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Recenzja 
Emin Pasza. Wieczny tułacz, Patryk Tomala 

 

 Jedni marzą o karierze od pucybuta do milionera, inni chcą wyrwać 

się z domu, zwiedzić świat i zaznać przygody. O ile dorobić się jest trudniej, to ruszyć  

w świat łatwiej. Ale nasz świat się skurczył, w końcu mamy erę globalizacji. W XIX  

w. dalekie kraje były dalsze i bardziej egzotyczne, a sąsiadujące kraje dużo bardziej różne. 

Wielu ruszało więc z nieznane, rzucało dotychczasowe życie, przybierało nowe imiona, 

religie czy też służyło pod kolejnymi sztandarami. Do takich migrantów należał Izaak 

Schnitzer, a może Edward Schitzer, znany szerzej jako Mehmed Emin Pasza. Rodem z Opola. 

Książka „Emin Pasza. Wieczny tułacz” to biografia mało znanej w Polsce postaci, 

wymienianej raczej w kontekście kolonializmu niż miejsca pochodzenie. Na dwustu stronach 

autor opowiada losy i snuje rozważania na temat osoby Izaaka Schnitzera, próbuje zrozumieć 

bohatera, kim był, jaki był, co nim kierowało? A był to na pewno człowiek ciekawy i złożony. 

Jak na biografię przystało książka ma chronologicznie ułożone rozdziały (ale ostatni 

podrozdział części pierwszej to właściwie powtórka z wcześniejszego fragmentu życia tyle, 

że przez pryzmat życia prywatnego, duchowego). Poza kolejami losu Schnitzera Patryk 

Tomala serwuje czytelnikowi dużą dawkę wiedzy o ówczesnym świecie i miejscach, których 

toczą się relacjonowane wydarzenia. Chodzi mi zarówno o informacje dotyczące polityki, 

zjawisk społeczno-politycznych, ale i czysto geograficznych. 

 Nie rozwodząc się nad osobą bohatera wypada przybliżyć jego losy i kwestie 

poruszone w publikacji. Początkowo poznajemy pochodzenie rodziny, dorastanie Schnitzera, 

studia medyczne, a także jego sytuację jako lekarza, który nie mógł praktykować w rodzimym 

kraju, więc wyjechał do Imperium Osmańskiego. Tam stopniowo rozwijała się kariera 

Schnitzera w tureckiej administracji. 

 Z „chorego człowieka Europy” bohater przeniósł się do Afryki, do Chartumu  

i Ekwatorii, gdzie wszedł w służbę egipską, choć może raczej brytyjską pod płaszczem 

egipskim, Emin Pasza, bogatszy o znajomość języków i kultury muzułmańskiej, został 

lekarzem, ale i człowiekiem do zleceń, quasi-dyplomatą, by w końcu objąć stanowisko 

gubernatora Ekwatorii, prowincji na południu Sudanu. Gdy jesteśmy przy Sudanie, warto 

wrócić do wspomnianego tła, bowiem Schnitzer-Emin Pasza stał się jednym z elementów 

geopolitycznej układanki, został wmieszany w konflikt egipsko-brytyjski, w którym 

dodatkowo Egipt był przedmiotem rozgrywki między mocarstwami. 
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 Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych momentów życia Emina Paszy było 

powstanie Mahdiego, które szybko rozprzestrzeniało się po kraju, grożąc i Ekwatorii. Dzięki 

zmaganiom z rebeliantami Emin Pasza stał się legendą za życia, przywódcą utrzymującym 

ostatni bastion cywilizacji przeciw barbarzyńcom. Obrońca Ekwatorii chciał jak najdłużej 

zostać w prowincji. Autor rysuje Schnitzera jako władcę-gospodarza Ekwatorii, któremu 

niezbyt zależy, do którego z mocarstw, imperiów kolonialnych będzie należała prowincja. 

Emin Pasza jawi się jako człowiek oddany Ekwatorii, jej opiekun, a nie pan lub eksploatator. 

 Emin Pasza bynajmniej nie jest jedyną postacią żądną przygód. Ludzi z podobnym 

nastawieniem próbowali uratować go przez ostateczną klęska i śmiercią z ręki buntowników. 

Dodatkowo, jak wskazuje autor, rywalizacja o to, kto uratuje Emina, była okazją do zrobienia 

dobrego interesu. Choć ruszały kolejne wyprawy ratunkowe, to większe znaczenie miała 

ekspedycja Henry’ego Mortona Stanleya, ale i ona nie uchroniła Ekwatorii przed upadkiem. 

Po opuszczeniu prowincji Emin Pasza przeszedł na służbę niemiecką i ruszył w głąb Afryki. 

 Na kolejnych stronach książki, między informacjami o aktywności bohatera, Patryk 

Tomala przedstawia sylwetkę Schnitzera-Emia Paszy jako człowieka, z jego wadami  

i zaletami. Bohater opowieści jest inteligentny, zdolny, żądny przygód i niestały. Żyd, 

chrześcijanin, muzułmanin – bóg dla Schnitzera jest jeden, ale z drugiej strony czy w ogóle 

jest ważny? Kolejne zmiany wyznań i imienia to drobne rzeczy dla kosmopolity, poligloty, 

obywatela świata, bo na takiego wygląda Emin Pasza. Jego pasje przeplatają się z życiem 

zawodowym, rodzinnym oraz działalnością polityczną i społeczną. 

 Wieczny tułacz to biografia pretekstowa, co ma swoje plusy i minusy. Dużym plusem 

jest to, że zanim poznamy losy Emina Paszy w Afryce, autor przedstawia dzieje podboju 

kontynentu przez Europejczyków i stosunek kolonizatorów do miejscowej ludności, a także 

sytuację w Egipcie i Sudanie, dzięki czemu mamy zarysowane tło i antecedencje 

opisywanych w głównym wątku wydarzeń. Z drugiej strony dygresje tłumaczące ogólne 

uwarunkowania mogą wydać się zbyt długie lub oddalające się zbytnio od tematy. Jednak, 

choć to lektura lekka, nie jest to popularna biografia artysty czy polityka, gdzie wystarczy 

kilka zdań tła, bo wartkość narracji (lub smaczki z życia) sprawi, że czytelnik nie będzie się 

zbytnio zastanawiał nad losami bohatera. 

 Książka pomoże każdemu nie tylko poznać losy Izaaka, który stał się Mehmedem, ale 

wyrobić sobie zdanie o człowieku, który był indywidualistą, ale i którego można uznać za 

oportunistę, zmieniającego wiarę dla korzyści. 

Robert Witak 
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Przegląd Literatury 2018 

 

 

 

AUTOR: Hans Niekrawietz 

TYTUŁ: Wiatr od Odry 

TYTUŁ oryginału: Der Wind weht von der Oder 

Tłumaczenie: Andrzej Lam 

Wydawnictwo:  

Data wydania: Opole 2001 

ISBN: 83-906929-1-0 

OPIS: 

Powieść Wiatr od Odry, której akcja toczy się w gospodarstwie małorolnego chłopka na 

przedmieściu Opola, to mistrzowskie opisanie życia dziewiętnastowiecznej społeczności 

górnośląskiej, to duchowe odzyskanie utraconego śląskiego raju, uroków jego przyrody, 

niezapomnianej, jedynej w swym rodzaju atmosfery panującej w dawnych latach nad Śląsku. 

 

AUTOR: Walter Moers 

TYTUŁ: Rumo i cuda w ciemnościach 

TYTUŁ oryginału: Rumo ind Die Wunder im Dunkel 
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Tłumaczenie: Katarzyna Bena 

Wydawnictwo: Dolnośląskie 

Data wydania: 2003 

ISBN: 978-83-245-8555-7 

OPIS: 

Tym razem głównym bohaterem jest Rumo, który, jak każdy Wolperting, posiada zdolność 

widzenia z zamkniętymi oczami. Któregoś ranka, posługując się wyłącznie swoim nosem, 

wietrzy srebrne pasmo zapachu zapowiadającego oczekujące na niego w oddali szczęście. 

Zanim je jednak osiągnie, będzie musiał zmierzyć się z niewyobrażalnymi 

niebezpieczeństwami i przeżyje mnóstwo niezwykłych przygód. 

 

AUTOR: Jürgen Osterhammel 

TYTUŁ: Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata 

TYTUŁ oryginału: Die Verwandlung der Welt 

Tłumaczenie: zespół 

Wydawnictwo: Poznańskie 

Data wydania: Poznań 2013 

ISBN: 978-83-7177-939-8 

OPIS: 

W czerwcu 2006 r. w australijskim ogrodzie zoologicznym dokonała żywota żółwica Harriet, 

która w 1835 r. na Wyspach Galapagos poznała młodego badacza natury Karola Darwina. Nie 

ma już zatem wśród żywych nikogo, kto pamiętałby chińskie powstanie bokserów czy wojnę 

burską w Afryce. Nikt nie pamięta świata bez żarówki, karabinu, automobilu, kinematografu, 

techniki rentgenowskiej. Nie ma też książki, która przedstawiałaby panoramę XIX wieku  

z taką wnikliwością, rozmachem i pasją, jak dzieło Osterhammela. Na kartach tej książki 

rewolucje, wojny napoleońskie, Pax Britannica, Dziki Zachód czy dominacja i arogancja 

Europy ukazane są z niezwykłą mocą i plastycznością. Autor z pasją opisuje osiągnięcia 
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epoki industrializacji: maszynowe przyspieszenie, ruchy emancypacyjne czy triumfalny 

pochód filmu, ale też jej upiory: krwawe wojny, 16-godzinny dzień pracy, anarchię  

w rachubie czasu czy komercyjne wystawianie na widok publiczny “osobliwych” ludzi. 

“Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata” to nie tylko wybitna praca historyczna, ale 

przede wszystkim wciągająca lektura, od której trudno się oderwać. 

 

 

AUTOR: Marek Hłasko 

TYTUŁ: Piękni dwudziestoletni 

TYTUŁ oryginału:  

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: Agora SA 

Data wydania: Warszawa 2014 

ISBN: 978-83-268-1359-7 

 

OPIS: 

„Piękni dwudziestoletni” to nie tylko osobisty dziennik Marka Hłaski, lecz także oryginalne 

świadectwo epoki. To rodzaj przewodnika po czasach PRL-u, ówczesnych barach  

i wydarzeniach, które rozpalały wyobraźnię młodych buntowników. Polski James Dean 

opisuje w nim rozpaczliwe próby ucieczki od ponurej rzeczywistości. Rozpamiętuje chwile, 

gdy z pomocą przychodziły mu alkohol, związki z kobietami, a wreszcie literacka i filmowa 

fikcja. 

Znaczną część tych – jak sam o nich mówił Hłasko – prawdziwych zmyśleń stanowią powroty 

do czasów młodości i szkolnych doświadczeń, gdy jako młody chłopak sprzeciwiał się 

powszechnemu w tych latach konformizmowi. W jego zapiskach często pojawiają się też 

wspomnienia z pracy w firmie przewozowej i w tygodniku „Po Prostu”. Przez gęstą warstwę 
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słów przenikają skrajne emocje – te, które przywodzą na myśl dramatyczne wizje artysty  

i obsesyjne napady lęku, oraz te, które obnażają jego najgłębiej skrywane pragnienia. 

 

 

AUTOR: F. Scott Fitzgerald 

TYTUŁ: Wielki Gatsby 

TYTUŁ oryginału: The Great Gatsby 

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: Bellona 

Data wydania: 2013 

ISBN: 9788311128842 

OPIS: 

Powieść uznana za jedną z najważniejszych w XX wieku. Autor, Francis Scott Fitzgerald, 

czołowy twórca tzw. straconego pokolenia pisarzy amerykańskich, ukazał desperację  

i zagubienie młodych Amerykanów w okresie prosperity po pierwszej wojnie światowej. 

Właśnie barwny obraz obyczajów, romanse, miłości i tragedie oraz szybkie fortuny  

z prohibicją w tle stanowią o nieprzemijającym uroku książki. 
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AUTOR: Robert Silverberg 

TYTUŁ: Czarnoksiężnicy Majipooru 

TYTUŁ oryginału: Sorcerers of Majipoor 

Tłumaczenie: Krzysztof Sokołowski 

Wydawnictwo: Solaris 

Data wydania:  

ISBN: 9788375900200 

CYKL: Kroniki Majipooru, tom 4 

OPIS: 

Wieloletni władca Majipooru, który zapewnił swoim poddanym niebywały dobrobyt, 

spoczywa na łożu śmierci. Zanim jednak tron obejmie Lord Confalume, musi zostać 

wyznaczony również jego następca. Niemal pewnym kandydatem jest książę Prestimion, 

gdyż Korsibarowi, jako synowi Confalume’a, tradycja zakazuje dziedziczenia władzy po ojcu. 

Korsibar postanawia zburzyć panujący porządek, używając w tym celu magii. Wybucha 

krwawa wojna domowa. 

 

AUTOR: Tadeusz Gołęga-Mostowicz 

TYTUŁ: Znachor 
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TYTUŁ oryginału: Znachor 

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: Pi 

Data wydania: 2014 

ISBN: 9788378363453 

CYKL: Seria bestsellerów Tadeusza Dołęgi-Mostowicza 

 

OPIS: 

Pasjonująca, a jednocześnie chwytająca za serce opowieść o losach lekarskiej znakomitości, 

doskonałego kardiochirurga profesora Rafała Wilczura. Gdy niespodziewanie odchodzi od 

niego ukochana żona, załamany Wilczur, szukając pociechy i zapomnienia, topi smutki  

w alkoholu. Kompletnie pijany, wdaje się w bójkę z szajką opryszków, i w efekcie traci 

pamięć. Mija piętnaście lat… Nieznany nikomu Antoni Kosiba, człowiek znikąd, z sukcesem 

przeprowadza operację kalekiego syna młynarza. Zyskuje sławę wielkiego uzdrowiciela; nie 

wie jednak, że jego umiejętności są solą w oku miejscowego lekarza. 

 

 

AUTOR: Mario R. Dederichs 

TYTUŁ: Heydrich. Twarz zła 

TYTUŁ oryginału: Heydrich. Das Gesicht des Bosen 

Tłumaczenie: Jerzy Pasieka 

Wydawnictwo: Dolnośląskie 

Data wydania: 2005 
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ISBN: 9788324594290 

CYKL:  

OPIS: 

Biografia arcysiepacza Trzeciej Rzeszy stylem przypomina książki Wołoszańskiego. Książka 

napisana dynamicznym i wartkim stylem, łączy w sobie elementy psychodramy, reportażu  

i fabularnej rekonstrukcji zdarzeń. Autor nie stroni od pikantnych szczegółów, jak spekulacje 

na temat rzekomego żydowskiego pochodzenia Heydricha. Hitlerowski namiestnik Czech  

i Moraw, syn kompozytora, niezwykle inteligentny i muzykalny, w powojennych 

rozliczeniach odsunięty w cień ze względu na wczesną śmierć (1942) – był najbardziej 

fanatycznym i bezwzględnym realizatorem rasistowskiej polityki Hitlera. 

 

AUTOR: Stephen King 

TYTUŁ: Bastion 

TYTUŁ oryginału: The Stand 

Tłumaczenie: Robert P. Lipski 

Wydawnictwo: Albatros 

Data wydania: 2014 

ISBN: 9788378858508 

CYKL:  

OPIS: 

Najdłuższa i według powszechnych ocen najlepsza powieść w dorobku autora. 

Przerażająca wizja opustoszałego świata, obraz apokalipsy. Supernowoczesna broń 

biologiczna przynosi całkowitą zagładę. Bez wybuchów, bez terrorystycznych ataków, bez 

zapowiedzi – ludzkość umiera. Zaczyna się niewinnie, od zwykłego przeziębienia. Ktoś 

kichnął, ktoś umarł i nagle Ziemia stała się masowym grobem. 
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Nieliczni, którzy przetrwali, zagubieni w nowym postapokaliptycznym świecie, zaczynają 

śnić. Wizje wskazują im drogę, zwiastują pojawienie się Wysłanników Dobra i Zła. Każdy 

musi dokonać wyboru, a kiedy to nastąpi, podążyć obraną ścieżką. 

Podzielona ludzkość formuje dwa obozy i wyrusza, by zbudować lub zniszczyć nową 

rzeczywistość. Epidemia obudziła w ludziach wszystko co najgorsze, do głosu doszły 

najniższe, najbardziej prymitywne instynkty. Wciąż jeszcze są tacy, którzy wierzą w miłość, 

dobroć i braterstwo. 

 

 

AUTOR: Zbiór 

TYTUŁ: I żywy stąd nie wyjdzie nikt 

TYTUŁ oryginału:  

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: Fabryka słów 

Data wydania: 2014 

ISBN: 9788375748833 

CYKL:  

OPIS: 

10 mocnych strzałów najbardziej epickiej armii świata. WOJNA – najpopularniejsza 

dyscyplina sportowa w galaktyce od początku ludzkości. Nie jest ważne, kto z kim, gdzie  

i dlaczego. Ważne, by Hitlera dobrze robaki żarły! Dowiedz się kim jest seledynowa 

olbrzymka i jak rozprawia się z najważniejszymi ludźmi w armii oraz dlaczego dobrzy 

Niemcy nigdy nikogo nie krzywdzą! 
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AUTOR: Orson Scott Card[ 

TYTUŁ: Ksenocyd 

TYTUŁ oryginału: Xenocide 

Tłumaczenie: Piotr W. Cholewa 

Wydawnictwo: Prószyńsi i S-ka 

Data wydania: 2010 

ISBN: 9788376483580 

CYKL: Saga Endera 

OPIS: 

Ender jako chłopiec uratował Ziemię przed najazdem Robali, ale wdzięczność ludzi nie trwała 

długo. Winą za wymordowanie obcej rasy obarczyli tego, który ich uratował. Szanują  

i podziwiają Mówcę Umarłych, twórcę odnowy moralnej, który głosi szacunek dla wszelkiej 

formy życia. Nikt nie wie, że Ender i Mówca to ta sama osoba. Ten ostatni zostaje wezwany 

na planetę Lusitanię, gdzie odkryto kolejną formę inteligentnego życia. Prosiaczki po śmierci 

ich pierwszej formy cielesnej przyjmują formę drzewa. W procesie przejścia konieczny jest 

udział myślącego wirusa, który zagraża życiu ludzi. Kongres międzyplanetarny wydaje 

rozkaz zniszczenia planety. Kryzys narasta… 

 



14 

 

 

 

AUTOR: Michał Gołkowski 

TYTUŁ: Königsberg 

TYTUŁ oryginału:  

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: Fabryka słów 

Data wydania: 2016 

ISBN: 9788379642021 

CYKL: Stalowe szczury – tom 3 

OPIS: 

Königsberg – miasto tajemnic, intryg i romansów. Lato 1917 roku – Teodor Grossmann, 

odznaczony Krzyżem Żelaznym bohater walk na froncie zachodnim, przybywa na zasłużony 

urlop do spokojnego Königsberga… Tak przynajmniej wygląda to w oficjalnych 

dokumentach, bo naprawdę nazywa się Fiodor Grigoriewicz Wielikow i jest doskonale 

zakonspirowanym rosyjskim szpiegiem.Jego zadaniem jest odnalezienie Wunderwaffe, 

zagadkowej i rewolucyjnej broni, wspomnianej w ostatnim meldunku od zamordowanego 

agenta. Przed nim leży Königsberg – nieznane i uwodzicielskie miasto, oplecione siecią 

intryg, okutane mgłą niedopowiedzeń i zawieszone w kruchej równowadze wzajemnych 

układów. Podwójny zegarek znaleziony w mieszkaniu denata nieubłaganie cyka, odmierzając 

uciekający czas. Odkryj fascynujący świat wystawnych balów i ekskluzywnych przyjęć, na 

których jedno słowo potrafi wynieść człowieka na piedestał albo strącić w otchłań 

towarzyskiego niebytu. Odetchnij atmosferą Königsberga, wciąż radosnego i sytego w tym 

ostatnim, pięknym i ciepłym lecie przed złotą jesienią złotego wieku, jeszcze zanim nadeszła 
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długa zima nadciągającej już Rewolucji Bolszewickiej. Pozwól, aby oczarowała Cię magia 

miasta, po którym dziś zostało tylko wspomnienie. Pociąg już zbliża się do stacji. Witamy  

w Königsbergu. 

 

 

AUTOR: Michael Marcus Thurner 

TYTUŁ: Podróż Turila 

TYTUŁ oryginału: Turils Reise 

Tłumaczenie: Katarzyna Sowa 

Wydawnictwo: Prószyń-ski i Ska 

Data wydania: 2011 

ISBN: 978-83-7648-635-2 

CYKL: Nowa Fantastyka 

OPIS: 

Kosmicznym karawanem na ratunek wszechświata! 

Również i tobie, przyjacielu, w niedługim czasie narzucona zostanie rola zmuszająca cię do 

podejmowania decyzji, które mogą unicestwić całe narody. 

Taką przepowiednie usłyszał Turil – kosmiczny grabarz – przed ceremonią pogrzebową na 

Domiendramie, jednej z planet na jego drodze. Ponieważ los przemówił do niego głosem 

mało wiarygodnej i przestarzałej SI, Turil nie wziął tych słów na poważnie. Zignorował też 

inne znaki, mając na usprawiedliwienie fakt, że od pewnego momentu wiele rzeczy 

wymknęło się spod kontroli i nie bardzo był czas na przejmowanie się przepowiedniami. To 

musiało skończyć się katastrofą. Oto Turil, outsider wśród outsiderów. Dowcipny jak Ijon 
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Tichy, lecz momentami mroczniejszy. Opis jego niezwykłej podróży Gelfarem, inteligentnym 

statkiem-karawanem, to proza zabawna, przebojowa, odkrywcza. Michael Marcus Thurner 

dołączył tą nietuzinkową książką do grona pisarzy wybitnych. O tym się będzie mówiło! 

 

AUTOR: Fiodor Dostojewski 

TYTUŁ: Zbrodnia i kara 

TYTUŁ oryginału:  

Tłumaczenie: Zbigniew Podgórzec 

Wydawnictwo: Greg 

Data wydania: Kraków 2015 

ISBN: 978-83-7327-352-8 

CYKL:  

OPIS: 

Głównym bohaterem „Zbrodni i kary” jest Rodion Raskolnikow, 23-letni student prawa, 

chłopak zbuntowany przeciw porządkowi świata, który według niego nie jest logiczny. 

Rozum doprowadza młodego człowieka do zbrodni – według Raskolnikowa normy moralne 

sprzeczne są z elementarnym rachunkiem i nie dotyczą w równym stopniu wszystkich. Sam 

stawia się ponad nimi – jednak dokonane przez niego brutalne morderstwo podważa jego 

wiarę we własne siły i predyspozycje. Wyczerpany psychiczne, rozdarty wewnętrznie, nękany 

przez gorączkę i majaki przestaje panować nad swoimi czynami. Tymczasem krąg podejrzeń 

coraz bardziej zawęża się wokół niego. 
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AUTOR: Walter Moers 

TYTUŁ: Kot alchemika 

TYTUŁ oryginału: Der Schrecksenmeister 

Tłumaczenie: Katarzyna Bena 

Wydawnictwo: Dolnośląskie 

Data wydania: 2010 

ISBN: 9788324587919 

CYKL: Camonia 

OPIS: 

W Sledwai, gdzie zamiast kwiatów rosną jedynie brodawki i czyraki, mały krotek Echo, tzn. 

kot, który mówi, umiera z głodu, gdy nagle pomocną i szponiastą dłoń wyciąga ku niemu 

miejski Przeraźnik, alchemik, kucharz i mistrz malarstwa katastroficznego. Krotek godzi się 

na miesiąc najbardziej wyrafinowanych rozkoszy kulinarnych w zamian za swój tłuszcz. Czy 

Echo skończy marnie w alchemicznym kotle podczas kolejnej pełni? Czy pomogą mu jego 

nowi sprzymierzeńcy: Gotowany Upiór, puchacz Fjodor F. Fjodor oraz równie romantyczna 

co brzydka Inacea Anacaci. Czy uda im się pokonać Przeraźnika?  
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AUTOR: Bartosz T. Wieliński 

TYTUŁ: Źli Niemcy 

TYTUŁ oryginału:  

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: Agora SA 

Data wydania: 2014 

ISBN: 9788326813580 

CYKL: Ale Historia 

OPIS: 

To książka o szaleńcach i ludziach wielkiej wiary. Zbrodniarzach i gorliwych wykonawcach 

rozkazów. Oportunistach i wizjonerach. Łączy ich to, że pogubili się w zaułkach 

dwudziestowiecznej historii. A także to, że byli Niemcami. 
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AUTOR: Karl Schroeder 

TYTUŁ: Słońce Słońc 

TYTUŁ oryginału: Sun of suns 

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: ArsMACHINA 

Data wydania: 2011 

ISBN: 9788393231959 

CYKL: Pierwsza Księga Virgi 

OPIS: 

Jest odległa przyszłość. Świat znany pod nazwą Virga to fulerenowy balon o średnicy trzech 

tysięcy mil, wypełniony powietrzem, wodą oraz dryfującymi kawałkami skał. Ludzie żyjący 

w jego wnętrzu zmuszeni są konstruować własne fuzyjne słońca oraz „miasta”, które 

kształtem przypominają ogromne, drewniane koła ze szprychami, wprawiane w ruch celem 

otrzymania wirówkowej namiastki grawitacji. 

Młody, sprawny i zgorzkniały Hayden Griffin jest bardzo groźnym człowiekiem. Przybywa 

do Rushu, stolicy Slipstreamu, z jedną myślą: wywarcia krwawej zemsty na mordercach 

swoich rodziców. Jego celem jest admirał Chaison Fanning, dowódca floty Slipstreamu, który 

podbił dryfujące państwo Aerie, ojczyznę Haydena. Fakt, że chłopak spędził okres dorastania 

w różnych, mało bezpiecznych miejscach, nie wróży Fanningowi zbyt dobrze… 

Słońce Słońc to wyśmienita, przyprawiona szczyptą steampunka powieść przygodowo-

fantastyczna traktująca o zemście, powinności oraz… powietrznych piratach, jakich jeszcze 

nie znaliście. Wszystko to osadzone w świecie tak niesamowitym, że aż nieprawdopodobnie 

realnym. To lektura, od której ciężko się oderwać. 
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AUTOR: Gustav Meyrink 

TYTUŁ: Golem 

TYTUŁ oryginału: Der Golem 

Tłumaczenie: Jerzy Łoziński 

Wydawnictwo: Zysk i S-ka 

Data wydania: 2015 

ISBN: 9788377855621 

CYKL:  

OPIS: 

Mroczna historia z pogranicza snu, magii i mistyki Bohaterem powieści jest Athanasius 

Pernath, konserwator sztuki, jubiler i wycinacz kamei, mieszkający w starej kamienicy  

w Kogucim Zaułku w praskim getcie. Pewnego dnia odwiedza go tajemnicza postać  

i przekazuje mu księgę Ibbur, z prośbą, by naprawił uszkodzony inicjał. Kiedy zaczyna 

przeglądać księgę, doznaje wizji, a słowa w nieznanym języku stają się dla niego zrozumiałe. 

W niewytłumaczalny sposób Athanasius Pernath trafia pomiędzy dwie rzeczywistości, 

połączone mityczną postacią Golema. Ten symbol ożywionej materii staje się łącznikiem 

pomiędzy dwoma światami: realnym i duchowym. Powieść ezoteryczna, oparta na symbolice 

kabały, tarota, a także legendzie o Golemie, stworzonym rzekomo w XVI wieku przez 

praskiego alchemika i rabina Jehudę Löw ben Bezalela. Niesamowita, żydowska dzielnica 

dawnej Pragi, zagadkowe wydarzenia, doskonale poprowadzona intryga i zaskakujące 

zkończenie. Zasłużone miano klasyka powieści grozy. 

 

AUTOR: William Fauklner 
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TYTUŁ: Sartoris 

TYTUŁ oryginału: Sartoris 

Tłumaczenie: Kalina Wojciechowska 

Wydawnictwo: PIW 

Data wydania: 1964 (wyd II) 

ISBN:  

CYKL: Wina i odkupienie 

OPIS: 

Sartoris ukazał się w Stanach Zjednoczonych w roku 1929. Jest to trzecia z kolei powieść 

Williama Faulknera po Soldier’s Pay, książce będącej odbiciem nastrojów po pierwszej 

wojnie światowej, oraz Mosquitoes – opisującej środowisko młodej bohemy w New Orleans. 

Te trzy pierwsze powieści poprzedzone zostały jeszcze debiutem poetyckim – tomem poezji 

The Marble Faun, młodemu autorowi drukowano już też, choć nieczęsto, krótkie 

opowiadania w pismach. W Sartorisie Faulkner po raz pierwszy zwrócił się pisząc, do 

rodzimego materiału, znalazł wzory swoich bohaterów, obraz swojej Ameryki wśród 

rzeczywistości najbliższej i we własnej rodzinie z całą jej tradycją. Tu Faulkner założył 

fundamenty i w pierwszym rzucie naszkicował mapę swojego okręgu Joknapatawpha. 

Wszystko, co Faulkner o Joknapatawpha napisał, od tej książki się wywodzi, uzupełnia ją  

i rozwija. Toteż czytelnik znajdzie tu starych znajomych, bohaterów innych jego powieści  

i opowiadań, dawniej już przełożonych na język polski. Spotykamy tu więc, znanego nam już 

z Azylu, Horacego Benbowa i jego siostrę Narcissę, Snopesów, Ciotkę Jenny – uosobienie 

trzeźwości, zdrowego humoru i krytycyzmu, a także Isoma i innych przedstawicieli 

murzyńskiej części społeczeństwa Joknapatawpha. W Sartorisie jest dom rodzinny Johna  

i Bayarda Sartorisów, bohaterów lotniczych opowiadań Faulknera z pierwszej wojny 

światowej. Dom rodzinny i pole działania doktora Luciusa Peabody – i wielu, wielu innych 

postaci zaludniających cały wielki faulknerowski świat. Lektura tej powieści to jak gdyby 

odwiedziny u nich w domu. 
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AUTOR: Otfried Preussler 

 

TYTUŁ: Krabat 

TYTUŁ 

oryginału: 

Krabat 

Tłumaczenie: Krzysztof Radziwiłł, Janina Zeltzer 

Wydawnictwo: Bona 

Data wydania: 2011 

ISBN: 9788362836147 

CYKL:  

 

OPIS: 

Czternastoletni Krabat miewa dziwne sny: nieznany głos uporczywie namawia go do wizyty 

w młynie na Koźlim Brodzie. Miejsce to okazuje się niezwykłe: młynarz po zapadnięciu 

zmroku zamienia się w jednookiego czarnoksiężnika, który paktuje z ciemnymi mocami,  

a swych czeladników zaznajamia z tajnikami czarnej magii. Za opanowanie nadludzkich 

mocy płaci się jednak bardzo wysoką cenę… 

Autor Krabata oparł fabułę na popularnej łużyckiej legendzie; mroczna atmosfera, 

niesamowite przygody i ciężar tajemnicy – to cechy, które swoimi korzeniami sięgają 

ludowych baśni z terenów polsko-niemieckiego pogranicza. Ta niesamowita historia trzyma 

czytelnika w napięciu aż do ostatniej strony. Warto dodać, iż jest to jedna z najczęściej 

nagradzanych pozycji w dorobku Otfrieda Preusslera, tym razem skierowana do nieco 

starszych czytelników niż Mały Duszek czy Malutka Czarownica. Potencjał książki 

wykorzystał Marco Kreuzpainter, który zekranizował powieść Preusslera w 2008 roku, 

nadając filmowi tytuł Uczeń Czarnoksiężnika. 
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AUTOR: Ken Kesey 

 

TYTUŁ: Lot nad kukułczym gniazdem 

TYTUŁ 

oryginału: 

One flew over the cuckoo’s nest 

Tłumaczenie: Tomasz Mirkowicz 

Wydawnictwo: Albatros 

Data wydania: 2018 

ISBN: 9788381252621 

CYKL:  

OPIS: 

Lot nad kukułczym gniazdem, genialny debiut Kena Keseya, rozszedł się w samych tylko 

Stanach Zjednoczonych w nakładzie 10 milionów egzemplarzy. Nakręcony na jego podstawie 

film Miloša Formana – z niezapomnianą kreacją aktorską Jacka Nickolsona – zdobył  

5 Oscarów. 

McMurphy, szuler, dziwkarz i zabijaka, udaje wariata, żeby wykpić się od odsiadywania 

wyroku. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym wydaje mu się dobrym żartem. Do chwili, gdy 

dowiaduje się, że nie odzyska wolności, dopóki nie uznają go za wyleczonego. Decyzja 

należy do Wielkiej Oddziałowej, z pozoru uosobienia słodyczy i dobroci, w rzeczywistości 

sadystki znęcającej się nad pacjentami. McMurphy, który buntuje przeciwko niej chorych, 

nagle zdaje sobie sprawę, że jeśli się przed nią nie ukorzy, nie opuści szpitala. Czy da się 

pokonać bezdusznemu Kombinatowi? 
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UTWÓR: Bradley P. Beaulieu 

 

TYTUŁ: Wichry Archipelagu 

TYTUŁ oryginału: The Winds of Khalakovo 

Tłumaczenie: Marek Pawelec 

Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 

Data wydania: 2011 

ISBN: 9788376489186 

CYKL: Nowa Fantastyka 

OPIS: 

Wiatr niesie śmierć. Tajemnicza zaraza dziesiątkuje ludność, osłabiając targane 

wewnętrznymi konfliktami księstwo Kałakowa. Nawet wznoszące się pośród wzburzonych 

mórz niedostępne mury nie chronią przed wszystkim, a fanatyczni Maharrahtczycy tylko 

czekają na okazję, by przejąć władzę. Atak żywiołaka na zmierzający do wyspy powietrzny 

statek zaprzepaścił szansę na pokój. Śmierć podróżującego nim Wielkiego Księcia pogorszyła 

i tak złą sytuację archipelagu. Los wysp spoczywa teraz w rękach młodego księcia Nikandra  

i autystycznego chłopca, który potrafi narzucić siłom natury swoją wolę. Czy jest on jednak 

zbawcą, czy niszczycielem? 
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UTWÓR: Peter Watts 

TYTUŁ: Ślepowidzenia 

TYTUŁ 

oryginału: 

Blindsight 

Tłumaczenie: Wojciech M. Próchniewicz 

Wydawnictwo: Mag 

Data wydania: 2013 

ISBN: 9788374802932 

CYKL: Ślepowidzenie – Tom 1 

OPIS: 

Ślepowidzenie nominowane było do nagród Hugo, Campbella, Sunburst, Locusa i Aurory. 

Wyobraź sobie, że jesteś Sirim Keetonem. Budzisz się w agonii wskrzeszenia, łapiąc 

powietrze po rekordowo długim ataku bezdechu sennego, trwającym sto czterdzieści dni. 

Czujesz, jak krew, lepka od dobutaminy i leuenkefaliny, przepycha się przez wyschnięte 

podczas miesięcy przestoju tętnice. Ciało powolutku, boleśnie się napełnia: rozszerzają się 

naczynia krwionośne, ciało się rozłazi; zginasz się, a nieprzyzwyczajone żebra głośno 

strzelają. Stawy zatarły się od bezruchu. Jesteś jak figurka z kresek, zamrożona w jakimś 

przewrotnym rigor vitae. Krzyknąłbyś, ale brak ci tchu. 

Wampiry cały czas to robią, przypominasz sobie. Dla nich to normalne, mają taki niezwykły 

sposób oszczędzania zasobów. Twój gatunek mógłby nauczyć się od nich trochę 

powściągliwości, gdyby ta absurdalna awersja do kątów prostych nie rozprawiła się z nimi  

u samego zarania cywilizacji. A może mógłby i teraz? Bo wampiry wróciły – ożywione 

voodoo paleogenetyki, poskładane do kupy ze śmieciowych genów, skamieniałego szpiku 
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kostnego, zanurzonego we krwi socjopatów i wysoko funkcjonujących autystyków. Taki 

właśnie osobnik dowodzi tą misją. Garstka jego genów żyje także w twoim ciele, żeby ono też 

mogło powstać z martwych, tu, na skraju przestrzeni międzygwiezdnej. Nikt nie poleci poza 

Jowisza, jeśli nie stanie się po trosze wampirem. 

Ból odrobinę słabnie. Odpalasz wszczepki i sprawdzasz własne organy: minie sporo minut, 

zanim motoryka zadziała jak należy, i godzin, zanim przestanie boleć. Ból jest nieuniknionym 

efektem ubocznym. Tak się właśnie dzieje, kiedy do ludzkiego kodu wkleja się wampirze 

podprogramy. Kiedyś prosiłeś o środki przeciwbólowe, ale wszelkie blokery nerwowe 

upośledzają reaktywację metabolizmu. Zaciśnij zęby, żołnierzu. 

Wydanie ilustrowane przez Irka Koniora. 

 

 

UTWÓR:  

Zbiór 

TYTUŁ: Szpony i kły 

TYTUŁ 

oryginału: 

 

Tłumaczenie:  

Wydawnictwo: SuperNOWA 

Data wydania: 2017 

ISBN: 9788375781557 

CYKL: Wiedźmin 

 

 



27 

 

OPIS: 

No tak. Trzydzieści lat. Wiedźmin do wynajęcia za trzy tysiące orenów. Gdy pojawił się  

w Wyzimie, w karczmie „Pod Lisem” nie był młodzieniaszkiem. Pobielałe włosy, szrama na 

twarzy i ten charakterystyczny, paskudny uśmiech. 

Zaczął od górnego C: trzech oprychów, potem strzyga i kolejne stwory – ludzkie bądź 

nieludzkie – niegodne żyć w świecie, który został nam dany. 

A potem Biały Wilk poszedł własną drogą. Ciernistą, tak bym to ujął, ale cóż, każdy uczy się 

na błędach. Gdzieś w oddali łypie do mnie znacząco Hollywood, ale na razie cieszmy się tym, 

co wyłowiła z wiedźmińskiego konkursu Nowa Fantastyka i superNOWA: jedenaście 

opowieści zainspirowanych losami Geralta oraz jego przyjaciółek i kamratów. 

Czytałem je z uwagą, nie ingerując. Są wśród uczestników konkursu na „trzydziestkę” 

wiedźmina ludzie bardzo utalentowani. Wkrótce stworzą własne światy bądź zanegują 

istniejące. Nie straćmy ich z oczu! 

 

UTWÓR: Carlos Ruiz Zafon 

 

TYTUŁ: Gra Anioła 

TYTUŁ oryginału: El Juego del Angel 

Tłumaczenie: Katarzyna Okrasko, Carlos Casas 

Wydawnictwo: Muza 

Data wydania: 2014 

ISBN: 9788377583463 

CYKL: Cmentarz Zapomnianych Książek (tom2) 
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OPIS: 

W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych, młody pisarz, żyjący 

obsesyjną i niemożliwą miłością, otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania 

książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być może, coś więcej. 

Z niezwykłą precyzją powieściopisarską i w charakterystycznym dlań, oszałamiającym stylu, 

autor “Cienia wiatru” ponownie przenosi nas do Barcelony Cmentarza Zapomnianych 

Książek, by obdarować niezwykłą intrygą, romansem i tragedią poprzez labirynt tajemnic, 

gdzie czar książek, namiętności i przyjaźni splatają się w mistrzowskiej opowieści. 

 

 

UTWÓR: Janosch 

TYTUŁ: Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny 

TYTUŁ oryginału: Cholonek oder Der Liebe Gott aus Lehm 

Tłumaczenie: Leon Bielas 

Wydawnictwo: ZNAK 

Data wydania: 2011 

ISBN: 978-83-240-1812-3 

CYKL:  

OPIS: 

Nowa, nieocenzurowana wersja kultowego Cholonka! 

Książka na osiemdziesiąte urodziny Janoscha! 

Janosch, popularny na świecie autor i ilustrator ponad stu książeczek dla dzieci, w legendarnej 

już powieści Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny w drapieżny i groteskowy sposób opisał 

krainę zapamiętaną ze swojego dzieciństwa, które przeżył w małej robotniczej osadzie na 
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obrzeżach Zabrza. W pierwszym polskim wydaniu (1975) powieść została ocenzurowana  

i dopiero w tej edycji fragmenty opowiadające o „wyzwoleniu” Śląska i wyczynach Armii 

Czerwonej docierają do polskiego czytelnika. Do czasu ukazania się Piątej strony świata 

Kazimierza Kutza Cholonek pozostawał jedyną wielką powieścią o Śląsku, powieścią 

najprawdziwszą – i najzabawniejszą. Bohaterowie Janoscha, pazerni i prymitywni, kurzą 

machorkę, chlają brunatną gorzałę, kopulują na mniej lub bardziej wymyślne sposoby, starają 

się wypełnić swoje żałosne życie małymi radościami, rozpaczliwie aspirując do lepszej 

egzystencji. Świat ten, wypełniony biedą, mozołem i cierpieniem, okrutnie doświadczany 

przez historię (narastanie hitleryzmu, jego apogeum i upadek), opisywany jest przez Janoscha, 

z bezlitosną czułością – ludzie, ze swoją szpetotą i podłościami, budzą współczucie, a z ich 

tragicznych losów i nieszczęść głośno się śmiejemy. Pisarz bowiem egzorcyzmuje ten 

koszmar satyrą i purenonsensem. Nieprawdopodobne anegdoty, duch sowizdrzalskiej narracji 

połączony z empatią dla bohaterów i elegijną serdecznością dają w rezultacie niepowtarzalną 

magiczną aurę, która zapewniła Cholonkowi na Śląsku status książki prawdziwie kultowej. 

To klasyka i kwintesencja śląskiego humoru: dosadnego, rubasznego, przaśnego, 

balansującego na granicy wulgarności, ale broniącego się przed nią absurdem i groteską. 

To także lekcja ludowej mądrości uczącej, że w najbardziej nieludzkich warunkach  

i w najbardziej animalnych istotach zwycięska okazuje się chęć życia, cieszenia się nim – 

wbrew wszystkiemu. 

 

UTWÓR: Patrick Deville 

 

TYTUŁ: Ekwatoria 

TYTUŁ oryginału: Equatoria 

Tłumaczenie: Jan Maria Kłoczowski 

Wydawnictwo: Noir Sur Blanc 
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Data wydania: 2016 

ISBN: 978-83-7392-579-3 

CYKL:  

 

 

OPIS: 

Ekwatoria to kolejna książka Patricka Deville’a łącząca cechy zapisków z podróży, powieści 

autobiograficznej i eseju historycznego. Tym razem celem wyprawy francuskiego pisarza jest 

Afryka Równikowa, a inspiracją – wydarzenia z 2006 roku, kiedy szykowano się do 

uroczystych przenosin zwłok Pierre’a Savorgnana de Brazza (1852–1905) z Algieru do 

Brazzaville w Kongu, gdzie wzniesiono mauzoleum na jego cześć. Ta decyzja budziła 

ogromne kontrowersje, bo choć Brazza był przeciwnikiem kolonializmu i jeszcze za życia 

zyskał przydomek Ojca Niewolników, to jednak powszechna jest też opinia, że jego wyprawa 

otworzyła drogę do francuskiej kolonizacji Afryki. Deville rusza zatem szlakiem sławnego 

podróżnika, odwiedzając Gabon, Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, Angolę, Kongo  

i Zanzibar. Jednocześnie poznaje niezwykle skomplikowane dzieje regionu od drugiej połowy 

XIX wieku aż po początek obecnego stulecia. Natrafia na ślady tak znakomitych postaci jak 

Henry Morton Stanley (największy rywal Brazzy wśród ówczesnych odkrywców), Albert 

Schweitzer, Joseph Conrad czy Agostinho Neto. Przed oczyma czytelników przeciąga cała 

parada afrykańskich przywódców politycznych i wojskowych – „bohaterów, zdrajców  

i niezdecydowanych”, a wśród nich Tippu Tip, który pływał po rzece Kongo w tym samym 

czasie co Brazza, choć nigdy się z nim nie spotkał. Ten urodzony na Zanzibarze czarnoskóry 

kupiec i awanturnik zbija wielki majątek na handlu kością słoniową i niewolnikami. 

Bezwzględny, żądny władzy i bogactwa, jest zaprzeczeniem szlachetnego Brazzy. A jednak 

obaj ci mężczyźni u schyłku życia poznają gorzki smak rozczarowania. 
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OPIS: 

Autor, znany brytyjski historyk, przedstawia niemieckie przygotowania operacji 

powietrznodesantowej, przeprowadzonej przez Wehrmacht i Luftwaffe w celu opanowania 

Krety. Jest to pierwsze w polskiej literaturze wojenno-historycznej tak rozległe i szczegółowe 

studium tej kampanii. 

UTWÓR: Callum MacDonald 

 

TYTUŁ: Kreta 1941 

TYTUŁ 

oryginału: 

The Lost Battle Crete 1941 

Tłumaczenie: Tomasz Prochenka 

Wydawnictwo: Bellona 

Data wydania: 2007 

ISBN: 978-83-11-10606-2 

CYKL: Wielkie Bitwy – Wielcy Dowódcy 
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UTWÓR: Peter F. Hamilton 

TYTUŁ: Upadek smoka 

TYTUŁ oryginału: Fallen Dragon 

Tłumaczenie: Krystyna Chodorowska 

Wydawnictwo: Zysk i S-ka 

Data wydania: 2012 

ISBN: 978-83-7506-719-4 

CYKL:  

 

OPIS: 

Lawrence Newton, który urodził się w ziemskiej kolonii na planecie Amethi, od dziecka 

marzył o tym, by wstąpić do Akademii Kosmicznej, latać na statkach badawczych i odkrywać 

nieznane rejony galaktyki. Niestety, kiedy dorasta, szybko przekonuje się, że czas 

bezinteresownych odkrywców bezpowrotnie przeminął i jako dowódca plutonu bierze udział 

w zbrojnej inwazji jednej z wielkich korporacji na kolejny obcy świat. Podczas walki  

z niepokojąco sprawną podziemną organizacją oporu na planecie Thallspring do uszu 

Lawrence’a zaczynają docierać dziwne pogłoski mówiące o Świątyni Upadłego Smoka. 

Podobno stanowi ona sanktuarium pewnej sekty czczącej tajemnicze mityczne stworzenie, 

które spadło z nieba na powierzchnię planety tysiące lat wcześniej zanim zjawili się tam 

pierwsi kolonizatorzy. Zaintrygowany tymi pogłoskami, Lawrence zaczyna organizować 

własną, prywatną ekspedycję naukową… W powieści Upadek smoka Peter F. Hamilton po 

raz kolejny ukazuje drobiazgowo opisane obce światy, oszałamiające wynalazki techniczne  
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Recenzja 

i pasjonujące losy bohaterów, dzięki którym jego poprzednie książki osiągnęły status 

światowych bestsellerów 

 

 

 

 

 

 

Fryderyk II Hohenstauf. Cesarz Rzymski - Jerzy Hauziński 

Portret legendarnego władcy przedstawiony przez prof. Jerzego Hauzińskiego 

jest niejednoznaczny. W książce widać osobistą fascynację autora postacią 

cesarza, która nieco przysłania ocenę ogólną, nie jest to jedyny mankament recenzowanej 

pozycji, w ostatecznym rozrachunku jednak biografia Fryderyka II to solidna dawka  

z konieczności bardzo skondensowanych dziejów Imperatora końca świata.  

 

Fryderyk II Hohenstauf był panem wielu tytułów, m. in. Świętego Cesarza Rzymskiego, 

króla, Sycylii czy Jerozolimy. Autorem monumentalnego traktatu ornitologicznego  

i założycielem uniwersytetu w Neapolu, z którego rozkazu powstały, przygotowane przez 
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wybitnych prawników epoki, niezwykle ważne kodyfikacje prawa. Do historii przeszedł jako 

kontynuator polityki swego przodka Fryderyka Barbarossy. Chciał stworzyć jedno Cesarstwo, 

rozciągające się od Sycylii po północ Niemiec. Jego osoba u sobie współczesnych 

wywoływała wiele kontrowersji, nazywano go antychrystem. Przez większość lat swych 

rządów toczył prawdziwą wojnę z papiestwem roszczącym sobie prawa do władzy świeckiej  

i uznającego się za stojącego wyżej, niż nawet cesarz Rzymski. 

Autorem publikacji o tym niezwykłym, a na pewno jednym z najważniejszych, władców 

średniowiecza, jest profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku – Jerzy Hauziński. Historyk ten 

jest uznanym w Polsce autorytetem mediewistycznym i znanym orientalistą. Doceniony  

w kraju, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Do jego największych 

dokonań należą badania nad historią średniowiecza na Bliskim Wschodzie oraz wydana 

wspólnie z Janem Leśnym Historia Albanii. 

Stauf był człowiekiem wielu talentów, co usilnie starał się ukazać Hauziński. Dzieje króla 

Fryderyka II obfitują w ważne nie tylko lokalnie, ale i cywilizacyjnie wydarzenia. Autor co 

zrozumiałe ze względów objętościowych, nie był jednak w stanie przedstawić całościowego 

portretu władcy. Wiele wątków zawiłej biografii jednego z ostatnich Staufów pominął,  

o innych tylko napomknął, kilka pozostało otwartych i wydaje się że niedokończonych.  

Z naturalnych powodów, długie panowanie średniowiecznego cesarza rzymskiego sprawia, że 

w jednej krótkiej publikacji nie sposób objąć całościowo jego życia, jednak wydaje się że 

wiele zbyt ważnych aspektów zostało pominiętych, a inne zbyt pobieżnie rozpatrzone lub 

zaledwie wspomniane, kosztem paru aspektów, mniej ważnych w kontekście dziejowym. 

Profesor Hauziński słusznie, jako główną oś swojej narracji osadził konflikt papiestwa  

z cesarzem. Miał on bowiem niebagatelny wpływ na kształtowanie się społeczeństwa oraz 

cywilizacji europejskiej. Ten ważny okres został opisany przez polskiego historyka w sposób 

godny uwagi i interesujący. W tym momencie najbardziej widać fascynację osobą Staufa. 

Oczywiście historyk nie pomija także czarnych kart z życia króla, jednak są one w pewien 

sposób wytuszowane, wplecione w narrację w taki sposób, że ciężko je dostrzec. 

Książka podzielona jest na dziesięć rozdziałów, wstęp, zakończenie oraz ciekawy aneks 

skupiający się na morderstwie popełnionym na księciu Bawarii. Znajduje się w niej także, 

kilka ilustracji oraz mapka Imperium Hohenstaufa.. Poziom wydawniczy pozycji stoi na 

wysokim poziomie. 

Wiele miejsca w swej pracy autor poświecił dokonaniom cesarza spoza kręgu politycznego, 

jego wpływom na architekturę, poezję, a także stosunkom z muzułmanami. Sporo pisze także 
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o postrzeganiu Staufa przez mu współczesnych. Są to bodaj najciekawsze fragmenty 

recenzowanej pozycji. 

Do wad książki należy przede wszystkim chaotyczny układ treści oraz pominięcie, bądź też 

zbyt pobieżne rozpatrzenie kliku ważkich kwestii. Książkę czyta się nieźle, ale narracja nie 

zawsze jest płynna. 

Recenzowana książka to przykład dobrej, choć nie do końca wykorzystanej literatury 

historycznej, a sama postać głównego bohatera wokół której prowadzona jest narracja, 

fascynuje. Książka Hauzińskiego to dobry, choć niepozbawiony wad przyczynek do lepszego 

poznania fascynującej kariery króla Fryderyka. 
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OPOWIADANIA 

 

Pociąg do Auschwitz 

Opowiadanie naszego autora umieszczone na portalu Libertas. 

 

– Cześć Gerard. 

– Ja! Czołem Rudolf. 

 Dwóch kolejarzy w średnim wieku powitało się ciepło. Znali się bowiem od dawna, 

od czasów szkoły, pierwszych bójek i zauroczeń. Gerard był starszy, ale niewiele, zaledwie  

o parę miesięcy. Kilka lat temu ożenił się i miał czwórkę dzieci. Rudolf z kolei, odrobinę 

niższy i postawniejszy od przyjaciela, wybrał życie samotnika, który swą miłość skierował  

w stronę wielkich brył ze stali. Obaj już od wielu lat pracowali na kolei. Rudolf był 

maszynistą, czym bardzo się szczycił i nieraz przypominał Gerardowi o swej władzy i roli  

w składzie. Starszy z nich, nie przejmował się tym zbytnio, wiedział o miłości Rudolfa do 

tych mitycznych maszyn, wiedział również, że musi być zadowolony z tego co ma. Przed 

wojną był dróżnikiem, jednak w obliczu przeciągającego się z miesiąca na miesiąc konfliktu  

i jego łakomstwa na młodych, pełnych życia mężczyzn, stał się kolejowym człowiekiem od 

wszystkiego. 

– Panowie, panowie! – Usłyszeli dobrze znany im głos kierownika, pana Strözla, zaciekłego 

nazisty, ale i dobrego człowieka. Gdy żona Gerarda rodziła czwarte dziecko, Strözl dał mu 

dzień wolnego, choć przepisy zabraniały tego surowo. Przymykał oko na podkradanie węgla 

zimą i przynosił swoje stare ubrania pracownikom. Czasami też podkradał mięso i inne 

http://www.libertas.pl/
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delikatesy z domu, kryjąc się przed wszędobylskim okiem małżonki i dzielił je równo między 

podwładnymi, a w obliczu wojennych obostrzeń, takie wsparcie było jak przysłowiowa 

manna z nieba. 

– Co dzisiaj mamy? – Spytał, jak zwykle bezpośrednio Rudolf, pochylając nieco głowę do 

przodu, gdyż był wysoki, wyższy niż większość spotkanych przez Gerarda ludzi w życiu. 

Przez to i przez imponujących rozmiarów brodę, ten trochę niezdarny Ślązak zyskał sobie 

miano Mojżesza. Teraz jednak już go tak nie nazywano, tylko czasami w rozmowach między 

oboma przyjaciółmi, gdy nikt nie słyszał, Gerard ośmielał się zwrócić do niego tym 

przydomkiem. Wtedy Rudolf, konspiracyjnie sprawdzał czy nie ma nikogo pobliżu  

i delikatnie napominał, że nie są to najlepsze czasy na takie imię. 

– Specjalny – odrzekł Strözl. 

– Specjalny? Jaki szefie znowu specjalny? Teraz jeżdżą same specjalne. A wszystkie na front, 

czołgi, wozy, żołnierze, zaopatrzenie. 

– A właśnie, najpierw przepuścimy wojskowy – rzekł barczysty nazista, po czym dodał. – 

A potem nasz specjalny. 

Obaj kolejarze rozejrzeli się po zajezdni. Na ostatnim torze, stał tylko stary, od lat 

nieużywany parowóz. Jakby odgadując myśli swoich podkomendnych Strözl zaczął 

wyjaśniać: 

– Za chwile podjedzie.  

 I rzeczywiście, po chwili rozległ się gwizdek, a cała trójka jak na rozkaz spojrzała  

w prawo. Po chwili ich oczom ukazała się wyjeżdżająca zza zakrętu lokomotywa, ciągnąca za 

sobą osiem wagonów do przewozu bydła. Majestatyczna bryła metalu, wypuszczając wysoko 

kłęby gęstego, czarnego jak sadza dymu, zwalniając z piskiem wjeżdżała do zajezdni. 

– P osiem, pruski, prawdziwe przedwojenne cudo – orzekł fachowo Rudolf, podczas gdy 

skład przejeżdżał obok nich. Cała trójka, bacznie przyglądała się wagonom, które właśnie ich 

mijały, aż w końcu cała konstrukcja z metalu i drewna zatrzymała się w oparach dymu. 

– To specjalnym mamy wieźć krowy? – Spytał Rudolf. 

– Nie, ale to też bydło! Wiecie o co mi chodzi? – odparł kierownik, a Rudolf energicznie, 

przytaknął głową. Gerard patrzył tylko na wagony, nie zdradzając swoich myśli. Strözl dodał: 

– Wy tu zaczekacie, a ja pogadam z nimi.  

 Mówiąc to, wskazał skinieniem głowy, dwójkę żołnierzy którzy zeskoczyli  

z lokomotywy i skierowali się w ich stronę. Po chwili na ziemi znalazł się także maszynista, 

który ruszył za dwójką w mundurach. 
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 Gdy ich szef się oddalił, obaj pogrążyli się w rozmowie, bacznie przyglądając się 

wysłużonej lokomotywie. Znad jej komina unosił się czarny dym. Rdzawe nacieki 

sugerowały, że zaprzęgnięto ją do ponownej służby z jakiejś zajezdni, gdzie stała nieużywana 

przez lata. Nagle lekki wiatr, wiejący od strony składu uderzył w ich nozdrza nieopisanym 

fetorem setek niemytych ciał, zgnilizny, potu, uryny i czegoś nieokreślonego, kojarzącego się 

im niechybnie ze śmiercią. 

– Ale śmierdzą te krowy! – Krzyknął Rudolf. 

– Tak, krowy… – odparł Gerard. 

– Chłopcy! Robota czeka – dotarło do nich wołanie kierownika. Obaj spojrzeli w jego stronę. 

Strözl stał w otoczeniu dwóch odzianych na czarno żołnierzy, maszynisty i jego pomagiera. 

Na widok chudego, brudnego od sadzy i węgla ładowacza, Rudolf przypomniał sobie  

o swoim pomocniku. 

– Gdzie jest ten pieprzony Francik!? 

– Pewnie jak zawsze za chwilę się pojawi.  

 Kolejarze ruszyli w stronę grupki mężczyzn. Odór bijący od zwierzęcych wagonów 

nie ustawał, a Gerardowi wydawało się nawet, że zrobił się silniejszy. Zdawało mu się, idąc 

wzdłuż szeregu drewnianych platform, że słyszy różne dźwięki. Cichy urywany szloch, jęki, 

kaszel, szybko się jednak zmitygował, bo przecież krowy nie wydają takich dźwięków. 

            Dotarli do reszty, po czym przywitali się ze zgromadzonymi. Rudolf nie odrywając 

wzroku, jak zahipnotyzowany przyglądał się staremu parowozowi. 

– A gdzie Francik? – Spytał Strözl. 

– Pewnie za chwile się pojawi. Pan go zna – odparł Gerard. 

– Dobrze, no znam. To Scharführer Stahl i Sturmnann Friedchow. Będą wam towarzyszyć. 

Rudolf, znasz się na jej obsłudze? – spytał maszynistę kierownik. 

– Oczywiście panie Strözl. – Odparł posłusznie zapytany, po czym dodał. – Jest piękna. 

– Rzeczywiście jest piękna. Panowie, znacie plan. Czekamy, aż przejedzie wojskowy 

i o osiemnastej czterdzieści siedem ruszacie. Nie zatrzymujecie się na żadnej stacji. Cel jest 

wam znany. Nagle dobiegły ich odgłosy uderzeń grubych podeszew o bruk. Obrócili głowy 

i zauważyli nadbiegającego śpiesznie, młodego ładowacza. Francik krzyknął w biegu: 

– Dzień dobry! 

– Dobrze, że jesteś, a teraz bądź cicho – powiedział Strözl i spoglądając na Rudolfa ciągnął 

dalej. – W lokomotywie z wami pojadą żołnierze, a ty Gerard będziesz siedział w budce 

z tyłu. 
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– A po co oni? Do ochrony krów? – Zapytał zdziwiony Rudolf, ale nim kierownik zdążył 

odpowiedzieć, wyskoczył jak zwykle wyrywny Francik: 

– Żydków bedziem wieźć! 

Cała grupa uważnie spojrzała na młodego chłopaka, widząc to Strözl zakomenderował: 

– Francik! Ośle ty jeden, do łopaty!  

Piegowaty chłopak stanął na baczność, kiwnął potakująco głowąi rzucił się biegiem do 

parowozu. 

– Ach ta młodzież. Wracając do tematu… 

 Strözl, jeszcze dłuższą chwilę objaśniał dwójce kolejarzy zasady i przebieg trasy. 

Chciał się upewnić, że obaj wszystko zrozumieli i wypełnią zadanie do końca. Rozkazy 

przyszły bowiem z samej góry. Z informacji przekazanych przez kierownika Gerardowi i jego 

przyjacielowi, tuż po odejściu maszynisty oraz jego pomocnika, którzy okazali się 

Holendrami, wynikało, że pociąg wyruszył przed paroma dniami z Westerbork na północy 

kraju tulipanów. Opole było pierwszym i ostatnim przystankiem przed stacją docelową. Strözl 

przekazał Gerardowi pokaźnych rozmiarów pęk kluczy, zawierających, jak wyjaśnił, kluczyki 

do wszystkich furt wagonów. Równo z wytycznymi, obwieszczony długim gwizdem, przez 

peron przetoczył się pociąg, tocząc za sobą kilka długich, otwartych platform na których stały 

czołgi i wozy pancerne. 

 Kilkanaście minut później, o wyznaczonej godzinie, potężna góra stali, jaką była 

lokomotywa P-8, ciągnąc za sobą osiem długich wagonów towarowych wyruszyła ze stacji 

w Opolu na wschód w stronę rejencji katowickiej. Gerard, siedząc z tyłu składu w swojej 

budce, spokojnie podziwiał mijany krajobraz i liczył białe słupki hektometrowe, 

wyznaczające odległość. Pociąg sunął nieprzerwanie w stronę celu. Mijał spokojne i zaspane 

wioski. Pagórkowata okolica, wprawiała Ślązaka we wspaniały nastrój. Od czasu do czasu 

mijali pędzące w przeciwną stronę pociągi, jak domyślał się Gerard wracające z frontu  

z rannymi. Przejechali, nie zatrzymując się przez Gliwice i po kilkunastu minutach Zabrze. 

Kolejarz zjadł drugie śniadanie, niezmienne przygotowywane przez żonę i zaczął rozmyślać  

o tajemniczych, zamkniętych na głucho wagonach. Czy rzeczywiście wieziemy Żydów? 

Innowiercy byli mu obojętni, podobnie ja Führer i cała ta wojna. On chciał tylko wykarmić  

i wychować, w tych trudnych czasach, rodzinę i dzieci. Podczas tych rozważań, pociąg prując 

z pełną szybkością, przejechał przez Katowice. Gerard wyszedł ze swojej budki, gdzie oprócz 

podłużnej, nieheblowanej deski do siedzenia nie było nic i po drewnianej rampie przeszedł do 

ostatniego wagonu. Zbliżył się do niego, nachylając się nieco i zaczął nasłuchiwać. Mimo 
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pędu powietrza i stukotu kół o szyny, usłyszał niewyraźne, przytłumione dźwięki. Ktoś cicho 

szlochał, a od czasu do czasu docierały do niego strzępy rozmowy, prowadzonej w jakimś 

obcym, nieznanym mu języku. Po chwili odsunął się gwałtownie, bowiem odór, który po raz 

pierwszy poczuł jeszcze w Opolu, ze zdwojoną siłą przedarł się przez drewno i uderzył  

w jego powonienie. 

– A więc jednak w środku są Żydzi! – Krzyknął ze złością. Ale gdzie ich wieziemy? Chyba nie 

do jednego z tych obozów, o jakich opowiadał mu jego kuzyn Hans w gospodzie, kiedy 

wrócił z frontu wschodniego na przepustkę. Mówił o strasznych rzeczach. Kiedy był już 

totalnie pijany, zaczął wykrzykiwać o specjalnych miejscach, gdzie gromadzono i palono tych 

znienawidzonych Żydów i Cyganów. Gerard niosąc go na plecach do domu, wziął te słowa za 

bajdurzenie nietrzeźwego żołnierza, który przeżył okropne wojenne chwile. Następnego dnia, 

gdy wraz z całą rodziną żegnał wracającego na front kuzyna, ten rzekł mu, żeby nikomu nie 

wspominał o jego słowach z poprzedniego dnia. Ślązak wrócił do swojej budki, po czym 

usiadł na desce i oparł się o drewnianą ścianę. Przyzwyczajony do takich warunków szybko 

zapadł w drzemkę. 

– Widzisz i tak to wygląda! – przekrzykując hałasy wewnątrz kabiny, Rudolf tłumaczył 

Francikowi zasady działania parowozu. Oblany potem ładowacz znał już na pamięć 

niekończącą się litanię zachwytów starszego kolegi, ten nie lubił jednak by mu przerywano, 

więc młodzieniec udając że słucha z wytężeniem, skupiał się na swojej pracy, polegającej na 

nieustannym dokładaniu węgla do skrzyni ogniowej, aby utrzymać temperaturę, dzięki której 

pociąg mógł mknąć naprzód. Obaj żołnierze oparci o rusztowanie na pomoście z przodu 

lokomotywy, palili papierosy bez filtra, wydmuchując obfite wykwity blado szarego dymu. 

– I widzisz Franciku, ta praca którą wykonujesz, jest bardzo, ale to bardzo ważna. Ogień daje 

gazy, które ogrzewają wodę w kotle, w efekcie czego powstaje para, a ta z kolei napędza 

naszą kochaną lokomotywę. Która godzina? – Zmienił nagle temat Rudolf, spoglądając przy 

tym na zegarek. – O to za chwilę pewnie będzie Trzebinia. Nagle do środka wpadł wyższy 

z dwóch oddelegowanych żołnierzy i przekrzykując dźwięki parowozu rzucił: 

– Na poboczu stał Kubelwagen, a żołnierze którzy stali przy nim machali czerwonymi 

flagami. 

– Tak? – Zapytał retorycznie Rudolf, po czym wyjrzał na zewnątrz, gdzie spostrzegł ramię se-

mafora ustawionego poziomo, na prawo od słupa semaforowego. Rzucił się szybko ku 

dźwigni hamulca, za którą pociągnął silnym i zdecydowanym ruchem. 



41 

 

 Gerard poczuł wstrząs. Szybko domyślił się dlaczego. Skład gwałtownie hamował. 

Wiedział, że piasecznica sypała właśnie drobiny piasku pod koła napędowe, ułatwiając 

poprzez zwiększenie tarcia, zatrzymanie pociągu. Zdawał sobie sprawę, że według z góry 

ustalonego planu, na ich drodze nie przewidywano żadnego postoju. Zdziwiony opuścił swoją 

budkę. Spoglądał na mijany krajobraz, który powoli z rozmazanego stawał się w rytm 

hamowania pociągu coraz lepiej widoczny. Majestatyczny żelazny kolos pokonując ostatnie 

paręset metrów z charakterystycznym piskiem zatrzymał się na opuszczonym peronie małej 

stacji. Latarnia przytwierdzona na przedzie parowozu, oświetlała przestrzeń przed sobą wąską 

wiązką światła, która omiatała pogrążony w półmroku tor. Gęsty czarny dym, nie 

niepokojony przez podmuchy wiatru, wzbijał się z komina tworząc ciemną chmurę nad 

lokomotywą. Gerard zeskoczył na peron i ruszył szybko w stronę przedniej części składu. 

Gdy tam dotarł spostrzegł jednego z żołnierzy opartego o latarnię i Francika siedzącego na 

schodkach prowadzących do budki maszynisty. 

– Gdzie Rudolf? – Zapytał młodego ładowacza. 

– Poszedł z tym drugim, – Francik wskazał głową na znudzonego wartownika – zapytać co 

się dzieje. 

– Gdzie? 

            Doświadczony kolejarz wszedł wąskimi drzwiami pochylając się przy tym, do środka. 

–  O! Gerard jesteś – powitał go Rudolf. – Jesteśmy uziemieni. To pan Fruchtel, zawiadowca 

tutejszej stacji. Kolejarz przywitał się z niewielkich rozmiarów jowialnym mężczyzną, który 

sprawiał wrażenie zawsze zadowolonego gawędziarza. 

– Witam, witam brata w kolei – odrzekł Fruchtel. – Już mówiłem pana współpracownikowi, 

że ci przeklęci Polacy wysadzili kilkanaście minut temu wojskowy skład. Parszywi leśny 

bandyci! Na szczęście wysadzony pociąg był towarowy i wiózł tylko zaopatrzenie dla 

naszych dzielnych chłopców w Rosji. No, ale cały ruch został wstrzymany do jutra rana. 

– Aż do jutra rana! – wykrzyknął zawiedziony Gerard. 

– Tak do jutra. Nie mamy ludzie. Wiecie, większość pojechała na wojnę. Trzeba usunąć 

zniszczony pociąg i położyć nowe tory. Przykro mi panowie, ale mimo waszej specjalności, 

dzisiaj już dalej nie pojedziecie. 

– I co teraz? - Zapytał Rudolf 

– No nic, wracamy – odpowiedział mu Gerard. - Dziękujemy panu, panie Fruchtel. 

– Nie ma sprawy. Jakbyście czego potrzebowali, to będę tutaj. 



42 

 

            – Gdzie ten drugi – spytał Gerard, gdy już obaj opuścili budynek zawiadowcy 

i skierowali się do pociągu. 

– Poszedł kupić coś do jedzenia. Pewnie za chwilę wróci, a tak w ogóle to w czasie całej 

podróży nie zamieniłem z nimi nawet słowa. 

– To SS. 

Cała trójka przysiadła przy torach na trawie. 

– I co teraz – spytał zrezygnowany Rudolf. 

– Nic. Musimy czekać – odrzekł spokojnie Gerard, wyjmując przy tym papierosa bez filtra. 

Już po chwili zaciągał się gęstym białym dymem, a wydmuchiwany przezeń obłoki, 

przypominały chmury, zalegające nisko nad ziemią w przededniu deszczu. 

– Panowie? – Powiedział do nich starszy z dwójki towarzyszących im od Opola żołnierzy, 

który właśnie znalazł się obok nich i przysiadł wygodnie na ziemi, tylko gdzieniegdzie 

porośniętej kępami, żółtawej już o tej porze roku trawy. 

– Sytuacja jest kiepska. Domyślam się, że wiecie co wieziemy? 

– Chyba kogo? – Wyskoczył, jak zawsze ni stąd i zowąd Francik. 

– Francik! Stul pysk, jak starsi rozmawiają i idź najlepiej do miasteczka kupić coś do jedzenia 

– rzekł spoglądając groźnie na swojego podopiecznego Rudolf, szukając przy tym po 

zakamarkach przepastnych kieszeni banknotów. Po chwili, gdy młody ładowacz ze stu 

nominał-owym papierem w ręku oddalił się w stronę miasta, siedzący mężczyźni wrócili do 

rozmowy. 

– Nie zwracajcie na niego uwagi oficerze. Młody jest, wyrywny i głupi – tłumaczył SS-

mannowi Rudolf. 

– Dobra, spokojnie wszyscy tacy byliśmy, ale niech uważa, bo w końcu trafi na kogoś mniej 

wyrozumiałego. No, wracając do rozmowy – ciągnął dalej żołnierz. - Rozkazy są 

jednoznaczne. Telefonowałem do przełożonego, rozkazał czekać, aż znowu puszczą ruch. 

Mamy nikogo nie dopuszczać do pociągu. Zrozumiano? 

 Obaj potwierdzili potakująco głowami. Kilka chwil później siedzieli już w budce 

Gerarda. Żołnierze mieli pełnić wartę z przodu składu, bliżej stacji. Gerard z Rudolfem  

i młodym pomocnikiem dostali za zadanie patrolowanie tylnej części pociągu. Dowiedzieli 

się również, że z pobliskiej komendantury SS wysłany zostanie oddział kilkunastu żołnierzy, 

którzy mieli zabezpieczyć teren wokół, tworząc kordon. Gdy Francik wrócił, przynosząc 

mleko, chleb i trocinową kiełbasę, Rudolf opowiedział mu wszystko i jednocześnie skarcił go 

za lekkomyślność, podczas rozmowy z oficerem. 
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– Wszyscy przecież wiemy kogo przewozimy i gdzie. Wiemy co się z nimi stanie – odrzekł 

urażony ładowacz. 

– Może wiemy, a może nie wiemy – odparł Gererd. – Lepiej jednak o tym nie mówić. To się 

może źle skończyć. Jest wojna, a życie nic nie znaczy. Nasze czy ich. Posłuchaj Francik, 

może to i są ludzie , tacy jak ja czy ty, ale ja chcę żyć, dla moich dzieci i żony. Na front na 

szczęście na razie mnie nie wysłali, więc póki mogę będę siedział cicho.  

 Francik siedział ze spuszczona głową, czerwieniąc się coraz bardziej z każdym 

kolejnym słowem starszego kolegi. – Jesteś młody, masz pracę i całe życie przed sobą, nie 

zmarnuj tego. Jest wojna, a wojna to niedobre miejsce do życia, więc unikaj jej. Może kiedyś, 

jeśli przeżyję, na pytania co robiłem podczas wojny, będę opowiadał zmyślone historie  

i wstydził się do końca życia, dusząc złość na siebie, ale przeżyję, a moje dzieci będą miały 

ojca. Może sobie dopowiem, że to nie ja, że nic nie wiedziałem, że tylko przewoziłem. Ale 

wiesz co, chce przynajmniej móc tak powiedzieć. Przeżyć i móc mówić. Nic nie mam do 

Żydów, Polaków czy Rosjan. Są jacy są, ale ja się boję i tyle, więc jak chcesz zginąć to proszę 

bardzo, ale beze mnie. 

            Gdy Gerard skończył swą przemowę, atmosfera wokół trójki kolejarzy zrobiła się 

ciężka. Żaden z nich się nie odzywał. Jedli przyniesione przez Francika wiktuały pogrążeni 

w myślach, aż w końcu ciszę przerwał Rudolf: 

– Ty tu zostań młody – powiedział do Francika – a my z Gerardem pokręcimy się trochę. 

– Dobrze Mojżeszu – odrzekł cicho ładowacz, a Gerard tylko pokręcił głową. 

            Gdy obaj starsi kolejarze opuścili budkę, Francik dokończył kolację w samotności. 

Był młody, ale wiedział, że to co działo się od kilkunastu lat w jego ojczyźnie było straszne  

i nie powinno mieć miejsca. Już od dawna ludzie po gospodach i starsi z jego wioski, których 

nie zabrała wojna, rozprawiali o dziwnych obozach, z których się nie wracało. Wielu nie 

lubiło Żydów, dziedzicząc niechęć po przodkach. Oskarżano ich o wszelkie klęski 

i nieurodzaje, a także o upadek Cesarstwa. Inni szukali winnych gdzie indziej, oskarżano 

Cyganów, komunistów, Anglików, Słowian, czarnych czy Amerykanów. Francik, wierzył  

w państwo Wielkoniemieckie i jego przywódcę. To on dał im pracę i poczucie godności. 

Wielkie zwycięstwa, przyniosły za sobą radość i zaślepiły wielu, jednak to nie tłumaczyło 

zniknięć całych rodzin. Dziadek, często mu tłumaczył, że to przez Żydów przegrali pierwszą 

wojnę, na której senior jego rodziny stracił rękę. W tym czasie, gdy pomstował na 

wyimaginowanych wrogów, jego żona, a babcia Francika, krzyczała na niego, by siedział 

cicho. Ojca nie widział od lat, od czasu gdy zaczęła się wojna. Służył na okrętach 
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podwodnych gdzieś daleko i tylko czasami przysyłał list albo małą paczkę. Francik wyszedł  

z budki na zewnątrz i zbliżył się do tylniej części ostatniego wagonu, po czym przyłożył ucho 

do nieheblowanej deski. Usłyszał przytłumione odgłosy, szczątki rozmów, płacz, słabe 

pokaszliwanie. Zła nie potrafił znieść. Wrócił do budki, by po chwili opuścić ją, niosąc 

tobołek z resztksmi tego, co pozostało po wspólnej kolacji kolejarzy. Było tego niewiele, ale 

Francik wierzył, że i taka niewielka pomoc, to zawsze coś. Zeskoczył na ziemię i bacznie 

rozglądając się na boki, podszedł do bocznej ściany wagonu. Wiedział, że obaj żołnierze są 

gdzieś z przodu, a jego współpracownicy, zapewne pogrążeni w rozmowie, niespiesznie 

patrolowali podległy sobie teren z tyłu składu. Wielka wejściowa brama do wagonu, 

zamknięta była na głucho, a jedynymi kluczami dysponował Gerard. Francik byłe jednak 

kolejarzem z krwi i kości, a marząc kiedyś o zostaniu konduktorem całego składu, znał 

doskonale tryby funkcjonowania wszystkich aspektów swojego fachu. Szybko odnalazł 

słabsze miejsce w bryle wagonu, po czym za pomocą znalezionego nieopodal kamienia wybił 

z jednej strony deskę. Ta po kliku uderzeniach odskoczyła, a w powstałej luce ukazała się 

wyniszczona twarz. Francik odskoczył przerażony. Z powstałej luki, po chwili wyłonił się las 

zniszczonych, wychudzonych rąk o piekielnie odkształconych kształtach, na podobieństwo 

teatru węży, wychodzących ze swoich jam na żer. Francik złapał oddech i uspokoił się trochę, 

następnie przyjrzał się chciwie łapiącym powietrze dłoniom. Małe dziecięce, o jeszcze 

pulchnych palcach, delikatne choć skarłowaciałe kobiece i wreszcie męskie, większe, 

nawykłe do ciężkiej pracy, ale jakby niepasujące do wyobrażeń, zniszczone, blade. Słyszał 

westchnienia, rozpaczliwe hausty pochłanianego świeżego powietrza, dziwnie brzmiące 

błagania. Uderzył go przy tym niesamowity odór. Wtem wszystkie ręce, jak na rozkaz, 

cofnęły się. W otworze pojawiła się samotna głowa. Francik zbliżył się powoli. Zobaczył 

starczą twarz, o niemal pozbawionej włosów czaszce i wymizerniałej fizjonomii. Francik 

podniósł ku twarzy swój tobołek i gdy zobaczył w błękitnych, przepastnych a zarazem 

smutnych, oczach błysk zrozumienia, zbliżył go do otworu. Po chwili twarz zniknęła, a jej 

miejsce zajęły dłonie, niemal natychmiast porywając zawinięte pożywienie. 

– Co ty robisz!? – Usłyszał nagle głos Gerarda, dobiegający go z lewej strony. Wystraszony 

odskoczył od otworu. – Zostaw! 

 Tajemnicze starcze ręce puściły tobołek i wycofały się szybko w  głąb czarnego 

otworu. Francik kierowany impulsem, podniósł upuszczone zawiniątko i wrzucił je do środka. 

Po chwili usłyszał odgłosy szamotaniny oraz podniesione głosy w obcym języku. Rudolf 

dopadając młodego ładowacza odepchnął go, a ten upadł na plecy. 
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– Głupcze – wrzeszczał maszynista, a tymczasem Gerard naparł z całych sił na odgiętą deskę, 

starając się umieścić ją z powrotem. 

– Stać!- usłyszeli. Dopiero teraz spostrzegli oddział żołnierzy. Ich dowódca rzucił, od 

niechcenia, głosem nawykłym do wydawania rozkazów. – Co tu się wyrabia! Ręce do góry! 

 Cała trójka, mimowolnie podniosła ręce. W zapadających ciemnościach dostrzegli 

wycelowane w ich stronę lufy karabinów. Podszedł do nich oficer w czarnym mundurze, 

trzymając w dłoni Lugera. 

– Który – zapytał, patrząc groźnie na całą trójkę. 

– Ja – odparł dumnie Francik. 

 Oficer odbezpieczył broń, po czym przystawił lufę do czoło ładowacza i nim 

ktokolwiek zdołał zareagować, nacisnął na spust. Fontanna krwawej posoki wymieszanej  

z mózgiem poleciała na stojących za Francikiem kolejarzy. Ci zszokowani, nawet nie drgnęli. 

– Posprzątać mi to. 

 Nad ranem pociąg ciągnąc za sobą osiem bydlęcych wagonów ruszył dalej, w stronę 

Auschwitz. 

– Babciu, a dziadek, to co robił na wojnie? 

– Dziadek? Pracował na kolei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Recenzja 

Witelo Mag - Andrzej Nowakowski 

Nowa powieść Andrzeja Nowakowskiego to solidna dawka powieści 

historycznej z elementami fantastycznymi. Wykorzystując postać Witela, jednego  

z najsławniejszych uczonych średniowiecza, autor stworzył ciekawą książkę, pełną wartkiej 

akcji w barwnym sztafażu wieków średnich. 

 

Andrzej Nowakowski jest nauczycielem języka polskiego, już od wielu lat publikującym 

opowiadania fantastyczne, książki dla dzieci oraz prozę historyczną. W 2013 roku wydał 

swoją książkę Krew królów, której Witelo Mag, jest jakby kontynuacją. 

Akcja powieści toczy się wokół przyjaźni Witela z polskim rycerzem Bogusławem 

Awdańcem. Witelon był żyjącym w XIII wieku śląskim mnichem i uczonym, zajmującym się 

optyką, fizjologią i filozofią. Napisał wiele rewolucyjnych, jak na tamte czasy, rozpraw 

naukowych z dziesięciotomowym dziełem poświęconym optyce znanym Kopernikowi, 

Keplerowi i da Vinciemu na czele. Jego tajemnicze i nie do końca poznane życie, obfitujące 

w wielkie znajomości m.in. z Baconem i Tomaszem z Akwinu, stało się doskonałą pożywką, 

do snucia ciekawych opowieści. 

Nową powieść Nowakowskiego trzeba zestawić z wydanym w latach 2003 – 2007 cyklem 

polskiego pisarza fantasy, Witolda Jabłońskiego: Gwiazda Wenus, Gwiazda Lucyfer, którego 

również zainspirowało życie tego wybitnego średniowiecznego uczonego, a sama seria 

cieszyła się dużym uznaniem wśród czytelników. Sposoby przedstawienia głównego bohatera 

różnią się jednak znacznie w obu pozycjach. U Jabłońskiego jest on zatwardziałym 
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antyklerykałem i homoseksualistą, zaprzedającym duszę Szatanowi. Nowakowski z kolei, 

bardziej gloryfikuje swojego protagonistę. Obaj autorzy opisują dzieje uczonego od czasów 

najmłodszych. Każdy robi to na swój sposób, choć w ogólnym rozrachunku wydaje się, że 

cykl Jabłońskiego jest ciekawszy i lepszy, przytłaczający bogactwem postaci, szczegółów 

oraz wydarzeń. 

Nie można odmówić autorowi Witelo wiedzy historycznej. Przedstawia w sposób przejrzysty 

zagmatwane koleje losu Witelona, uwikłanego w wielkie historyczne wydarzenia, takie jak 

najazd Tatarów, działalność inkwizycji czy templariuszy. Szczegóły epoki również stoją na 

wysokim poziomie, przez co lektura nie tylko bawi, ale i uczy. W powieści występują liczne, 

znane z prawdziwej historii osoby, poza głównym bohaterem m.in. Tomasz z Akwinu, Roger 

Bacon, książęta śląscy, czy Przemysł II Otokar. 

Powieść czyta się szybko i sprawnie, choć autorowi czasami brakuje warsztatu i opowieść 

wydaje się infantylna. Zdarza się również zapędzić pisarzowi w nadmierne rozbudowanie 

jednych wątków, praktycznie nic nie wnoszących do akcji, a potraktować po macoszemu 

inne, wydawałoby się, dużo ciekawsze. Niektóre z nich są jakby oderwane od kontekstu,  

a niektóre po prostu źle poprowadzone, w szczególności wątki miłosne, które sprawiają 

wrażenie pisanych na kolanie i wrzuconych do powieści na siłę, aby tylko były. 

Nowa książka Andrzeja Nowakowskiego nie jest zła. Potrafi zaciekawić i namówić czytelnika 

do samotnego poszukiwania dalszych informacji o fascynującej postaci Witelona. 

Ambitniejszemu czytelnikowi polecam cykl Jabłońskiego, który stanowi świetny przykład jak 

pisać historię z elementami fantastycznymi i jak wyjść z tego z obronną ręką. 
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17 

Opowiadanie to ukazało się w gazecie internetowej: Libertas. 

 

17 – (rzym.) XVII to anagram od łacińskiego wixi co oznacza żyłem, rozumiane  także jako 

nie żyję. 

 

Nie lękajcie się ciemności… lecz pozwólcie, by was spowiła. 

 

 Otworzył oczy. 

– Ja jebię. – Tępy, wręcz nieznośny ból głowy rozsadzał mu tkankę miękką pod czaszką. – 

Ale bania – wysyczał cicho, czując, jak wyschnięty do granic możliwości język, uderza  

o podniebienie. Serce zamknięte w ciasnej przestrzeni klatki piersiowej waliło mu 

nieregularnie, niczym młot początkującego kowala o rozgrzany metal. W głowie 

przysłowiowy helikopter, spotęgowany łupaniem w tylnej części czaszki między ciemieniem 

a potylicą na granicy szwu węglowego, siał ogromne spustoszenie w jego mózgu.  Zęby 

rwały, a nogi bolały. 

 W jego pokoju, który dzielił z dwójką współlokatorów panował półmrok, gdyż do 

połowy zaciągnięte zasłony wpuszczały zaledwie skromne promienie Słońca. Odór 

alkoholowych wyziewów, przepełnionych mdłym zapachem nieprzetrawionej wódki, 

stanowił nieodparty argument, że wczoraj stanowczo przesadził. Mimo wszystkich znaków na 

niebie i ziemi każących mu pozostać biernym, postanowił wstać. Zanim całkiem podniósł się 

na nogi, sięgnął po omacku w poszukiwaniu telefonu, który leżał pomiędzy Air Maxami  

a z lekka przetartą skarpetką. Przybliżył telefon do twarzy i nacisnął boczny przycisk, który  

z reguły uruchamiał cudo chińskiej techniki, jednak tym razem nic się nie stało. 

Zrezygnowany wstał ociężale, rzucił komórkę na łóżko i otwierając drzwi pokoju skierował 

się do toalety. Ta krótka, zamroczona nawrotami pokrętnych wspomnień wyrwanych  

z alkoholowego palimpsestu, droga cierniowa,  doprowadziła go w końcu do ubikacji, którą 

otwarł szybkim ruchem ręki. Co prawda wykafelkowana, zimna podłoga podziałała na jego 

bose stopy co najmniej orzeźwiająco, za to światło, które paliło się nieustannie w module, 

wycisnęło łzy z kaprawych oczu. W końcu stanął nad deską klozetową, prawą ręką opierając 

się o ścianę, po czym obsikał muszlę i kawałek podłogi. 

– O boże! Jak dobrze, lanie mistrzów – rzucił przez zaschnięte gardło i chwiejnym krokiem 

wrócił do pokoju. Przy łóżku na podłodze w całkowitym nieładzie, leżała pomięta koszulka  
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i buty. Po chwili, zabierając ręcznik, płyn do kąpieli i szczoteczkę do zębów poszedł pod 

prysznic. Był to jego rytuał po całonocnych burdach i imprezach. Bez strumienia ciepłej wody 

ściekającego po ciele, nie byłby w stanie funkcjonować przez cały dzień. Woda go orzeźwiła. 

Myjąc się, zauważył jednak dziwne znaki na ciele, których wcześniej nie miał. Zaczął je 

badać, bliznom bliżej było do keloidów, niż regularnych sznytów. Mimo, że nie były tak 

wielkie jak prawdziwe, robiły straszne wrażenie. Przestraszył się nie na żarty. Zaczął je 

liczyć, dwie na lewym ramieniu, jedna na prawym, kilka na brzuchu i na nogach. Doliczył się 

piętnastu, również z tyłu ciała. Co ja wczoraj narobiłem pomyślał. Nie mógł sobie 

przypomnieć  wczorajszego rozwoju wypadków. Może gasiliśmy fajki na ciele albo to jakaś 

choroba. Zrezygnowany swoją kolejną głupotą, otrzeźwiony prysznicem i odkryciem blizn na 

ciele, wrócił do pokoju. Współlokatorów, jak nie było, tak nie było nadal. Odsłonił rolety,  

a światło wpadające teraz przez okno rozbiło się na tysiące promieni, odbijających się od 

kilku pustych butelek najtańszej dyskontowej wódki. Poszukał swoich gaci  i wyjął z nich 

pomiętą paczkę papierosów oraz szarą chromowaną zapalniczkę, z tych na które lecą laski. 

 Wyszedł na korytarz, a docierając do jego końca otworzył okno i zapalił, po czym 

przysunął zapełnioną do połowy petami byłą konserwę kukurydzianą. Dym gryzł w gardło, 

mimo to poczuł ulgę. Leniwie wciągając dym, który wypełnił już cały korytarz 

charakterystycznym zapachem, zrozumiał że coś jest nie tak. Rozejrzał się po pomalowanym 

na zielono korytarzu akademika, kurwidołka jak sam lubił o nim mówić. Pusto i cicho.  

Z reguły w środku zawsze panował ruch, nieustanna muzyka, pielgrzymki do wspólnej kuchni 

czy ludzie wchodzący i wychodzący z trzech wiecznie zacinających się wind. Sześćdziesiąt 

osób na piętrze, a tu cisza. Wyjrzał przez okno i nic, ani jednej osoby na dole, nawet śpiewu 

ptaków nie zdołał uchwycić. Wyrzucił peta przez okno i wrócił do pokoju. Spróbował 

ponownie włączyć telefon, ale znów plastikowa cegła nie dała znaku życia. Podłączył ją więc, 

pod ładowarkę. Czerwone światełko, świadczyło o tym, że jest prąd. Włączył laptopa, a po 

chwili ekran rozjarzył się na niebiesko, by w  końcu wczytać panel logowania. Kliknął ikonkę 

i pojawił się pulpit. Wszedł na przeglądarkę internetową i wpisał w Googlach nazwę jednej ze 

stron informacyjnych. Po chwili wyświetliła się na ekranie. Nic nadzwyczajnego z niej nie 

wyczytał. Typowy zlepek papki, przeplatany informacjami z kraju i świata. Sprawdził datę 

ostatnich wpisów – druga siedemnaście. Dla pewności sprawdził kilka innych stron, ale było 

w nich to samo. Na każdej ostatni wpis pojawił się w granicach godziny drugiej piętnaście a 

dwadzieścia. Później nie było już więcej informacji, aż do teraz. No to już przekracza 

wszystkie granice. Coś musiało się stać w tym czasie. Może obcy, wojna, zaraza. No nie wiem. 
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Myśl. Myśl! Myśl! Myśl! Nagle z całej siły uderzył się w twarz. Policzek zapiekł, jednak cios 

nie obudził go z tego strasznego snu. Wziął w rękę swój telefon i wybrał numer do swojej 

dziewczyny. Brak sygnału. Mama. Brak sygnału; kilka kolejnych numerów to samo. 

Zrezygnowany rzucił komórkę na łóżko. Otworzył na oścież okno w pokoju, by go 

przewietrzyć. Niebo miało dziwny wygląd. Zamiast cudownego błękitu, zobaczył 

bladoczerwony nieboskłon i Słońce w kolorze krwi. Niemal doskonała kula, która widniała na 

ziemskim niebie od kilku miliardów lat sprawiała wrażenie krwawiącej, krwawiącej 

czerwonymi  łzami. Naprawdę było źle, może to jakiś wybuch na Słońcu, czy coś… Pomyślał. 

 Trzeba się rozejrzeć. Ciągle był spokojny, choć powoli dochodziła do niego powaga 

sytuacji. Wytrzeźwiał zadziwiająco szybko, ale pierwsze oznaki paniki zaczęły dręczyć jego 

ciało. Ręce zaczynały drżeć, powieka lewego oka drgała w charakterystycznym tiku 

nerwowym, a palce bezwiednie pocierały się jeden o drugiego w kojący i uspokajający 

sposób. Spakował plecak roztrzęsionymi dłońmi, wkładając do przepastnego środka telefon, 

butelkę wody niegazowanej, paczkę fajek i zapalniczkę. Zamknął drzwi i schodami zszedł na 

parter. Tak samo jak po drodze, tu także nie spotkał żywej duszy. Przestraszony z szeroko 

otwartymi oczami wyszedł na zewnątrz przez podwójne drzwi. Z czoła spływał mu pot,  

a ciało oblała fala gorąca. Na dworze panowała absolutna cisza. Świat zdawał się tonąć  

w czerwonej poświacie, której budynkom nadawało Słońce. Świetnie, po prostu świetnie, co 

oni robią na filmach… Zapasy. Nagle zerwał się wiatr, który poza tumanami kurzu i liści 

przywiał ze sobą mdły zapach, zapach który kojarzył się bardzo źle, metaliczny  

i charakterystyczny, taki z którym nic nie można było pomylić. Zapach krwi.  Wiatr rozwiał 

go jednak równie szybko jak go przywiał. 

 W końcu zbiegł ze schodów prowadzących do wejścia do akademika i skierował się  

w lewo wyludnionymi uliczkami w stronę najbliższego supermarketu. Każdemu krokowi 

towarzyszyła przygnębiająca cisza, a odgłos podeszew butów uderzających o bruk 

rozbrzmiewał, niczym donośny dźwięk Liberty Bell na urodzinach Washingtona. I tak jak 

dzwon wolności pękł i zamilkł, tak odgłos kroków po uliczkach z betonowej płyty zamilkł, 

kiedy włożył do uszu słuchawki. I zagrało w głowie: 

Życie różnie się układa, mówią 

los się kłania albo stoi z pałką grubą 

i bije mocno i równo, metodycznie i długo 

aż twarz się staje krwawą masą 

a ciało kukłą bez czucia niemal Ból stał się codziennością… 
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 Podążając wzdłuż popeerelowskich inkubatorów i domów jedno bądź wielo– 

rodzinnych, dotarł do supermarketu. Szklane dwu-działowe drzwi były zamknięte. Chłopak 

kopnął w nie, najpierw lekko, później już z całej siły. Nawet nie drgnęły. Sam poczuł jednak 

dziwne kłucie w brzuchu, a kiedy dotknął go pod koszulką wyczuł, że tajemnicze blizny są 

gorące i bolą pod dotykiem. Kiedy zaś przyjrzał się swojemu odbiciu w drzwiach zauważył 

dwie kolejne blizny, o grubych brzegach nawarstwionej skóry, w kolorze brudnej czerwieni, 

pulsujące i nabrzmiałe. 

 – Pięknie, no to jest ich siedemnaście – powiedział na głos. Zdenerwowany, zaczął  

z całych sił kopać w  zbudowane z grubej tafli szkła drzwi, ale te pozostały niewzruszone na 

jego starania. Zaczął szukać jakiegoś przedmiotu do ich rozbicia. Po chwili, sporych 

rozmiarów kamieniem, zaczął uderzać o  nie. Już po pierwszym ciosie pajęczyna pęknięć 

ozdobiła szkło. Kilka kolejnych uderzeń, zrobiło sporych rozmiarów wyrwę  w dotąd 

jednolitej masie, a kilka dodatkowych kopnięć zniszczyło je na tyle, by mógł wejść do środka. 

Ruszył przez nieoświetlony hol prowadzący do sklepu. Momentalnie uderzył go w nozdrza, 

zapach nadpsutego mięsa. Jarzeniówki, odznaczające sie charakterystycznym buczeniem, 

oświetlały na szczęście półki sklepowe. Znalazł wielki koszyk na kółkach, który teraz 

prowadził przed sobą, przechadzając się wzdłuż półek zapełnionych różnorakimi artykułami 

konsumpcyjnymi. Wrzucał do środka konserwy, makarony, napoje, słodycze i dużo 

czekolady. Znalazł zestaw wielkich noży, które dodał do swojego asortymentu. Po krótkim 

namyśle, włożył także ze stojaka ze sklepową literaturą książkę Stulatek, który wyskoczył 

przez okno. 

 Razem z wypakowanym po brzegi wózkiem, nie bez trudu wydostał się przez rozbite 

drzwi, na zewnątrz. Wrócił szybko do akademika, gdzie wypakował rzeczy do wciąż 

działającej lodówki. Jeszcze raz dla pewności sprawdził strony internetowe oraz próbował 

dodzwonić się do kogokolwiek. Odwiedził również pokoje sąsiadek w akademiku. Wszystkie, 

jak przypuszczał były puste. Po powrocie do swojego pokoju, spakował do plecaka kilka 

puszek z owocami, parę bułek, dwie półlitrowe butelki wody niegazowanej. Wychodząc  

z pokoju w ręku trzymał zaś największy z przyniesionych ze sobą ze sklepu noży. Po zejściu 

na dół, szybko wyszedł na zewnątrz i skierował się w stronę komendy policji. Czuł, że coś 

dziwnego dzieje się z jego ciałem, było rozpalone, a blizny jakie pojawiły się rano, były tylko 

jednym z objawów. Bolały go stawy i mięśnie, z każdą chwilą bardziej, choć jeszcze nie tak 

by utrudniały w znaczący sposób poruszanie czy funkcjonowanie. W czasie drogi na policję, 

puściła się mu również krew z nosa, która swymi czerwonymi  kwiatami upstrzyła jego T-
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shirta.  Szedł pustymi ulicami, bacząc na każdy ruch, krwistoczerwone niebo, przydawało 

przemierzanemu przezeń światu niepokojącą barwę zła i niemocy. Cisza wszędzie. W głowie 

słyszał niemal rytm bicia swojego serca. Dojście do gmachu Wojewódzkiej Komendy Policji 

zajęło mu kilkanaście minut. Spojrzał na zegarek stojąc na szerokich schodach wielkiego 

budynku. Była czternasta siedemnaście. Usiadł i zjadł słodką bułkę, popijając ją wodą  

z butelki. Po posiłku, zdecydowanym krokiem wszedł do komisariatu. Tu drzwi w większości 

były otwarte, więc eksploracja nie stanowiła większego kłopotu, co prawda raz czy dwa 

musiał się trochę natrudzić lub poszukać kluczyka, jednak generalnie obyło się bez większych 

kłopotów. W czasie swoich poszukiwań w środku, znalazł tonfę policyjną, czyli zwykłą pałkę 

z bocznym uchwytem. W szafce jednego z policjantów kryminalnych, znalazł broń, 

wyprodukowanego zapewne w Łuczniku Waltera P99 oraz paczkę naboi z oznaczeniem 

Parabellum. Nie umiał strzelać, mało tego nigdy nawet nie trzymał prawdziwej broni w ręku, 

bo chyba wiatrówka czy ASG się nie liczą. Jednak wiedział jaki to za pistolet, co było 

pokłosiem nie tylko jego zainteresowań, ale także licznych gier komputerowych w jakie 

zagrał. Był też pewien, że prędzej rzuciłby nią w przeciwnika, niż strzelił. Po wyjściu na 

zewnątrz, zauważył, coś czego wcześniej, był tego pewien, nie było. Czarna, gęsta smuga 

dymu unosiła się pod nieba znad dworca kolejowego, oddalonego od Komendy o paręset 

metrów. Obserwując uważnie, rosnące pnącze dymu, dostrzegał także języki ognia, które mu 

towarzyszyły. Postanowił dowiedzieć się co się stało, skąd wziął się dym i ogień, skoro 

nikogo niema. W jego głowie, z niezrozumiałych dla niego samego powodów, zakiełkowała 

myśl o wykolejonym pociągu. Ruszył szybkim krokiem w stronę Dworca Głównego, mijając 

po drodze okazałe gmaszysko poczty. Po chwili wchodził już do środka budynku. Zszedł po 

schodach i podziemnym przejściem przemierzył drogę do kas biletowych i poczekalni. Po 

drodze nie czuł jednak charakterystycznego zapachu dymu czy spalenizny. Gdy wyszedł na 

pierwszy peron, jego nerwy nie wytrzymały. Upadł na kolana, a łzy zaczęły  cisnąc mu się do 

oczu. 

– ZWARIOWAŁEM! Normalnie zwariowałem – krzyczał przerażony. Przed nim rozciągał 

się widok z goła osobliwy. Dym i języki płomieni wydobywały się z dziury w ziemi. Ta z 

kolei znajdowała się po prostu na peronie. Owa dziura kształt miała dziwny, ni to owalny, ni 

to kulisty, tak jakby zarys twarzy. Nagle zauważył ruch, kilkanaście metrów przed sobą. Jakąś 

istotę przebiegającą między wagonami. Wstał energicznie i chwycił mocniej pałkę, przy czym 

zaczął się powoli wycofywać w stronę budynku dworca. Jeden, drugi, trzeci. Teraz ich 

widział w całej okazałości. Rośli i zakapturzeni, w szerokich bluzach, w rękach trzymali noże. 
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Odwrócił się i zaczął biec. Biec tak szybko, jak jeszcze nigdy wcześniej. Dobiegając do 

Komendy Policji, cały płonął, krew dudniła mu w skroniach, a płuca paliły. Schował się w 

budynku, gdzie za biurkiem jednego z licznych pokoi odzyskiwał siły. Może umarłem… albo, 

albo to tylko sen. Spojrzał na zegarek szesnasta siedem. Potrząsnął głową. To nie może być 

prawda. Myśl, naczytałeś się tej całej fantastyki, tam zawsze było wyjście z sytuacji. Boże co 

się dzieje. W końcu wstał i wyszedł ostrożnie na zewnątrz. Nie zauważył nic podejrzanego. 

Cały czas czujnie spoglądał we wszystkie strony. Ruszył rynkiem w stronę galerii handlowej. 

Poruszał się powoli, z plecami przyciśniętymi do ścian kamieniczek. W końcu znalazł się u 

stóp świątyni zakupów. Obrotowe drzwi prowadzące do jej wejścia działały, wszedł więc do 

środka. Poszedł na samą górę i znalazł się w galerii, skąd rozciągał się znakomity widok na 

miasto. Znów puściła mu się krew z nosa, a  ból gdzieś wewnątrz ciała, powoli narastał. 

Dziwne rany na ciele, też coraz bardziej pulsowały piekącym bólem, nie dając o sobie 

zapomnieć. 

 Widział węża dymu, który rósł znad Dworca Kolejowego, ale poza nim nie było nic, 

tylko czerń. O mój boże świat się kończy. Gdzie tylko sięgał wzrokiem, miasto rozciągało się 

tylko do pewnego momentu, potem nie było już nic jak w The Neverending Story Endego. 

Mimochodem, przypomniał sobie ulubioną książkę dzieciństwa. Usiadł i zaczął obserwować 

pozostały przy widoczności świat, a łzy niczym krople rosy o poranku, napływały mu do 

oczu. Myślał o swoim życiu, rodzinie i dziewczynie, łkając co chwilę, powtarzał: Obudź się, 

błagam! Proszę. Może wczoraj coś ćpałem. Na dole, oprócz oczywistego braku jakichkolwiek 

istot organicznych, wszystko było w jak najlepszym porządku. Samochody stały na 

parkingach i poboczach, owoce i warzywa poukładane na straganach kusiły do zakupu,  

a sklepy z konfekcją były otwarte, jak w normalny dzień. Wszystko było normalne, tylko bez 

ludzi czy chociażby zwierząt. A może jednak nie. Niebo szarzało, a czarny horyzont nicości 

tak jakby powoli połykał kolejne połacie miasta. Całe ciało bolało go coraz bardziej. Czuł, że 

wariuje, że odchodzi od zmysłów. A może faktycznie nie żyje i to jest piekło. 

 Postanowił wrócić do akademika. Targany bólem i lękiem dotarł do budynku. Gdy 

wchodził po schodach, owiał go znów ten sam wiatr niosący zapach krwi  i czegoś jeszcze, 

odwrócił się gwałtownie i to co zobaczył zmroziło mu krew w żyłach. Budynki, dotąd 

znajdujące się w idealnym stanie wyglądały na totalnie zniszczone. Cały krajobraz 

prezentował sobą Drezno po nalocie. Niczemu się już nie dziwiąc, ledwo chodząc, wszedł do 

góry. Po chwili, trwającej wieczność w jego stanie, leżał na swoim łóżku. Usnął nawet nie 

wiadomo kiedy. 
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 Gdy się obudził, czuł się dobrze, nawet bardzo dobrze. Nie odczuwał żadnych 

dolegliwości. Ból minął. Spojrzał na zegarek, równo dziewiętnasta. Spojrzał przez okno, 

jednak ciemność pochłonęła wszystko. Czując narastająca panikę, wybiegł z pokoju i pognał 

schodami na dach akademika, szybko wdrapując się po stopniach drabiny. Po chwili, siedział 

już na szczycie domu studenckiego, opierając się o ścianę jednej z licznych przybudówek. 

Znów poczuł narastający ból. Przerażony omiótł wzrokiem dookoła budynku, w odległości 

najwyżej pięciu metrów od niego, wszystko pogrążone było w mrocznej i gęstej ciemności. 

Co najgorsze ta ciemność/nicość zbliżała się łakomie, pragnąc otulić jego ciało. Zmęczony  

i zrezygnowany, patrzył tępym wzrokiem w nią. Zdawało mu się, że dostrzega fragmenty 

wspomnień, zatarte i niejednoznaczne. Mignęła mu twarz matki, dziewczyny i rożnych 

sytuacji z życia. Nagle poczuł się ogromnie zmęczony. 

 

Zamknął oczy. 

 

 – 20-letni student Uniwersytetu X, który dziś po godzinie 02.15 został brutalnie 

napadnięty przez grupę pijanych kibiców, zmarł niestety w szpitalu. Oddajemy głos naszemu 

reporterowi. 

 – Witam cię i witam telewidzów. Do tragedii doszło dzisiaj w nocy. Student 

przyjechał prawdopodobnie z rodzinnej miejscowości na zajęcia. Wiadomo, że był 

mieszkańcem domu studenta „Wołodyjowski”. Trójka napastników, która go napadła, jest 

obecnie przesłuchiwana w Wojewódzkiej Komendzie Policji. Grozi im nawet dożywocie. 

Chłopak został dotkliwie pobity, zadano mu siedemnaście pchnięć nożem. Mimo 

natychmiastowej pomocy i długiej walki o jego życie, zmarł w szpitalu o godzinie 

dziewiętnastej siedemnaście. Siedemnaście godzin po tym strasznym wydarzeniu. 

– Dziękuję Ci Anno. A teraz Unia Europejska wprowadziła nowy zak… 
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Recenzja 

Echo z Afryki. Pamiętniki z wypraw przez Saharę do jeziora Czad -  

Bogucki A., Haller P. 

 

Echo z Afryki to ciekawa propozycja i ważny przyczynek do poznania losów don 

Kichotowskich podróżników przemierzających piaski pustyni saharyjskiej. Ludzi 

podążających za marzeniami, a także w imię zysku i zdobycia sławy.  

 

Echo z Afryki zawiera na swoich stronach zbiór dwóch pamiętników: tytułowy autorstwa 

Polaka Aleksandra Boruckiego oraz pochodzący z francuskiej wyprawy Foreau-Lamy spisany 

przez Prospera Hallera. 

Pierwsza z relacji została spisana przez polskiego podróżnika: Aleksandra Boruckiego  

w czasie jego podróży do Tunezji. Wydana została pierwotnie w Cieszynie w 1888 roku. 

Aleksander Borucki jako młody chłopak w towarzystwie swojego wuja, przyjaciela  

i czarnoskórego sługi udał się do Afryki Północnej, gdzie miał możliwość przemierzenia 

części kontynentu. Pamiętnik wędrowca, jak brzmi podtytuł relacji, to niezwykłe  

i ponadczasowe źródło. Młody polski podróżnik spisuje swoje spostrzeżenia z zaskakującym 

pietyzmem, jednocześnie nie przesadzając z nadmiarem faktów. Pisze o tym co widzi, co go 

fascynuje i wzbudza zdziwienie, czasami rzeczy na które normalnie nie zwraca się uwagi, 

całkowicie przyziemne, a czasami zaskakuje szczegółowością. Oprócz walorów stricte 

poznawczych, relacja Boruckiego to przede wszystkim studium zachowań i przemyśleń 
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młodego człowieka w starciu z nieraz brutalną rzeczywistością Afryki Północnej. Od Marsylii 

aż po Kafsę Borucki spisuje losy swojej wyprawy, która zakończyła się tragedią. Opisuje 

przyrodę, ludy i samą wędrówkę. To w sumie nic nadzwyczajnego w czasach, gdy pamiętniki 

z podróży były nieodzownym składnikiem takich wypraw. Nadzwyczajne jest to, że jest to 

polski głos, a jak wiemy, niewielu Polaków wędrowało w tych latach po afrykańskim 

interiorze. 

Drugim, znacznie ciekawszym, pamiętnikiem zawartym w publikacji, są wspomnienia 

doktora Prospera Hallera – francuskiego lekarza wojskowego, który na własne żądanie 

przyłącza się do ekspedycji Foreau-Lamy. Jest to, podobnie jak wspomnienia Boruckiego, 

reprint wydania polskiego, które ukazało się po raz pierwszy jako dodatek do gazety Słowo  

w 1901 roku. 

Relacja Hallera pod względem poznawczym stoi na bardzo wysokim poziomie i opisuje losy 

wielkiej wyprawy zorganizowanej w 1898 roku, a dowodzonej przez Fernarda Foreau  

i majora Amédée-Francoisa Lamy. Ekspedycja francuska przemierzała szlak wcześniejszej,  

a nieudanej wyprawy podpułkownika Flattersa, doszczętnie niemal zniszczonej przez 

wojowniczych Tuaregów. 

Autor spisanych losów nie ukrywa swoich nacjonalistycznych przekonań, niemal na każdym 

kroku w myśl idei wyższości białego nad kolorowym, któremu to mieli nieść światło narodów 

oświeconych, Oprócz pogardy wobec przeciwników i ludów afrykańskich, dziennik Hallera 

to także urzekająca przygoda. Opis wyprawy, nękanej przez Słońce i brak wody, 

przemierzającej rozległe obszary Sahary fascynują i pobudzają wyobraźnię.  

Ważnym aspektem dzieła Francuza jest także opis, niejako relacja z pierwszej ręki, walk 

francuzów z Tuaregami sułtana Rabiha az Zubayra, które ostatecznie zakończyły się porażką 

tego ostatniego. 

Publikacja została sprawdzona pod względem poprawności językowej i uwspółcześniona, 

oraz dodatkowo zaopatrzona w ilustracje. 

Publikacja ta jest świetnym przykładem profesjonalnie wydanego reprintu. Poza tym, jest to 

także ważne i ciekawe świadectwo minionych czasów. 

 

 

 

 

 



57 

 

Imperium Austenasia 

Jako ambasadorowie Austenasii w Polsce, mamy zaszczyt zaprezentować Państwu pierwszy 

artykuł, poświęcony tej mikronacji. Na początek garść informacji podstawowych… 

NAZWA KRAJU: Imperium Austenasia 

FLAGA: 

 

HERB: 

 

HYMN: God Save the Emperor (autorstwa: Jonathan Austen) 

MOTTO: IMPERATOR ET POPVLVM AVSTENASIÆ (Imperator i lud Austenasii) 

MAPA: 
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STOLICA: “Wrythe” (w Carshalton) 

OBSZAR: 0.2327 km
2
 (0.0898 sq mi) 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 82 

WALUTA: funt szterling 

USTRÓJ: monarchia konstytucjonalna (Imperator Jonathan I/pierwszy minister Joseph 

Kennedy) 

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI: 20.09.2008 

KONSTYTUCJA: 20.09.2011 
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Recenzja 
W dżunglach Afryki - Janikowski L 

Polska wyprawa afrykańska Stefana Rogozińskiego była wynikiem marzeń, 

które miały doprowadzić do powstania polskiej kolonii na afrykańskim 

kontynencie. Swego czasu zdobyła wielki rozgłos i była popierana przez intelektualistów na 

czele z Sienkiewiczem i Prusem. O losach tej niezwykłej wyprawy opowiadają wspomnienia 

jednego z jej uczestników – Leopolda Janikowskiego, wydane przez wydawnictwo Cztery 

Strony.  

 

Wspomnienia Leopolda Janikowskiego z jego udziału w wyprawach afrykańskich to 

fascynująca lektura, obfitująca w piękne prozatorskie i poetyckie opisy, zaskakujące 

szczegóły z życiu eksploratora pierwotnych puszcz interioru afrykańskiego oraz przygody 

jakich nie powstydziłyby się hollywoodzkie superprodukcje. 

Wydawnictwo Cztery Strony dokonując reprintu dzieła Janikowskiego (z wydania: Leopold 

Janikowski, W dżunglach Afryki, Instytut Wydawniczy Ligi Morskiej i Kolonialnej, 

Warszawa 1936) doprawiło je ciekawym wstępem autorstwa znanego polskiego historyka 

okresu międzywojennego Stanisława Zielińskiego (Stanisław Zieliński, Wyprawa Stefana S. 

Rogozińskiego do Afryki, Instytut Wydawniczy Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1935). 

Tekst sprzed osiemdziesięciu lat został opatrzony przypisami, uwspółcześniony (poprawiono 

stylistykę zdań, zmieniono tytuły paru rozdziałów na brzmiące bardziej poprawnie 

politycznie, zmieniono nazwisko Rogozińskiego na Scholtz-Rogoziński, mimo, że sam 

podróżnik je polonizował, by podkreślić swoje polskie korzenie – np. poprzez dodanie 

nazwiska rodowego matki) oraz okraszono nowymi ilustracjami Tomasza Bohajedyna. 

Prezentowane wydanie składa się z trzech części: 
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1. Przedmowa autorstwa Stanisława Zielińskiego; 

2. Wspomnienia Leopolda Janikowskiego z wyprawy z Rogozińskim i Tomczekiem z lat 

1882-1885; 

3. Wspomnienia Leopolda Janikowskiego z jego drugiej wyprawy do Afryki z lat 1887-

1890. 

Oprócz szeregu niezwykle ważnych informacji etnograficznych, geograficznych, 

przyrodniczych oraz historycznych na uwagę zasługuje język autora, którego doskonałość 

zauważona została już przez mu współczesnych z Henrykiem Sienkiewiczem na czele. 

Należy podkreślić, że relacja Janikowskiego nie jest wolno również od typowego, w tamtych 

czasach, często negatywnego postrzegania mieszkańców Afryki. Jeśli zaś chodzi o ideę 

polskiej kolonii w Kamerunie, to wydaje się ona po prostu dorabianiem późniejszej ideologii 

przez Ligę Morską i Kolonialną. Także twierdzenia, jakoby wydarzenia z 1884 roku miały 

miejsce z inicjatywy Bismarcka wydają się przesadzone. Rzeczywiście niemieckie działania 

w Kamerunie w tych latach (działania Nachtigala) były przejawem zainteresowania kupców 

północnoniemieckich, którzy w pewien sposób zmusili Bismarcka do działania. Sam kanclerz 

był przeciwny niemieckiej kolonizacja w Afryce, widząc potrzebę konsolidacji narodu 

niemieckiego i wzrostu jego wpływów na kontynencie europejskim. Sytuacja zmusiła go do 

popierania prywatnych działań, a rzeczywistość do użycia arsenału państwa dla 

zabezpieczenia pretensji niemieckich w Afryce. 

Niestety wydanie to nie jest wolne od błędów. Przedmowa Zielińskiego, choć na pewno jest 

ciekawa, zdezaktualizowała się, a na dodatek mocno uderza w tony idei polskiego 

kolonializmu (sam Zieliński był aktywnym członkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej). Pojawiają 

się w niej takie błędy, jak błędna data narodzin Rogozińskiego, czy chociażby złe wyliczenie 

liczby lat spędzonych przez polskie wyprawy w Afryce. W tekście samego Janikowskiego, 

edytorzy nie wyjaśnili wszystkiego, często pomijając ważne nazwy geograficzne, z których 

wiele wymagałoby wyjaśnienia. 

Wyprawa Rogozińskiego nie była jedyną w tym czasie wyprawą polską do Afryki (np.  

w Afryce wschodniej przebywali wtedy bracia Stebleccy). Była za to na pewno wyprawą 

najbardziej znaną, a w latach trzydziestych XX wieku także szeroko lansowaną. Ważne jest 

ponowne wydawanie takiego typy publikacji ze względów poznawczych, dlatego książka 

Leopolda Janikowskiego, choć nie wolno od błędów edycyjnych, stanowi ważne dzieło. 

Warto ją jednak porównywać ze wspomnieniami inicjatora wyprawy: Stefana Szolc-

Rogozińskiego 
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Eksperymenty myślowe#2: Osioł Buridana 

Autor:  

Jan Buridan (Jean Buridanus, urodzony około 1300 roku, zmarły w 1358 roku). Francuski 

duchowny z diecezji Arras, profesor i dwukrotny rektor Uniwersytetu Paryskiego, a także 

jeden z założycieli uniwersytetu wiedeńskiego. Zajmował się filozofią scholastyczną, oraz 

fizyką i logiką. Sformułował tzw. teorię impetu — siły wprawiającej materię w ruch, 

proporcjonalnej do szybkości i ilości materii danego ciała. Bronił tezy, że Ziemia obraca się 

wokół swojej osi. To od niego pochodzą pojęcia i ich rozróżnienie: pierwotne i wtórne,  

a także udowodnienie, że nauka ma charakter systemowy (wszystko musi być logicznie 

połączone). 

 

Strona z Expositio et quaestiones (Objaśnienie i kwestie sporne) do De Anima 

Arystotelesa autorstwa Jana Burydana, ok. 1362. 

Słowa Buridana o impecie: 

Bóg, kiedy stwarzał świat poruszył każde z ciał niebieskich tak jak mu się podobało, 

poruszając je nadał im impety, które poruszały je bez dalszej konieczności 

Jego udziału poza tym ogólnym wpływem jakim współdziała we wszystkim co się dzieje; 

`siódmego dnia odpoczywał po pracy powierzając działanie innym’. A te impety, które 

nadał ciałom niebieskim nie zanikały, ani nie zużywały się inaczej, bo ciała niebieskie nie 
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miały skłonności do innych ruchów. Nie było też żadnego oporu, który mógłby 

psuć lub hamować te impety. 

Co:  

Alegoria paradoksu w filozofii w ujęciu wolnej woli. 

Kiedy:  

Już Schopenhauer w swoim dziele: “O wolności ludzkiej woli”, pisał: 

Osioł Buridana, użyczył jej wyrazu najbardziej znanego, ale od mniej więcej stu lat szuka się 

go daremnie w pismach Buridana, istniejących jeszcze. Ja sam posiadam wydanie jego 

Sofizmatów, drukowane widocznie jeszcze w piętnastym stuleciu, bez miejsca gdzie, bez roku, 

w którym wyszło, i bez liczby stronic, gdzie szukałem go często, ale daremnie, pomimo że 

prawie na każdej stronicy znajdują się tam osły jako przykłady. 

Sam przykład paradoksu pojawił się najprawdopodobniej po raz pierwszy w poświęconym 

przyrodzie dziele Arystotelesa: O niebie II, 13, 295 b 32, choć zamiast osła występuje tam 

pies. W ocalanych dziełach Buridana, nigdy nie doszukano się przykładu popularnego osła, 

symbolizującego słynny paradoks. Buridan pozostał jednak symbolicznym autorem słynnego 

przykładu. 

O co chodzi:  

Nawiązanie do hipotetycznej sytuacji, w której jednakowo głodny i spragniony osioł stoi 

dokładnie pomiędzy stogiem siana a wiadrem wody. Nie mogąc dokonać racjonalnego 

wyboru między jednym a drugim, umiera. 

Eksperyment myślowy:  

Paradoks osła Buridana przeciwstawia się ekwilibryzmowi czyli teorii, według której 

człowiek wykazuje się wolną wolą, wtedy i tylko wtedy, gdy jego decyzja dotycząca dalszego 

działania polega na wyborze między przynajmniej dwiema możliwościami, z których każda 

jest dla niego jednakowo pożądana lub niepożądana. Jeśli możliwości nie są jednakowo pożą-

dane, to jest on w swym postępowaniu zdeterminowany, ponieważ wybierze ewentualność dla 

siebie cenniejszą. Schlostyka (sama według słów Anzelma z Cantenbury, będąca wiarą 

szukającą rozumienia) posługiwała się przykładem osła Buridana, do zakwestionowania 

ekwilibryzmu. 

Wynik:  

Wynik paradoksu jest jednoznaczny. Osioł nie mogąc się zdecydować na jedno rozwiązanie, 

pada martwy, a więc czymże jest wolna wola? 
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Implikacje: 

+ A. Fredro, Pan Jowialski: 

Osiołkowi w żłoby dano: W jeden owies, w drugi siano. Uchem strzyże, głową kręci, I to 

pachnie, i to nęci; Od któregoż teraz zacznie. Aby sobie podjeść smacznie? Trudny wybór, 

trudna zgoda — Chwyci siano, owsa szkoda, Chwyci owies, żal mu siana, I tak stoi aż do 

rana, A od rana do wieczora; Aż nareszcie przyszła pora. Że oślina pośród jadła. Z głodu 

padła. 

+ Arystoteles, O niebie, II, 13, 295 b 32 

+ Dante, Boska Komedia, Raj, pieśń IV, pocz. 

+ Gunter de Bruyn, Osioł Buridana, 1973 

 

Bibliografia: 

 https://pieknoumyslu.com/osoby-jak-osiol-buridana/ 

 http://www.eduteka.pl/doc/osiol-buridana 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Osio%C5%82_Buridana 

 Schopenhauer A.,O wolności ludzkiej woli, 
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Recenzja 
Mariusz Wollny, Krwawa Jutrznia 

Krwawa Jutrznia to doskonały przykład nie tylko na to, jak powinno się pisać 

świetne książki historyczno – przygodowe, ale także jak zainteresować innych 

historią. Czego tu nie ma!? Wartka akcja silnie zakorzeniona w historii, ciekawi bohaterowie, 

tajemnica, zbrodnie i wielkie namiętności. Czyli wszystko to, w czym zawiera się świetna 

literatura historyczna.  

Mariusz Wollny jest doskonale znany czytelnikom, a to za sprawą cenionego i bardzo 

popularnego cyklu o inwestygatorze Ryxie, protoplaście bohatera niniejszej recenzowanej 

pozycji. Wollny jest także autorem wielu popularnonaukowych książek dla dzieci. 

Kacper Turopoński alias Ryx, choć tego nie chce, to nieodrodny syn swego ojca, 

królewskiego agenta i śledczego znanego nam z poprzednich powieści. Młody nie 

odziedziczył tylko imienia i nazwiska, ale także wnikliwy umysł i ciekawość świata..  

Mocną stroną powieści Wollnego jest wykreowany świat. Ale czy aby na pewno 

wykreowany? Jak stwierdza sam autor, w jego utworach dziewięćdziesiąt procent to prawda 

historyczna, a reszta to fikcja. Może w tym stwierdzeniu pisarza jest trochę przesady, nie 

zmienia to jednak faktu, że powieści Wollnego to kawał wykładu z historii. Ale za to jakiego 

wykładu! Dużo ciekawszego i przy tym fascynującego, a więc takiego który może 

zainteresować młodego człowieka, na pewno bardziej niż suche i nudne lekcje w szkołach. 

Starszy czytelnik także znajdzie w książce kilka faktów, które gdzie muś umknęły. Warsztat 

historyczny autora stoi na najwyższym możliwym poziomie, a historyczne fakty podane są  

w lekkostrawny sposób, nie nudzący a wyczerpujący temat. Oczywiście nie możemy 
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traktować powieści Wollnego jako książki historycznej, ale obdzierając ją z całego sztafażu 

literackiego, pozostaje nam olbrzymia dawka historycznych faktów. 

Historia Ryxa juniora rozgrywa się w burzliwym okresie historycznym. Dymytriady, zwane  

w Rosji okresem Wielkiej Smuty były czasem wielkiej zawieruch dziejowej. Nasz bohater, 

zabójczo zakochany w Marynie Mniszech, przyszłej carowej, wplątuje się w szereg 

przedziwnych zdarzeń. Tropi tajemniczą sektę zwyrodnialców odurzających się haszyszem, 

bierze udział w wielkim orszaku ślubnym carowej do Moskwy, w której niedługo wydarzy się 

krwawa jutrznia, pogrom Polaków i Litwinów oraz zabójstwo pierwszego z carów Dymitrów. 

W natłoku wydarzeń nie mamy prawa się nudzić. 

Całości dopełnia wartka i dynamiczna a zarazem spójna akcja wsparta fabularnymi woltami  

i dobrze skonstruowaniami bohaterami. Ciekawa, niemal bezbłędna narracja wprowadza 

czytelnika w świat sprzed paru wieków. Świat pozbawiony skrupułów, pełen okrucieństwa  

i mordu. Autor stylizuje język bohaterów na modłę używanego a w tamtym czasie 

autentycznego języka. Przygody fikcyjnie niemal idealnie zazębiają się z tymi historycznymi. 

Krwawa Jutrznia to doskonała propozycja czytelnicza, będącą mieszanką powieści spod 

znaku płaszcza i szpady, polaną odrobią kryminalnego sosu. Czyta się przednio i chciałoby 

się więcej. A Wolny pisząc takie powieści, bardziej przyczynił się do popularyzacji historii 

Polski niż inni. Zresztą nie tylko on, bowiem powstaje coraz więcej, coraz lepszej jakości 

polskich powieści historycznych i miejmy nadzieję że będą one w niedalekiej przyszłości tym 

czym np. w Anglii są powieści Cornwella czy Folleta. 
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Hity naszych ojców: Byłaś serca biciem – Andrzej Zaucha 

 

Andrzej Zaucha urodził się 12 stycznia 1949 roku w Krakowie. Z wykształcenia był zecerem, 

odnosił także sukcesy w sporcie juniorskim, zostając mistrzem Polski juniorów  

w kajakarstwie. W muzyce debiutował jako perkusista, by później ze swoim barytonem 

zostać wokalistą. Początkowo współpracował z zespołami jazzowymi oraz bluesowymi, 

występował także za granicą. Karierę solową rozpoczął w 1980 roku. W 1983 roku wydał 

pierwszy album solowy, zyskując sławę, dzięki tytułowemu utworowi z płyty, 

wykonywanemu z Ewą Bem (Wszystkie stworzenia duże i małe). Występował nieprzerwanie 

w latach 1985-1991 roku na opolskim festiwalu (w 1988 roku uzyskał wyróżnienie za Byłaś 

serca biciem, w kolejnych latach otrzymywał kolejne wyróżnienia, w tym nagrodę prezydenta 

miasta Opola za wybitne osiągnięcia w wykonawstwie piosenek). W czasie swojej kariery 

zajmował się wieloma gatunkami muzycznymi, oprócz już wspominanej jazzowej  

i popularnej, także przedwojennymi szlagierami i soulem oraz funkiem. Podkładał również 

głos pod filmy animowane. 

Występował w filmach (m.in Misja specjalna, Trzy dni bez wyroku) i na deskach teatralnych 

(musical “Pan Twardowski“). Współtworzył także kabaret estradowy: “SAMI”, wespół  

z Krzysztofem Piaseckim i Andrzejem Sikorowskim. 

10 października 1991 po występie w spektaklu „Pan Twardowski” na deskach krakowskiego 

Teatru STU, Andrzej Zaucha i aktorka Zuzanna Leśniak zostali zastrzeleni przez jej męża, 

francuskiego reżysera Yves’a Goulais. Sprawca oddał kilka strzałów. W wyniku ran 

postrzałowych Zaucha zginął na miejscu, natomiast Leśniak, próbującą zasłonić piosenkarza 

własnym ciałem, zmarła później w szpitalu.   

Jego najpopularniejsze piosenki to: „Byłaś serca biciem”, „C’est la vie – Paryż z pocztówki”, 

„Siódmy rok”, „Bądź moim natchnieniem”, „Baw się lalkami”, „Czarny Alibaba” z repertuaru 

Heleny Majdaniec, „Rozmowa z Jędrkiem” nagrana wspólnie z Andrzejem Sikorowskim oraz 

„Baby, ach te baby” z repertuaru Eugeniusza Bodo, nagrana wspólnie z Ryszardem 

Rynkowskim. 

Kompozytorem utworu był Jerzy Dobrzyński (inspirował się utworami Stevie’go Wondera), 

który niemal od początku widział w roli wykonawcy Andrzeja Zauchę. Panowie znali się 

jedynie przelotnie, więc aranżer zostawił w portierni teatru STU, gdzie obaj nagrywali, 

paczkę z napisem: „Dla Andrzeja z prośbą o przesłuchanie i ocenę” oraz nagranymi 
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kompozycjami. Muzyk przyjął propozycję i tak powstała piosenka, będąca do dzisiaj chyba 

największym dokonaniem artysty. 

 

Ref.: 

Byłaś serca biciem, 

Wiosną, zimą, życiem. 

Marzeń moich echem, 

Winem, wiatrem, śmiechem. 

Ostatnio w mieście mym, tramwaje po północy błądzą, 

Rozkładem nocnych tras, piekielne jakieś moce rządzą. 

Nie wiedzieć czemu, wciąż rozkłady jazdy nam zmieniają, 

Że prawie każdy tramwaj, pod Twym oknem nocą staje. 

Ref.: 

Byłaś serca biciem, 

(Byłaś serca biciem) 

Wiosną, zimą, życiem. 

Marzeń moich echem, 

(Marzeń moich echem) 

Winem, wiatrem, śmiechem. 

Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne, 

Już nawet księżyc drań o Tobie nie chce gadać ze mną. 

W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, 

W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. 

Ref.: 

Byłaś serca biciem, 

Wiosną, zimą, życiem. 

(Wiosną, zimą) 

Marzeń moich echem, 

(Marzeń moich echem) 

Winem, wiatrem, śmiechem. 

(Winem, wiatrem, śmiechem) 

Ktoś pytał: jak się masz, jak się czujesz? 

Ktoś, z kim rok w wojnę grasz – wyczekuje. 

Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami, 

Pod Twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. 

Ref.: 

Byłaś serca biciem, 

Wiosną, zimą, życiem. 

(Życiem) 

Marzeń moich echem, 

Winem, wiatrem, śmiechem. 

(Winem, wiatrem, śmiechem) 

Ktoś pytał: jak się masz, jak się czujesz? 

Ktoś, z kim rok w wojnę grasz – wyczekuje. 

Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami, 

Pod Twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. 

Ref.: 

Byłaś serca biciem, 

Wiosną, zimą, życiem. 

Marzeń moich echem, 

Winem, wiatrem, śmiechem. (x3)   

Autor tekstu: Zbigniew Książek 

Kompozytor: Jerzy Dobrzyński 

Implikacje: 

+ Filmy: Sztoss 2, Jak żyć? 

+ Covery: Kuba Badach, Jacek Maślanka, Robert Janowski, Reni Jusis, Dimex, Mezo, Kasia 

Wilk, Rafał Nosal, Chór Moniki Kuszyńskiej (Bitwa na głosy), Rozbójnik Alibaba, Michał 

Rudaś (2016), Rafał Brzozowski (2017). 
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Recenzja 

Ostatni Człowiek – Peter Deutermann 

Masada to dla Izraelitów takie miejsce jak dla Greków Termopile czy dla nas 

bitwy pod Wizną lub Hodowem. Deutermann, wykorzystując popularny mit, 

oplótł wokół niego całkiem zgrabną przygodową opowieść o tym, że tajemnice mogą kryć się 

nawet w miejscach, zdawałoby się, powszechnie znanych. 

 

Peter Deutermann to amerykański pisarz, który przesłużył 26 lat w Marynarce Wojenne USA 

i dorobił się rangi kapitana. Po zakończeniu służby zajął się pisarstwem, by wydawać 

przygodowe książki, często czerpiące motywy z jego doświadczenia. Do najbardziej znanych 

jego dokonań zaliczyć trzeba bestseller Miłość na Pacyfiku. 

Ostatni człowiek to opowieść o amerykańskim inżynierze nuklearnym, a przy okazji 

milionerze i archeologu – amatorze, który wplątuje się w intrygę ze służbami specjalnymi 

Izraela. Zapał Amerykanina w poszukiwaniu skarbów ukrytych w Masadzie oraz tradycyjny 

wątek romansowy dopełniają fabułę powieści. 

Autor stworzył ciekawą intrygę – sformułował wokół starożytnej twierdzy jakby nowy mit, 

łącząc kilka innych. I mimo, że sam pomysł wydaje się trochę naciągany, to trzeba go uznać 

za interesujący.  

Trzeba przyznać, że Deutermann solidnie przygotował się do pisania swojej kolejnej 

powieści. Historyczne fakty – dotyczące samej Masady, jej oblężenia, jak i sił specjalnych 

oraz kultury Izraela – stoją na wysokim poziome. Wiele zaskakujących informacji oraz 

znajomość autora w kwestiach wojskowych również robią dobre wrażenie. 
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Warsztat pisarski Amerykanina jest solidny. Nie jest to proza najwyższych lotów, ale jako 

zwykła przygodowa opowieść sprawdza się znakomicie. Siłą powieści jest wartka fabuła, ale 

nie uświadczymy w niej zaskakujących zwrotów akcji czy błyskotliwych dialogów. 

Deutermann nie daje chwili wytchnienia swoim bohaterom – karze im nurkować, wspinać się 

i walczyć o przeżycie. Razi natomiast ich sztampowość oraz wszechobecne 

amerykanizowanie. Widać, że jest to książka kierowana dla amerykańskiego czytelnika 

W książce zdarzają się literówki, ale ogólnie strona techniczna wydawnictwa stoi na 

normalnym, przyzwoitym poziome, charakterystycznym dla Bellony. 

Ostatni człowiek to powieść średnia, którą jednak czyta się przyjemnie. Jeśli będziemy ją 

odbierać jako książkę przygodową, bez ambicji na coś wartościowszego, to warta jest 

przeczytania. Nie spodziewajmy się jednak niczego ponad wartką akcją toczącą się  

w egzotycznych plenerach. 
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Historyczne kadry #5: War is hell 

Co?:  

Larry Wayne Chaffin – amerykański żołnierz podczas wojny w Wietnamie, z napisem na 

hełmie: wojna to piekło. 

 

Kiedy?:  

Okres amerykańskiej interwencji zbrojnej w Wietnamie w latach 1963-1973 (zaczęło się od 

doradców wojskowych, a w 1967r. w Wietnamie przebywało już 500 tys. żołnierzy 

amerykańskich). Sama fotografia została wykonana 16 czerwca 1965 roku. 

Gdzie?: Wietnam południowy (Republika Wietnamu), okolice amerykańskiej bazy w Phouc 

Vinh. 
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Kto?:  

Larry Wayne Chaffin – 19-letni amerykański żołnierz, służący w 173 brygadzie 

powietrznodesantowej (jednostka ta, poza 3 plutonem, była wydzielona z 87. dywizji jako 

samodzielna brygada – na Vietnam Memorial Hall, znajduje się około 1700 nazwisk ludzi, 

którzy służyli w jednostce i zginęli w Wietnamie.  

Tło:  

Wojna wietnamska (nazywana także II wojną indochińską) między Wietnamem Północnym  

(i wspierającymi go krajami socjalistycznymi, na czele ze Związkiem Radzieckim i Chinami) 

oraz Republiką Wietnamu i jej sojusznikami. W wojnie która trwała w latach 1957-1975 

zginęło około 3 milionów ludzi, w tym 58 000 Amerykanów i kilkuset Australijczyków,  

a wiele set tysięcy zostało rannych, trafiło do obozów lub nigdy nie zostało odnalezionych. 

Przeciągająca się wojna wywołała falę światowych protestów. 

Kadr:  

Kadr przedstawia jedno z najsłynniejszych zdjęć zrobionych w czasie konfliktu w Wietnamie. 

Zostało wykonane przez Horsta Faasa - niemieckiego fotoreportera, zdobywcy dwóch nagród 

Pulitzera. 

Przez wiele lat, nie można było zidentyfikować bohatera zdjęcia, pomimo poszukiwań na 

szeroką skalę. Ostatecznie po latach, gdy już Chaffin nie żył (zmarł w wieku zaledwie 39 lat 

w 1985 roku, najprawdopodobniej w wyniku powikłań związanych ze stosowaniem tzw. 

Agent Orange czyli środka chemicznego stosowanego do zwalczania roślinności), udało się 

przez przypadek odkryć, kim był bohater zdjęcia.  

Inne kadry: 

 

Nick Ut, Napalm Girl, 8 czerwca 1972 r. 
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Nguyen Van Lem – ofiara egzekucji na zdjęciu Eddiego Adamsa. Nguyen był oficerem 

Vietkongu odpowiedzialnym za śmierć setek ludzi. Wykonującym egzekucję jest 

południowowietnamski generał: Nguyễn Ngọc Loan 
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Recenzja 
Baldwin IV. Król Trędowaty - Bernard Hamilton 

Baldwin IV był nietypowym władcą. Mimo ciężkiej choroby toczącej jego ciało, 

potrafił umiejętnie lawirować pomiędzy różnymi, często wrogimi sobie siłami nie 

tylko w swoim państwie, ale także na zewnątrz. Potrafił natchnąć swoich ludzi, dzięki własnej 

woli, aby ci zainspirowani przykładem trędowatego króla pokonali samego Saladyna. 

Niestety dziś król Baldwin traktowany jest jako jedna z przyczyn upadku Królestwa 

Jerozolimy. Hamilton rehabilituje go i udowadnia, że miał wielki wpływ na dzieje tego 

królestwa, a na pewno większy niż się sądzi. 

 

Bernard Hamilton, brytyjski profesor historii, to postać doskonale znana wszystkim 

zainteresowanym czasami krucjat. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych znawców 

tematu, stawianym w jednym rzędzie ze swoim mentorem Sir Stevenem Runcimanem.  

W Polsce ukazały się jego Wyprawy krzyżowe. 

Baldwin IV to postać niesztampowa w dziejach średniowiecza. Objął tron jako młody 

chłopiec, by ostatecznie nie dożyć dwudziestego czwartego roku życia. Przez cały ten krótki 

żywot musiał żyć z piętnem choroby, która przez mu ówczesnych traktowana była jako kara 

boska za grzechy. Tylko specyficzny klimat państw krucjatowych, pozwolił mu w obliczu 

choroby piastować urząd najwyższego władcy. A on dzielnie walcząc z chorobą, wbrew 

przeciwnościom do ostatnich chwil starał się zapewnić królestwu przetrwanie. 

Baldwin przeszedł do legendy. Powstały o nim filmy (Królestwo Niebieskie) i książki, w tym 

dzieło znanej polskiej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej pod tytułem Król Trędowaty, napisanej 
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w rok po sztandarowym dziele autorki, czterotomowych Krzyżowcach, traktujących  

o pierwszej wyprawie krzyżowej. Niestety część legendy, która owiała króla, to czarna 

legenda. W jego słabości upatrywano się upadku królestwa Jerozolimskiego, oskarżając go  

o złe rządy i decyzje oraz po prostu słabość, spowodowaną trądem. 

Hamilton wykorzystując krytycznie dwa najważniejsze źródła do historii tego okresu państw 

krucjatowych – kroniki Wilhelma z Tyru oraz Ernoula, w zestawieniu ze innymi zbiorami 

dokumentów, w tym źródłami arabskimi, bizantyjskimi czy ormiańskimi, stara się kreślić 

obraz władcy odmienny niż utarty przez lata. Zestawia popularne mity i twierdzenia narosłe 

wokół postaci króla, za sprawą jednowymiarowego wykorzystania źródeł, z innymi 

przekazami pochodzącymi z drugiej strony bariery, a więc przekazami arabskimi. 

Swą opowieść, gdyż właśnie tak możemy taktować pozycję autorstwa Hamiltona, historyk 

zaczyna od krótkiego omówienia źródeł, przy przejść do narodzin i dzieciństwa przyszłego 

króla, choć narrację rozpoczyna od panowania ojca Baldwina, Amalryka, którego perypetie 

małżeńskie doprowadziły ostatecznie do powstania konfliktów wewnątrz królestwa. Kolejne 

dwa rozdziały skupiają się na opisie królestwa i jego sytuacji międzynarodowej. Opisuje 

sytuację w państwie, zależności handlowe, lawirowanie pomiędzy Bizancjum, Arabami,  

a światem zachodnim oraz sytuację wewnętrzną, z zachwytem kontestując nie spotykany  

w Europie model społeczeństwa. Następne rozdziały skupiają się na młodości króla, 

rozgrywkach politycznych w królestwie, zwycięstwie nad Saladynem pod Montgisard, aż do 

śmierci Baldwina IV i sukcesji po nim. 

Mankamentem pozycji na pewno jest to, że dostajemy za mało Baldwina IV w Baldwinie IV. 

Istnieją długie fragmenty w których król, będący nominalnie główną postacią książki nie 

pojawia się w ogóle. Często też ma się wrażenie, że Baldwin jest tylko drugorzędną postacią 

książki, ale to wina najprawdopodobniej skąpych źródeł. Oczywiście z politycznego punktu 

widzenia dostajemy solidną dawkę informacji o działaniach władcy, jednak brakuje go 

samego i jego prywatnego życia. 

Na szczególną uwagę zasługuje świetna stylistyka oraz język profesora Hamiltona. Książkę 

czyta się jak dobrą i ciekawą powieść, nie mogąc się od niej oderwać. Narracja prowadzona 

jest wzorcowo i po prostu wciąga oraz zachęca do dalszego czytania. Hamilton jest 

przykładem jednego z najlepszych „opowiadaczy” historii z jakimi miałem przyjemność 

obcować. 
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Dopełnieniem pozycji są dokładne mapki ilustrujące opisywane wydarzenia oraz drzewa 

genealogiczne króla i najważniejszych rodów królestwa, słownik trudnych terminów oraz 

apendyks przedstawiający chorobę króla z medycznego punktu widzenia. 

Jest to dobrze napisana, ciekawa, tak naprawdę bardziej opowieść o życiu króla i jego dworu, 

niż typowa książka historyczna, co wcale nie umniejsza jej oceny. Król Trędowaty to 

doskonała propozycja czytelnicza, nie tylko dla osób zainteresowanych czasami krucjat. 

Autor broni, dotąd trochę pogardzanego króla i robi to doskonale. Książka godna polecenia. 
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Historyczne Kadry#6 Hołd załogi Zuikaku 

Co?:  

Zuikaku (z jap. Żuraw Przynoszący Szczęście) – japoński lotniskowiec klasy Shokaku i jego 

załoga.  

Kiedy?: 

 25 października 1944 roku, w ostatnim dniu bitwy w Zatoce Leyete.  

Gdzie?:  

Przylądek Engano w pobliżu zatoki Leyte, położonej na wschodzie wyspy Leyte na morzu 

Filipińskim. Zatoka rozciąga się na około 130 km (północ-południe) i 60 km (wschód-

zachód). 

 

Mapa obszaru bitwy, z zaznaczonymi miejscami poszczególnych starć: 1. bitwa na morzu 

Sibuyan 2. bitwa w cieśninie Surigao 3. bitwa koło Przylądka Engaño 4. bitwa koło wyspy 

Samar Na czerwono zaznaczone manewry zespołów japońskich. 
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Kto?:  

Najważniejszym bohaterem przedstawionej fotografii pozostaje Zuikaku, lotniskowiec 

cesarskiej marynarki wojennej. Zwodowany w 1939 roku należał do klasy Shokaku  wraz  

z bliźniaczym okrętem Shokaku (zatopionym w 1944 roku na Morzu Filipińskim). Wszedł do 

regularnej służby w 1941 roku. Jego szlak bojowy rozpoczął od nalotu na Pearl Harbor, 

następnie brał udział w walkach na Oceanie Indyjskim, podczas bitwy na Morzu Koralowym, 

a także wokół Santa Cruz. Załoga okrętu składała się z 1660 ludzi, na pokład mógł zabrać 84 

samoloty bojowe.   

Tło:  

W czasie bitwy w zatoce Leyte amerykańska flota Pacyfiku zadała ostateczny cios panowaniu 

japońskiemu na Pacyfiku. Po porażce Japonia nie była już w stanie do końca wojny odzyskać 

inicjatywy. Bitwa rozciągnęła się na cztery mniejsze starcia, a jako całość uznawana jest za 

największą bitwę morską w dziejach świata. Wzięło w niej udział prawie trzysta okrętów 

japońskich, australijskich i amerykańskich (przy czym siły alianckie dysponowały ogromną 

przewagą). Japończycy utracili wszystkie lotniskowce, które uczestniczyły w bitwie, a także  

3 pancerniki, 10 krążowników oraz ponad 10000 zabitych. Siły alianckie natomiast  

1 lotniskowiec, 2 lotniskowce eskortowe oraz kilka mniejszych jednostek. 

Kadr:  

Kadr przedstawia ostatnie chwile lotniskowca Zuikaku podczas bitwy powietrzno-morskiej  

o zatokę Leyete. 25 października 1944 roku okręt został trafiony 7 torpedami i tyloma 

samymi bombami przez samoloty z amerykańskich lotniskowców USS Lexington i USS  

Cowpens. O godzinie 14:15 przewrócił się na burtę (19°20′N i 125°51′E) wraz z całą załogą 

(1200 ludzi), z których uratowano około 460. Na zdjęciu załoga po raz ostatni, już w czasie 

przechyłu okrętu oddaje hołd fladze Cesarstwa Japonii. 
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Inne kadry: 

 

Zuikaku w całej okazałości. 
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Recenzja 
Elita władzy w królestwie Jerozolimskim (1174-1185) - Marcin Sałański 

Książka Sałańskiego skierowana jest głównie do osób zafascynowanych 

dziejami krucjat i istnienia państw chrześcijańskich w Lewancie. Stanowi również ważny 

przyczynek do ich dziejów, wykorzystując solidną bazę faktograficzną i źródłową pod 

postacią kroniki Wilhelma z Tyru. 

 

Marcin Sałański jest absolwentem historii i doktorantem na Instytucie Historii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Współpracuje z portalem histmag.org, który wydał jego pracę Wyprawy 

krzyżowe. Zderzenie dwóch światów. Recenzowana pozycja jest kontynuacją wcześniejszej 

publikacji M. Sałańskiego. 

Elita władzy… dotyka problemu władzy i elit społecznych rządzących Królestwem 

Jerozolimskim w latach 1174-1185. Swoje rozważania autor opiera na kronikarskiej pracy 

Wilhelma z Tyru, który miał bezpośredni wgląd w system władzy chrześcijan w Lewancie. 

Kronikarz ten był kanclerzem Królestwa Jerozolimskiego, a także biskupem Tyru i mimo, że 

jego relacja nie jest wolna od osobistych przywar, pozostaje najlepszym świadectwem 

pozostawionym potomności z czasów istnienia Królestwa Jerozolimskiego. 

Oczywiście autor nie ogranicza się tylko do szczegółowej analizy kroniki, ale również odnosi 

ją do innego źródła z opisywanych czasów, a więc kroniki Ernoula, a także do prac włoskich 

socjologów Gaetano Moski i Vilfredo Pareto. Powstała więc praca, która odwołuje się nie 

tylko do historii, ale także do socjologicznych aspektów władzy. 

M. Sałański przesiewa przez gęste sito informacje przekazane nam przez Wilhelma z Tyru. 

Robi to sprawnie, a zarazem z wyczuciem rasowego historyka, który z powodu braku 

jednoznacznych danych sporo musi się domyślać i dopowiadać. Autor stara się w jak 

najbardziej przejrzysty sposób przedstawić zagmatwane losy najważniejszych osób i rodów  
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w czasach panowania króla Baldwina IV. Pokazuje jak wewnętrzne spory, w ciągle 

zagrożonym przez muzułman królestwie, wpływały na losy państwa chrześcijan. 

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej mamy do czynienia z omówieniem  

i charakteryzacją wyższych stanów społeczeństwa tworzącego Królestwo Jerozolimskie,  

a także z przedstawieniem procesów elito-twórczych na przestrzeni niemal trzech 

ćwierćwieczy w XII wieku. Drugi rozdział dotyczy już samych zależności między elitami 

społecznymi a królem oraz sporów na linii najważniejszych postaci królestwa, a także między 

rodami tworzącymi swoisty magiel polityczny. Książkę dopełnia bardzo ważny aneks, 

omawiający wszystkie ważniejsze postacie, które omawiane są w pozycji za pomocą krótkich 

biogramów. 

Barwna historia Królestwa Jerozolimskiego powstałego w wyniku wypraw krzyżowych, dała 

autorowi szerokie pole do popisu, a mocne zakotwiczenie faktograficzne i źródłowe 

stworzyły ciekawą podstawę bazową do wywodu Sałańskiego. Pozycja ciekawa, choć 

skierowana głównie do specjalistów oraz pasjonatów okresu wypraw krzyżowych i istnienia 

państwa chrześcijan na Bliskim Wschodzie. 

Na wspomnienie zasługuje również inicjatywa Histmagu, pierwszego polskiego portalu 

historycznego, który zdecydował się na wydawanie e-booków. Zasłużony dla popularyzacji 

nauki historycznej w naszym kraju portal podąża z duchem czasu, ciągle się rozwijając, przez 

co nadal wychowuje i uczy historii tysiące Polaków. 
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100 klasyków na 100 wieczorów #14: Szostakowicz – Andante z II koncertu 

fortepianowego F-dur 

 

AUTOR:  

Dmitrij Szostakowicz (urodzony w 1906 roku w Sankt Petersburgu, zmarł 9 sierpnia 1975  

w Moskwie) był rosyjskim kompozytorem, a także pianistą i pedagogiem. Uważany jest za 

najwybitniejszego symfonika XX wieku.  

Urodził się w Sankt Petersburgu w bogatym domu, przesiąkniętym muzyką (rodzice oraz 

starsza siostra muzykowali), mimo początkowej niechęci do nauki, szybko, dzięki słuchowi 

absolutnemu nauczył się grać na fortepianie i komponować pierwsze, proste utwory (pierwszy 

poważniejszy stworzył zaś na pierwszym roku studiów w 1919 roku – Scherzo fis-moll opus 

1 na orkiestrę).  W 1923 roku ukończył petersburskie konserwatorium na wydziałach 

fortepianu (egzamin zdał tuż po operacji gruczołów limfatycznych, grając m.in. Sonatę 

Waldsteinowską Ludwiga van Beethovena i Koncert Roberta Schumanna) i w 1925 roku 

kompozycji. Trzy lata później jego pierwsza, debiutancka symfonia zdobyła pewien rozgłos. 

Wielką sławę przyniosła mu VII Symfonia zwana Leningradzką wykonana premierowo w 

oblężonym przez nazistów Leningradzie. Po II wojnie światowej stracił swe przywileje, 

jednak wkrótce, dzięki kantacie Pieśni lasu, sławiącej Stalina jako wielkiego ogrodnika, 

odzyskał poważanie komunistycznego aparatu władzy. Wiele podróżował m.in. do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie cieszył się wielkim uznaniem. 

Dymitr nie bał się nietypowych połączeń instrumentów, zabawy rytmami i stylistyką. Często 

sięgał po elementy ludowe i jazz. Cechami jego kompozycji są monumentalizm, patos, 

zawsze silny pierwiastek dramatyczny, bogata inwencja melodyczna, krańcowe natężenie 

ekspresji, dynamizm i witalność. 

Ilość jego dzieł jest ogromna, do najważniejszych należą: 

+ 15 symfonii 

+ suity 

+ utwory fortepianowe i wokalne 

+ opery i operetki 

+ balety 
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OKRES: XX wiek. 

UTWÓR: Andante z II koncertu fortepianowego F-dur (1957) 

I koncert fortepianowy F-dur op. 102 powstał w 1957 roku. Napisany został specjalnie na 19. 

urodziny jego syna Maksyma, który wówczas uczęszczał do konserwatorium muzycznego  

w Moskwie. Koncert został premierowo wykonany przez Maxima Szostakowicza podczas 

swojego akademickiego absolutorium.  
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Recenzja 
Sto najważniejszych scen filmu polskiego – Wiesław Kot 

Wiesław Kot w swojej nowej publikacji starał się zebrać w jedną zgrabną całość 

106 lat tradycji polskiej kinematografii. Misja ta udała mu się tylko w połowie, 

bowiem polskiemu kinu brak poważnych pozycji poświęconych jego dziejom, które byłyby 

przy tym napisane w ciekawy sposób. Jego nowa książka tej luki na pewno nie wypełni, ale 

może zachęci do rozwoju tego zagadnienia w literaturze. 

 

Autor Stu najważniejszych scen… jest znanym publicystą i krytykiem filmowym. Od lat pisał 

o polskim kinie, dlatego zdecydował się na stworzenie publikacji, która zebrałaby 

najważniejsze obrazy rodzimej kinematografii. Jego wybór, oczywiście subiektywny, 

sprowadził się do stu, zdaniem autora, najważniejszych filmów polskiego kina. 

Jest to w dużym stopniu opowieść o ludziach, twórcach, aktorach, którzy tworzyli polską 

kinematografię na przestrzeni ponad stu lat jej istnienia. Swoją podróż przez dzieje polskiego 

filmu autor zaczyna od „Młodego Lasu” z 1934 roku, a kończy na tegorocznych filmach: 

„Pod mocnym aniołem” i „Jacku Strongu”. 

Cały pomysł publikacji opiera się na opisie najważniejszej zdaniem autora sceny danego 

filmu. Wybór owych scen czasami zaskakuje, lecz autor go nie wyjaśnia. Następnie Kot 

przedstawia skróconą wersję scenariusza, by na kolejnych stronach skupić się na variach. 

Wycinki te, często nie są ze sobą powiązane, a czasami nie mają nic wspólnego nawet  

z filmem, do którego w domyśle mają się odnosić. Jakiego typu są te krótkie wpisy? Autor 

wprowadza fragmenty wywiadów, wspomnień i recenzji, w tym także pisanych przez niego 
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samego na łamach tygodnika „Wprost”. Wiele do życzenia pozostawiają również przypisy, 

podane pod każdym z filmów, które w wielu przypadkach są zupełnie nieadekwatne do 

dzieła, do jakiego mają się odnosić. 

Warto wspomnieć także o stronie technicznej i oprawie graficznej wydawnictwa, ponieważ 

stoją na żenująco niskim poziomie. Fotosy często rażą słabym wykonaniem i są 

rozpikselowane, a co ciekawe te ze starszych filmów są lepszej jakości niż np. z filmu 

„Obława”, którego premiera miała miejsce w 2012 roku. Często brakuje plakatów filmowych, 

które mogłyby się pojawić przy niektórych zdjęciach. Skany czasopism również są 

zadziwiająco słabej jakości.  

Na każdy z opisywanych filmów przypadają cztery strony, podzielone z reguły w ten sam 

sposób. Pierwsze dwie obejmują streszczenie sceny i scenariusza, a dwie następne to varia. 

Warto jeszcze wspomnieć o dostępnych na youtube filmikach udostępnionych przez 

Wydawnictwo Poznańskie. W tych krótkich obrazach, autor recenzowanej pozycji,  

w podobny sposób jak w książce przedstawia filmy, które znajdziemy w Stu najważniejszych 

scenach polskiego filmu. Ten ciekawy pomysł jest świetnym uzupełnieniem publikacji,  

a pełne pasji wypowiedzi Kota pokazują to, czego w książce brakuje. 

Książka  Kota jest pozycją chaotyczną i nieprzemyślaną, jednak sam pomysł i wiele 

ciekawostek w dużym stopniu rekompensują te niedociągnięcia. Jest to na pewno, w wyniku 

braku innych pozycji o tej tematyce, ważna i ciekawa książka, choć zdaje się pisana na 

szybko i trochę po macoszemu. Być może zainspiruje ona ludzi zajmujących się krytyką 

filmową i szeroko pojętą publicystyką kinematograficzną do napisania podobnej książki, ale 

już w pełni profesjonalnej – tak pod względem faktograficznym jak i wizualnym 
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100 klasyków na 100 wieczorów #15: Concierto de Aranjuez – Joaquín Rodrigo 

 

AUTOR:  

Joaquín Rodrigo. Urodził się w 1901 roku w Sagunto (na wschodzie Hiszpanii, nieopodal 

Walencji), umarł zaś 98 lat później w Madrycie. W wieku 4 lat w wyniku błonicy stracił 

wzrok, co miało niebagatelny wpływ na jego późniejsze losy. Rodzina wraz z małym 

Joaquin’em przeniosła się wkrótce do Walencji, gdzie młody Rodrigo rozpoczął naukę  

w szkole dla niewidomych. Już od najwcześniejszych lat, przyszły kompozytor wykazywał 

zainteresowanie muzyką i w końcu rozpoczął edukacje muzyczną pod okiem profesjonalnych 

muzyków. Rodzice Joaquina, którzy nie spodziewali się po synu rozpoczęcia profesjonalnej 

kariery muzycznej nie przybyli nawet na jego pierwszy, zorganizowany w 1929 roku  

w Paryżu koncert kompozytorski. Już w 1923 roku powstał jego pierwszy utwór kameralny: 

Dwa szkice na skrzypce i fortepian, natomiast rok później miało miejsce prawykonanie 

pierwszego utworu na orkiestrę skomponowanego przez Rodrigo: Juglares. 

W 1933 roku kompozytor poślubił poznaną na swym pierwszym koncercie pianistkę Wiktorię 

Kamhi, z którą miesiąc miodowy spędził wśród ogrodów pałacu  Aranjuez (gdzie mieści się 

letnia rezydencja królów Hiszpanii), które następnie stały się inspiracją do utworzenia jego 

najwspanialszego dzieła. 

 

UTWÓR: koncert na gitarę solo i orkiestrę: Concierto de Aranjuez (1939) 
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Utwór na gitarę solo i orkiestrę skomponowany został w 1939 roku, specjalnie dla  

hiszpańskiego gitarzysty Regino Sainz de la Maza. Kompozytor zawarł w swym utworze 

wszystkie swoje lęki, takie jak strach przed nadciągającym kataklizmem wojny światowej,  

a także dopiero co zakończoną wojną domową, utratą syna oraz ciężką chorobą żony. Mimo 

wszystkich tych traum, udało mu sie też (co było jego początkowym zamierzeniem) zawrzeć 

w utworze klimat końca XVIII wieku, nawiązując m.in do obrazów Goi. W późniejszych 

czasach kompozytor transkrybował utwór także na harfę i orkiestrę. 

Cieszy się on, szczególnie jego spokojna część druga, wielkim uznaniem i popularnością.  

 

Temat wykorzystano wiele razy w różnych interpretacjach: 

+ w filmach, m.in: Ghost in the shell 2: Innocence 

+ w utworach rozrywkowych: Aranjuez, mon amour czy Aranjuez con Tu Amor 

 

Koncert skomponowany jest tradycyjnie i składa się z trzech części: 

 Część I, Allegro con spirito – część radosna, o bardzo hiszpańskim klimacie, gitara 

jako instrument solowy wydobywa szybkie akordy, tzw. rasgueado. 

 Część II, Adagio – część elegijna, dialog pomiędzy instrumentami, nastrój smutku i 

niepokoju. Całość oparta na prostym, lecz lirycznym i ekspresyjnym temacie 

głównym, ze znanym solem rożka angielskiego. 

 Część III, Allegro gentile – ponowny powrót do radości, klimat ludowego tańca, 

struktura ronda. 

 

Pałac Królewski w Aranjuez 
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Pomnik poświęcony koncertowi, znajdujący się w mieście Aranjuez. 
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Recenzja 

Polacy na krańcach świata: XIX wiek - Mateusz Będkowski  

Kolejna ciekawa pozycja w postaci elektronicznej, wydana przez coraz prężniej 

działające wydawnictwo przy portalu Histmag. Książka dotyka problemu, który w 

dzisiejszej polskojęzycznej historiografii niemal nie istnieje, przykryty niekończącymi się 

debatami o powstaniu warszawskim, czy zrywach niepodległościowych. 

 

Polacy na krańcach świata: XIX wiek to niewielkich rozmiarów, bogato ilustrowana książka 

autorstwa Mateusza Będkowskiego, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego. Wydana pod 

postacią e-booka jest kolejną propozycją portalu Histmag, na wzbogacenie naszej wiedzy  

o ciekawe zagadnienia, a przede wszystkim promowanie młodych i zdolnych polskich 

historyków, którym niezwykle ciężko przebić się do dużych wydawnictw, które nie wiadomo 

czemu hołdują zasadzie ściągania i tłumaczenia hurtem, często miernej jakości książek 

anglojęzycznych. 

Będkowski w recenzowanej pozycji zajął się zagadnieniem niezwykle modnym pod koniec 

XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX. Mianowicie opisem odkryć i podróży Polaków, 

którzy w pogoni za marzeniami (choć nieczęsto i za lepszym życiem) wyprawiali się  

w najdalsze zakątki ziemskiego globu. Dziś ów temat bardzo powoli znów robi się modny,  

a to za sprawą rosnącego zainteresowania wyprawami Kazimierza Nowaka czy Antoniego 

Ferdynanda Ossendowskiego. 

W Polacy… znajdują się biogramy polskich podróżników, naukowców, awanturników 

i pisarzy. Całość składa się z 7 rozdziałów, które w większości ukazały się już publicznie 
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m.in. na łamach portalu Histmag oraz czasopism Mówią Wieki i African Review. Przegląd 

Afrykanistyczny”. Na potrzeby tego zbioru autor specjalnie poprawił i rozszerzył artykuły. 

W siedmiu częściach Będkowski przedstawia losy siedmiu niezwykłych i pasjonujących 

wypraw do Afryki, Australii, Oceanii i do Antarktydy. Przedstawia losy mało znanych 

wypraw polskich do Kamerunu i Afryki Wschodniej, historię Jana Kubarego i jego podróży 

po wyspach Oceanii oraz udziału Henryka Arctowskiego i Antoniego Dobrowolskiego  

w Belgijskiej wyprawie antarktycznej. Przypomina również dzieje braci Strzeleckich i Józefa 

Pisulińskiego oraz ich dokonań w Afryce, historię Adama Mierosławskiego, brata Ludwika, 

 a także wędrówki Seweryna Korzelińskiego podczas australijskiej gorączki złota. Jeden 

rozdział poświęcony jest także, znanemu i niezwykle popularnemu pisarzowi – Józefowi 

Konradowi Korzeniowskiemu, lepiej znanemu jako Joseph Conrad, którego okres pracy  

w Kongo, stał się podstawą do napisania słynnego Jądra Ciemności. 

Na uwagę zwraca ciekawa i bogata oprawa ilustracyjna, a także mapka na początku książki. 

Mimo, że prezentowany e-book jest książką niewielkich rozmiarów, a wiele kwestii zostało 

opisanych pobieżnie, to jest on ciekawą propozycją, stanowiącą bazę dla dalszych 

poszukiwań losów polskich podróżników, których życie było niezwykle barwne, a dokonania 

nie raz zadziwiające. 
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100 klasyków na 100 wieczorów #16: Camille Saint-Saëns – Le cygne 

AUTOR:  

Camille Saint-Saëns. Urodził się w 1835 roku w Paryżu, zmarł zaś w Algierze, w 1921 roku. 

Już w wieku lat dwóch potrafił czytać i pisać. Niezwykle wcześnie zaczął także pobierać 

lekcje muzyki; studiował następnie w Konserwatorium Paryskim. Swój pierwszy koncert 

zagrał w wieku 5 lat, natomiast w 1851, mając ich tylko 16 skomponował swoją pierwszą 

symfonię. W wieku 18 został organistą w paryskich kościołach, którą to rolę pełnił przez 

wiele lat. Od 1877 roku komponował i koncertował w całej Europie. Był jednym z założycieli 

Société Nationale de Musique. Utrzymywał żywe kontakty z wieloma uznanymi 

kompozytorami epoki na czele z Lisztem, Bizetem, Berilozem, Czajkowskim i Wagnerem. 

Był spadkobiercom niemieckich klasyków, a jego przyjaciel Hector Berlioz, pisał: „Saint-

Saëns wie wszystko, nie ma tylko doświadczenia”. Muzyka Camille nie ewoluowała, jak to się 

zdarza u większości kompozytorów, lecz została niemal w pełni ukształtowana w czasach 

jego młodości. 

Był człowiekiem wielu talentów (wydał między innymi dwa tomy poezji). Zmarł w czasie 

jednej ze swoich licznych podróży po Europie. 

 

GATUNEK: muzyka romantyczna 

UTWÓR: Łabędź (The SWAN) z Le Carnaval des animaux (Karnawał zwierząt) z 1886 roku. 

Na cykl Le Carnaval des animaux (Karnawał zwierząt) pochodzący z 1886 roku, składają się 

następujące utwory: 

 Wstęp i marsz królewski lwa – instrumenty smyczkowe (kwintet) i dwa fortepiany 
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 Kury i koguty – instrumenty smyczkowe bez kontrabasu, dwa fortepiany, klarnet 

 Kułany (osły azjatyckie) – dwa fortepiany 

 Żółwie – instrumenty smyczkowe i fortepian (bazują na najsłynniejszym kankanie 

Offenbacha) 

 Słoń – kontrabas i fortepian (Walc sylfid Hectora Berlioza) 

 Kangury – dwa fortepiany 

 Akwarium – instrumenty smyczkowe bez kontrabasu, dwa fortepiany, flet, harmonika 

szklana 

 Osobistości z długimi uszami – dwoje skrzypiec 

 Kukułka w głębi lasu – dwa fortepiany i klarnet 

 Ptaszarnia – instrumenty smyczkowe, fortepian, flet 

 Pianiści – instrumenty smyczkowe i dwa fortepiany 

 Skamieliny – instrumenty smyczkowe, dwa fortepiany, klarnet, ksylofon (fragmenty 

Cyrulika sewilskiego Gioachina Rossiniego) 

 Łabędź – dwa fortepiany i wiolonczela 

 Finał – pełny skład 

Miniatury te wykonywane są (oprócz finału), przez pojedyncze części orkiestry. 

Całość a szczególnie jego najbardziej znana część czyli Łabędź, cieszą się niesłabnącą 

popularnością, a w szkołach muzycznych stanowią podstawę do zapoznania się z niemal 

pełnym spektrum instrumentów. 

Co ciekawe sam kompozytor uważał ten utwór za wygłup, co nie przeszkodziło mu stać się 

jego najpopularniejszym dziełem. Fantazja zoologiczna powstała po wyczerpującym dla 

autora tournee po Niemczech w latach 1885-1886, a przed zamówioną już w Londynie III 

symfonią. Autor postanowił odpocząć od muzyki wysokich lotów i przygotować coś lekkiego, 

pozbawionego większego sensu, co zobrazowało się w pomyśle stworzenia krótkich 

rozprawek muzycznych przedstawiających różne zwierzęta. Utwór wywoływał furorę na 

prywatnych koncertach kompozytora dla znajomych i krewnych, wywołując salwy śmiechu, 

jednak aż do końca życia odmawiał on wykonania utworu oficjalnie, bojąc się nadszarpnięcia 

reputacji poważnego kompozytora (jedynym odstępstwem od przyjętej normy było 

wykonywanie Łabędzia). Camille zezwolił na wydanie partytury z utworem dopiero w rok po 

swej śmierci. 
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Recenzja 
Drugi dar Nilu czyli o mnichach i klasztorach w późno antycznym Egipcie - 

Ewa Wipszycka  

Najnowsza książka znanej badaczki najwcześniejszej historii Kościoła, stanowi 

doskonałą syntezę istnienia monastycyzmu w Egipcie doby końca Imperium Rzymskiego  

a początków islamizacji kraju. Autorka opierając się na w dużej mierze na klasycznych 

dziełach hagiograficznych, stworzyła szeroki obraz życia mnichów. 

 

Autorką recenzowanej pozycji jest światowej sławy polska historyczka i papirolog. 

O jej szerokich zainteresowaniach i pozycji w świecie naukowym, świadczy zamieszczona  

w niniejszej książce obszerna, bo licząca ponad trzysta siedemdziesiąt pozycji bibliografia 

prac Pani Profesor. Wiele z tych publikacji wydano w uznanych na całym świecie, 

specjalistycznych periodykach francuskich. Ponadto prof. Wipszycka jest autorką cenionych 

prac historycznych wydanych w języku polskim oraz podręczników do szkół. Najnowsze 

dzieło pani historyk wydane zostało nakładem Wydawnictwa Tyniec. Benedyktyni od lat 

specjalizują się w wydawaniu specjalistycznych źródeł i monografii poświęconych początkom 

ruchu mniszego. 

Książka Pani Wipszyckiej stanowi najobszerniejszą, a przy tym najdoskonalszą syntezę 

poświęconą monastycyzmowi egipskiemu u jego zarania na polskim rynku. Autorka 

wykorzystując najnowsze badania terenowe i archeologiczne, wnikliwą analizę tekstów 

literackich, apoftegmatów i innych dokumentów pozostałych po działalności tych wspólnot, 

odsłania przed czytelnikiem fascynujące życie pierwszych mnichów. 
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Obszar ujęty w monografii jest niezwykle szeroki. Wykorzystując swą rozległą wiedzę Pani 

Profesor zaczyna od krótkiego wprowadzenia o Egipcie czasów opisywanych w książce, by 

przejść do analizy utworów literackich na czele z Żywotem Antoniego i Historią mnichów  

w Egipcie. Następnie autorka skupia się na roli papirusów i nie zawsze docenianych badań 

archeologicznych w poznaniu życia i funkcjonowania nie tylko wielkich kompleksów 

monastycznych, ale także pojedynczych eremów. W kolejnych rozdziałach opisane zostało 

szerokie spektrum życia mnichów. Skąd się wywodzili, jak zarabiali na życie, ilu ich było  

i czy coś im groziło, nie tylko ze strony niegościnnej pustyni, ale także rabusiów i plemion 

koczowniczych. Pani historyk nie zapomina o ascezie kobiecej poświęcając jej sporo miejsca. 

Na uwagę zasługuje również część poświęcona eremom w Celach, będąca nieco 

nostalgicznym i symbolicznym powrotem autorki do tego zagadnienia. 

Całość recenzowanej pozycji jest próbą jak najobszerniejszego przedstawienia całości 

zagadnienia. Już sam tytuł podkreśla ważność i istotność rodzącego się 

i przeżywającego gwałtowny rozrost ruchu monastycznego w Egipcie. Autorka nie tylko 

polemizuje z wcześniejszym obrazem, ale wykorzystując m.in. wspomniane wcześniej,  

a rzadko wykorzystywane do tego typu syntez odkrycia archeologiczne, stawia nowe tezy  

i potrafi je umiejscowić w rzeczywistości pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zadaje 

również ważne pytania, na które sama nie potrafiąc odpowiedzieć skłania całe środowisko 

 i czytelnika do poszukiwania dalszych odpowiedzi. 

Drugi dar Nilu nie jest książką dla wszystkich. Kierowana wyraźnie do osób już po części 

zaznajomionych z problemem, stanowi dla nich doskonałe studium. Posiadając niezwykle 

szeroką sieć przypisów, ułatwi własne poszukiwania. Stanowi je bibliografia książek anglo- 

niemiecko- i francuskojęzycznych. Znajdziemy także odniesienia do licznych przekładów 

 i wydanych oryginałów pojawiających się na łamach książki. 

Drugi Dar Nilu to książka ważna. Ważna z powodu tematyki. Na polskim rynku 

czytelniczym, bardzo mało jest książek zgłębiających zagadnienia mnichów i mniszek spoza 

polskiego i europejskiego kręgu kulturowego. A przecież zjawisko egipskiego monastycyzmu 

miało niebagatelny, tak doktrynalny jak i ilościowy, wpływ na całość ruchu mniszego. 

Styl Pani profesor pozwala nam nieraz poczuć piach pustyni, ciasnotę na pół zakopanych  

w ziemi eremów czy przestrzenie wielkich klasztorów. Zaglądamy za parawan, by podglądać 

codzienne życie mnichów. Widzimy ich przywary i grzeszki. Autorka przedstawiła  

w szerokim zakresie przestrzeń dziś już nieistniejącego życia, które przysypał piach  

i rozdmuchał wiatr. 
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Free to play#1: Bitwy o Wesnoth 

Bitwy o Wesnoth to rewelacyjna strategiczna gra turowa wyprodukowana przez projekt 

FOSS, na wolnej licencji GNU GPL. Ciągle rozwijana i ulepszana, rozgrywa się w autorskim 

świecie fantasy w krainie Wesnoth. 

 

Bitwa o Wesnoth to strategiczna gra turowa o niezwykle prostej konstrukcji, ale także 

olbrzymich możliwościach. Pomysłodawcą projektu jest David White. Gra oferuje kilka 

standardowych trybów rozgrywki oraz samouczek. Podstawą gry są kampanie, których liczba 

nieustannie rośnie, dzięki zapaleńcom tworzącym nowe mapy i scenariusze (gra oferuje 

własny edytor map, dzięki któremu każdy może stworzyć swoje projekty; można także 

tworzyć własne jednostki). Kampanie dzielą się ze względu na długość trwania oraz poziom 

trudności. Poszczególne cele w kampaniach układają się w prosty sposób, większość misji 

polega na zniszczeniu wrogich dowódców bądź też obronie pewnego obszaru przez określoną 

liczbę tur. Aby zdobyć złoto potrzebne do zakupu jednostek, należy zajmować wioski, które 

generują cenny surowiec. Jednostki rekrutuje dowódca, który może je przywoływać tylko  

w określonym obszarze, którym z reguły jest zamek. Nie możemy zapomnieć, że posiadane 

już jednostki także pobierają z naszego skarbca odpowiednią kwotę, powiedzmy to żołdu,  

a także tego, że przywoływane jednostki otrzymują losowe statystyki. Gra przypomina pod 

wieloma względami klasyczne gry bitewne, przy czym kostkę do gry zastąpił algorytm 

komputerowy. 
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Do niezwykle mocnych aspektów gry należy rozgrywka sieciowa, która pozwala w znacznym 

stopniu konfigurować zabawę, dopasowując m.in. epokę, frakcję, dochody danych wiosek, 

opcje mgły wojny czy rozwój jednostek. 

Mechanika gry polega na rozgrywce turowej. Gracze poruszają swoimi siłami po 

heksagonalnej planszy. Do grywalnych nacji należą: elfy, ludzie, krasnoludy, orki, gobliny, 

smoki, bandyci, nieumarli. Jednostek istnieje ponad 200, z których każda posiada 

odpowiednie dla niej statystyki (takie jak inicjatywa, ataki z dystansu, ataki astralne, czy 

walka wręcz). Jednostki mogą także awansować (samą drogę awansu możemy wybrać), 

dzięki czemu zwiększają się ich statystyki, a przez co i ich użyteczność w całej kampanii 

rośnie.  Nie bez znaczenia dla samej rozgrywki jest teren po jakim się poruszamy oraz pora 

dnia. Dużą rolę w rozgrywce odgrywa zwykłe szczęście (niczym w prawdziwej wojnie), bo 

nawet gdy opracujemy genialną strategię, może się zdarzyć, że łucznik nie trafi ani razu  

w przeciwnika, a ten w swojej turze zniszczy naszego wojownika dwoma ciosami. Ta 

nieprzewidywalność dodaje dodatkowego blasku grze i zapewnia niesamowitą grywalność. 

Grze towarzyszy dwuwymiarowa, prosta, acz niezwykle estetycznie wykonana oprawa 

graficzna oraz klimatyczny podkład muzyczny. W fabułę wprowadzają zaś wstawki 

komiksowe. Przetłumaczono ją na aż 49 języków. 

Jako opensource-owy projekt gra zaskakuje doskonałością wykonania. Mimo, że na pierwszy 

rzut oka wydaje się nieudolnym klonem innych gier, to tak naprawdę jest niezwykle 

rozbudowaną, opartą na losowości grą i to w dodatku zupełnie darmową. Naprawdę warto 

zagrać. 

 

Polska strona poświęcona grze: http://www.wesnoth.com.pl/news.php 
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Recenzja August Nacht - Joanna Pypłacz 

Literatura gotycka, po całkowitym jej upadku na początku XX wieku powoli się 

odradza. Mroczny klimat, przeinterpretowane mity i legendy i inne charakterystyczne cechy 

tej literatury wyparte zostały przez powieści grozy. Dziś w Polsce stara się na nowo odkryć 

zapomnianą formę. Naprawdę warto to robić, a powieść Joanny Pypłacz, mimo kilku 

mankamentów, jest tego najlepszym świadectwem.  

 

August Nacht reprezentuje sobą specyficzną gałąź powieści gotyckiej. Co najważniejsze nie 

powinno się jej mylić z popularnymi romansami czy jeszcze, w ostatnim czasie 

popularniejszymi książkami fantasy romance. To pełnokrwista literatura, należąca do 

gotyckiej powieści sentymentalnej, w której nadrzędnym motywem jest historia miłosna  

w ujęciu sentymentalnym. Polską prozę gotycką zapoczątkowała Anna Olimpia Mostowska,  

a do najważniejszych jej twórców zalicza się m. in. Rękopis znaleziony w Saragossie 

Potockiego czy powieści Żmichowskiej, Krasińskiego i Goszczyńskiego. Światową literaturę 

gotycką tworzą cenieni twórcy z Mary Shelley, Bramem Stokerem oraz Oscarem Wildem na 

czele. 

O czym jest ta książka? O utraconej miłości, zemście, braku przebaczenia i tragedii. 

Większość bohaterów, zresztą bardzo ciekawie zarysowanych, ma na koncie mniejsze  

a jeszcze częściej większe grzeszki. Nie obce im trucizny, zazdrość, nienawiść, pojedynki  

i zemsta, czyli standardowe czynniki dobrej literatury gotyckiej. 
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Narracja pani Pypłacz jest przyjemna. Prowadzenie akcji nie odstaje od przeciętnej, a autorka 

dwoi się i troi by namieszać w życiorysie swych bohaterów. Fabuła jest ciekawa, choć 

niektórzy mogą jej zarzucić powtarzalność oraz to że jest mało odkrywcza. 

Książka napisana została prostym językiem, ale przez to jeszcze bardziej nabiera wyrazu. 

Opisy nieodłącznej dla literatury gotyckiej – przyrody, są odpowiednio sugestywne  

i mroczne. Sama zaś przyroda, staje się w wyniku tego nieodłączną częścią powieści. Postaci, 

na początku jednowymiarowe, z każdym kolejnym rozdziałem nabierają barw, a nasz osąd  

o nich zmienia się w miarę docierania do świadomości nowych informacji o nich. Autorka nie 

skąpiła swym bohaterom trudności i kłód pod nogi. 

Ciekawym zabiegiem było umieszczenie akcji w XVIII – wiecznej Hiszpanii. Pisarka 

porządnie odrobiła lekcję i realia opisane w powieści stoją na bardzo wysokim poziomie. 

Cały folklor i legendy wykorzystane w powieści urozmaicają ją i znacznie podnoszą jej 

wartość. Interesującym zabiegiem jest także stosowanie zwrotów obcojęzycznych, które 

jeszcze bardziej przydają książce na realizmie literackim. Powieść ma swoje wady,  

a wytrawni miłośnicy ambitnej literatury zawiodą się na niej, to jednak August Nacht wbrew 

pozorom nie jest zwykłym czytadłem dla rozhisteryzowanych i przeżywających hormonalną 

burzę nastolatek. Pod ładną okładką skrywa ciekawie napisaną (choć pojawiają się problemy 

z ciągiem przyczynowo – skutkowym i konstrukcją zdań) historię nawiązującą do klasyków 

literatury gotyckiej. Mamy tu charakterystyczną dla gotyku tajemniczość i poczucie 

zagrożenia, grozy, choć również one mogłyby być bardziej namacalne. 

August Nacht to powieść dobra, z ciekawie zarysowaną, a charakterystyczną dla literatury 

gotyckiej intrygą, która w innym przypadku mogłaby podpadać pod łatkę sztampowej. Jednak 

jest to powieść w pewnym sensie pionierska na polskim rynku wydawniczym. A pionierom 

wiele się wybacza. 
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Hanza – Potęga Bałtyku 

Hanza była potężnym konglomeratem miast handlowych, stojących ponad królestwami, choć 

jej jądro znajdowało się na terytorium dzisiejszych Niemiec. Stała się monopolistą na wielu 

rynkach, zdominowała lokalny handel i w obronie swych praw potrafiła toczyć wojny  

z całymi krajami. A wszystko zaczęło się od solonych śledzi. 

Hanza, zwana też Ligą/Związkiem Hanzeatyckim, była europejskim związkiem kupców  

a później miast handlowych. Nazwa ta wywodzi się ze staro-wysoko niemieckiego słowa 

Hansa, co oznacza grupa. W szczytowym okresie swego istnienia w skład najbardziej 

rozwiniętego związku partnerskiego (istniały podobne np. we Włoszech) wchodziło ponad 

150 miast. 

 

Mapa najważniejszych miast należących do Hanzy. 

Już od XII wieku powstawały w Europie związki kupieckie miast. Jako pierwsze takowe 

zorganizowano w Niderlandach, kolejną – tzw. Hanze londyńską ukształtowała się specjalnie 

dla handlu wełną z Anglią i tworzyło ją 15 miast z Flandrii, ówczesnego zagłębia tego 

produktu. Mimo dużej roli, jaką odegrały wyżej wymienione związki kupieckie, dziś mówi 

się tylko o jednej, za to tej największej, doszukując się w niej nawet korzeni zjednoczenia 

Europy. Historia związku rozpoczęła się w połowie XII wieku, by około 1400 roku osiągnęła 

szczyt swej władzy i wpływów. Wraz z odkryciami geograficznymi i związanymi z nimi 
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zmianami, znaczenie Hanzy stopniowo malało. Co ciekawe, związku tego nigdy formalnie nie 

rozwiązano. 

  

Kantor Hanzy w Brugii 

Początek. 

Około 1100 roku rozpoczął się czas gwałtownego przyspieszenia wymiany handlowej i stałej, 

szybko wzrastającej urbanizacji. W połowie wieku istniało na terenie dzisiejszych Niemiec 

około 200 miast i miasteczek. Pięćdziesiąt lat później takowych było już około 500. Kupcy 

 i handlarze dla bezpieczeństwa i obniżenia kosztów łączyli się w hansy (słowo to wywodzi 

się od staro-wysoko niemieckiego i oznacza – grupę, gromadzić się). W roku 1143 graf Adolf 

II Holsztyn załozył na brzegu rzeki Trave miasto Lubeka (pierwszy niemiecki port na 

wybrzeżu morza Bałtyckiego), które już w parę lat później, przeżywając gwałtowny rozwój, 

stało się centrum handlowym i przeładunkowym dla towarów z Rusi i Skandynawii oraz 

niemieckich kolonizatorów udających się do ówczesnej Liwonii czyli dzisiejszej Łotwy.  

W 1160 roku (należało już wtedy do Henryka Lwa) miasto otrzymało prawa miejskie. Ten 

rok jest również uważany za początek tzw. Kaufmannshanse (Hanzy kupieckiej). Stopniowo 

kupcy z Lubeki monopolizowali handel, a niebagatelne znaczenie przy tym miał fakt nadania 

kupcom tzw. przywileju altrenburskiego, który zrównywał ich prawami z kupcami  

z Gotlandii, którzy dotychczas pełnili nadrzędną rolę w handlu na morzu Bałtyckim (takich 

przywilejów Lubeka otrzymała więcej). Kupcy z wyspy mogli więc dostarczać towary tylko 

 i wyłącznie do Lubeki, natomiast dalszy transport był wykluczony i przechodził w ręce 

lubeckich kupców. 

 

Pieczęć miasta Lubeki (ok. 1280) 
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Dzięki konsorcjum kupców, zamienionemu w świetnie działający kartel, który połączył  

w jeden organizm handel drogami morskimi i lądowymi, handlarze lubeccy szybko opanowali 

drogi handlowe, dotychczas opanowane przez Skandynawów i handlarzy z południa Niemiec. 

Dodatkowym impulsem do rozwoju miasta stała się kolonizacja niemiecka na wschodzie. 

Kolejną ważną datą w historii Lubeki było nadanie jej przez cesarza Fryderyka II statusu: 

specialis civitas et locus imperii, czyli wolnego miasta Rzeszy, podległego bezpośrednio 

cesarzowi (gwarantowało to miastu i jego kupcom samodzielne egzekwowanie ceł  

i podatków). 

Inne miasta na północy dzisiejszych Niemiec: Brema, Hamburg, a także te z głębi kraju, 

podobnie jak Lubeka przeżywały dynamiczny rozwój ekonomiczny. Doskonalono system 

transportu m.in. przez wprowadzenie nowego typu statków – kóg, które dzięki większej 

ładowności i stabilności pozwalały na transport większej ilości towarów, niż dotychczasowe 

rodzaje statków. Dania czując zagrożenie ze strony kupieckiej Lubeki i miast jej pokrewnych 

próbowała zbrojnie przeciwstawić się im, jednak koalicja Lubeki, Bremy i Hamburga 

pokonała siły Waldemara I - duńskiego króla. Po zwycięstwie nasiliła się współpraca między 

miastami, a w 1243 roku podpisana oficjalny sojusz handlowy między Hamburgiem  

a Lubeką, do którego dołączyły m.in. Brunszwik, Magdeburg i Kolonia. Sojusz ten uważa się 

za początek tzw. Städtehanse, czyli związku miast, w skrócie nazywanego właśnie słynną 

Hanzą. 

 

Jedna z bram miejskich Lubeki, około 1900r. 

Bibliografia: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanza 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hanse 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubeka 

Die Hanse, “Geoepoche”, nr 82, 2016 
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Recenzja 

Na szlaku sławy, krwi i złota. Szkice z dziejów odkrycia Ameryki - Stefan 

Barszczewski 

Zbiór szkiców polskiego podróżnika Stefana Barszczewskiego to fascynująca 

opowieść o minionych czasach. Czasach wielkich awanturników, którzy w myśl tytułu, 

pragnęli sławy i złota, a niejednokrotnie otrzymywali tylko krew. Ze swadą i wielkim 

talentem autor kreśli zdumiewającą opowieść sprzed wieków. 

 

Stefan Barszczewski (1862-1937) był nietuzinkową postacią. Studiował w Cesarstwie 

Rosyjskim, podróżował po Europie zachodniej, Ameryce południowej i północnej. W końcu 

zamieszkał w Chicago, gdzie zajął się działalnością polonijną. Po latach wrócił do Polski  

i pracował jako redaktor Kuriera Warszawskiego i czasopisma Zgoda. Publikował utwory 

podróżnicze ze swoich podróży a także powieści fantastyczne na czele z Czandu: powieść  

z XXII wieku, która to w 1951 roku została wycofana z bibliotek przez cenzurę. Tłumaczył 

również na język polski swojego wielkiego mentora: Herberta George Wellsa i jego Wojnę 

światów. 

Pierwotne wydanie jego szkiców z dziejów odkrycia Ameryki miało miejsce w 1928 roku 

sumptem zasłużonego wydawnictwa Gebethner i Wolff. Niniejszy reprint ukazał się 

staraniem wydawnictwa Cztery Strony, które to nieznacznie zmodyfikowało archaiczny język 

oryginału oraz opatrzyło pozycje kilkoma nowymi przypisami. Dodatkowo pojawiło się parę 

nowych ilustracji (m.in. wprost z filmu Aguirre Herzoga z niezapomnianym Klausem 

Kińskim w tytułowej roli). Wydanie stoi na wysokim poziomie, nie zapomniano również  
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o mapkach, a konkretnie o dwóch, które zaczerpnięto z oryginału, który notabene jest 

dostępny w serwisie: polona.pl. 

Co do treści szkiców Barszczewskiego należy podkreślić wielką erudycję autora, który kreśli 

dzieje konkwistadorów, a następnie bukanierów z niezwykłą wprawą, interesującym, a przy 

tym ciekawym językiem i w zajmujący sposób. Do dzisiaj ta zaledwie dwustustronicowa 

książeczka, podzielona na dziesięć rozdziałów może śmiało aspirować do wzoru: jak  

w interesujący sposób należy pisać o historii. I to jakiej historii. 

Na szlaku sławy, krwi i złota opowiada historię krwawą, ale jednocześnie pełną przygód  

i w pewien sposób romantyczną. Na jej kartach przewija się grono legend tamtych czasów: 

konkwistadorzy Balboa, Pizarro, Cabot, Cortez czy piraci: Morgan, de Soto, van Horn. A to 

tylko niektórzy z barwnych bohaterów szkiców Polaka. Na wielkie uznanie zasługuje fakt 

wykorzystania niezwykłych szczegółów przez innych autorów albo pomijanych albo 

marginezowanych. Zbiór epizodów z dziejów odkrywania Ameryki południowej i środkowej 

zawarty w tej książce skupia się na działaniach grup ludzi, dla których kompromis nie istniał, 

a jedyną wartość miało złoto. Barszczewski doskonale zna problem o którym pisze, 

wykazując się smakiem i błyskotliwym piórem. Dozuje fakty w odpowiedni sposób i tak, że 

te szkice wydają się powieścią fantastyczną (a przecież autor i takie pisał, odnosząc spore 

sukcesy), a nie historią, która zdarzyła się naprawdę. Warto dodać, że oprócz historii 

konkwistadorów i bukanierów, Barszczewski pisze także o odkrywcach, tubylcach  

i innych postaciach związanych z czasami odkryć oraz zagrabienia dóbr i ziem Ameryki 

południowej. Wielkie wrażenie na czytelniku pozostawia przede wszystkim historia dramatu 

miłosnego, jak sam nazwał go autor. 

Wartość merytoryczna szkiców Barszczewskiego także jest duża. Mimo upływu prawie 

dziewięćdziesięciu lat od pierwotnego wydania, oprócz kilku błędów i zweryfikowanych 

przez współczesnych badaczy informacji, wiadomości w niej zawarte nie straciły na 

aktualności, co właściwie nie dziwi, gdyż autor, nie dość, że poznał kontynent z pierwszej 

ręki, to i korzystał z prac uznanych historyków. 

Autor kreśli przed czytelnikiem doskonale skonstruowaną opowieść o losach marzeń, pędzie 

ku nieznanemu, żądzy złota i zaszczytów. Dzieje wypraw w poszukiwaniu skarbów i ich 

dowódców fascynują do dzisiaj, a książka Barszczewskiego jest świetnym przyczynkiem do 

losów tych fascynujących ludzi i ich działań. 
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Mity i Legendy #5: Liczyrzepa 

Liczyrzepa znany także jako Duch Gór, Karkonosz lub Rzepiór jest najbardziej znaną 

mityczną postacią folkloru Karkonoszy. Jego najstarsze wyobrażenie pochodzi już z 1561 

roku i znajduje się na najstarszej mapie Śląska autorstwa Martina Helwiga. Stał się 

pierwowzorem słynnego maga Tolkiena – Gandalfa.  

KTO?:  

Liczyrzepa (Duch Gór, Karkonosz, Rzepiór, Rzepolicz, niem. Rübezahl, czes. Krakonoš, 

Krkonoš). 

 

Rübezahl - obraz Moritza von Schwinda  

GDZIE?:  

Postać Liczyrzepy silnie związana jest z Karkonoszami. Jest to najwyższe pasmo górskie 

Sudetów i zarazem Czech rozciągające się na przestrzeni ok. 40 km (od Przełęczy Szklarskiej 

na zachodzie do Przełęczy Lubawskiej na wschodzie). Jego najwyższym szczytem jest 

Śnieżka (1602 m n.p.m.). 

SKĄD?:  

Liczyrzepa od średniowiecza stanowi obiekt legend i podań: polskich (Duch Gór, Karkonosz, 

Liczyrzepa, Sowiduch), czeskich (Krakonoš, Pan Jan, Dominus Johannes) i niemieckich 

(Rübezahl, Berggeist). Postać tajemniczego przewodnika związanego z puszczami i górami 

pojawia się niemal w każdej mitologii, podobnie jak jego pozornie zwodnicze rady i stała 

niepewność w wyborze drogi, czego przykładem niech będzie osoba Veinemeinena z Kalevali 

– wielkiego fińskiego eposu narodowego. Trudno wyjaśnić, skąd wzięła się jego nazwa 
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(niemiecka wywodzi się od słów Rabe (kruk) i staroniemieckiego Zabel (diabeł) – a nie od 

Rübe (rzepa, burak) i zählen (liczyć), polska zaś początkowo brzmiała Liczący rzodkiewki 

(Stanisław Bełza w 1898 roku), pojawiały się również takie nazwy jak: Rzepolicz i Rzepiór. 

Ostatecznie to Józef Sykulski użył nazwy Liczyrzepa. 

GENEZA?:  

Postać Karkonosza związana jest z prastarymi kultami pogańskimi. Najprawdopodobniej 

wiąże się on silnie z kultem źródeł rzeki Łaby, a także północnoeuropejskimi bóstwami: 

Cernunnosem, Odynem i Świętowitem. Gdy w średniowieczu tereny te zdominowało 

chrześcijaństwo, próbowano wykorzenić dotychczasowe prastare wierzenia lub też 

przekształcić je i wchłonąć w obręb wiary katolickiej (Światowita zastąpiono świętym Witem 

i związanym z nim czarnym kogutem). W 1681 roku na szczycie Śnieżki wybudowano 

kaplicę pod wezwaniem św. Wawrzyńca, co stało się symbolem zwycięstwa chrześcijaństwa 

nad starymi wierzeniami, w tym nad Liczyrzepą. Po II wojnie światowej liczne karkonoskie 

tajemnice zanikły na skutek zmian ludnościowych. Dopiero w latach 90 XX wieku na nowo 

zaczęto odkrywać dawne wierzenia i tajemnice. Według jednej z legend, starzec porwał córkę 

księcia świdnickiego, a ta dla odwrócenia uwagi kazała mu liczyć rzepę na polu, po czym 

korzystając z okazji uciekała. 

TRADYCJA?:  

Pierwsze opowieści i legendy o Liczyrzepie ukazują go jako postać na wskroś złą. Każda 

kolejna epoka modyfikowała jednak jego postać. Od XVII wieku złe implikacje związane  

z Duchem Gór powoli zostały zastąpione przez bardziej umiarkowane wyobrażenia o tej 

postaci. 

 

Pomnik Karkonosza w Hořicach 

Kultura: 
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* Uważa się, że postać tolkienowskiego Gandalfa oraz innych czarodziejów (przede 

wszystkim Radagasta Brązowego) została zainspirowana przez Liczyrzepę. Sama zaś rodzina 

Tolkiena wywodziła się, co bardzo prawdopodobne z Prus Książęcych, ze wsi Tołkiny. 

* Na skrzyżowaniu leśnych dróg z szosą ze Świeradowa Zdroju do Szklarskiej Poręby można 

odnaleźć tak zwany grób Liczyrzepy, który znajduje się u ujść potoków: Wodopój i Płóka 

 z Kwisą na wysokości ok. 590 m n.p.m. 

* Rübezahl-Museum (Nonnenstr. 1-2, 02826 Görlitz) – otwarte w maju 2005 roku muzeum 

gromadzi wszelkie pamiątki związane z duchem gór.  

* Postacią Liczyrzepy inspirowało się całe grono wybitnych twórców m.in.: Carl Maria von 

Weber (kompozytor), Hans Sommer (kompozytor, autor opery: Rübezahl und der Sackpfeifer 

von Neiße), Gustav Mahler (kompozytor). 

* W Polsce Ludowej istniała loteria liczbowa (Liczyrzepka), jego postać pojawiła się także 

w serialu Siedem życzeń z 1984 roku. 

*W Czechach emitowano bajkę Krkonošské pohádky (Baśnie karkonoskie), gdzie 

wielokrotnie pojawia się Liczyrzepa. 

 

* Maraton Rowerowy Liczyrzepa – odbywająca się od 2010 roku, corocznie w Kotlinie 

Jeleniogórskiej impreza rowerowa. 

*Pivovar Krakonoš – czeski browar znajdujący się w Trutnovie. 

 

* Z Liczyrzepą związana jest cała lista pomników i figur: drewniana rzeźba w Háje nad 

Jizerou-Loukov, brązowa rzeźba Liczyrzepy autorstwa Ericha Elsnera w Goslar, 3 metrowa 
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fontanna Liczyrzepy w Trutnovie, pomnik Karkonosza w Bernstein, zimowe figury w 

Jilemnice (co roku powstają nowe), pomnik w Hannoverze. 

 

Bibliografia: 

http://www.bogowiepolscy.net/duch-gor-karkonosz-liczyrzepa.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczyrzepa 

http://www.swieradow-zdroj.pl/atrakcje/grob-liczyrzepy/ 
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Recenzja Ochotnik - Stanisław Bohdanowicz  

Najnowsza propozycja z serii Karty Historii to wspomnienia młodego 

chłopaka, niesionego romantyczną wizją służenia ojczyźnie na dalekiej 

Syberii. Autor jak sam pisze niczego nie ukrywa, choć wiele z jego historii przeraża.  

 

V dywizja syberyjska formowała się w 1918 roku - roku zaciekłej wojny domowej między 

bolszewikami, a postcarskimi oddziałami białych. Pod koniec kwietnia 1919 roku liczyła ona 

przeszło jedenaście i pół tysiąca żołnierzy, w tym batalion litewski. Dywizja brała udział  

w walkach odwrotowych i osłaniających ucieczkę białych na wschód. Jej wartość bojowa 

była niska (poza 1 pułkiem), dochodziło do niesubordynacji, jawnych buntów (po jednym  

z nich rozwiązano cały 4 pułk), grabieży i innych okrucieństw względem ludności 

miejscowej. 10 stycznia 1920 roku dywizja złożyła broń na stacji Klukwiennaja. 

Stanisław Bohdanowicz wstąpił do dywizji niemal na samym początku jej istnienia. Choć 

nigdy nie brał czynnego udziału w walce, poza paroma potyczkami i był zwykłym 

szeregowym żołnierzem, klarowany przez niego obraz ma olbrzymią wartość 

historiograficzną. Po pierwsze o V dywizji syberyjskiej zachowało się niewiele świadectw, 

a samych publikacji dotyczących historii czy szlaku bojowego także nie znajdziemy zbyt 

wiele. Po drugie jest to pełnokrwista relacje z pierwszej ręki. Pisana pod wpływem wielkich 

emocji i przeżyć. 

Historia opowiedziana nam z perspektywy człowieka, który był rzeczywistym uczestnikiem 

tamtych wydarzeń to lektura wstrząsająca, pokazująca bez ogródek okrucieństwo i brutalność 
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dnia codziennego, szczególnie w czasie pobytu autora w niewoli bolszewickiej. Jako 

kilkunastoletni chłopak, porwany romantyczną ideą - Bohdanowicz nie wiedział co go czeka. 

Zamiast do dumnego wojska trafił w środek niezorganizowanej machiny, często składającej 

się z pospolitych przestępców i kryminalistów.  

Innym ważnym elementem wspomnień Bohdanowicza jest ukazanie wewnętrznej sytuacji  

w Rosji, w okresie, kiedy budził się do życia jej zbrodniczy system. Od walk syberyjskich 

między bolszewikami, a żołnierzami admirała Kołczaka, po okres niewoli i obozów. Autor 

pokazuje zezwierzęcenie i tragiczną sytuacje miejscowej społeczności przez pryzmat głodu, 

walki o przeżycie i prób dostosowania się do nowych realiów. Nie sposób nie kibicować 

młodemu, ale bardzo poczciwemu chłopakowi, który z nieopierzonego chłystka, w wyniku 

swoich przeżyć zmienia się w dorosłego człowieka, potrafiącego radzić sobie niemal w każdej 

sytuacji, jednocześnie wciąż pozostając dobrym człowiekiem. Jego wybory, choć nie raz dla 

niego samego kłopotliwe, stanowią potwierdzenie tego, że nawet w obliczu największego 

mroku można zachować twarz. Uderza też w oczy wiele stereotypów, takich jak źli Żydzi,  

o których z pogardą – Żydek – pisze autor. 

W swoich wspomnieniach autor niejako dzieli swoją opowieść na trzy części. Pierwsza toczy 

się od zaciągu po rozwiązanie dywizji i złożenie broni przed bolszewikami. Druga to okres 

jego tułaczki po bolszewickich obozach. Trzecia natomiast to okres powrotu pociągiem do 

Polski. I o ile pierwsza część pokazuje względnie udane życie młodego człowieka, choć  

w bardzo chaotycznym i niezorganizowanym świecie, to dwie następne przynoszą straszne 

wspomnienia. Co najgorsze to właśnie długo oczekiwany powrót do Polski jest tak naprawdę 

przysłowiową drogą przez mękę. Podróżując w skandalicznych warunkach, walcząc każdego 

dnia z zimnem i o pożywienie, ludzie zapominają o drugim człowieku, dokonując wielu 

haniebnych czynów, aby tylko przeżyć. 

Mimo, że autor nie był oficerem, i służył niejako na obrzeżach wielkich decyzji, pokazuje 

wiele ciekawych faktów dotyczących losów całej dywizji. Przedstawia konflikt między 

dowódcami i z Czechami, bunt 4 pułku, kulisy podpisania zawieszenia broni i powody 

podjęcia takiej decyzji. 

W okresie niewoli, daje o sobie znać zaradność Bohdanowicza. Pracuje w zimowej tajdze 

wycinając drzewa i spławiając je rzeką ku miastu. Grzebie trupy, biegając wespół z kolegami 

po ich brzuchach, co wywoływało dziwne odgłosy, śpi u różnych gospodarzy, błagających go 

za wzięcie ich córek, uczy serbskiego, mimo, że w tym języku potrafi ułożyć jedynie kilka 

zdań. Radzi sobie jak może i co najważniejsze przeżywa, by dać świadectwo swemu życiu. 
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Recenzja 

PWN i Ośrodek Karta po raz kolejny zaoferowali czytelnikom literaturę ciekawą  

i niejednoznaczną. I za to trzeba ich pochwalić, że nie boją się wydawać wspomnień 

trudnych, o wydarzeniach o których nikt nie opowiada na lekcjach historii. Ochotnik to 

doskonały przykład literatury faktu, która nie ukrywa ciemnych stron ludzkiego życia, a przez 

to jest niezwykle ciekawym świadectwem przeszłości. 

 

Achtung Panzer! - Guderian Heinz 

Trudno recenzować książkę, której treść jest wykładana na uczelniach  

i w akademiach na całym świecie. Książkę w momencie powstania nowatorską  

a i dzisiaj cenioną. Trudno pisać o czymś, co stało się przedmiotem olbrzymiej ilości analiz  

i dyskusji. Ocenianie zahacza wtedy o banał. Książka Achtung Panzer! to jedna z takich 

pozycji. Ponadczasowa, zawierająca prawdy powstałe wiele lat temu, ale w znacznej mierze 

aktualne do dzisiaj. To książka mit, w której chyba jednak więcej jest mitu niż rzeczywistości, 

a to głównie przez legendę samego Guderiana. Prawdziwą jednak siłą tej książki jest to, że 

autor ostatecznie wcielił swe idee w życie. 

Heinz Guderian był jednym z tuzów wojny pancernej w czasie II wojny światowej. Stawiany 

obok Ervina Rommla, Ericha von Mansteina, czy Georga Pattona. Urodził się w dzisiejszym 

Chełmnie w XIX wieku. Wziął udział w I wojnie światowej, a potem służył w Reichswerze. 

Powoli, acz systematycznie piął się po szczeblach kariery, odnosząc spektakularne sukcesy  

w czasie II wojny światowej, by w końcu zostać szefem sztabu Naczelnego Dowództwa 

Wojsk Lądowych. Guderian umarł w 1954 roku. 

Achtung Panzer!, co może dziwić nigdy wcześniej nie było wydane w Polsce, choć jej treść  

i założenia były znane, głównie  wąskiej grupie specjalistów od spraw czysto wojskowych, 

jeszcze przed wojną. 

Książka Guderiana została wydana w 1937 roku, na trzy lata przed wprowadzeniem jego 

ostatecznej wizji wykorzystania czołgów w oparciu o trzy idee: 

– zaskoczenie, 

– masowe użycie czołgów, 

– odpowiedni teren. 

Idee i pomysły użyte przez Guderiana, będące konsekwencją jego przemyśleń, rozmów  

w gronie niemieckich oficerów, a także zagranicznych wzorców i publikacji, nie były 

całkowicie nowatorskie. O nowoczesnej wojnie pancernej już przed albo też w tym samym 

czasie pisało kilkunastu uznanych teoretyków i praktyków, dość wymienić takie nazwiska jak 
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Walter Nehing, Fritz Heigl, John Fuller czy na przykład Giffard Martel. Niemiecka armia 

dysponowała w momencie premiery książki pierwszymi większymi związkami pancernymi, 

co w naturalny sposób wymuszało utworzenie teorii ich użycia. Wynika z tego, że wpływ 

Guderiana na stworzenie niemieckiej broni pancernej jest stosowany trochę nad wyraz, jednak 

nie można zaprzeczyć, że jego książka i działalność, miały niebagatelny wpływ na działanie 

broni pancernej III Rzeszy. To on przewidział, że w przyszłych walkach głównym 

przeciwnikiem broni pancernej zostanie analogiczna formacja w siłach wroga. 

Ze względu na znaczenie pozycji, najważniejszym jej aspektem nie jest teoretyzowanie. 

Niemiecka armia, w tym sam Guderian, wprowadziła bowiem idee te w życie. Sukcesy 

kampanii we Francji, na Bałkanach i pierwsze porażające wręcz zdobyczami terenowymi 

miesiące w Rosji, wyniosły postać Guderiana do poziomu niemal proroka, a na pewno 

przyniosły mu ogromne uznanie. 

Genezy powstania tej książki, oprócz wykładu nowych pomysłów oraz przedstawienia broni 

pancernej szerokiemu odbiorcy, musimy jeszcze szukać wśród innych niemieckich oficerów 

nie zgadzających się z kreowaną wizją wykorzystania czołgów. Guderian przewidywał wzrost 

znaczenia Panzerwaffe w działaniach wojennych, co też znalazło wyraz w tej książce. Swoimi 

racjami starał się wzmocnić działania mające na celu zwiększenie znaczenia broni pancernej  

i przeciwstawienia się silnym kołom negującym jej znaczenie. 

Układ treści książki został oparty na dziesięciu rozdział poprzedzonych przedmową napisaną 

przez ówczesnego zwierzchnika Guderiana – generała Lutza oraz wstępem  

i zakończeniem. Swoją książkę autor rozpoczyna od analizy wydarzeń I wojny światowej  

i metod walki prowadzonych wtedy na polach bitew w Europie zachodniej. Przedstawia 

poszczególne formacje i nowe bronie (lotnictwo, gazy bojowe), ukazując ich wpływ  

w wąskim jak i szerokim kontekście. Kolejne rozdziały poświęca początkom idei broni 

pancernej oraz opisom bitew w których wykorzystywano czołgi. Następnie wychodząc od 

pokazania rozwoju broni pancernej za granicą skupia się na analogicznym przedstawieniu  

w Niemczech w czasach po traktacie wersalskim, przez autora nazywanym zgodnie  

z terminologią obowiązującą w niemieckiej armii – dyktatem wersalskim. Z punktu widzenia 

jednak znaczenia książki najważniejsze są ostatnie rozdziały, te które skupiają się na 

analizach czysto technicznych wykorzystania broni pancernej w przyszłym konflikcie 

zbrojnym. 
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Recenzja 

To wszystko pisane jest z charakterystyczną dla wykładowców lekkością, językiem nie 

obfitującym w ciężkie techniczne pojęcia, a więc zgodnie z zamierzeniem autora, przesłania 

swych idei szerokiemu gronu odbiorców.  

Polskie wydanie książki Guderiana jak najbardziej zasługuje na uznanie. Poza kilkoma 

wpadkami w postali literówek, całość wygląda okazale. Postarano się o opatrzenie publikacji 

obszernym wstępem oraz znakomitymi przypisami Krzysztofa Fudelaja (również tłumacza 

pozycji). Owy wstęp jest nie tylko doskonałym wprowadzeniem do tematu dla laików, ale  

i wytrawnym znawcom tematu może być przydatne. Także materiał ikonograficzny zasługuje 

na słowa uznania. 

Wszyscy zainteresowani II wojną światową, militariami i historią XX wieku powinni 

zapoznać się z tą pozycją. Warto zwrócić uwagę na wizjonerstwo autora, jednocześnie 

pamiętając jednak o micie który urósł wokół niemieckiego generała. Ta ważna 

z punktu widzenia dziejów wojen książka, zasługuje na uwagę pasjonatów i historyków,  

a dzięki dobremu opracowaniu treści będzie stanowić także gratkę dla każdego innego 

czytelnika. 

 

Hieroglify egipskie. Mowa Bogów -  Andrzej Ćwiek 

 

Dla jednych hieroglify są przykładem misternej, dawno zapomnianej sztuki, 

dla innych to wciąż żywe źródło inspiracji i historii, dla znacznej większości jednak, 

staroegipska sztuka pisma, to czarna magia. Dzięki książce Andrzeja Ćwieka, mamy okazję, 

choć trochę poczuć, a przede wszystkim zrozumieć część tej magii. 

 

Kurator Galerii egipskiej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wielokrotny uczestnik 

polskich misji archeologicznych w Egipcie, a także wykładowca Instytutu Prahistorii 



112 

 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wydał książkę, która stara się przybliżyć 

polskim czytelnikom fascynujący świat starożytnego Egiptu. Mimo, że jest to książka 

poświęcona hieroglifom w szerokim ujęciu, to jest to tak naprawdę historia samego 

Starożytnego Egiptu, przedstawionego przez pryzmat jego kultury i religii. 

Na polskim rynku czytelniczym, jak do tej pory ukazało się już kilka książek poświęconych 

zagadnieniu pisma starożytnego Egiptu. Jednak bez wątpienia nowa książka Andrzeja Ćwieka 

wyróżnia się na ich tle. To napisana z lekkością, swadą i dowcipem, posługująca się żywym 

przykładem książka historyczna, która stanowi ważny przyczynek do historii cywilizacji 

egipskiej. Dzięki holenderskiemu programowi GLYPH, autor mógł w swojej książce 

umieścić oryginalne znaki hieroglificzne. I trzeba dodać, że to połączenie nowoczesności  

w zestawieniu ze starożytnym tematem, sprawdza się znakomicie.  

Poznański archeolog podzielił swoją pracę na kilka części. Po wstępie następuje krótki zarys 

dziejów cywilizacji starożytnego Egiptu. Autor omawia w niej charakterystyczne 

cywilizacyjne cechy społeczeństwa egipskiego. Wskazuje ideologiczne podstawy władztwa 

faraonów. Tłumaczy zawiłości religii, panteonu i wierzeń tej dawno upadłej cywilizacji. Po 

krótkim zarysie historii egipskiego imperium, Ćwiek przenosi czytelnika w fascynujący świat 

hieroglificznego pisma. Przedstawia losy odczytywania tajemniczego pisma, jego genezę,  

a także rozwój, przez co stało się ono fundamentem cywilizacji. Pokazuje różne formy 

staroegipskiego pisma i wskazuje główne ich cechy. 

Kolejna część książki przynosi nam skrócony i łatwy do przyswojenia kurs nauki hieroglifów. 

W przystępny sposób historyk zaznajamia nas – czytelników z podstawami pisma, jego 

alfabetem, zasadami, słówkami, ukazując przy tym ogrom i niezwykłą subtelność pisma 

starożytnych Egipcjan. Daje czytelnikom także możliwość zapoznania się z tezaurusem 

podstawowych form użytkowych języka, takich jak antropologia czy geografia. 

Ostatnia część książki, w moim przekonaniu najciekawsza, to niezwykła podróż po miejscach 

charakterystycznych cywilizacji egipskiej od Kairu, przez Gizę, Sakkare, Abydos, Karnak, 

Teby i Dolinę Królów, po Asuan i Aby Simbel.  

Najnowsza książka Andrzeja Ćwieka, to doskonały przykład jak pisać o historii. To książka, 

która nie tylko uczy, ale i bawi, i to bawi w bardzo mądry sposób. Hieroglify Egipskie… 

dostarczają ogromnej porcji wiedzy o starożytnej cywilizacji Egiptu, przesianej przez pryzmat 

jej największego wynalazku – pisma, tak kunsztownego i pomysłowego, że dzisiejsze języki  

i formy ich zapisu, wydają się przy dokonaniach stworzonych w kraju faraonów po prostu 

dziecinną zabawą. 
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Błękitna Dywizja. Hiszpańscy sojusznicy Hitlera - Tadeusz Zubiński 

 

Książka przedstawia losy hiszpańskich obywateli, którzy na fali 

antykomunistycznej euforii, w ramach tak zorganizowanych jak i niezorganizowanych 

formacji wyruszyli kilka tysięcy kilometrów od domu, aby walczyć ze znienawidzonym 

wrogiem. 

 

Autorem Błękitnej Dywizji jest obieżyświat, poliglota, eseista, generalnie człowiek wielu 

talentów, który w ostatnich kilkunastu latach wydał pokaźną liczbę publikacji o naprawdę 

szerokiej tematyce. Dość wspomnieć o kilku z nich: Mitologia Bałtyjska, Czechy egzotyczne 

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939, czy Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej.  

W gronie jego publikacji są powieści, eseje, przewodniki, a także książki popularnonaukowe  

z zakresu historii. 

Jego najnowsza książka wydana sumptem Wydawnictwa Poznańskiego to praca na wskroś 

ciekawa i intrygująca. Osią historii przedstawionej na jej kartach są dzieje hiszpańskich 

ochotników, walczących po stronie III Rzeszy (choć autor nie ogranicza się tylko do nich, 

poświęcając dwa krótkie rozdziały tym walczącym po stronie zachodnich aliantów oraz  tzw. 

czerwonych Hiszpanów wspierających ZSRR). 

Hiszpania w drugiej wojnie światowej przyjęła strategię lawirowania między dwoma 

obozami. Z racji pomocy udzielonej generałowi Franco i Falandze w czasie wojny domowej 

przez nazistowskie Niemcy, a także podobnymi elementami ideologii, naturalnym 

sojusznikiem kraju zostały Niemcy i Włochy (nie wspominając o aspektach ekonomicznych). 

Generalissimus Franco dostrzegał jednak słabość swojego własnego kraju, w żaden sposób 
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nie przygotowanego do nowej wojny, przez co wszelkimi sposobami unikał włączenia się 

Hiszpanii do konfliktu. Wewnętrzne rozdarcie w kraju także nie pozwalało wodzowi podjąć 

jednoznacznej decyzji. Tymczasem część społeczeństwa hiszpańskiego niezwykle 

euforystycznie przyjęła do wiadomości rozpoczęcia wojny III Rzeszy z ZSRR. Traktowano ją 

jako przedłużenie wojny domowej w Hiszpanii. Jak pisze autor: Ambasada niemiecka  

w Madrycie została zasypana lawiną telegramów z gratulacjami, a w Barcelonie tysiące 

uradowanych mieszkańców wyległo na ulice, aby zamanifestować swoją radość przed 

konsulatem niemieckim. Szybko też pojawiła się idea utworzenia hiszpańskiej jednostki 

ochotniczej, która miałaby być niejako rewanżem za pomoc III Rzeszy w wojnie domowej. 

Dzieje Błękitnej Dywizji (250 dywizja piechoty), jak nazwano ową ochotniczą formację, są 

fascynującą historią żołnierskiej odysei, w której uczestniczyło ponad czterdzieści tysięcy 

ochotników, w dużej części elity państwa hiszpańskiego. Jej szlak bojowy trwał od walk 

oblężniczych wokół Leningradu, przez krwawą bitwę pod Krasnym Borem, kończąc na 

walkach osłonowych w 1943 roku. W oddalonej o trzy tysiące kilometrów od ojczyzny Rosji 

zginęło ponad cztery tysięcy hiszpańskich ochotników. Jakoby przedłużeniem istnienia 

dywizji rozwiązanej w 1943 roku był Błękitny Legion. Pisarz i eseista w jednym opowiada  

o tym wszystkim i nie tylko. Opisuje także pokrótce udział lotników hiszpańskich w walkach 

nad Rosją, kreśląc przy okazji szerokim łukiem całe tło historyczne, na które składa się 

sytuacja wewnętrzna Hiszpanii, wzajemne oddziaływania między krajami, czy np. nastroje 

wśród ludności w kraju. 

Książka, co jest tradycją w Wydawnictwie Poznańskim, wydana została bardzo 

profesjonalnie. Na pochwałę zasługują dwie kilkustronicowe wkładki z fotografiami na 

kredowym papierze, szkoda jednak, że publikacja pozbawiona jest map, które byłyby bardzo 

przydatne, szczególnie w kontekście działań Błękitnej Dywizji na froncie wschodnim. 

Autor ze swadą i polotem opowiada czytelnikowi historię dotąd w polskiej literaturze 

rozpoznaną tylko w niewielkim stopniu. Jego styl nie nudzi się, choć czasami przeszkadza 

pewna doza chaosu w narracji. Pod względem merytorycznym książka prezentuje się także 

dobrze. Autor ustrzegł się poważniejszych błędów, a na uwagę szczególnie zasługuje 

doskonała znajomość hiszpańskiej literatury przedmiotu oraz zagadnień związanych  

z druga wojną światową. 

Błękitna Dywizja autorstwa Tadeusza Zubińskiego to książka dobra, obrazująca dotąd mało 

znany w Polsce wycinek z tego największego konfliktu w dziejach ludzkości. 
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Krwawa jutrznia. Straceńcy - Mariusz Wollny 

 

Dotychczas najbardziej wyraziści bohaterowie powieściowi, pod postacią 

Reynevana  i Eberharda Mocka, pojawili się na Śląsku. Dziś już śmiało można 

powiedzieć, że obaj mają mocnych konkurentów. A są nimi Ryx senior i Ryx junior, bohater 

drugiej części Krwawej Jutrzni. 

 

Mariusz Wollny to już marka sama w sobie i do tego marka ciągle szukająca nowych dróg 

wyrazu twórczego. Na pewno na stałe zapisał się w polskiej literaturze rozrywkowej tworząc 

cykl powieściowy o Ryxie, a teraz pisząc kontynuację losów jego syna. 

Kacper Turopoński, zwany Ryxem, do nieodrodny syn swego ojca i co najgorsze tak samo 

często pakujący się w kłopoty. Uczestnicząc w wielkiej zawierusze dziejowej, jaką był okres 

Wielkiej Smuty, bierze udział w historycznych wydarzeniach, opisanych przez autora  

z zadziwiającym pietyzmem i wiernością faktom. I właśnie wszystkie historyczne aspekty 

sprawiają, że jest to książka tak warta uwagi. Natomiast wiedzy historycznej mógłby autorowi 

zazdrościć niejeden profesor z długoletnim stażem. Oprócz najważniejszych wydarzeń pisarz 

przemycił w powieści wiele „smaczków” i historii wprost z kronik, a które nigdy nie 

pojawiłyby się w prawych podręcznikach do historii. 

Książka obfituje w krwawe i okrutne sceny i chłosta swoich protagonistów bezlitośnie, nie 

stawiając ich w roli niepokonanych, choć zarazem dysponujących zadziwiającym szczęściem, 

herosów bez skazy. Realia i styl ich opisania zasługują na najwyższe słowa uznania. Książka 
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się nie nudzi i czyta się ją bardzo sprawnie. Co rusz bohaterowie Wollnego odkrywają jakieś 

mroczne tajemnice, uciekają, to znów gonią, walczą i odpierają szturmy. To jak trylogia 

Sienkiewicza tylko w dużo bardzie atrakcyjnej i przystępnej formie, choć zapewne autor się 

ze mną nie zgodzi. 

Książka ma wiele mocnych punktów. Do najmocniejszych należy kreacja bohatera. Kacper 

Ryx to postać ciekawa i intrygująca, choć wydawałoby się, że w takim typie powieści 

(przygodowa) bohater musi być jednowymiarowy. W Ryxie kumulują się różne często 

sprzeczne postawy, jednak nie sposób go nie lubić już od pierwszego spotkania. 

Już przy okazji recenzji pierwszej części podkreślałem bogatość całego sztafażu, jaki 

wykorzystał autor do opisania swojego powieściowego świata. W drugiej części pisarz 

powtórzył swój wyczyn. Cały bardzo bogaty opis Rzeczpospolitej i Moskwy zasługuje na 

największe słowa uznania. 

Jedynym większym mankamentem książki, jest je powtarzalność względem ostatniej części. 

Oczywiście mamy paru nowych bohaterów, akcja posunęła się do przodu itd., chodzi jednak  

o to, że czytelnik czuje że to wszystko już było, tylko że teraz jest szybciej, bardziej i więcej. 

No, ale to podobno cecha dobrej drugiej części. 

Książka Mariusza Wollnego spełnia rolę nauczyciela historii lepiej, niż niejeden pedagog  

w szkole. To pełna wartkiej historii i niesamowitych zwrotów (brzmi jak zapowiedź jakiegoś 

kinowego hitu, a cały cykl moim zdaniem zasługuje na ekranizację) akcji książka, godna 

polecenia każdemu, kto chce czerpać z literatury przyjemność, a do tego dowiedzieć się 

więcej o czasach dymitraid, niż czytając książki akademickie i oglądając historyczne 

programy telewizyjne. To jest żywa historia podana w świetnej formie. 

 

Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna - 

Aneta Pieniądz 

 

Autorka poszukując odpowiedzi na pytanie o istotę relacji braterskich, 

zagłębiła się w szeroki wachlarz IX – wiecznych przekazów religijnych, 

państwowych i prywatnych, by wyciągnąć z nich esencję stosunków 

łączących braci od elit społecznych, przez niższe warstwy, aż do ich żon.  



117 

 

 

Przyznam otwarcie, iż mimo, że interesuje mnie głównie XIX wiek, to jestem pełen podziwu 

dla historyków starożytności i średniowiecza, za ich niesamowitą wiedzę oraz umiejętności, 

nie tylko językowe, ale przede wszystkim za wielką znajomość źródeł - bardzo trudnych do 

interpretacji. Aneta Pieniądz, autorka niniejszej recenzowanej pozycji, specjalizuje się we 

wczesnej historii średniowiecza z naciskiem na historię społeczną oraz relacje i konflikty 

władzy m.in. w Królestwie Włoch pod panowaniem Karolingów. Recenzowana książka 

wydana została przez Homini, markę będącą częścią wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. 

Więzi braterskie… to pozycja silnie zakorzeniona w bazie źródłowej, na którą składają się tak 

normatywne jak i hagiograficzne, historiograficzne i narracyjne, a także egzegetyczne, 

homiletyczne źródła oraz traktaty teologiczne. Autorce udało się zgromadzić niezwykle 

obszerną wielojęzykową bibliografię, świadczącą o znajomości problemu. 

Doktor Pieniądz jak już sugeruje sam podtytuł książki, płynnie przechodzi od wyobrażeń 

powstałych wokół relacji i stosunków między braćmi do rzeczywistości. Skupia swą uwagę 

na wielu kwestiach. W pierwszej części opisuje stań badań oraz omawia podstawowe źródła  

z jakich korzystała pisząc tę pracę. Następnie przechodzi do ogólnego wyjaśnienia czym oraz 

jak było pojmowanie pojęcia brata we wczesnym średniowieczu okresu Karolingów. Kolejne 

części to już sama esencja tej pracy. Czytamy o hierarchii braterskiej, czyli m.in.  

o primogeniturze, statusie pierworodnych i pozycji młodszych braci względem starszych. 

Kolejna część skupia się na relacjach łączących braci. Autorka omawia nie tylko kwestie 

wzajemnej miłości ale i bratobójstwo, czy zemsty rodowej. Ostatnia część opowiada  

o umiejscowieniu więzi braterskich w prawie, o praktyce majątkowej, a także o innych 

formach więzi rodzinnych i braterskich: braciach nieletnich, niewolnych, by skończyć na 

relacjach z bratowymi. 
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Książka ta nie jest łatwa do czytania i jest skierowana głównie dla osób zainteresowanych 

tematem stosunków rodzinnych w średniowieczu. Relacje i implikacje wynikające z więzi 

rodzinnych, jak starała się udowodnić autorka, miały wielki wpływ na życie 

wczesnośredniowiecznej społeczności. 

 

Krwawa Jutrznia. Mściciel -  Mariusz Wollny 

 

Ostatni tom świetnej trylogii o przygodach Kacpra Ryxa juniora. Akcja tym 

razem przenosi się z Moskwy na Kresy Wschodnie (Pokucie). To ziemia 

pełna orientalizmu i egzotyzmu, a przy tym i bezprawia.  

 

Mariusz Wollny ostatnią częścią przygód Ryxa juniora udowadnia po raz kolejny, że dzieje 

Rzeczpospolitej, to niezwykle barwna i dramatyczna historia, niemal całkowicie 

niewykorzystana przez rodzimych pisarzy. Jak podkreśla sam autor, marzyło mu się napisanie 

wschodniej wersji popularnych westernów. Trzeba mu oddać, że zadanie go nie przerosło,  

a wręcz przeciwnie, stworzył estern, nawiązujący do zachodniego brata, ale jakże różny, 

jakże swojski, a przy okazji jakże wspaniale, dynamicznie napisany. 

Miałem przyjemność recenzować cały trójksiąg Wollnego i muszę stwierdzić, że każda  

z pozycji trzyma równy poziom, a do tego obroniłaby się nawet jako osobna książka, choć 

całość (mimo kilku dziwnych i nierzeczywistych zbiegów okoliczności) prezentuje się 

najlepiej, gdy czytana jest bez przerwy, jednym ciągiem, tom za tomem i bez wytchnienia. 

Wtedy dopiero docenimy cały kunszt autora: epicką akcję, mnogość wydarzeń i bohaterów, 

przemianę protagonisty z młodego, już utalentowanego awanturnika poprzez załamanego 

życiem straceńca, aż do mściciela. 
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Wollny posługuje się słowem niczym wytworny bajarz, konstruując, dzięki zgrabnej narracji, 

świetną historię, obfitującą w nienachlaną, mimo że wszechobecną akcję, prawdziwych 

bohaterów i realia, dzięki którym czujemy jakbyśmy uczestniczyli w opisywanych 

wydarzeniach. 

Można zarzucić książce powtarzalność, epatowanie przemocą czy prostotę. Powtarzalność, 

owszem, czasami sam chciałem zaśpiewać: ale to już było i znowu wróciło, ale z drugiej 

strony w której trylogii na okrągło nie przerabiamy tych samych schematów. Tak naprawdę 

po dłuższym zastanowieniu, w której w ogóle książce… Przemoc, oj jest wszechobecna  

i jakby specjalnie przez autora podkreślana, ale dla wszystkich moralnych purystów – 

informacja - takie to były czasy (właściwie tak dobrze jak jest teraz, jeszcze nigdy w dziejach 

nie było). Prostota, a skądże. Misterny i stylizowany język, wielowymiarowi, choć czasami 

zachowujący się nierealnie bohaterowie, historia zalatująca epickim rozmachem i wpisana  

w rzeczywiste dzieje kilku wielkich konfliktów. Toż to naprawdę dobra książka. 

Jako ciekawostkę należy traktować sposób wydania Mściciela. Na ten cel zbierano pieniądze 

na platformie Crowdfunding-owej, a popularność projektu przekroczyła najśmielsze 

wyobrażenia autora.  

Zwieńczenia historii Ryxa juniora utrzymuje wysoki poziom dwóch poprzednich części  

i stanowi doskonałą zabawę dla czytelników. To książka, która sprawia, że czytając ją na 

pewno nie będziemy się nudzić, a przygody przeżyte wraz z Turopońskim i jego kompanami, 

dzięki niezwykle plastycznemu językowi autora, na długo zapadną nam w pamięć. 


