetku poborowych niż we Francji. Organizacja armii
lepsza była po stronie niemieckiej, dysponowali oni także
przewaga liczebną i lepszą artylerią. Francuzi mieli za to lepszą
bronią podręczną i prototypy karabinów maszynowych. Austria
w całym konflikcie zachowała neutralność.
Trzy niemieckie armie (pod ogólnym dowództwem Helmutha
von Moltke) w liczbie około 500 tysięcy żołnierzy przez Alzację
i Lotaryngię zaatakowały Francję. W szeregu bitew m.in. pod
Vionville, Gravelotte czy Worth wojska niemieckie pobiły oddziały
generała Francoisa Achile Bazaine, które wycofały się do
lotaryńskiej twierdzy Metz, gdzie broniły się do 27 października.
Dwie pozostałe armie niemieckie skierowały się do Szampanii.
Druga armia francuska marszałka Patrice Maurice hrabiego
MacMahon poniosła druzgocąca klęskę pod Sedanem, w której
Francuzi stracili łącznie 120 tysięcy ludzi, a Niemcy zaledwie 9
tysięcy.

Napoleon III podczas rozmowy z Bismarckiem tuż po schwytaniu w bitwie pod
Sedanem (obraz z 1915 r.).
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Zwycięską dla Prus wojnę zakończył pokój frankfurcki zawarty 10
maja 1871 we Frankfurcie nad Menem.

Sposoby
wykorzystania
mitów
i
legend
sredniowiecznych w literaturze współczesnej, na
wybranych przykładach
Mit to słowo wywodzące się z greckiego mythos, co oznacza
myśl, bądź temat rozmowę. Mity to opowieści o otaczającym nas
świecie, opisujące bogów, legendarnych bohaterów oraz historię
powstania świata i człowieka, stanowiące obraz wierzeń ludów
antycznych, Greków czy Rzymian oraz średniowiecznych Piktów,
wikingów oraz Sasów. Mity to jeden z głównych czynników
ewolucji cywilizacyjnej ludzkości, bowiem próbowały odpowiedzieć
na pytania odwiecznie nurtujące ludzkość, jak zagadnienia życia
i śmierci, bytu boskiego, anomalii pogodowych itp. Były one
przejawem pierwszego stadium wierzeń religijnych, tak zwanego
etapu mitycznego. Kształtowała się w nich pierwotna wiedza
o świecie. Zbiory podań i mitów danej społeczności nazywamy
mitologią. Na kulturę europejską wpłynęła przede wszystkim
mitologia starożytnych Greków, czerpiąc popularne archetypy
i motywy, jak cierpiącej matki – Demeter, popularnego
w Polsce doby romantyzmu archetypu zbuntowanego i cierpiącego
dla dobra ludzkości w imię wielkiej idei – Prometeusza czy motyw
bohaterskiej śmierci.
Legendy z kolei to z łaciny: to co powinno być przeczytane, to
opowieści fantastyczne, w których występują elementy
niesamowitości, cudowności i niezwykłości, związane z dziejami
i czynami świętych, rycerzy, władców i męczenników. Ich
głównym celem w średniowieczu było propagowanie wiary
katolickiej, wszczepienie norm moralnych i stworzenie etyki
i
kodeksu
rycerskiego
ludziom
tęskniącym,
w monotonnym średniowiecznym życiu, za niezwykłym życiem.
Legendy przepełnione były baśniową fantastyką, ukazywały świat
kontrastu dobra i zła przedzielonego wyraźną granicą, świat pełen
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zbrodni i strasznej pokuty, przedstawiały mityczne zwierzęta
i rośliny, diabły i anioły, wielkich wojowników i podstępnych
zdrajców. Legendy to niepotwierdzone opowieści w udowodnionym
opisie historycznym. Znane współcześnie średniowieczne legendy
to między innymi:
– El Dorado
– Lykanotropia, czyli wilkołactwo
– Robin Hood, który zabierał bogatym, a oddawał biednym
Magia w literaturze fantasy to motyw dominujący, wielu
ludzi bez magów w spiczastych tiarach z brzozową różdżka w ręku
lub pomarszczonych kobiet z czarnym kotem, udających się na
magicznej miotle na sabat czarownic, nie wyobraża sobie tego
nurtu prozy. W średniowieczu czarostwo, a więc praktyka
wpływania na ludzi, zwierzęta, przedmioty i zdarzenia za pomocą
środków para-nienormalnych, była odbierana, jako tajemna
i często złowroga. Najsłynniejszym z magów jest chyba Merlin,
jeden z bohaterów legend arturiańskich, którego w dzisiejszej
literaturze możemy spotkać m.in. w reinterpretacjach przygód
Króla Artura jak w Mieczu dla Króla T. H. White, części pierwszej
pięcioksięgu Był sobie raz na zawsze król. Sagi opowiadającej
o losach Króla Artura od dzieciństwa po śmierć w nieco
uwspółcześnionej i baśniowej konwencji. W niej to Merlin
z legendarnego, pełnego dostojeństwa i pradawnej wiedzy,
operującego
zagadkami
mistycznego
druida,
przeszedł
metamorfozę w nieco zagubionego, żyjącego pod prąd czasu
staruszka, który stał się nauczycielem króla. Ta pełna ciepła
metaforyczna opowieść o dorastaniu przyszłego króla, ukazuje
nam trochę infantylną magię. Czary Merlina są stonowane, bez
fajerwerków, a ich jedynym celem jest nauka młodego Artura.
Podobne zastosowanie magii zaprezentowała czytelnikom autorka
jednego z największych hitów wydawniczych przełomu XX
i XXI wieku pani J.K. Rowling. W części pierwszej przygód swojego
powieściowego bohatera, czarodzieja Harry‘ego Pottera w ―Harry
Potter i kamień filozoficzny‖, młody osierocony chłopak żyjący w
normalnym świecie, tak zwanych mugoli, dowiaduje się, że jego
rodzice byli wielkimi magami, a on sam ma rozpocząć
siedmioletnią naukę w szkole magów, by pójść ich śladami.
Niezwykły świat wymyślony przez autorkę aż kipi magią. Spotkały
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się w nim wszystkie motywy, z jakimi współcześnie wyobraża się
magię, a więc: latające miotły, różdżki, czary, czarodzieje itp.
Nawet starego czarodzieja – dyrektora magicznej szkoły –
Hogwartu, możemy utożsamiać z nikim innym jak Merlinem, obaj
bowiem są nauczycielami swoich młodych podopiecznych, obaj
posiadają wielką wiedzę i moc. Młody Potter spotyka wielkiego
przeciwnika, zabójcę swoich rodziców – Lorda Voldemorta, przed
którym drży ze strachu cały fantastyczny świat. Mamy tu do
czynienia z przykładem magii czarnoksięskiej, magii opętańczej,
której celem jest zdobycie jak największej władzy. W przygodach
Harrego Pottera, pomóc ma mu tajemniczy wielki skarb.
Wywodząca się ze średniowiecznej alchemicznej wiedzy,
tajemnicza
substancja,
potrafiąca
zamienić
ołów
w złoto oraz zapewniająca życie wieczne, a nazywająca się lapis
philosophorum, czyli kamień filozoficzny. Podobne spotkanie
dwóch tak potężnych rodzajów magii możemy spotkać w serii Ch.
Paoliniego ―Dziedzictwo‖ W tym świecie potężny czarnoksiężnik
Galbatorix posiadający, wręcz nieograniczoną moc i władzę walczy
z ruchem oporu, złożonym z rożnych fantastycznych ras, którym
przewodzi ostatni jeździec smoków – Eragon. Magia tutaj nie jest
tak jak w Harrym Potterze domeną wybranych, a rzeczą dostępną
dla wszystkich, którzy posiadają wystarczająco dużo wewnętrznej
siły i potrafią używać starożytnego języka elfów. Eragon jest zaś
smoczym jeźdźcem, podróżującym i walczącym na grzbiecie
swojego smoka – Saphiry.
Z całego panteonu fantastycznych stworów i stworzeń, smoki
to najpotężniejsze, pełne piękna i wielkiej mocy istoty o ciałach
gadów ze skrzydłami. Znane od najdawniejszych czasów
w średniowiecznej Europie (w chińskiej mitologii smoki mają inne
znaczenie) stały się, jakoby symbolem szatana, które pokonać
mógł tylko anioł lub święty pokroju św. Jerzego. Potężne
zwierzęta, przeważnie ziejące ogniem, ze słabością do złota,
w literaturze przedstawione zostały niezwykle często, w niemal
wszystkich konfiguracjach. Były mądre albo głupie, w łuskach
albo nawet w piórach, ziejące ogniem, a nawet chłodem, potrafiły
też operować magią jak u Ursuli Le Guin. W powieści Paoliniego
smoki pełniły rolę strażników całej krainy, przedstawione są, jako
ostoje wiedzy, dobroci i ideałów, ale pojawiają się też smoki
stojące po stronie złego czarnoksiężnika, które z kolei mają cechy
charakterystyczne dla złych istot. W inny sposób przedstawiła
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smoki pani Rowling, w pierwszej części przygód ―Harrego Pottera‖,
jej smok to norweski smok kolczasty rosnący w zastraszającym
tempie, w kilka dni osiągający wielkość domu, to mało rozumne
stworzenie znajdujące się pod opieką gajowego Hargrida, które nie
przypomina dostojnych królów przestworzy, a raczej niezdarnego
zwierzaka o niepokojących proporcjach wielkości ciała do rozumu.
Z kolei trolle i gobliny kojarzą nam się z istotami
podstępnymi, złymi do szpiku kości wywodzącymi się z mitologii
skandynawskiej, często występują w podaniach wikingów.
W Harrym Potterze troll, a właściwie troll górski został
przedstawiony w tradycyjny sposób, jako bezrozumne wielkie
stworzenie, dzierżące w ręku maczugę, dużo ciekawiej w dość
przewrotny sposób autorka pokazuje nam gobliny. Ze
średniowiecznych nordyckich legend gdzie były prymitywnymi
potworkami, podobnie jak smoki mającymi skłonność do
świecidełek, szczególnie złota i srebra, stały się szanowanymi
w światku magicznymi istotami, właścicielami godnego zaufania
banku Gringotta. A więc miłość do złota im pozostała.
Jak widać na wybranych przykładach, każdy autor
korzystający
z
fantastycznego
panteonu
stworzeń
średniowiecznych przeobraża go według własnego uznania,
dodając do ustalonego wzorca mniej lub więcej swojej inwencji
twórczej.
Miłość średniowieczna miła skupiać się na Bogu
i kultywować teocentryzm, wyzbywając się indywidualności.
Każdy porządny rycerz oprócz Boga, kierował swą miłość w stronę
umiłowanego władcy oraz wybranki swojego serca.
Według ówczesnych kanonów sama miłość winna być
trwała, mocna, silna i niezmienna, potrafiąca przetrwać wszystko
– nawet śmierć, co ukazuje nam motyw połączenia grobów
Tristana i Izoldy głogiem, wyrastającym z ich miejsca pochówku.
Największym jak się wydaje nemezis kochanków było należenie do
tak zwanej miłosnej triady, opierającej się na wzorze stary król –
królowa – młody pretendent, jak na przykład:
– Król Mark – Izolda – Tristan,
– Król Artur – Ginewra – Lancelot.
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We współczesnej literaturze, Andrzej Sapkowski, wielbiciel
legendy o Królu Arturze, wykorzystał motyw triady i wplótł
w niego trzecioplanowych bohaterów legendy w alternatywnej
historii miłości rycerza Okrągłego Stołu Morhołta, a Branwen,
służki Izoldy. On w oryginalnej wersji został pokonany przez
Tristana, a ona była odpowiedzialna za podanie w wyniku pomyłki
napoju miłosnego Tristanowi i Izoldzie w czasie rejsu do zamku
Króla Marka – Tyntagielu. W tej opowieści te dwie naznaczone
postacie zakochują się w sobie, a w tle dogorywa uczucie
konającego Tristana do Izoldy Złotowłosej.
Innym ważnym elementem współczesnej literatury fantasy,
przepełnionej walecznymi bohaterami walczącymi na śmierć
i życie ze złymi stworami, czarnoksiężnikami lub przewrotnymi
bogami, jest wzór prawego bohatera wywodzący się ze
średniowiecznego etosu rycerskiego.
Etos rycerski to zbiór obyczajów, norm, wartości
akceptowanych i przestrzeganych przez stan rycerski. Ten nigdy
niespisany kodeks miał ogromny wpływ na średniowieczne
rycerstwo. Zawierał w sobie liczne cnoty, jakimi powinni kierować
się przedstawiciele tego stanu średniowiecznego społeczeństwa,
jak na przykład:
– dobre urodzenie,
– hojność,
– odwaga,
– wierność danemu słowu,
– etyka walki,
– miłość do Boga i władcy,
– szlachetna postawa wobec kobiet.
Ten pełen wyraźnych nakazów i zakazów kodeks, był nie
lada wyzwaniem dla uwielbiających wojaczkę średniowiecznych
bohaterów. W literaturze fantasy, pełno jest nieskazitelnie
czystych uniwersalnych bohaterów ratujących damy z opresji,
z drugiej strony nie możemy zapominać o całej rzeszy
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szwarccharakterów, w rodzaju Mordreda. Etos rycerski możemy
spotkać nie tylko w literaturze twardo zakorzenionej
w średniowiecznym podłożu, jak powieści T.H. White. W jego
―Mieczu dla króla‖ etos rycerski zostaje przedstawiony
w absurdalnie groteskowy sposób, co najlepiej ilustruje arcykomiczny pojedynek na kopie pomiędzy dwoma bardzo
szanującymi
ów
kodeks
rycerzami.
Także
w powieści pani Rowling, młody Potter przejawia wyraźne ślady
wpływu obyczajów rycerskich. Jego działania odznaczają się
dobrą wiarą, dbałością o przyjaciół i nie sprzeniewierzaniu się
ideałom. W ―Maladie‖ Sapkowskiego umierający Tristan to
sztampowy przykład ars morendi, czyli sztuki umierania, jak
miało stanowić część procesu śmierci każdego rycerza. Również
w sadze Paoliniego, bohaterowie to jakby żywo wyjęte z legendy
personifikacje Tristana, Artura czy wzoru cnót wszelkich
Galahada. Wielu autorów prozy czerpie całymi garściami z wzorca
prawości zawartego w niepisanym kodeksie rycerskim. Ich
bohaterowie stoją ponad złem i występkiem. Czytelnicy uwielbiają
takich bohaterów i mimo że średniowiecznym rycerzom daleko
było do ideału to etos i archetyp prawego bohatera obecny jest do
dziś.
Na osobne omówienie zasługuje na pewno Legenda o Królu
Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu oraz jej interpretacje
i reinterpretacje. Opowieść ta, która miała niebagatelny wpływ na
kulturę europejską wywodziła się z patriotycznych eposów Brytów
średniowiecznych. Niejednokrotnie historia Artura i jego rycerzy
przechodziła transformację, ewoluując brana pod pióro przez
chrześcijańskich mnichów, francuskich trubadurów i niemieckich
bardów. Postać zaś samego Artura po raz pierwszy pojawia się
w kronikach mnicha Nenniusa, jako postać historyczna. Proces
tworzenia zaś legendy obejmuje wiele set lat i twórczość
niezliczonej ilości późniejszych twórców, którzy ostatecznie
zmitologizowali Artura, jako postać legendarną i przeżywającą
fantastyczne przygody. W ostatecznie przyjętej wersji Artur to
wzór cnót i dobra walczący ze swoja siostrą – czarownicą Marganą
Le Fay- przy znacznym udziale zastępu swoich rycerzy, z których
jednak każdy posiadał jakąś wadę (oprócz zdobywcy Graala –
Galahada).
Historia
Artura
to
jedna
z
najczęściej
interpretowanych historii świata. Do najsłynniejszych rettelingów
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należą cykl ―Był sobie, raz na zawsze król‖ White, cykl Pendragon
czy ―Mgły Avalonu‖.
Legendy i mity starożytne, średniowieczne, ale także
współczesne to nośniki i strażnicy podstawowych wartości,
stojących na straży dobra. Są obrazami wyidealizowanego świata,
z którego czerpią współcześni twórcy, świata, w którym dobra
zawsze zwycięża.
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Ciekawe #1 – Postcrossing
Postcrossing to inicjatywa, która narodziła się w umyśle
Paulo Magalhães z Portugalii, który uruchomił stronę w 2005
roku. Na początku dysponując starym komputerem, stworzył
ideę, która dziś rozpala ponad pół miliona użytkowników.
Statystyki same w sobie robią piorunujące wrażenie: 214 krajów,
344 pocztówki na godzinę, 26159183 otrzymanych pocztówek,
które przemierzyły ponad 133 mld. kilometrów. Zdecydowana
większość postcrosserów to kobiety, choć aż prawie 69 tysięcy to
mężczyźni.

Najwięcej użytkowników wywodzi się z Rosji (około 11%), kolejne
są Stany Zjednoczone, Chiny, Tajwan, Niemcy, Holandia i Polska,
z której pochodzi 4.9 % użytkowników.
Cała idea polega na wysyłaniu kartek pocztowych do losowo
wybranych osób na świecie, za co my sami otrzymujemy takie
kartki od innych. I właśnie w tym tkwi cała idea Postcrossingu.
Nigdy nie wiemy od koga, a nawet kiedy otrzymamy pocztówkę,
która może być zwykłym widoczkiem, albo ręcznie malowanym
arcydziełem.
Cały system jest przemyślany i przy tym niezbyt złożony. Do
każdej pocztówki przypisany jest unikatowy kod, który po
dostaniu kartki wprowadzamy do systemu, potwierdzając
otrzymanie pocztówki. Istnieje także limit możliwych widokówek
do wysłania, na początku jest zaledwie 5 adresów, jednak wraz
z ilością wysłanych pocztówek limit ten rośnie. Serwis dysponuje
wieloma statystykami, dzięki czemu zobaczymy jak długo zajęło
naszym kartkom dotarcie np. do Dżibuti czy ile kilometrów
musiały przemierzyć, aby tam dotrzeć.
Całkowita dowolność do treści pocztówki, dopełnia obraz tej
doskonałej zabawy, która ma wiele plusów, jak choćby możliwość
podszkolenia języka (domyślnym jest angielski, ale nie tylko).
Serwis jest darmowy, więc ponosimy jedynie koszty zakupu
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pocztówek i przesyłki, a na dzień dzisiejszy cena znaczka
międzynarodowego wynosi 5.00 zł. z priorytetem 5,20. Nie jest to
mało, ale każda pocztówka, która do nas dotrze rekompensuje
z nawiązką poniesione koszty.
ADRESY:



postcrossing.com – główna strona serwisu Postcrossing.
postcrossing.com.pl – forum polskich postcrosserów.
Wszystko, czego początkujący amator pocztówek potrzebuje
i wiele wiele więcej.

Czas odkryć wspaniałą ideę i dać się pochłoną pocztówkowemu
szaleństwu.
Delitologia, inaczej filokartystyka, to hobby polegające na zbieraniu
pocztówek. Jak wskazuje Księga Rekordów Guinnessa (choć od
1992 roku statystyki nie są prowadzone) największy ich zbiór jest
w posiadaniu Mario Morby’ ego z Wielkiej Brytanii i zawiera ona
1 000 265 sztuk.
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Bundesliga 2013/2014 – suplement

SPORT

Zimowe okienko transferowe w niemieckiej lidze, podobnie
jak w innych ligach i już tradycyjnie podczas okienka w środku
sezonu, nie obfitowało w wielkie wydarzenia transferowe.
Osiemnaście klubów 1 ligi wydało na transfery 33.700.000 €, zaś
uzyskało 11.100.000 €, co równa się -22.600.000 € bilansu.
Największym i zarazem najdroższym transferem minionego
okienka było sprowadzenie przez VFL Wolfsburg młodego belga
Kevina de Bruyne z Chelsea za 17 mln. Euro. 22-letni ofensywny
pomocnik znany już doskonale z gry w Bundeslidze, na pewno
niebywale wzmocni siłę drużyny Volkswagena. Z tej ostatniej
odeszli natomiast Diego, Koo i Lakic.
Absolutny lider rozgrywek Bayern Monachium nie dokonał
żadnych wzmocnień, wypożyczył natomiast do Schalke
środkowego obrońcę Jana Kirchoffa. Borussia Dortmund
potwierdziła transfer Lewandowskiego w lecie oraz w obliczu
kontuzji Kuby Błaszczykowskiego sprowadziła obiecującego 21letniego serbskiego pomocnika Milosa Jojica, za 2.2 mln. Euro.
Z kolei do Galatasaray powędrował za 2.5 miliona środowy
obrońca Koray Gunter. Bayer wypożyczając sprowadził dwóch
graczy, do tego podpisał kontakt z niezwykle utalentowanym
Julianem Brandtem. Do Leverkusen przybyli więc Koreańczyk
Ruy i przede wszystkim lewy obrońca Andreas Guardado
z Valencii. Schalke jak pisaliśmy wyżej pozyskało Kirchoffa, zaś
sprzedało swojego długoletniego gracza Jonesa do tureckiego
Besiktasu.
Freiburg sprowadził austriackiego napastnika Zulechnera.
Frankfurt wypożyczył zaś Weisa z TSV. Borussia M’Gladbach
wypożyczyła Luuka de Jonga do Newcastle. Znajdujący się
w olbrzymich tarapatach zespół z Hamburga wypożyczył z Benficy
wartego 12 milionów Ola Johna, będącego lewym pomocnikiem.
Wypożyczył natomiast do Hannoveru Rudnesvsa. Zespół z nowym
trenerem, Korkutem ściągnął również z Pilzna Frantiska
Rajtorala. W Nurnbergu sięgnięto po Petraka ze Slavii Praga,
kosztującego milion Euro oraz wypożyczono Campana z Crystal
Palace.
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Stuttgart z Barcelony kupił młodego Kolumbijczyka Gruezo.
Pozbyli się zaś Molinaro, Toruna, Kvista natomiast wypożyczyli
do Fulham. Zaskakujący aktywnością Mainz sprowadziło Koo,
bramkarza Kresica i Nedelava wydając na nich prawie 8 mln.
Euro. Obchodzący w tym roku 150 lecie Werder sprowadził
środkowego pomocnika, znanego z występów w polskiej kadrze
Obraniaka. TSV ściągnęło Hamada sprzedając Delpierre
i kończąc kontrakt z Wiesem.
W Berlinie zakupiono Jarsteina, natomiast broniący się przed
spadkiem Brunszwik zakontraktował Harvarda Nielsena.
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