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w przeźroczystym hełmie, której postać wyraźnie dominuje na ilustracji. 
Z wnętrza hełmu do ust ciągnie się prostokątny przedmiot będący mikrofonem. 
Astronautka ma twarz bardziej skierowaną na profil, jednak spojrzenie kieruje 
w stronę czytelnika.
Na dalszym planie widzimy panoramę miasta przyszłości. Zapełnione jest 
prostokątnymi budynkami i wieżowcami przypominającymi iglice. Tuż bu-
dynkami widoczne są zarysy pięciu latających pojazdów.
Z przodu i z tyłu astronautki widzimy pojazdy kosmiczne, jeden z przodu i trzy 
z tyłu. 
Na górze okładki po środku znajduje się tytuł czasopisma „MAGAZYN BIAŁY 
KRUK” z umieszczonym numer ISSN: 2544-6304, oraz Numer 17 lipiec-
wrzesień 2021.
W lewym dolnym rogu figuruje logo wydawcy z nazwą w kolorze czar-
nym z białym konturem. Koło w kolorze niebieskiego, rozgwieżdżonego 
nieba, z białym krukiem pośrodku i czerwonym zarysem księżyca. 
Pod logo widnieje napis Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk.W prawym 
dolnym rogu mieści się lista artykułów alfabetycznie wg nazwiska autora, 
a następnie lista opowiadań w tej samej kolejności. Obydwie listy znajdują się 
w spisie treści na następnej stronie.

Audiodeskrypcja okładki dla osób niewidomych
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Do tego, że Lem wielkim pisarzem był, nie muszę nikogo przekonywać, 
a nawet jeśli muszę, to tylko jednostki. Nie chcę tu pisać laurki dla pisarza, choć 
jest trudno. Do tej pory pamiętam, gdy jako gimnazjalista pożyczałem z biblio-
teki szkolnej „Bajki robotów” i „Cyberiadę”, by zamiast zagrać na komputerze 
pogrążyć się w lekturze. Później przyszły „Dzienniki gwiazdowe” i „Solaris”, 
które zrozumiałem dopiero po latach. Oczywiście napisanych przez Lema 
powieści i opowiadań jest znacznie więcej.

Nie można również zapomnieć, że Lem w późniejszym etapie swojej 
twórczości pisał coraz częściej felietony i prace futurologiczne, które po latach 
wiemy, że stały się prorocze. Obecnie już trącają myszką, ale gdy weźmiemy 
pod uwagę moment, w którym pisał, to nie można nie przyznać mu zasług 
i pomyślunku.

Rodzajów autorów jest bez liku. Jedni to gawędziarze, chcący zabawić 
swoich czytelników, drudzy to opowiadacze, którzy chcą podzielić się z nami 
piękną, czasem pouczającą historią. Są i inne typy, jak np. demagodzy, próbujący 
nas zwieść. Lem z kolei kojarzy mi się z profesorem, zimnym, stojący za murem 
mównicy auli uniwersyteckiej. Jednak ma coś w sobie, że siedzisz spokojnie 
na jego wykładzie i go słuchasz, a w środku umysłu tryby zaczynają swój bieg, 
jakby ktoś wprawił je w ruch.

 By uczcić stulecie urodzin jednego z najważniejszych autorów fantasty-
ki naukowej, a zarazem niesamowitego futurologa i filozofa, w tym numerze 
odnajdziecie siedem opowiadań oddających hołd, nawiązujących do twórczości 
Stanisława Lema lub próbujących przepowiedzieć przyszłość.

Dodatkowo na łamy „Białego Kruka” wracają wywiady, a gościem numeru 
lemowskiego jest Romuald Pawlak, autor „Podarować niebo” i „Pustego Ogrodu”. 
Do tego publikujemy dwa artykuły. O wieloczłowieku Karola  Ligeckiego oraz 
Wizerunek Akwamarian z planety K2-18B w wybranej prasie polskiej w latach 
2031-2039 Katarzyny Michalewicz. Przeczytacie również kolejne przygody 
Lisioła w Lisioł Gościnnie oraz zajrzycie za Horyzont Zdarzeń fantastyki. A poza 
opowiadaniami na końcu numeru kolejny powrót, bo możecie przeczytać kolej-
ne części powieści w odcinkach.

Wielkie podziękowania za trud i pracę dla autora okładki, Jana 
 Piotra  Zwierzchowskiego.

W imieniu zarówno swoim, jak i redakcji „Białego Kruka” życzę Wam 
miłej lektury!

Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski 
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Biały Kruk: Miło, że zgodziłeś się udzielić wywiadu naszemu  czasopismu. 
Przeglądam Twój biogram i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. 
Tworzyłeś już w latach 90 i to w czasopismach uznawanych obecnie za 
 leg-endy, takich jak „Nowa Fantastyka”, „Fenix”, „Magia i Miecz” i nie tylko. 
Jak wyglądały Twoje próby opublikowania swoich pierwszych utworów? 
Zaw-sze chciałeś pisać?

Romuald Pawlak: Kiedy zaczynałem, w połowie lat 80., były dwa sposoby 
opublikowania czegoś – powiedzmy, że taki „oficjalny”, opowiadania w pismach 
albo antologiach, które wtedy były modne, np. wychodziła seria zbierająca 
 teksty młodych polskich autorów, „Spotkanie w przestworzach”.

Istniał również drugi obieg – dla autorów dopiero wchodzących do pisania, 
a powiązanych z klubami. Mówię tu o fanzinach, drukach niskonakładowych.

No i właśnie pierwsze swoje opowiadania wysłałem do Śląskiego  Klubu 
 Fantastyki, który wydawał „Fikcje”, do poznańskiego „Kwazara” oraz do 
 „Collapsa” z Trójmiasta. I to ostatnie okazało się strzałem w dziesiątkę. Chociaż 
publikowałem we wszystkich trzech (chyba, nie jestem pewien „Fikcji”), to 
właśnie z Gdańska napłynęły najlepsze wieści – od Krzysztofa  Papierkowskiego, 
jednego z wielkich fanów fantastyki, umiejącego pomagać młodym  autorom. 
Spotkaliśmy się wtedy kilka razy na wakacjach... Opublikowałem sporo 
opowiadań w fanzinach, zanim zacząłem publikować w tradycyjnych  miejscach, 
takich jak „Młody Technik”, „Na przełaj”, a wreszcie „Fenix”.

Dziś rolę tego drugiego obiegu pełni internet, jednak mam wrażenie, że 
zobaczenie swego nazwiska w druku, na papierze, dla mojego pokolenia było 
czymś smaczniejszym. A na pewno te fanzinowe publikacje dały mi niezłe 
przetarcie przed publikacją w tradycyjnym obiegu.

BK: Twoja bibliografia również jest bogata w liczbę tytułów oraz 
rozstrzał po gatunkach. Pisałeś historię alternatywną, fantastykę poważną 
i humorystyczną, książki dla dzieci, powieści obyczajowe, a ostatnio nawet 

Wywiad z   Romualdem Pawlakiem

WYWIAD
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fantastykę naukową. Czy Twoim zdaniem pisanie w różnych gatunkach 
pomaga autorowi? Jestem ciekaw, co o tym sądzisz, zwłaszcza pod kątem 
warsztatu oraz wizerunku autora wśród czytelników.

RP: To są dwa aspekty: marketingowy i, nazwijmy go tak, autorski. Mając 
na uwadze ten pierwszy, lepiej trzymać się jednej gałęzi, a najlepiej gałązki. Im 
cieńsza, tym łatwiej autora profilować, przedstawiać czytelnikom, utrzymywać 
ich uwagę.

Z drugiej strony, ja jestem literackim niespokojnym duchem, nosi mnie, 
rzeczywiście wciąż próbuję czegoś nowego. Z jednym wyjątkiem: odkąd 
zacząłem pisać dla dzieci, wciąż tam coś dla nich skrobię.

Za zmiany odpowiada jednak także rynek. Akurat z fantastyką naukową jest 
tak, że ja od niej zaczynałem, tyle że kiedy w latach 90. byłem gotów napisać 
swoją pierwszą powieść, to okazało się, że bardzo trudno zadebiutować, 
przeżywaliśmy akurat nieprawdopodobny zalew tłumaczeń anglosaskich, które 
– poza wyjątkami w postaci kilkorga autorów – brały całość rynku. A potem 
nasiliło się u mnie zainteresowanie historią – w tym w konwencji, „co by było 
gdyby”, z której urodził się mój debiut, czyli „Inne okręty”. Ale szybko się 
okazało, że akurat za historiami alternatywnymi polski czytelnik nie przepada 
(tak jest zresztą do dziś), stąd na chwilę poszedłem w fantasy.

Powiedziałbym więc, że próbując różnych rzeczy, trochę strzelasz sobie 
w stopę. Ale może za to nie nudzisz się wymyślając i pisząc? Każdy musi to 
sam rozstrzygnąć, ja nie żałuję, że skaczę na boki. Tracę na popularności, za to 
zyskuję na poczuciu, że mam z tego niezłą zabawę.

BK: Jaki był twój pierwszy kontakt z fantastyką?
RP: Pomijając książeczki z elementami fantastyki dla dzieci, to we właściwym 

momencie, jako czwartoczy piątoklasista trafiłem na kilka „klasyków”. „Non 
stop” Aldissa, „Dzień tryfidów” Wyndhama, „Eden” Lema ... Wciągnęło, i to jak! 
Potem już sam szukałem fantastycznych lektur. Dość szybko zresztą

zainteresowanie fantastyką skleiło mi się fascynacją lotami kosmicznymi,
które wtedy przeżywały dobry czas – z jednej strony dużo hałasu wokół 

nasze-go polskiego kosmonauty, Hermaszewskiego, z drugiej, startował  program 
wahadłowców, także robiący wrażenie na chłopakach.

Mam zresztą z naszym kosmonautą zabawne wspomnienie: kiedy w  ramach 
objazdowego tournee po Polsce przyjechał do Sosnowca, mojego  rodzinnego 
miasta, wziąłem jego podpis na plakacie zapowiadającym to spotkanie. I potem 
długo stał jako zdobycz obok równie cennych materiałów przysyłanych z NASA. 
Przy okazji promowania swoich osiągnięć, wtedy ta amerykańska agencja 
wysyłała na cały świat zdjęcia, gazetki, nawet modele do sklejania. Oczywiście, 
cenzura skrupulatnie sprawdzała przesyłki i nie wykluczam, że jest gdzieś 
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notatka, że „trzynastoletni Romuald P. utrzymuje kontakty z organizacją 
zmierzająca do obalenia państwa polskiego, aczkolwiek szyfru umieszczonego 
w materiałach pozornie promocyjnych nie udało się rozszyfrować”. Możesz 
 sobie jednak wyobrazić, jak to działało na moją wyobraźnię.

Po dziś dzień żałuję zresztą, że żyliśmy wtedy za Żelazną Kurtyną, bo na 
pewno próbowałbym obejrzeć na żywo któryś ze startów albo muzeum NASA 
na Cape Canaveral. A tak pozostały te zdjęcia.

BK: Czy zauważyłeś jakieś różnice w pisaniu dla fanów fantastyki, 
czytelników obyczajówek oraz dla młodzieży? Potrzebne są do tego różne 
podejścia warsztatowe? Są jakieś podobieństwa?

RP: Podobieństw jest sporo: należy zadbać o ciekawą fabułę, narrację, 
 bohaterów, coś do powiedzenia, chyba że planujesz powieść akcji. W tym sensie 
różnice istnieją, ale nie są zbyt wielkie, dotyczą raczej używanych rekwizytów 
i cech typowych dla danego typu literatury. Prawdziwa różnica ujawnia się 
 chyba w innym podziale: pisanie dla dorosłych versus pisanie dla dzieci. Bo dla 
tych ostatnich trudno pisze się z tego powodu, że nie tworzysz dla czytelników 
takich jak ty, lecz znacznie młodszych – trudno wejść w odpowiednie widzenie 
świata, żeby tekst był dla nich zrozumiały. Inaczej mówiąc, trudno być takim 
samym dzieckiem jak one, złapać tę nić porozumienia.

BK: Co zainspirowało Cię do napisania „Podarować niebo”? Przyznaję, 
że w porównaniu ze współcześnie wydawaną fantastyką naukową, Twoja 
powieść napisana jest klasycznie, można powiedzieć, że wręcz lemowsko. 
To był specjalny zabieg?

RP: „Podarować niebo” jest świadomym powrotem do tego chłopaka, 
o którym Ci opowiedziałem wcześniej – wiesz, NASA, Hermaszewski, klasyka 
SF lat 60 i 70. Mówią, że pisze się to, co samemu chciałoby się przeczytać, ale 
nie ma tego w księgarniach. Takiej fantastyki rzeczywiście nie ma zbyt wiele 
na księgarskich półkach, a przynajmniej do niedawna, kiedy planowałem tę 
powieść, nie było, na szczęście sytuacja powoli zmienia się na lepsze.

Natomiast bezpośredniej inspiracji nie ma. Jeśli już, to można za nią 
uznać lekturę kolejnych artykułów o miażdżeniu przez silniejsze kultury tych 
słabszych, czy to kulturowo, czy ekonomicznie. W tym sensie to jest właśnie 
bardzo współczesna powieść, albo może nawet uniwersalna?

Oczywiście, można pisać bardziej nowocześnie, jednak świadomie wybrałem 
takie retro w formie. I tylko w formie, bo już co do treści, tam jest sporo  bardzo 
nam współczesnych elementów. Nie chcę spoilerować, ale wystarczy się 
przyjrzeć stosunkom społecznym na statku. A już w całym cyklu nowoczesne 
treści pojawiać się będą często – chcę jedynie zachować formę czytadeł, aby 
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ktoś szukający rozrywki też znalazł coś dla siebie, a nie musiał rozkminiać, co 
w siódmym planie robi kubek z napisem „This is Sparta!”.

BK: Oczywiście, w „Podarować niebo”, to perypetie kolonizatorów, 
 którzy rozbili się na obcej planecie są najważniejsze dla fabuły, ale nie 
mogę nie wspomnieć o obcych. W dobie humanoidalnych jaszczurek, 
ponętnych  kosmitek i innych tworów znanych z mediów, Twoi kosmici są 
obcy w każdym calu. Beczkowate istoty o niespotykanej budowie ciała, 
przywodzące trochę na myśl Stare Istoty z „W górach szaleństwa”. Czym 
kierowałeś się tworząc ich?

RP: Wiesz, to dwie kwestie naraz. Ja nie wierzę, że literatura wymyśli 
(a nawet, że powinna) coś totalnie obcego. Czytelnik by tego nie zniósł, dostałby 
coś jak rozmowę homo sapiens z ośmiornicą. No, ale można starać się wymyślić 
coś ciekawszego niż wspomniane przez Ciebie klisze klisz – i moi Argunowie tacy 
są. Fizycznie – starałem się, aby nie przypominali rasy znanej z wcześniejszych 
tekstów, użyłem za to takiego patentu, jakiego ludzie używają od tysiącleci, 
oswojenia przez nazwę, skojarzenia z czymś znanym. Stąd jedna z ich nazw 
to „trojaki”, od trzech korpusów, jakie posiadają. Są fizycznie zarazem i obcy, 
i mają cechy pozwalające w ogóle ich opisać.

Mentalnie – tu nie ma wyjścia, to jest dylemat, który albo rozwiązujesz 
jak u Wattsa w „Ślepowidzeniu”, że motywacje Obcych pozostaną dla nas 
zagadką, właśnie rozmową człowieka z ośmiornicą, albo czynisz Obcych 
 niecałkiem-Obcymi, władając jakiś procent ludzkiej mentalności, pozwalając 
czytelnikowi te motywacje zrozumieć. Nawiasem mówiąc, ja żywię  przekonanie, 
że z  inteligentnymi Obcymi uda się porozumieć w podstawowym zakresie 
fizyki i nauk ścisłych, problemem o nieprawdopodobnej trudności będzie 
 wzajemne zrozumienie kultur, obyczajów, etc. Sądząc po tym, jak słabo idzie 
nam  rozumienie kultur innych ludzi, tu jestem pesymistą.

BK: Przyznam, że byłem zdziwiony, że „Podarować niebo” z pojedynczej 
książki stanie się pierwszym tomem cyklu. A tutaj niespodzianka, wychodzi 
„Pusty Ogród”, zbiór opowiadań dziejących się w tym samym uniwersum. 
Chcesz przygotować czytelników na następne części poprzez rozszerzanie 
świata „Domu Krastów”?

RP: Nie będę ściemniać – to jest historia, która mnie przerosła. To znaczy, 
historia cyklu, czy może lepiej uniwersum, bo to nie ciągła fabuła w  kolejnych 
tomach, lecz samodzielne historie w jednym świecie i czasem z tymi 
 samymi  bohaterami.

„Podarować niebo” powstawała jako singiel, ale pod koniec, przy okazji 
 robienia notatek do redakcji autorskiej tej powieści, zorientowałem się, że 
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 bohaterowie są poza ludzką bańka, ale z konieczności ludzkość i jej podboje 
i tak się pojawiają. Zacząłem się zastanawiać nad tym, jak do tego doszło... i tak, 
w kilku krokach i sporej odległości czasowej, wymyśliłem całe  uniwersum.  Teraz 
zaczynam je opisywać – opowiadania w „Pustym ogrodzie” są  reflektorami 
 skierowanymi na parę kluczowych punktów, a ja pracuję nad kolejną książką. 
Mam zamiar opisać różne historie i miejsca, powinna się z tego ułożyć taka 
 Historia Przyszłości, jak to kiedyś autorzy SF pisywali.

Ten cykl będzie mieć bohatera zbiorowego – jest nim wspomniana rodzina 
Krastów, którzy zaczynają jako dokerzy, szare pionki w armii, by dzięki odwadze 
i trafnym decyzjom wspinać się coraz wyżej, aż do punktu, który osiągają 
w „Podarować niebo”, czyli gdy rządzą kilkoma planetami, a na swojej  rodzinnej 
planecie, Kys, budują świetne statki, zarówno cywilne, jak i wojskowe okręty.

Na razie mam więcej notatek niż tekstu – po prawdzie, gdybyś mnie zapytał, 
czy pisanie cyklu jest trudne, to miałbym problem z odpowiedzią.

BK: A jest?
RP: Wymyślanie tego świata sprawia mi niesamowitą frajdę – nigdy dotąd 

nie robiłem tego na taką skalę, kiedy trzeba uwzględnić wydarzenia mające 
 konsekwencje kilka wieków później, a członek rodziny żyjący cztery  wieki 
wcześniej nagle okazuje się osobą, bez której rodzina wywaliłaby się na 
 kolejnym zakręcie historii. Bohaterowie i zdrajcy, korporacje, wspomniane 
wcześniej Protokoły... wszystko to sprawia, że wyobraźnia pracuje, notatki się 
kłębią – i jest to naprawdę ekscytujące zajęcie.

Ale kiedy odkrywam, że te same wydarzenia mam opisane na trzy różne 
sposoby – prawie jak historycy próbujący ustalić, czy bitwa pod Grunwaldem 
była sukcesem czy porażką, i dla kogo oznaczała jedno lub drugie – a daty sie nie 
zgadzają, wpadam w rozpacz i mówię sobie „Po co mi to?”.

Jest to więc jazda po pełnej skali emocji.

BK: Ile planujesz części „Domu Krastów”?
RP: Uczciwa odpowiedź brzmi – nie wiem. Po opisaniu na własne potrzeby 

tego świata widzę potencjał na przynajmniej kilka powieści i garść opowiadań. 
To jest taki świat, jak na przykład Ekumena Le Guin, gdzie każdy tekst dzieje się 
osobno. Oczywiście, można połączyć kropki, wtedy wyłania się szerszy obraz, 
ale zarazem nie ma potrzeby czytać wszystkiego.

To raczej puzzle niż cięta fabuła – nawiasem mówiąc, ja nie przepadam 
za cyklami, gdzie każdy tom to kolejny odcinek fabuły. I sam czytelnikowi nie 
zamierzam tego fundować. Jeśli komuś się spodobały opowiadania z  „Pustego 
ogrodu”, dziejące się na Hamiltonie, planecie ekologicznych uciekinierów, 
i zechce sięgnąć po powieść, która także dzieje się na tej planecie, to super. 
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 Jednak nie będzie do tego zmuszony, równie dobrze może poczekać na powieść 
o trzech silnych kobietach Krastów: Monie, Juno, Ofelii albo o tym, jak Krastowie 
parę wieków później weszli do Rady Gubernatorów, wykorzystując swój spryt 
i ryzykownie grając znaczonymi kartami. Nie ma więc jakiejś docelowej liczby 
tekstów. To byłoby bez sensu.

Konkludując: zamierzam ten cykl pisać, póki będą czytelnicy, a mnie ten 
świat nie zacznie nudzić.

BK: Zamierzasz wydać kiedyś powieść o przymierzu Joannitów 
z śródziemnomorskimi smokami, czyli „Miecz zakonu”?

RP: To jest projekt, który dręczy mnie po nocach!
Bardzo chciałem kiedyś napisać o Joannitach, powstało nawet kilka 

opowiadań, w tym moje ukochane „Róże w maju”. Zebrałem materiały do 
powieści (a właściwie do kilku, opisujących co barwniejsze wydarzenia związane 
z Joannitami, jak obrony Rodos czy Malty przed turecką nawałą, bitwy galer czy 
armaty przeciw smokom), ale miałem poczucie, że jednak jeszcze to nie czas, 
że nie umiem, że powinienem jeszcze trochę poczytać i pokombinować, jak to 
ciekawie ująć, żeby smoki i Joannici występowali w jednej spójnej opowieści.

A później poszedłem w pisanie dla dzieci i sprawa przygasła. Również 
 dlatego, jeśli mam być szczery, że wejście w ten świat jest bardzo kosztowne 
autorsko – ogrom pracy, a wynik niepewny.

Natomiast ostatnio zajrzałem do notatek i zacząłem się zastanawiać, czy 
do tego nie wrócić. Może taka fantasy mogłaby zainteresować czytelników? 
 Tylko jak pogodzić pisanie wielu rzeczy naraz? No i wciąż mam w głowie  fiasko 
 lubianego przeze mnie autora, G. G. Kaya, który jest bardzo popularny na 
 Zachodzie, a u nas co książka, to porażka. Tymczasem gdybym miał pisać, to jak 
on – w mojej hierarchii fantasy jego „Pożeglować do Sarancjum” i druga część, 
„Władca cesarzy”, zajmują bardzo wysokie miejsca. Może więc tylko się łudzę, 
że taki stop historii z fantasy miałby sens w moim wykonaniu? Sam nie wiem...

BK: Czy jest jakiś temat z dziedziny technologii albo nauki, którym 
chciałbyś zająć się w swojej prozie? Tak jak SI, nanotechnologia lub 
 zatrzymanie starzenia?

RP: Tak. Interesują mnie nie tyle same odkrycia czy wynalazki, co 
społeczny odbiór przekraczania granic np. przy okazji odkrycia tzw. nadwyżek 
 behawioralnych i wykorzystywania ich przez korpo w rodzaju GAFAM  (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Zastanawiam się, co z tego wyniknie. 
 Podobnie, jak próbuję zrozumieć, dokąd zaprowadzą nas zmiany ciała czy 
próby stworzenia pełnej Sztucznej Inteligencji. W Domu Krastów z tego powodu 
pojawiają się trzy Protokoły – Ciała, Świadomości i Mowy, nietrudno dopasować 
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je do odpowied-nich wynalazków. W pisanej właśnie powieści „Wolny jak 
Hamilton” skupiam się między innymi na tym – z jednej strony, jak można 
manipulować danymi, z drugiej – nad konsekwencjami zmian ciała.

Jak widzisz, nawiązuję do powieści choćby takich jak „Non stop” Aldissa, 
gdzie to właśnie społeczne konsekwencje są ważniejsze od samych odkryć, czy 
dwóch świetnych powieści Pohla, „Gateway, droga do gwiazd”, gdzie ludzie 
dostają do ręki artefakty Obcych – w tym najważniejszy: kosmiczne statki, 
oraz w Polsce słabo znanej, a w kontekście kolonizacji Marsa dosyć ciekawej, 
„Człowiek Plus”, gdzie mowa o konsekwencjach przystosowania człowieka do 
życia na tej planecie przez dodanie mu odpowiedniego hardware’u.

Te tytuły pokazują również, gdzie szukam fundamentów dla swoich 
opowieści, także ze względu na umiejętność pisania wtedy krótszych książek 
niż dzisiejsze opasłe tomiszcza.

Mnie, także jako obserwatora rozwoju nauki czy techniki, bardzo interesują 
aspekty społeczne. Zobacz, jaki wpływ na społeczeństwa mają media, nazywane 
właśnie „mediami społecznościowymi”. Albo przyjrzyj się, jak prowadząc firmę 
kosmiczną, próbuje manipulować nami Elon Musk. Jest tyleż bardzo  skutecznym 
technokratą, co socjotechnikiem.

BK: Gdybyś mógł spędzić jeden dzień z bohaterem z Twoich książek, 
dowolnym. To kto to by był i dlaczego?

RP: Bez wahania wybieram de Manjarresa, bohatera „Innych okrętów”, 
gościa, który za swoją kobietą poszedł w ogień, prawie dosłownie, bo na  tereny 
objęte wojną. Ale przede wszystkim to jest ktoś, kto nie szuka poklasku, robi po 
prostu swoje, a najchętniej by się zaszył w jakiejś dziurze i powiedział światu, 
żeby ten dał mu święty spokój. To jest postawa bardzo mi bliska. Z nim mógłbym 
posiedzieć, pić wino, pomilczeć w interesujący sposób, ale kiedy trzeba by 
działać, wiedziałbym, że moje plecy będą bezpieczne. Drugi wybór to Foster 
– ten ma szersze horyzonty, ale też jest ideowcem. A ja lubię, jak bohaterom 
przyświeca jakiś cel.

BK: Jakiego autora lubisz czytać ze względu na warsztat literacki?
RP: Lubię mnóstwo autorek i autorów, w fantastyce moją mistrzynią, choć 

nie zamierzam jej naśladować (to zresztą bardzo trudne), pozostaje wciąż  Ursula 
Le Guin. Szalenie imponuje mi głębia jej tekstów, humanizm, a zarazem  realizm 
świata przedstawionego. To są bardzo ciekawe pod względem  pokazywania 
 obcych i ludzkich kultur, a zarazem świetnie literacko pisane tek-sty – za „Lewą 
rękę ciemności” czy „Wydziedziczonych” dałbym się pokroić.

Za pomysły i ich naukową podbudowę uwielbiam dwóch autorów – Teda 
Chianga oraz Petera Wattsa. Za styl i głębię postaci kocham Luciusa Sheparda 
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(w Polsce mało popularnego, a szkoda), pisującego działające na wyobraźnię 
fantasy. Zarazem uwielbiam Alastaira Reynoldsa, Petera Hamiltona, wreszcie 
Dana Simmonsa. Ich space opery (z różnej wielkości domieszką SF) są pełne 
rozmachu, to wizje, które cenię.

I mógłbym tak wymieniać długo... Jest wreszcie autor, do którego wracam 
często, właśnie ze względu na warsztat, ale zarazem oprotestowując tę część 
jego twórczości, która dziś jest najbardziej popularna. Nie wiem, czy zgadłbyś, 
kogo mam na myśli... Otóż to Martin, TEN Martin znany z „Gry o Tron” i... 
 niemal wyłącznie z niej. A mnie najbardziej kręcą jego opowiadania i powieści 
SF,  zach-wycam się sposobem, w jaki zostały napisane. „Pieśń dla Lyanny”, 
 „Piaseczniki”, „Nightflyer” czy „Tuf Wędrowiec” to dla mnie klasyki. A wreszcie 
– zaglądam czasem do świetnej powieści o wampirach, jednej z niewielu 
wartych cokolwiek w tym temacie. To także słabo u nas znana „Ostatni rejs 
„Fevre Dream”. Dziewiętnasty wiek, parowce na Missisipi, duszna atmosfera 
i wampiry, ale nie w tonacji jatki dla jatki. Powieść równie dobra jak „Wywiad 
z wampirem”, moim zdaniem.

BK: Czy poleciałbyś kolonizować Marsa, gdybyś dostał taką szansę? Tak 
lub nie – dlaczego?

RP: Kusisz :) ale poważnie, tak. Bez wahania tak, mimo świadomości, że 
 pionierzy okrutnie dostają w tyłek (pamiętaj, że pisałem powieść o konkwiście, 
wiem, jak było, a mieli łatwiej niż przyszli koloniści na Marsie). Ktoś musi 
wykonać czarną robotę, jeśli człowiek nie ma skończyć na jednej planecie, 
 tylko rozwinąć się na cywilizację pod wieloma gwiazdami, prawda? No to ja 
się piszę. Zapewne też motywowałaby mnie ciekawość – im jestem starszy, tym 
chętniej zaglądam a to pod kamień, a to przyjrzę się jakiejś ważce... Chętnie bym 
sprawdził, czy nie było kiedyś życia na Marsie.

BK: Dziękujemy za odpowiedzi.
RP: Dziękuję za interesującą rozmowę.
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Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie wizerunku Akwamarian, 
mieszkańców egzoplanety K2-18B w wybranych polskich czasopismach. Popu-
larnonaukowych: „Wiedzy i Życiu”, „Focusie”, „Świecie Wiedzy Kosmos”; dwóch 
największych opiniotwórczych dziennikach: „Rzeczpospolitej” oraz „Gazecie 
Wyborczej”; a także tabloidach: „Fakcie” i „Super Expressie” w okresie od 12 
lipca 2031 (dzień, w którym SETI1 otrzymało sygnał z planety K2-18B) do 25 sier-
pnia 2039, gdy na Ziemię przybyła misja załogowa z Akwamarii.

Etyka w nazewnictwie
Prasa wiele miejsca poświęcała problemowi nazewnictwa zarówno planety, 
jak i jej mieszkańców oraz postulowała zrewidowanie terminologii dotyczącej 
kosmosu. Szczególnie zwracała uwagę na jego wpływ na postrzeganie nowej cy-
wilizacji na Ziemi, a także nas samych we Wszechświecie. Wydarzenia porówny-
wano do przewrotu kopernikańskiego wywołanego przez ogłoszenie w 1543 
roku dzieła „O obrotach sfer niebieskich” (De revolutionibus orbium coelestium), 
w którym Mikołaj Kopernik przedstawił heliocentryczny model kosmosu.

Początkowo planetę K2-18B planowano nazwać Salacją, na cześć żony Neptu-
na, gdyż egzoplaneta była prawie całkowicie pokryta wodami. Pojawiły się jed-
nak stanowcze głosy, aby ochrzcić ją imieniem bóstwa spoza zachodniego kręgu 
cywilizacyjnego, co podkreślała „Gazeta Wyborcza”2. Wśród propo zycji znalazły 
się m.in.: Mazu – chińska bogini mórz i oceanów; Tefnut –  egipska bogini wody, 
wilgoci i płodności; Saraswati – hinduska bogini mądrości, nauki i wiedzy. Jak 
tłumaczył autor ostatniej z propozycji i jeden z badaczy wiadomości od Akwa-
marian, odkrycie życia na „drugiej Ziemi” jest zarazem triumfem dotych czasowej 
ludzkiej nauki, jak i początkiem drogi do zdobywania nowej wiedzy. Ostatecz-
nie zdecydowano się na neutralną nazwę: Akwamaria, nawiązującego do mor-
skiego kamienia – akwamarynu. „Rzeczpospolita” nazwała to dyplomatycznym 

Wizerunek Akwamarian z planety K2-18B 
w wybranej prasie polskiej w latach 2031-2039

Katarzyna Michalewicz

OPOWIADANIE

Search for Extraterrestrial Intelligence.1

K. Nowak, Nie tylko Neptun władał morzami, „Gazeta Wyborcza”, 18 lipca 1931, s. 1.2
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rozwiązaniem i przecięciem węzła Gordyjskiego (nomen omen, wyrażenie też 
wzięte z greckiej mitologii), a także „zmierzchem supremacji  kultury zachodu 
w świecie nauki”3.

„Gazeta Wyborcza” zamieściła wywiad z językoznawcą Adamem 
Mrówczyńskim, który stwierdził, że mieszkańca planety K2-18B powinno 
nazywać się Akwamarianinem, podobnie jak obywatela Błękitnej Plane-
ty – Ziemianinem, a czerwonej – Marsjaninem. Zaznaczył jednak przy tym, 
że dopuszczalna jest również nazwa: Akwamarynianin. Tezę tę poparł tym, 
że w angielskim nazewnictwie zrobiono podobnie, gdy do nazwy Aquamarinea 
dodano sufiks „man” albo „ian”. Stąd też język Szekspira wzbogacił się o dwa 
słowa: Aquamarineman i Aquamarineian, analogicznymi do Earthian i Earthman 
(Ziemianin) oraz Martian (Marsjanin)4.

Czasopisma popularnonaukowe podkreślały doniosłość minionej 
dekady, nazywając okres pomiędzy otrzymaniem wiadomości od Akwamar-
ian do spotkania z ich delegacją „Wielkim oczekiwaniem” (the Great Antici-
pation). W Polsce popularność zdobyło określenie: „Od Kopernika do Lema”5. 
Kosmicz na wiadomość ostatecznie potwierdziła, że Ziemia nie jest centrum 
Wszechświata, a przybycie Akwamarian otworzyło przed ludzkością nową 
przyszłość na miarę powieści Stanisława Lema. O wadze tego wydarzenia 
świadczy również wejście do języka potocznego wyrażenia akwamarować 
(z języka angielskiego aquamarining). Według Wielkiego słownika języka pol-
skiego oznacza ono: czekać na coś z nadzieją, jednocześnie obawiając się tego. 
Przykład użycia podaje zdanie: „Nie wiedział, jak poszło mu na egzaminie, więc 
akwamarował na podanie wyników przez profesora”. Również przymiotnik: 
 akwamarynowy ( aquamarine-like) zyskał nowe znaczenie: „rozczarowujące, 
oszukane” – przykład: „To było akwamarynowe wydarzenie. Od pół roku 
promowano huczne otwarcie hotelu, a w ostatniej chwili odwołano bankiet”. 
Te wyrażenia były nagminnie używane w „Fakcie” i „Super Expressie”, zazwy-
czaj w komentarzach na temat spełniania obietnic wyborczych przez polityków6.

Prasa zastanawiała się nad odpowiednią nazwą dla inteligentnych istot 
niezamieszkujących i niepochodzących z Ziemi. Według opiniotwórczych 

J. Kowalski, Posejdon zdetronizowany, „Rzeczpospolita”, 21 sierpnia 1931, s. 1.3

A. Mrówczyński, Ziemia – Ziemianin, Mars – Marsjanin – Akwamaria – ?, „Gazeta Wyborcza”, 
27 lipca 2021, s. 2.

4

J. Idalski, W 10 rocznicę odkrycia Akwamarii, „Focus”, 7/2039, s. 4-5.5

Miała być droga, a jest…szosa!, „Fakt”, 30 maja 2038, s. 3; Tyle zarobisz w tym roku! Szumnie 
zapowiedziane podwyżki przez rząd to akwamarymowanie w czystej postaci!, „Super Express”, 
4 lipca 2038, .3-5.

6
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 dzienników powinna być to nazwa: „kosmita”, która według Słownika języka 
polskie go oznacza „Mieszkańca planety innej niż ziemia.7”

„Rzeczpospolita” wskazywała, że w związku z ówczesnymi wydarze-
niami Rada Języka Polskiego odradzała używanie synonimu kosmity,  czyli 
słowa „obcy” (alien), gdyż ma ono pejoratywne znaczenie – nieznany, groźny, 
niepasujący, odmienny. Ponadto językoznawcy zwracali uwagę na to, 
że określenie to przy opisie mieszkańców kosmosu pojawiało się zazwyczaj 
w negatywnym kontekście. Używano go często w tekstach opisujących kosmitów 
jako najeźdźców, na przykład w tytułach rozpoznawalnych dzieł:  Obcy – ósmy 
pasażer Nostromo8.

„Gazeta Wyborcza” postulowała z kolei, aby zaprzestać używania określenia: 
„istota pozaziemska” (extraterrestrial), gdyż wskazuje ono na terracentryzację 
historii kosmosu. Ma więc ona podobne znaczenie jak „za granicą” i „poza-
europejski”. Dodała, że Rada Języka Polskiego zaleciła używanie nazw: galak-
tykanin, Milkiwejczanin (od angielskiego słów Milky Way Man). Polski odpo-
wiednik – DrogoMleczanin – okazał się niezręczny, gdyż w języku polskim 
słowo „droga” ma dwa odrębne znaczenia9. Antropolożka, profesorka Anna 
Markowska na łamach tego dziennika w artykule „Słowo o kosmosie” ( numer 
z 05.09.2031), zaproponowała nazwę Almatejanin – od imienia nimfy lub kozy, 
która wykarmiła Zeusa. Tym samym nazwa częściowo nawiązywałaby do le-
gendy o pochodzeniu Drogi Mlecznej, która miała powstać z kropli mleka Hery10. 
Językoznawca, profesor Marcin Kostrzewski na łamach „Rzecz pospolitej” 
w arty kule: Nasza droga Droga Mleczna uznał jednak, że nie należy zmieniać 
tak silnie zakorzenionej nazwy i obstawił przy słowie „Mleczanin” 11.
Akwamarianie
Akwamarian określano różnymi sformułowaniami, poetyckimi : „mieszkańcy 
drugiej Ziemi”, „bracia z kosmosu”, „nieziemscy ludzie”; naukowymi: „kosmici”, 
humanoidzi”; a także potocznymi: „obcy”, „ufoludki” i „akwamarynowe  ludziki”.

Czasopisma popularnonaukowe ukazywały artystyczne wizje Akwa marian 
na podstawie danych dostarczonych przez NASA. Zazwyczaj  przedstawiano 

M. Kmiecik, Kosmiczna waga nazewnictwa, „Rzeczpospolita”, 28 sierpnia 1931., s. 2; T. 
Marczyńska, Nazwa Ziemianin przestała być jedynym synonimem Istoty Rozumnej, „Gazeta 
Wyborcza”, 13 sierpnia 1931, s. 4.

7

M. Kmiecik, Kosmiczna waga nazewnictwa, „Rzeczpospolita”, 28 sierpnia 1931., s. 2.8

Chociaż należy tutaj podkreślić, że językoznawcy zwracali również uwagę na to, że i w języku 
angielskim istniała analogiczna sytuacja, gdyż słowo ,,way” może oznaczać zarówno ,,drogę” 
(dosłownie ,,szlak”, ,,trakt”), jak i (metaforycznie) ,,sposób’. Jednocześnie odmienne znaczenia 
w języku Szekspira były sobie bliższe niż te w języku Mickiewicza, gdzie słowo ,,droga”, może 
oznaczać albo ,,szlak”, ,,trakt”, albo coś cennego, tak w materialnym, jak i symbolicznym ujęciu.

9

 A. Markowska, Słowo o Kosmosie, „Gazeta Wyborcza”, 5 września 2031, s. 2.10

M. Kostrzewski, Nasza droga Droga Mleczna, „Rzeczpospolita”, 3 września 2031, s. 3.11
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ich jako istoty zbliżone wyglądem do ludzi, jednak biorąc pod uwagę, 
że zamieszkiwały planetę prawie całkowicie pokrytą wodą, ich budowa różniła 
się od ziemskiej tym, że Akwamarianie posiadali niewielkie, niemal zanikające, 
błony pomiędzy palcami rąk i stóp, dobrze rozwinięte płuca (większe niż 
u  ludzi), opływowy kształt ciała, a także akwamarynowy odcień skóry. Ponadto 
byli szczuplejsi i wyżsi od przeciętnego Ziemianina.

Prasa tabloidowa zazwyczaj ukazywała ich jako stereotypowych kosmitów, 
czyli zielone humanoidalne postacie z wielkimi, podłużnymi głowami, ogromny-
mi, czarnymi oczami, a czasami również dwiema antenami na głowie. Inna wizja 
artystyczna Akwamarian przedstawiała postacie zbliżone do syren i trytonów. 
Sporadycznie na łamach prasy pojawiały się również postacie Akwamarian jako 
niehumanoidalnych istot inteligentnych: ośmiornic, delfinów, ryb.  Fizyczny 
wize runek Akwamarian w prasie zmienił się, kiedy na Ziemię przybyli ich dele-
gaci, którzy wyglądem prawie niczym nie różnili się od przeciętnego  Ziemianina.

W prasie ścierały się ze sobą dwa zupełne odmienne podejścia co do ewentu-
alnych postaw Akwamarian: pozytywny – zazwyczaj idealizujący mieszkańców 
K2-18B – oraz negatywny – ukazujący ich jako potencjalne zagrożenie dla 
 egzystencji Ziemian. Jeden z artykułów nazwał to „paradoksem E.T. i Dartha 
Vadera” 12.

Przykładowo ,,Świat Wiedzy Kosmos” przytaczał słowa Stephena Hawkinga 
o tym, że potencjalne spotkanie ludzkości z inteligentnymi istotami może mieć 
tak samo katastrofalne skutki jak odkrycie przez Krzysztofa Kolumba Ameryki13. 
,,Fakt” wspominał, że ,,już niedługo poczujemy się jak bohaterowie akcji science 
fiction”14, natomiast ,,Super Express” dodawał, że Nostradamus i Baba Wanga, 
już dawno przewidzieli, że koniec ludzkości nadchodzi15.

Pozytywne podejście sugerowało, że Akwamarian cechuje przede wszystkim 
umiłowanie morza. Dlatego mieli być najlepszymi żeglarzami w tej galaktyce, 
a woda miała być ich żywiołem. Dzięki niej posiadali niezwykłe możliwości lecz-
nicze, a ich technologia oparta była na prądach morskich, z których pozyski-
wali niezbędną energię. Ponadto cechowało ich umiłowanie natury i stanowili 
jedność ze swoją planetą. W przeciwieństwie do Ziemian dbali o ekosystem 
wodny i nie zatruwali oceanów ani mórz odpadami16.

J. Lewandowski, Czy George Lucas był wizjonerem na miarę Lema?, „Focus”, 10/ 2031, s. 4-8.12

M. Gocławska, Kosmiczni konkwistadorzy czy dobroczyńcy ludzkości?, „Świat Wiedzy Kosmos”, 
11/2031, s. 6-10.

13

Dzień Niepodległości właśnie nadszedł!, „Fakt”, 15 lipca 2031, s. 1.14
Szok! Baba Wanga i Nostradamus mieli rację – dni ludzkości są policzone!, „Super Express”, 
15 lipca 2031, s. 1.

15

M. Wyczółkowska, Podwodny Eden, Wiedza i Życie – dodatek specjalny, 7/2031, s. 2-6.16
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Kolejnymi godnymi pochwały przymiotami były: odwaga, dusza „gwiezdne-
go podróżnika” i otwartość na inne kultury, które objawiały się chęcią odnalezie-
nia bratnich dusz w pustym kosmosie. Dlatego też Akwamarianie wysłali 
wiadomości do planet, na których wierzyli, że odnajdą inteligentne formy życia.

Według prasy świadczyło to o tym, że technologia Akwamarian stała 
na wyższym poziomie niż ziemska, ale z drugiej strony, nie była aż tak  bardzo 
zaawansowana. Według skali Kardaszowa mieli być oni od kilkuset lat na po-
ziomie Cywilizacji I, podczas gdy Ziemianie, według Michio Kaku, ten poziom 
osiągną dopiero za około pół wieku. Czasopisma rozpisywały się o tym, że Ziemia-
nie będą w stanie odeprzeć ewentualny atak17.

Trwający prawie dekadę okres od otrzymania od Akwamarynian wiadomości 
tłumaczono na kilka sposobów. Najpopularniejszy twierdził, że sam „kosmiczny 
list” był fałszerstwem albo pomyłką NASA, do której organizacja nie chce się 
przyznać18. Dziennikarze, powołując się na wypowiedzi fizyków, antropologów 
i filozofów, zwracali jednak uwagę, że Akwamarianie być może nie chcieli 
narażać Ziemian na szok kulturowy lub wysłali wiadomość przez przypadek. 
A może obawiali się ataku ze strony mieszkańców Błękitnej Planety i na razie je-
dynie ich obserwują. Pesymistyczne wyjaśnienia twierdziły, że Ziemia jest zbyt 
zniszczona, aby nadawała się do podboju i Akwamarianie poszukają innych 
planet do opanowania19.

Szczególnie w pierwszych tygodniach i miesiącach od odebrania tajemnicze-
go sygnału z planety K2-18B w prasie rozpisywano się o potencjalnych wrogich 
zamiarach Akwamarian. Mieli być oni bezlitosnymi, przebiegłymi najeźdźcami, 
którzy stoją na wyższym poziomie cywilizacyjnym i szukają nowych planet do 
zasiedlenia, zniewolenia bądź nawet zniszczenia. Często przyrównywano ich do 
„galaktycznych konkwistadorów” i „kosmicznych poszukiwaczy złota”.  Mieliby 
oni zapoczątkować „koniec znanego nam świata”, a dumną ludzkość „zakuć 
w kajdany”20.

Prasa poświęcała również wiele miejsca przypuszczalnym zwyczajom 
i tradycji Akwamarian. Według „Gazety Wyborczej” na planecie panował ma-
triarchat. Świadczyć o tym miał fakt, że w odebranym sygnale pojawił się sym-
bol przez większość antropologów utożsamiany z żeńskimi siłami płodności. 
Kolejnymi przesłankami miały być chęć pokojowego nawiązania kontaktów, 

C. Dziedzic, Nie taki straszny kosmita jak go malują, „Focus”, 11/2031, s. 2-3; H. Krzywulec, Ak-
wamaria – Arkadia czy Megalopolis?, „Świat Wiedzy Kosmos”, 8/2031, s. 4-8.

17

B. Krzemińska, Kosmiczna pomyłka?, Wiedza i Życie, 7/2032, s. 3-4.18

K. Mruczyński, Świat utracony, Wiedza i Życie, 10/2032, s. 7-9.19

Krwawy podbój kosmosu, „Super Express”, 14 listopada 2031, s. 7; Galaktyczny Dziki Zachód, 
„Fakt”, 17 grudnia 2031, s. 5.

20
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próba przekazania wiedzy, a także dbałość o ekologię. Antropolodzy wska-
zywali również na to, że żywioł wody jest ściśle powiązany z żeńskimi siłami 
płodności, więc na tych terenach mógł rozwinąć się kult Bogini Matki21. Według 
„Rzeczpospolitej” rządy miały być jednak patriarchalne, gdyż we wspomnia-
nej wiadomości została przedstawiona potężna budowla, którą niektórzy an-
tropolodzy utożsamiali ze świątynią, pałacem władcy, pomnikiem bądź radar-
em. Świadczyć miałoby to o tym, że Akwamarianie reprezentowali tryb osiadły, 
który zazwyczaj powiązany jest z patriarchatem22. „Wiedza i życie” w artykule 
Świat z Seksmisji czy Opowieści podręcznej konkludowało, że jeśli społeczeństwo 
Akwamariańskie osiągnęło zaawansowany system cywilizacyjny, musiało mieć 
system egalitarystyczny, w którym obie płcie mają równe prawa i dostęp do dóbr, 
albo byli oni hermafrodytami23. „Focus” dodawał, że Akwamarią rządziło kilka 
oddzielnych miast-państw-wysp, natomiast „Świat Wiedzy Kosmos” skłaniał się 
ku teorii, że cała planeta była jednym państwem federacyjnym24.

Uważano, że kultura Akwamarian jest ściśle związana z morzem.  Dlatego ele-
menty flory i fauny morskiej były przewodnim motywem w publikacjach z nią 
związanych. Zarówno w czasopismach naukowych, jak i tabloido wych pojawiały 
się ilustracje ukazujące hipotetyczną modę akwamariańską.  Czasopisma popu-
larnonaukowe skupiały się na pracach antropologów, którzy przedstawiając 
hipotetyczne stroje, wzorowali się na ubiorach ziemskich kultur powiązanych 
z morzem, m.in. kulturze polinezyjskiej. W „Super Expressie” ukazał się tekst 
Kosmiczna Moda Plażowa – Bikini nie z tej Ziemi, a „Fakt” w  artykule W tym roku 
nad Bałtyk, w przyszłym na Akwamarię zastanawiał się, jak by wyglądały ku-
rorty na planecie K2-18B i radził potencjalnym plażowiczom, co zabrać na taką 
egzotyczną wycieczkę. Wśród niezbędników kosmicznego turysty miałyby 
się znaleźć m.in. olejek ze specjalnym filtrem chroniącym przed tamtejszym 
promie niowaniem gwiazdy karłowatej, a także przyciemnione okulary25.

Według „Focusa” oraz „Świata Wiedzy Kosmos” Akwamarianie mieli być 
producentem pereł, korali, bisioru oraz owoców morza, leczniczych alg i piasku, 
a ich gospodarka opierałaby się na eksporcie dóbr luksusowych, w tym przede 
wszystkim biżuterii, medykamentów oraz żywności. „Wiedza i Życie” dodawało, 
że mieszkańcy Akwamarii musieliby sprowadzać z innych ciał niebieskich przede 
wszystkim różne rodzaje drewna, gdyż lądy pokrywają zaledwie 20% planety. 

J. Pełczyńska, Lazurowa Arkadia, „Gazeta Wyborcza”, 16 sierpnia 1931, s. 3.21

Z. Maleczyk, Kosmiczny radar czy Wieża Babel, „Rzeczpospolita”, 13 sierpnia 1931., s. 2.22

F. Niewczyński, Świat z Seksmisji czy Opowieści Podręcznej, Wiedza i Życie, 12/2031, s. 4-6.23

D. Milczański, Planeta tysiąca miast, „Focus”, 12/2031, s. 5-9; I. Chciński, Galaktyczna Federacja, 
„Świat Wiedzy Kosmos”, 12/2031, s. 4-7.

24

W tym roku na Bałtyk, w przyszłym na Akwamarię, „Fakt”, 11 sierpnia 2031, s. 4-5; Kosmiczna 
Moda Plażowa – Bikini nie z tej Ziemi, „Super Express”, 21 sierpnia 2031, s. 2-3.

25
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Czasopisma popularnonaukowe zastanawiały się, jak wyglądałoby wydobycie 
minerałów, gdyż większość złóż znajdowałaby się pod wodą. Wiązałoby się to 
zarówno z wysokimi kosztami, jak i możliwością skażenia wód26.
Akwamaria
Prasa nierzadko domniemywała podobieństwo Akwamarii do Ziemii. Dlatego, 
oprócz oficjalnej nazwy K2-18B albo potocznej Akwamarii, używano także 
określeń: Superziemia, Druga Ziemia, Błękitna Planeta, Większa siostra  Ziemi, 
Bliźniaczka Ziemi. Wskazywano także na to, że większość jej powierzchni 
zajmują oceany, stąd takie nazwy jak: Kosmiczna Atlantyda, Wodna Planeta, 
Wodny Świat (nawiązuje do tytułu filmu Kevina Reynoldsa).

Z prasy dowiadujemy się, że Akwamarię pokrywać miała w 80% woda, a sama 
planeta była dwukrotnie większa od Ziemi. Atmosferę miała mieć zbliżoną do 
ziemskiej, jednak o większej wilgotności. Tajemnicze ciało niebieskie miało 
stać się w przyszłości rajem dla oceanografów i ichtiologów, a także uratować 
 Ziemian przed klęskami niedoboru wody i stanowić kosmiczny silos27.

Prasa wspomniała również o kolonizacji Akwamarynowej Planety. Odbyłoby 
się to jednak dopiero w odległej przyszłości, gdyż taka procedura wymagałaby 
astronomicznych nakładów finansowych, a także wiązałaby się z ogromnym 
ryzykiem dla ziemskich pionierów. Przeszkodą byłyby nie tylko nie do końca 
poznane warunki naturalne panujące na planecie, ale również niemożność 
przewidzenia reakcji tubylców. Wszystkie tytuły zgodnie podkreślały, że taka 
ekspedycja powinna odbyć się bez informowania Akwamarian, a sami bada-
cze zajmowaliby się nie tylko naukową działalnością, lecz także szpiegowską. 
Wśród krajów, które mogłyby samodzielnie sfinansować, wyposażyć i wysłać 
taką wyprawę, znalazły się: Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja, Japonia, 
Kanada, a także Unia Europejska. Jak jednak zaznaczali dziennikarze, zanim do 
takiej wyprawy dojdzie, minie ponad sto lat, a warunki geopolityczne na Ziemi 
najprawdopodobniej się zmienią28.
Wpływ na politykę i kulturę
Prasa zgodnie podkreślała, że nadchodzą nowe czasy, które diametralnie 
wpłyną na globalną politykę i gospodarkę. Powstanie nowy światowy rząd 
albo dojdzie do zimnej wojny, spowodowanej wyścigiem zbrojeń kosmicz-
nych. Według „ Super Expressu” ludzkość czekała III wojna światowa na miarę 

D. Milczański, Planeta tysiąca miast, „Focus”, 12/2031, s. 5-9; I. Chciński, Galaktyczna Federacja, 
„Świat Wiedzy Kosmos”, 12/2031, s. 4-7; M. Wyczółkowska, Podwodny Eden, Wiedza i Życie – 
dodatek specjalny, 7/2031, s. 2-6.

26

Ibidem.27

M. Waleczyńska, Nowa ziemska kolonia?, Wiedza i Życie – dodatek specjalny, 7/2031, s. 7-8; 
D. Kuśniewski, Szpiegostwo na miarę XXII wieku?, „Focus”, 9/2031, s. 2-4; I. Chrząszczkiewicz, 
 Przyczajony Ziemianin Ukryty Akwamarianin, „Świat Wiedzy Kosmos”, 8/2031, s. 1-3;

28
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„Gwiezdnych  ojen”29. „Fakt” dodawał, że nie wiadomo, czy Ziemia będzie 
dzierżyć miecz świetlny Luke’a Skywalkera czy Dartha Vadera30. Po ogłoszeniu 
wiadomości przez SETI w kilku krajach doszło także do zamieszek. Natomiast 
20 marca 2034 roku, kiedy miało miejsce całkowite zaćmienia Słońca, w kilku 
miastach na świecie doszło do ataków paniki – nie tylko ze względu na samo 
zjawisko anomalii, lecz także spowodowany przez nią spadek produkcji ener-
getycznej. Mieszkańcy powiązali te dwa czynniki z wrogimi działaniami kos-
mitów i obawiali się, że na Ziemi zaraz wyląduje statek Akwamarian31.

Zarówno „Gazeta Wyborcza”, jak i „Rzeczpospolita” zwróciły uwagę 
na to, że informacja od SETI na ponad miesiąc zażegnała konflikt pomiędzy 
obozem rządzącym a opozycją. Później jednak przybrał on na sile, a temata-
mi spornymi były m.in.: bezpieczeństwo Polski na przypadek inwazji, jej 
rola w międzynarodowych badaniach kosmicznych i ewentualnych zyskach 
związanych z eksploracją kosmosu, a także kwestie dotyczące zwiększenia dofi-
nansowania dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Utworzono również nowe Minis-
terstwo ds. Badań Kosmicznych, które miałoby nadzorować współpracę  Polskiej 
Agencji Kosmicznej z innymi podobnymi międzynarodowymi placówkami 
badaw czymi, a także odpowiadać za ewentualne kontakty dyplomatyczne 
pomiędzy Polakami a mieszkańcami innych planet. Oba tytuły debatowały 
również nad sposobami wzmocnienia polskiej gospodarki, osłabionej 
po światowym kryzysem ekonomicznym, który z kolei wywołały niepokoje 
związane z odkryciem życia pozaziemskiego.

Prasa donosiła o pojawieniu się ofert ubezpieczeń od porwań przez kosmitów. 
Spowodowało to powstanie nowego oszustwa, „na kosmitę” albo „na Akwamaria-
nina”, które polegałoby na wyłudzeniu kosztownych ubezpieczeń przez firmy-
krzaki. W pierwszych miesiącach zanotowano wzrost zarówno zainteresowania 
spisywaniem testamentów, jak i liczby zawartych ślubów. Także wahania giełdy 
papierów wartościowych prasa wiązała z oczekiwaniem na rozwój wypadków 
związanych z Akwamarianami32.

Zastanawiano się nad tym, jak świeżo nabyta wiedza wpłynie na rozwój 
 religii na świecie. Ostatecznie większość przedstawicieli największych wyznań 
wydało wspólne oświadczenie, że odkrycie istnienia pozaziemskiego nie pow-
inno wpłynąć na dotychczasowe pojmowanie Boga, Bogów i Dobra. Doku-
ment podkreślał przy tym, że życie pozaziemskie w żadnej postaci nie  stanowi 

Wojna galaktyczna stanie się „Fakt”em?!, „Super Express”, 7 listopada 2031, s. 3.29

Kto przetrwa Armagedon!?, „Fakt”, 12 pażdziernika 2031, s. 4.30

F. Turkowski, Panika na niebie, „Fakt”, 27 marca 2034, s. 7.31

I. Niedźwidzki, Kosmiczne problemy Ziemian, „Gazeta Wyborcza”, 30 lipca 2031, s. 2; 
G.  Broszkowski, Pax Cosmos?, „Rzeczpospolita”, 3 sierponia 2031, s. 1.

32
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zaprzeczenia istnienia Siły Wyższej, ale jest dowodem na jej wszechmoc 
i dobroć. Przywódcy duchowi zapewniali także, że ewentualnych mieszkańców 
planety K2-18B powinno zapoznać się z religiami wyznawanymi na Ziemi, 
ale z poszanowaniem ich rodzimych wierzeń, kultury i tradycji, gdyż podobnie 
jak Ziemianie czczą oni Dobro, tylko w innej postaci33.

Wzrosło także zainteresowanie filmami i książkami związanymi z  gatunkiem 
science fiction, a szczególnie Gwiezdnymi Wojnami, Star Trekiem, Diuną oraz 
twórczością Stanisława Lema i Liu Cixina. Według „Focusa” nastał czas mariażu 
wielkich wytwórni filmowych z platformami streamingowymi. Warner Bros. 
wraz z Disney+ zapowiedziało nakręcenie remaku filmu Wojna Światów. 
 Netflix planował nakręcenie dwóch seriali: pierwszego na podstawie Solaris 
Stanisława Lema oraz drugiego na podstawie powieści Córka Łupieżcy Jacka 
Dukaja. HBO Max obwieściło natomiast wykupienie praw do ekranizacji serii 
książek „ Wspomnienie o przeszłości Ziemi” laureata nagród Nebuli z 2032 roku 
i literackiego Nobla z 2035, Liu Cixina. Produkcja ma odbyć się we współpracy 
z reżyserem Zhangiem Fanfanem. Należące do Amazona Prime Video uznało, 
że zekranizuje wybrane prace ojców paleoastronautyki – Zecharii Sitchina oraz 
Ericha von Danikena, pomimo że środowisko naukowe podważa zastosowaną 
przez nich metodologię badań, a ich książki uznają jedynie za fikcję literacką. 
Platforma streamingowa zapowiedziała, że do współpracy zaprosi twórców 
popularnej serii „Starożytni Kosmici” (Ancient Aliens)34.

Prasa odnotowała także poważny wpływ doniesień o Akwamarii na rynek 
gamingowy. Studio Firaxis Games odpowiedzialne za kultową serię  Civilization 
zapowiedziało stworzenie nowej odsłony gry, która będzie całkowicie poświę-
cona eksploracji i poznawaniu Akwamarii. Nie będzie to jednak spin-off, jak 
w przypadku Civilization: Beyond the Earth. CD Projekt RED zapowiedział, 
że planuje wypuszczenie serii gier strategiczno-przygodowych na podstawie 
powieści Franka Herberta, autora słynnej Diuny35.

Na łamach omawianych tytułów zarówno Akwamarian, jak i ich planetę nie-
rzadko przyrównywano do bohaterów i miejsc znanych z popkultury, przede 
wszystkim z uniwersów science fiction. Najczęściej wspominano Gwiezdne  wojny 
(68 artykułów) oraz Star Treka (47), dalej plasowały się twórczość Lema (10), 
światy DC (8) i Marvela (7). Wśród publikacji nie brakowało również odniesień 
do filmów, takich jak: Wojna Światów (21), Wodny Świat (5), Dystrykt 9 (3), Dzień 
Niepodległości (3), E.T. (3), Lilo i Stich (3), Mała Syrenka (3), Seksmisja (3), Awatar 
(2), Futurama (2), Opowieść podręcznej (1), Bliskie spotkanie trzeciego stopnia (1), 

D. Wesołkowski, Czy Bóg może być Kosmitą, Wiedza i Życie – dodatek specjalny, 7/2031, s. 7-8.33

H. Sejrowski, Era Gwiezdnych Filmów nadchodzi, „Focus”, 1/2032, s. 7-834

Ibidem.35
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Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (1), Elizjum (1), Grawitacja (1), Inter stellar 
(1), Kontakt (1), K-Pax (1), Marsjanin (1), Odyseja Kosmiczna (1), Pitch Black (1), 
Wędrująca Ziemia (1). Warto tutaj zwrócić uwagę, że prasa odwoływała się 
również do mniej znanych filmów science fiction. Najprawdopodobniej było 
to powiązane z tym, że informacja o odkryciu zamieszkanej planety wpłynęła 
na znaczne zwiększenie zainteresowania tym gatunkiem filmowym. Również 
filmy, których fabuła była ściśle powiązana z wodnym światem, zyskały nowych 
widzów. Ponadto „Gazeta Wyborcza” opublikowała Subiektywny Ranking 100 
najlepszych filmów i seriali science fiction36.
Humor
Na łamach czasopism sporadycznie pojawiały się żarty dotyczące zaistniałej 
sytuacji. Najczęściej dotyczyły one ewentualnej inwazji kosmitów na Ziemię. 
Do najpopularniejszych należały:

Optymista uczy się angielskiego, pesymista rosyjskiego, a realista klingońskiego 
(język wojowniczej rasy Klingonów z uniwersum Star Treka).

Ledwie uporaliśmy się z COVID-19, a teraz czeka nas inwazja obcych.
W 1919 wybuchła epidemia hiszpanki, 1939 wybuchła II wojna 

światowa, w 2019 wybuchła epidemia koronawirusa, w 2039 czeka nas wojna 
wszechświatowa?37.
Opowiadania i nowele
Zarówno „Rzeczpospolita”, jak i „Gazeta Wyborcza” w swoich działach 
poświęconych kulturze postanowiły co jakiś czas drukować opowiadania 
związane z tematyką science fiction. „Rzeczpospolita” zapoczątkowała specjalny 
cykl poświęcony opisom kosmosu i podróży międzygwiezdnych. Opublikowała 
m.in. Epos o Etamie, sumeryjskim władcy, który miał polecieć na orle do nie-
ba, Prawdziwą historię Luciana z Samosaty – rzymską satyrę, która opowiada 
o wojnie pomiędzy mieszkańcami Księżyca i Słońca – oraz japońską legendę 
O zbieraczu Bambusu, którego bohaterką jest księżniczka Kaguya pochodząca 
ze Srebrnego Globu38. „Gazeta Wyborcza” skupiła się na prekursorach litera-
tury science fiction i opublikowała fragmenty dzieł takich jak: Niezwykłe przy-
gody Barona Münchhausena Rudolfa Ericha Raspego, Somnium Johanesa Ke-
plera, Konsolidatora Daniela Defoe, Wojna światów Herberta George’a Wellsa 

D. Markiewicz, Subiektywny Ranking 100 najlepszych filmów i seriali science fiction, „Gazeta 
Wyborcza”, 20 grudnia 1931, s. 8-9.

36

Kosmiczny humor!, „Fakt”, 20 września 2031, s. 5; Z tego śmialiby się kosmici!, „Super Express”, 
14 sierpnia 2031, s. 4; Humor czasów kosmicznych, „Gazeta Wyborcza”, 3 września 2031, s. 
20; Wpływ odkrycia Akwamarii na język – rozmowa z językoznawcą prof. Marianem Brylskim, 
„ Rzeczpospolita”, 10 października 2031, s. 7-9.

37

Nowy cykl – Kosmiczne baśnie, „Rzeczpospolita”, 16 sierpnia 2031, s. 20.38
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oraz baśń Kalosze szczęścia Hansa Christiana Andersena39. „Gazeta Wybor cza” 
ponadto ponownie wznowiła serię powieści Stanisława Lema, a „Rzeczpos-
polita” wydała szereg książek Kosmos w Mitologiach, Legendach i Podaniach, 
wzorowanych na kultowej serii Mitologie Świata. Do numeru z 6 grudnia 2031, 
załączyła książkę dla dzieci Doktor Dolittle na księżycu, a w dziale prawo zaczęła 
publikować dokumenty związane z Międzynarodowym Prawem Kosmicznym. 
„Super Express” wydał serię romansów science fiction: 365 dni na Akwamarii, 
Akwamariański Harem, Sekrety Akwamariańskiej Żony Mandaryna, a „Fakt” 
trylogię popularnonaukową: Oni tu byli. Prawdziwe historie spotkań kosmitów 
i ludzi, Nieślubne dzieci kosmitów, Jestem synem kosmity. Historia prawdziwa.
Wnioski:
Ogłoszenie przez SETI istnienia życia pozaziemskiego było szeroko komento-
wane przez polską prasę, zarówno popularnonaukową, jak i opiniotwórczą oraz 
tabloidową. Temat ten dominował we wszystkich siedmiu omawianych tytułach 
przez pierwsze trzy miesiące po odebraniu wiadomości z KP2-18B. Artykuły 
można było podzielić na dwie grupy: pierwszą dotyczącą opisu egzoplanety 
i jej mieszkańców KP2-18B oraz drugą poświęconą skutkom tego odkrycia dla 
Ziemian. 

W pierwszym przypadku widoczne było ukazywanie Akwamarian i ich 
cywilizacji przez pryzmat ziemskiej kultury. Na wyobrażenia o mieszkańcach 
„Drugiej Ziemi” największy wpływ miały nie doniesienia naukowe, ale pop-
kultura, przede wszystkim książki, filmy i seriale, a w mniejszym stopniu gry 
 science fiction. Również odkrycie samo w sobie wpłynęło na rozwój tego gatunku 
kinematografii i literatury. Świadczy o tym poświęcenie oddzielnych  rubryk 
twórczości futurystycznej, a także promowanie jej na łamach gazet i czasopism 
przez omawianie książek poświęconych tej tematyce.

Prasa podkreślała również doniosłość odkrycia cywilizacji pozaziemskiej 
dla Ziemian. Mimo tego, że wiadomość nie miała fizycznego wpływu na jakość 
życia mieszkańców Błękitnej Planety, to sama wiedza o istnieniu inteligentnych 
istot poza Układem Słonecznym okazała się rewolucyjna. Początkowo progno-
zowano, że zmiany będą widoczne zarówno w światowej polityce i ekonomii, 
jak i w życiu codziennym. Jednak z powodu długotrwałego braku odpowiedzi 
Akwamarian negatywne skutki „szoku kulturowego” okazały się krótkotrwałe. 
Sytuacja natomiast poważnie wpłynęła na rozwój różnych dziedzin nauki 
związanych z astronautyką, a także na sztukę – przede wszystkim literaturę, 
kinematografię i rynek gier komputerowych.

Kosmos oczami Literatek i Literatów cz.1., „Gazeta Wyborcza”, 20 sierpnia 2031, s. 18.39



22

Wizerunek Akwamarian z planety K2-18B w wybranej prasie polskiej w latach 2031-2039

Z informacji zawartych głównie w dziennikach wynika, że skutki te, oprócz 
niewielkiej recesji polskiej gospodarki, nie były jednak zbytnio odczuwalne dla 
przeciętnego obywatela Polski. Pozytywnym aspektem mogła być nato miast 
popularyzacja na świecie twórczości takich polskich pisarzy jak Stanisława 
Lem i Jacek Dukaj, a także wzrost zainteresowania tematyką futurologiczną 
wśród Polaków.

Katarzyna Michalewicz

Jestem doktorantką nauk historycznych i współpracownikiem Instytutu Studiów 
Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim, a obec-
nie piszę dysertację o wizerunku Chin i Japonii w polskiej prasie przedwojennej w latach 
30 XX wieku. Jestem członkiem wrocławskiej Sekcji Azjatyckiej Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego oraz współpracownikiem ,,Świata Wiedzy Historia”. Napisałam również 
książkę: ,,Sekrety Żony Mandaryna” – powieść historyczną ukazującej losy polskiej diaspo-
ry w Chinach. Interesuję się historią i kulturą Chin i Japonii, dalekowschodnią mitologią 
a popkulturą, a obecnie próbuje swoich sił w pisaniu scenariuszy (ale dopiero stawiam 
pierwsze kroki).
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Kiedy z czymś się śpieszymy, mamy za dużo do zrobienia, a za mało czasu, przy-
chodzi nam na myśl rzecz, zdawałoby się, oczywista. Przydałaby nam się dodat-
kowa para rąk. Wtedy najprostszym wyjściem jest poprosić o pomoc. Zwracamy 
się więc do rodziny, przyjaciół, lub kogoś znajomego, ewentualnie fachowca 
w dziedzinie, w której nie nadążamy i sprawa załatwiona. Gorzej jest, gdy to my 
sami jesteśmy ekspertami w tym co robimy, lub mamy konkretną, wyjątkową 
wizję, jak coś ma być zrobione, choćby tytułem tego, że jest to praca kreatywna, 
twórczo-artystyczna, wymagająca specyficznego podejścia do tematu. Wtedy 
niestety, nie zawsze zgadzamy się z tym, w jaki sposób nam ktoś pomaga, lub 
pomóc potrafi. Do tego dochodzi jeszcze czasem sama serdeczność i chęć pomocy 
osoby, do której się zwróciliśmy, najzwyczajniej nie poparta niestety wymaganą 
wiedzą i umiejętnościami. W tym przypadku, możemy niechcący paść ofiarą 
nieumyślnej, niedźwiedziej przysługi. Stare porzekadło mówi: Chcesz coś zrobić 
dobrze, zrób to sam. Ale nie mamy na to czasu i koło się zamyka.

A co jeśli moglibyśmy zlecić dodatkową robotę... samemu sobie? W końcu 
oddamy nadmiar zadań w zaufane, dobre ręce, prawda? Jeśli tak jak ja, 
jesteście fanami fantastyki naukowej i futurystycznych rozwiązań doczesnych 
problemów, teoretycznie nie jest to żaden kłopot. Musicie się powielić i stać 
multiczłowiekiem.

Tu należy nakreślić, iż wariantów multiczłowieka jest wiele, a o niektórych 
z nich można z powodzeniem debatować, czy podchodzą pod tę kategorię. Niem-
niej uważam, że im szerszy kontekst tak interesującej koncepcji, tym lepiej, więc 
przybliżę ich kilka.

Jesteśmy wieloma kopiami samego siebie, równoprawnymi osobnikami, bez 
znaczenia czy poczętymi w próbówce, laboratorium specjalizującym się w klo-
nowaniu, czy może zostaliśmy zdigitalizowani i wykonaliśmy na sobie operację 
kopiuj-wklej. Dość, że jest nas wielu (!). Posiadamy więc te same wspomnienia, 
pragnienia, chęci, motywacje oraz cele.
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Koncepcją tą twórcy SF zajęli się chętnie, zarówno jako elementem tła i twor-
zonego świata, jak i jego głównej osi wydarzeń. Zasadza się na niej świat cyklu 
„Imperium Radch”1, autorstwa Ann Leckie, w którym niepodzielnie rządzi 
imperatorka w wielu osobach. Szczegółów fabularnych nie zdradzę, dość 
powiedzieć, że warto zapoznać się z tą pozycją i odkryć, którą drogą pani Leckie 
poprowadziła ideę multiczłowieka.

Inną formą tej koncepcji jest przebywanie na raz w wielu ciałach, gdzie 
wszystkimi wersjami siebie kieruje jeden umysł. To jeden z tych przypadków, 
w którym dyskusyjnym jest, czy osoba taka jest multiczłowiekiem, czy nie. To też 
dobre pole do popisu dla filozofów - futurologów i debaty na temat podzielności 
uwagi, czy też rozdzielności umysłu/duszy i ciała. Temat ten podjął Peter F. Ham-
ilton, w jednym z wątków serii „Pustka”2, gdzie bohaterka spotyka mężczyznę 
przebywającego na raz w swych kilku ciałach, choć te akurat róznią się między 
sobą wiekiem i wyglądem zewnętrznym.

Nieco podobnie, multiczłowiekiem możemy zostać w świecie „Modyfikow-
anego węgla”3, Richarda K. Morgana, choć tu mowa znów o wielu odrębnych 
umysłach. Możliwość zapisania swej osobowości w stosie korowym, pozwala nie 
tylko na przywrócenie nas po śmierci, ale też na „upowłokowienie” się w czyimś 
ciele, a w końcu na nielegalne, wielokrotne upowłokowienie na raz, z czego 
korzystają superbogaci Matowie. Co z tym robią, warto sprawdzić czytając 
trylogię, bądź oglądając serial wyprodukowany przez telewizję Netflix.

Kolejną możliwością powielenia się jest pełna digitalizacja i wymieniona 
wcześniej operacja kopiuj-wklej. Tym pomysłem zajął się Marcin Przybyłek 
w „Czasie silnych istot”4, 4 tomie swej sagi „Gamedec”, gdzie właśnie z braku 
czasu na rodzinne obowiązki, każdy obywatel imperium może przebywać 
w trzech równouprawnionych kopiach siebie naraz. Z tej opcji skorzystał także 
Dennis E. Taylor w swej świetnie przyjętej serii Bobiverse5, gdzie kopie bohatera 
powieści przemierzają kosmos. Z kolei podobnym tropem, aczkolwiek w innym, 
nieco bardziej kameralnym wykonaniu poszedł Alastair Reynolds w „Przestrzeni 

„Zabójcza sprawiedliwość” – debiutancka powieść fantastycznonaukowa amerykańskiej pisarki 
Ann Leckie. Wydana w 2013 r. przez wydawnictwo Orbit Books.

1

„Pustka” – Seria powieści fantastycznonaukowych brytyjskiego pisarza Petera F. Hamiltona.
Tom 1 wydany w 2018 r. przez wydawnictwo MAG.

2

 „Modyfikowany węgiel” – Cyberpunkowa trylogia brytyjskiego pisarza Richarda Morgana.
Tom 1 wydany w 2003 r. przez wydawnictwo ISA.

3

 „Czas silnych istot” – Tom 4 cyberpunkowej sagi “Gamedec” Marcina Przybyłka. Wydany 
w 2015 r. przez wydawnictwo REBIS.

4

 „Nasze imię Legion. Nasze imię Bob” – Tom 1 cyklu „Bobiverse”, space opery Dennisa E. Tay-
lora. Wydany w 2020 r. przez wydawnictwo MAG.

5
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Objawienia”6, gdzie mamy do czynienia z cyfrowymi symulacjami człowieka, 
z którymi można prowadzić dysputy, jak z „pełnokrwistą”, materialną osobą.

Jak widać opcji mamy do wyboru kilka, a każda z nich niesie ze sobą 
korzyści jak i zagrożenia. I tu należy zgłębić ważny aspekt bycia pojedynczym 
człowiekiem, zanim w przyszłości zechcemy się powielać i zlecać wykonanie 
zaległych prac. Otóż to kim jesteśmy, w dużej mierze zależy od naszych przeżyć 
i wspomnień. Nabywając je, poszerzamy swój światopogląd, rozważamy punkt 
widzenia w świetle nowych informacji i często zmieniamy go, czasem dość dia-
metralnie. Innymi słowy nasza kopia wracająca z pracy staje się powoli, przeżycie 
po przeżyciu, kimś innym. Nieuchronnie musi to doprowadzić do sytuacji, 
w której nie zgadzamy się sami ze sobą. Wyobrażacie sobie taką kłótnię? Zmi-
ana tematu, jak w przypadku dialogu wewnętrznego, tu nie pomoże. Pół biedy, 
jeśli tematem sporu jest obiad. Gorzej, jeśli zasiadamy w ławie przysięgłych. Ale 
zaraz, chwileczkę. Mamy odległą przyszłość, robimy sobie kopię, więc dlaczego 
nie dokonywać regularnej aktualizacji? W przypadku cyfrowego odpowiednika 
raczej nie będzie problemu. Ba, w zależności od statusu prawnego naszej kopii, 
możemy się nawet złośliwie wykasować, choć należy się tu zastanowić, czy teo-
retycznie nie popełniamy samobójstwa. 

A co z naszą fizyczną kopią? Czy do aktualizacji wystarczy rozmowa? A co jeśli 
jeden z nas przytakuje, ale w głębi duszy się z nami nie zgadza i nie chce się 
zaktualizować, bo właśnie po wyjątkowo emocjonalnym przeżyciu, postanowił 
rzucić pracę i zostać alpinistą? Czy mamy prawo mu odmówić? Z drugiej strony, 
który z nas ma teraz rację? Czy powinien istnieć jeden główny JA, decydujący 
w spornych kwestiach za swoje kopie?

Jak tak dobrze się zastanowić, to istnienie w wielu osobach niesie ze sobą 
sporo nowych problemów. Takich, na których rozwiązanie może zabraknąć 
nam czasu, więc będziemy potrzebować dodatkowej pary rąk, ale może należy 
się dobrze zastanowić, czy nie lepiej trochę w życiu zwolnić, albo chwilowo 
trochę przyspieszyć, zanim się rozdwoimy?

Karol Ligecki

ur. w 1977 w Olsztynie dzieciak lat 90tych. Stary amigowiec, wielbiciel kosmosu, nauki 
i fantastyki naukowej. Niepoprawny optymista zafascynowany teorią o starożytnych as-
tronautach - ja nie chcę wierzyć, ja chcę wiedzieć!

Przestrzeń Objawienia” – Fantastycznonaukowa powieść z cyklu pod tym samym tytułem,
brytyjskiego pisarza Alastaira Reynoldsa. Wydana w 2002 r. przez wydawnictwo MAG

6
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Lisioł ostatnimi czasy rozsmakował się w sci-fi. Połączenie nauki i przygody 
w jednym pakiecie – na to właśnie futrzak liczył, wyciągając łapki w kierunku 
książki Jacka Campbella „Narodziny floty. Tom 1: Awangarda”. Czy lisie marze-
nia się ziściły? Zobaczcie sami!

Lisioł zmaterializował się dosłownie na końcu wszechświata, tam, gdzie 
 koguty pieją… no cóż, na pewno nie dziobem, a angielskie kuzyny Lisioła nawet 
nie próbują wściubić swojego nosa. Ów koniec nosi nawet nazwę: Glenlyon. 
Ta świeżo założona kolonia to ziszczenie marzeń osadników o niezależności, 
wolności, bla bla bla… Jak wiadomo, takie pragnienia można włożyć między 
bajki, gdyż za ludźmi jak cień podąża chęć władzy oraz chciwość, na szczęście 
tupta też nadzieja, ale o tym będzie za chwilę.

Główna fabuła opiera się na założeniu, że Stara Ziemia oraz Stare Kolo-
nie znajdują się daleko od nowo kolonizowanych planet. Na tyle daleko, 
że nie interesuje ich, czy prawo jest egzekwowane i co w ogóle tam się dzieje. 
W efekcie koloniści są zdani na siebie, a ich marzenia zaliczają mocne zderze-
nie z rzeczywistością, gdyż w tym regionie ktoś inny również ma swój własny 
plan na zagospodarowanie terenu. Ci ktosie to mieszkańcy układu planetarnego 
Schatha, którzy gotowi są poprzeć swoje roszczenia najlepszym i najbardziej 
uniwersalnym argumentem: brutalną siłą oraz całkiem zaawansowaną taktyką 
gryzienia przeciwnika w cztery litery.

Mając już ogólne pojęcie o najważniejszych wydarzeniach, Lisioł dotarł 
na Glenlyon w najgorszym – albo najlepszym – momencie. Otóż na horyzon-
cie pojawili się bardzo mili ludzie ze Scathy, którzy zażądali okupu za ochronę, 
a na poparcie swojej uprzejmej prośby przyprowadzili okręt wojen ny. 
W  odpowie dzi na zagrożenie glenlyońska rada zaczęła radzić za pomocą 
 wyzwisk i szurania krzesłami *lisie ziewanie*. W końcu zacni obywatele 
postanowili, że zrzucą ten problem na kogoś innego. Tą osobą okazał się Rob 
Geary, człowiek, który  absolutnie nie chce być bohaterem, ale okoliczności nie 

Narodziny Lisioła: Awangarda

ARTYKUŁ



27

Narodziny Lisioła: Awangarda

pytają nikogo o zdanie. Rob otrzymał na zachętę tymczasową rangę porucznika, 
bandę niedoświadczonych ochotników oraz Lisioła oczywiście! W ten oto sposób 
futrzak musiał nauczyć się skakać w kosmosie, a nawet dokonywać abordażu 
na tajemnicze kosmiczne truskawki.

Przygody sprawiły, że Lisioł się spocił, i w momencie, kiedy wszyscy mogli 
wreszcie złapać oddech, a pan porucznik wrócił myślami do pięknej hakerki 
o pseudonimie Ninja, kosmos znowu postanowił przypomnieć o tym, jak 
pięknym jest miejscem. To znaczy, pojawiło się więcej ciężko uzbrojonych pro-
blemów ze Scathy, natomiast jakże zdecydowana rada na Glenlyonie ponow-
nie zaczęła panikować – zaskoczenia brak. Gdy tak Lisioł wyglądał przez okno 
połatanego kutra bojowego, na myśl przyszła mu gra „Mass Effect: Andromeda”. 
Tam również mogliśmy doświadczyć nieustannego zrzędzenia rady i mnożących 
się problemów z cyklu „załatw to sam i nie zawracaj nam głowy”. Na szczęście 
porucznik Geary szybciej robi, niż myśli. Dzięki czemu Lisioł złapał się mocniej 
krzesła na kutrze bojowym „Szkwał”, modląc się do wszystkich znanych sobie 
bogów truskawek.

Całe szczęście Rob może liczyć nie tylko na zrzędzenie rady, lecz także 
na  wsparcie naziemne pod postacią Mele Darcy. Ta zwariowana kobie-
ta nie zna słowa niemożliwe! Dlatego tuptanie za nią to prawdziwa przy-
jemność – nie można tego samego powiedzieć o samym szkoleniu, ale to tylko 
szczegóły! *Lisioł wyciągnął kilka małych kolców z futra*. Ciekawe mają tutaj 
rośliny, nie ma co. Wracając jednak do Mele, nie liczcie na to, że przy niej za-
chowacie swój naturalny kolor futra. Co to, to nie. Dziewczyna ewidentnie ma 
ciągotki do misji samobójczych przy mentalnym wsparciu Sun Tzu i  Clausewitza. 
Ci dwaj jednak nie przewidywali spacerów w świetle eksplozji, a szkoda… 
 wielka szkoda.

U Lochana nie jest lepiej. Byłego polityka, ze skłonnością do partaczenia 
wszystkiego, poznajemy podczas skoordynowanego rabunku w biały dzień, 
albo raczej w otwartym kosmosie. Lisioła aż zatrzęsło, gdy zobaczył, jak z jego 
lisiego portfela uciekają monety. Na szczęście pojawiła się Carmen. Ta dziew-
czyna zna się jednak na rzeczy! W dodatku oboje dość szybko łapią wspólny 
język, zmierzając do kolonii Kosatka. Co gorsze, mają też silne postanowienie 
zmieniania rzeczywistości na lepszą. To się nie może skończyć dobrze.

Pierwsze spotkanie z rzeczoną kolonią Lisioł uznał za mało komfortowe. 
Zapewne byłoby lepsze, gdyby nie wisiał do góry nogami, przypięty pasami do 
fotela. Nie podali nawet kawy powitalnej, łachudry jedne *zamruczał futrzak, 
spływając ze swojego siedziska na zewnątrz tropem głównych  bohaterów*. 
 Trzeba przyznać, że Lisioł szybko tej decyzji pożałował, bo nim się obejrzał, został 
wplątany w problemy społeczno-polityczne kolonii, których nie rozwiązało 
użycie broni palnej.
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Chociaż kosmos jest ogromny, drogi wszystkich postaci łączą się i przeplatają. 
Jednak ewidentnie głównymi bohaterami tego tomu są Rob Geary oraz Mele 
Darcy, którzy grają pierwsze skrzypce. Połączenie tych dwóch militarnych 
żywiołów sprawi, że gwiazdy zadrżą w posadach. Nie oznacza to, że rola  Carmen 
czy Lochana jest zbędna, wręcz przeciwnie, ale w tej historii to nie oni cieszą się 
względami jupiterów.

Podsumowując, książkę czyta się bardzo lekko, aczkolwiek więcej tutaj fi niż 
sci. Co to oznacza? Otóż książka jest nastawiona przede wszystkim na relacje 
między bohaterami niż wyjaśnianie funkcjonowania samej technologii. W do-
datku mamy typowy schemat, czyli rozsiane po kosmosie kolonie, Starą Ziemię, 
która nie udzieli wsparcia, i ludzi skazanych na samych siebie w walce ze 
zorga nizowanym przeciwnikiem. Klasyka militarnego sci-fi. Brzmi nieszc-
zególnie interesująco, jednak Jackowi Campbellowi udało się odmalować tę 
rzeczywistość w ciekawym świetle. Opisy starć naziemnych oraz tych kosmic-
znych zostały napisane niezwykle barwnie, bez pominięcia warstwy emocjon-
alnej związanej z zabijaniem – co się bardzo chwali. Do tego całkiem przyjemny 
i „zmilitaryzowa ny” wątek romantyczny w tle. 

Lisiołowi jedynie przeszkadzała rada/premier/itp., czyli polityczne 
 akcenty – aż chciało się zacytować klasyk serii „Mass Effect”: „Rada może 
pocałować mnie w dupę!”. I to jest najlepsza rada, jakiej może udzielić Lisioł 
Porucznikowi Robowi i jego ekipie.
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Jak mógłby wyglądać współczesny mit? Czy na przeciętnym osiedlu może 
wydarzyć się iście profetyczne kuriozum? Czy Święty Wrocław uratuje ludzi 
przed apokalipsą? 

Miłość w czasach zarazy
Tkankę osiedlowej społeczności narusza niewyjaśnione zjawisko, wyrosłe 
znikąd i pochłaniające ludzkie istnienia w czeluściach nieznanego. Nie jest 
to nicość, chociaż jedynym śladem wystąpienia czegoś nowego w strukturze 
rzeczywistości są czarne ściany. Czerń odkryta pod wierzchnią warstwą tynków 
socrealistycznego bloku przyciąga niezgłębionym magnetyzmem, obezwładnia 
urokiem niczym syreni śpiew. Pomimo że ten wstęp brzmi niezwykle, bieg 
wydarzeń w powieści płynie wolno, monotonnie. Anomalia przybiera formę 
jakiegoś wyprysku rzeczywistości, który staje się elementem krajobrazu 
 miasta. Na tym tle wykwita romans Małgosi i Michała, licealistki oraz studenta 
 historii. Dziewczyna nie otacza się żadnym kręgiem rówieśników, funkcjonuje 
w wyklucze niu. Chłopak, wychowanek bidula, znalazł opiekę pod kuratelą nie-
mieckiej rodziny, która łoży na utrzymanie we Wrocławiu. Michał podobnie 
do Małgosi jest samotnikiem, być może dlatego nie odtrącił nastolatki, gdy ta 
wkroczyła bez pardonu do jego życia. Romans tych dwojga zapłonął podczas 
inwazji koszmaru na rzeczywistość ludzi. Niezrozumiałe zjawisko w jednym 
z bloków przeobraziło osiedle w miejsce nazywane Świętym Wrocławiem, 
do którego zdążają pielgrzymi z całego kraju, aby znaleźć schronienie przed 
nadciągającą apokalipsą. Wraz z uformowaniem się miejsca sacrum powstał 
w nim prorok. Gdy anomalia pochłania wolną przestrzeń, coraz więcej niewin-
nych osób przepada bez śladu. W końcu ginie jedno z bohaterów.

Wrocław dwóch prędkości
Powieść Orbitowskiego to mieszanina prozy obyczajowej, surrealistycznej 
makabry oraz subtelnej widokówki z przeszłości. Tło historyczne przedstawia 
obraz miejskich perypetii z okresu postkomunizmu. Narrator przywołuje 

Święty Wrocław – początek i koniec

Jakub Węgrzynowski

RECENZJA
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Święty Wrocław – początek i koniec

tytuły filmów lub na przykład wspomina, że Małgosia namiętnie słucha muzyki 
 Marilyna Mansona. Fantastom mogą nie przypaść do gustu początkowe par-
tie książki ze względu na wolno płynący bieg wydarzeń, pozbawiony wart-
kiej akcji. Narrator snuje opis ludzi oraz miasta, rekonstruuje społeczeństwo 
sprzed lat, próbuje odtworzyć rzeczywistość wykluczonych młodych dorosłych. 
W tej części na pierwszym planie widać realizm, z którego powidoków jawią się 
ciemne plamy Świętego Wrocławia, miejsca zarazem sakralnego i przeklętego. 
Gdy napięcie społeczne wzrasta proporcjonalnie do zaginięć, atmosfera powieści 
gęstnieje i odmienia obraz fabuły. Jedno z bohaterów przepada bez śladu, 
a bliscy ofiary błyskawicznie rozpoczynają poszukiwania, chociaż intuicja pod-
skórnie podpowiada jedno rozwiązanie zaginięcia. Druga połowa powieści za-
tem powinna bardziej przypaść do gustu bardziej fantastom lubiącym działanie, 
szybko następujące po sobie zdarzenia, pogoń za rozwikłaniem tajemnicy. Wraz 
z fabułą zmienia się także opowieść narratora, obraz społeczeństwa ustępuje 
miejsca opisom psychozy oraz nowo powstałego kultu. Widać jak profanum 
ustępuje sacrum – Święty Wrocław wypiera dawną rzeczywistość. Jednak to nie 
koniec, w zakończeniu dreszczowiec przeobraża się w makabrę, a cała opowieść 
znajduje wyjaśnienie w surrealizmie i poczuciu niebezpieczeństwa.

Konwencja i styl
Zaznaczę w tym miejscu, że zakończenie powieści nie koresponduje z resztą 
 utworu, ponieważ jest napisane w innym stylu, bardziej rozmytym i alegorycz-
nym. Realizm więc zostaje porzucony na rzecz idealistycznego ujęcia, co samo 
w sobie jest bardzo ciekawe, lecz pozostawia czytelnika z większą liczbą pytań 
niż odpowiedzi. Nie zauważyłem żadnych aluzji lub odwołań, żadnego motta 
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przewodniego, które doprowadziłyby do sposobu odczytania treści. Oczywiście 
można to rozpatrywać na niekorzyść autora, ponieważ zasłania sens utworu 
niedopowiedzeniami. Z jednej strony książka daje możliwość wielorakiego rozu-
mienia dzieła, a z drugiej strony pozbawia choćby jednej, konkretnej koncepcji.

Alegoria podróży w czasie
Zakończenie zawiera jedną zasadniczą alegorię. Z braku jasnego tropu do 
 interpretacji odczytuję finał w świetle własnej intuicji. Biorę na tapet ten wątek, 
ponieważ finał może wydać się bardzo niezrozumiały. Otóż jeden z bohater-
ów schodzi do piwnicy, dostając się do bliżej nieokreślonego korytarza. Rusza 
w głąb pomieszczenia i z wolna marsz przemienia się w oniryczną podróż, jakby 
bohater opuszczał jawę i wkraczał w śnienie. W trakcie wędrówki odwiedza 
pewne sceny, na przykład przenoszące do ubeckiej sali tortur, do miejsca, 
gdzie stoi opuszczony czołg, pamiątka drugiej wojny światowej, do komnaty 
tronowej, gdzie przebywają rycerze, dworskie damy… Dalej bohater natrafia 
na smoka i nekropolię olbrzymów, a z każdym kolejnym krokiem podróż rozmy-
wa się bardziej. Droga kończy się przy źródełku, do którego wejdzie bohater, 
i w którym się rozpuści. 

Stosunkowo krótki fragment powieści może przytłoczyć, zwłaszcza że jest 
pisany w zupełnie odmiennym stylu od reszty stylu. Oto więc propozycja od-
czytania. Zejście do podziemi oraz pierwsze migawki śnienia sugerują proces 
cofania się, a dalsze sceny z rycerzami, smokiem i gigantami dopełniają obraz 
podróży w głąb dziejów, aż do biblijnych olbrzymów. Powiedzielibyśmy więc, 
że postać dostaje się do prawieku, aby zanurzyć się w jakimś źródełku…  czyli 
tam, gdzie potencjalnie zaczęło się życie, mając na uwadze teorię ewolucji. 
To  tylko możliwe ujęcie, w którym upatruję Święty Wrocław jako miejsce 
początku i końca.

Osiedlowy mit
Zakończenie przypomina mi modernistyczną stylizację, może w duchu Sklepów 
cynamonowych Bruno Schulza. Narrator wysnuł opowieść, która urasta do ran-
gi mitu. Jednakże chciałbym zwrócić uwagę na wspomnianą dwubiegunowość 
w stylizacji. Mnie zabrakło płynnego przejścia między tymi odmiennościami. 
Niedopowiedzenia nie stanowią problemu w moim odbiorze, lecz trzeba 
powiedzieć, że innym mogą popsuć przyjemność z lektury.

Wprawdzie powieść wymagała ode mnie umysłowej gimnastyki, ale nie 
była nad miernie wykoncypowana. Nie lekceważyłbym walorów takich jak 
odmalowa ny obraz społeczny i nastrój grozy. Święty Wrocław to historia, którą 
będę dobrze wspominał.
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1.

Intel 24 puchł i falował, nabierał kolorów i zaraz je tracił. Dynamika groziła 
destabilizacją, ale Ankela się tym nie przejmowała. Traktowała  sztuczne 
 inteligencje przedmiotowo, co ściągało na nią falę krytyki ze strony innych 
ludzi. Tym nie przejmowała się również, a wręcz chłonęła piętrzące się wokół 
niej  kontrowersje.

– Dodaj pięć punktów masy mięśniowej w łuku barkowym – poleciła  Ankela 
Chi. Reżyserka, scenarzystka i mistrzyni fantomatyki wodziła krytycznym 
 spojrzeniem po rodzącym się przed nią ciele.

– Prowadzisz do nierealistycznego nadmiaru – sprzeciwił się Intel 24. – 
 Ludzkie ciało zachowuje inne proporcje.

– Nie masz pola dla dyskusji – skarciła kobieta. – Wykonaj.
Po kolejnej chwili pulsowania hologramu, Intel 24 nabrał kształtów, 

które Ankela uznała za satysfakcjonujące. Ostatecznie na płycie projektora 
pojawił się rosły mężczyzna, o potężnej masie mięśniowej, siwym zaroście 
i  przenikliwych oczach.

– W ludziach nie ma prawdy – pouczyła Ankela. – Są wrażenia.  Dlatego 
 budujemy sugestywne formy, aby prowokować reakcje ponad czasem 
i przestrzenią.

– Ale nie ponad realizm.
Kobieta zlekceważyła odpowiedź intela.
– Tak, oto mój nowy bohater. Silny, jak goryl, przenikliwy, jak najwyższe 

inteligencje i czuły, jak wilczyca dla szczeniąt. Zagubiony ideał mężczyzny 
i stróża prawa.

– Ta wizja nie ma oparcia w źródłach. Realia historyczne były zgoła inne.
– Realia historyczne dotkniemy za miesiąc na zgromadzeniu. Wtedy 

zdobędziemy przekonanie.
Telekom zaświecił promieniami lasera i w salonie pojawiła się kolorowa 

postać. Ankela powitała wirtualnego gościa z radością.

Przywitajmy gwiazdę
Szymon Szymański

OPOWIADANIE
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– Kochane Villuelo. Co masz dla mnie?
Villuelo rozłożyło ręce.
– Oczekujesz rzeczy nierealnej. Od stu lat na świecie nie ma takich maszyn, 

ani materiałów.
Kobieta westchnęła, bo nie tego się spodziewała po genialnym 

 projektancie mody.
– Przecież są muzea, laboratoria archeologiczne. Odpowiednie materiały 

można wygenerować z kompozytów. W czym problem?
– Problem w konstrukcji. Ówczesne okrycia budowano z oddzielnych 

 segmentów tkanin, które łączono cienkim przewodem. Taka operacja wymaga 
odpowiednich urządzeń.

– Nie tłumacz mi tego, co znam. Co jest w mocy, żeby pokonać trudności?
– Czas mi na to nie pozwala. To zbyt wymagające.
Ankela miała na to idealną odpowiedź.
– Szykujesz nową kolekcję. Tworzysz nowe funkcje?
– Prawda. Nowe okrycie gromadzi zużytą biomasę ze skóry. – Villuelo chciało 

opowiedzieć o swoich pomysłach, lecz Ankela przerwała słowotok obojnaka.
– Wiesz, ile waży moja opinia na zgromadzeniu? Wiesz, co będzie, gdy 

potępię twoje pomysły?
Ankela groziła, zachowując nieskazitelny uśmiech i przymilne spojrzenie.
– Ośmielisz się? Twoja premiera jest ważniejsza od mojego czasu?
– Tak, mój genetyczny ideale. Bo sztuka to pomost między światami.

2.

Ludzie, którzy przybyli na zgromadzenie osobiście, czuli się dziwnie. 
 Niektórzy z nich nie przebywali w jednym pomieszczeniu z drugim człowiekiem 
od kilku lat. Byli też tacy, którzy nie zdecydowali się na kontakt osobisty, więc 
pojawili się tylko fantomatycznie.

Ankela lawirowała między gośćmi, inicjując rozmowy i chwaląc się 
 ekstrawaganckim strojem. A był niezwykły. Villuelo Aikante stworzyło go według 
wzorów z XXI wieku. Skąd wytrzasnęło oryginalne tkaniny, tego nie wiedział 
nikt, ale dla towarzystwa, szczególnie dla Ankele, nie miało to znaczenia. Suknia 
falowała i szumiała, połyskując poliestrowym szalem i aluminiowymi cekinami.

– To niesamowite zgromadzenie – zachwalali goście. – Te dźwięki 
są niezwykłe.

– Tamci ludzie potrafili własnymi rękami generować harmonię. I robili to na 
potrzeby premier w dwóch wymiarach.

Tak, to zgromadzenie było idealne. Miejskie intele przygotowały najbardziej 
pożywne, a jednocześnie wykwintne w formie dania. Muzyka sączyła się ze 
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ścian w rytmie miękkiego, pulsującego światła. Roboty polewały gęste sumi, 
a projektory transmitowały fantomowych gości w pełnym zakresie, aby mogli 
zajrzeć w każdy kąt wielkiego atrium. Wszystko przygotowano na przybycie 
wyjątkowej osoby.

– Czy będzie w nim podobieństwo do postaci z twoich premier? – Villuelo 
zagadnęło Ankelę.

– Będzie duże.
Jeszcze przez godzinę Ankela zabawiała gości niezobowiązującą rozmową, 

aż wreszcie do hali wmaszerowały intele z portu kosmicznego. Jeden z nich 
poinformował organizatorkę przyjęcia, że jej najważniejszy gość czeka 
przed  drzwiami.

– Kochani – zawołała podniecona Ankela. – Czekanie się skończyło. Oto 
 kapitan John Washington, dowódca misji badawczej Trappist Venture.

W atrium rozległ się podniecony szmer i wszyscy skupili się na jednej 
 postaci. John Washington pojawił się w przedsionku. Wyglądał na  zagubionego. 
Najwyraźniej nie czuł się komfortowo, lecz nikt nie wiedział, czy to przez 
 badawcze spojrzenia obserwatorów, czy przylegający do ciała skafander 
z  inteligentnego trifolenu. Napiętą atmosferę rozładowała Ankela.

– John, wspaniale, że jesteś.
Kosmonauta nie miał aż tak potężnej sylwetki, jak sobie wyobrażała. 

Był raczej szczupły, poruszał się nienaturalnie i sztywno. Podobno to wynik 
długotrwałego przebywania kriostazie. Niemniej jednak było w jego ruchach 
coś  zdecydowanego, jakby każdy krok był zwycięską bitwą w wojnie z własną 
słabością. Ankela pomyślała, że w spojrzeniu mężczyzny kryła się nie tyle 
niepewność, co raczej ostrożność i nieufność. Był jak wpuszczone między  ludzi 
dzikie zwierzę, które w każdej chwili mogło wysunąć pazury i rozszarpać 
wszystkich na strzępy. Niezwykle się to reżyserce podobało.

Przez następną godzinę Ankela nie odstępowała kosmonauty na krok. 
Oprowadziła go po atrium, przedstawiając kolejnym gościom, a wszyscy byli 
nim zafascynowani. Oczy zgromadzonych świeciły na widok zagadkowego 
mężczyzny i każdy chciał mu zadać milion pytań. Jednak reżyserka nikomu 
nie pozwoliła na dłuższą rozmowę. Zagarnęła Johna dla siebie i dowolnie 
rozporządzała jego czasem.

– Villuelo Aikante, geniusz mody – Ankela przedstawiła  przyjaciela. 
–  Twoje okrycie powstało w pracowni Villuelo, a ono tworzy tylko dla 
 najwspanialszych ludzi.

Washington odruchowo wyciągnął na powitanie dłoń, lecz zaraz ją cofnął. 
Villuelo Aikante wyglądało na wstrząśnięte i patrzyło w oblicze mężczyzny 
z przerażeniem.
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– Porozmawiacie w innym czasie. A teraz, John, chodź ze mną. Pokażę ci twój 
nowy świat.

Ankela wyprowadziła kosmonautę na balkon, z którego rozciągał się 
widok na miasto. Według standardów urodzonego w XXI wieku człowieka, 
przypominało ono dzieło postmodernistycznego rzeźbiarza. Mleczne, srebrzyste 
powierzchnie przenikały się, jakby zbudowano je z czegoś półmaterialnego. 
Swobodnie unoszące się ażurowe sfery, abstrakcyjne formy, niby bez  logicznego 
 przeznaczenia, uzupełniały ciszę tego miejsca jednostajnym ruchem. Wokół tych 
domów? Wieżowców? John nie był pewien, jak je określić, ale wokół tych brył 
unosiły się czarne, białe i szare kształty, zupełnie jak niesione wiatrem  nasiona 
mniszka lekarskiego. Niektóre łączyły się cienkimi jak pajęczyna nićmi, które 
zdawały się opierać grawitacji.

– Proszę, mów ze mną – zachęciła gospodyni.
– Proszę, mów ze mną – powtórzył John, kręcąc głową. – Wy nawet 

 mówicie  inaczej.
– Co to znaczy?
– Nic. Po prostu nie wszystko tu jeszcze rozumiem.
– Tak jak ja nie wszystko rozumiem o tobie. Dlatego chciałam ci zaproponować 

wspólny projekt.
Washington patrzył na kobietę z niedowierzaniem.
– Zostaniesz moim konsultantem premierowym. Jak wiesz, specjalizuję się 

w premierach historycznych, a moją ulubioną epoką jest XXI wiek. A kto ma 
więcej wiedzy o takim czasie, niż ty?

– Niewiele zrozumiałem z tego, co powiedziałaś. Co to są premiery?
– Możesz pomyśleć, że są podobne filmów, jednak poziom ich odbioru jest dla 

ciebie obcy. I myślę nie tylko o działaniu na zmysły. Moich premier się nie ogląda, 
je się przeżywa. Jakbyś odtwarzał wspomnienie. Musisz kiedyś spróbować.

– Nie mam zielonego pojęcia o filmach. Tym bardziej o premierach.
– Każdy naukowiec jest w części artystą. Mam o tym wiedzę.
– Masz wiedzę?
– Dawno temu byłam w programie astronautów. To silne doświadczenie, 

które wykorzystuję w twórczości.
Mówiąc o swojej pracy, Ankela zbliżyła się do Johna i pogłaskała go po głowie. 

Dotyk tego człowieka wydał się kobiecie elektryzujący i na swój sposób dziki. Było 
to uczucie, które wywołało w Ankeli falę zwierzęcego podniecenia. Jej  prywatny 
intel zareagował natychmiast i zaproponował sesję seksualną.  Niestety nie było 
możliwości komunikacji z drugą osobą, ponieważ mózg  Washingtona nie miał 
personalnej sieci.

– W takich momentach nasze intele umawiają ludzi na kontakt.
John spojrzał podejrzliwie, lecz nie podjął tematu.
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– Czy macie tu chociaż normalne toalety? – zapytał i odszedł speszony, 
nie czekając na odpowiedź. Kiedy Ankela została sama, na balkonie pojawiło 
się  Villuelo.

– Widzę, że jeszcze się nie połączyliście w kontakcie.
– On ma opory. W jego czasie robiło się to w sposób całkowicie cielesny.
– Chyba nie masz zamiaru spróbować?
Brak jednoznacznej odpowiedzi wystraszył obojnaka.
– Bądź ostrożna – ostrzegło. – Wiesz, jacy oni są.
– Zależy kogo masz na myśli.

3.

Washington zastał Ankelę w bezruchu. Stała z dłonią przytkniętą do czoła, 
a intele czekały na ponowne uruchomienie programu.

– Jestem – oznajmił John, lecz to nie wybiło reżyserki ze skupienia.
– Coś tu się nie składa – powiedziała do siebie i trwała zamyślona. Dało to 

kosmonaucie chwilę, by się jej przyjrzeć.
John zdążył się już przekonać, że w tych czasach większość ludzi mogło 

pochwalić się zdrową sylwetką. Zachowanie formy fizycznej wymagało o wiele 
mniej wysiłku niż dawniej, dzięki skomplikowanym operacjom, modyfikującym 
ludzki genom. Nie były to jednorazowe zabiegi, a raczej rozłożony na 
dziesięciolecia proces reorganizacji całego gatunku.

Ankela nie wyróżniała się ani figurą, ani urodą, lecz jej głos był  niepowtarzalny. 
Była w nim szorstka nuta, jakby ktoś deptał żwirową drogę. Już podczas 
zgromadzenia John pomyślał, że jakiś bioinżynier popisał się przebłyskiem 
 artystycznego geniuszu. Zostawił Ankeli tę jedną, niepowtarzalną skazę na 
poza tym idealnym obrazie, dzięki czemu całość nabrała jeszcze większej głębi 
i charakteru.

– Mogę ci jakoś pomóc? – zagadnął, czym wreszcie zwrócił na siebie uwagę. 
Ankela uśmiechnęła się na widok gościa i od razu przeszła do rzeczy.

– Czy Edgar ma powinność, by ratować Erikę?
John zastanowił się chwilę i wszedł między nieruchome intele. Każdego 

dotknął, nie mogąc uwierzyć, że nie były prawdziwymi istotami, a jedynie 
konurbacją odpowiednio nakierowanych, zupełnie nieorganicznych cząstek.

– Erika zdaje sobie sprawę, że go skrzywdziła?
Ankela nie odpowiedziała, tylko słuchała dalej.
– Edgar wygląda mi na takiego, który bardzo głęboko chowa urazę 

i pielęgnuje ją w sobie. Jest mściwy, a ona tego nie bierze pod uwagę. Rozumiem, 
że złamała prawo i liczyła na specjalne względy policjanta, który przecież był jej 
kochankiem, prawda?



37

Szymon Szymański

– Skąd ty wiesz?
– Widać to po nich.
– Masz taką wiedzę bez personalnej sieci?
– To się nazywa empatia, pani Chi.
Ankela, w jej własnym mniemaniu, również dysponowała wglądem w  ludzkie 

emocje i nie potrzebowała do tego ani inteli, ani mózgowych  interfejsów. 
A  jednak natury kosmonauty nie potrafiła rozgryźć.

– Siadajmy i mówmy o tym więcej – zaproponowała.
Analiza motywacji i pragnień głównych bohaterów dramatu wciągnęła 

kosmonautę bez reszty, dlatego rozmowa zajęła wiele godzin. Okazało się, że 
Washington, gdy już się rozluźnił, był doskonałym rozmówcą. Umysł  naukowca 
idealnie szedł w parze z artystyczną wrażliwością. Tak skomponowany 
 fundament wzmocniły dziesięciolecia trudnych doświadczeń misji  kosmicznych.

– Admini kosmodromu nie mówią o tym, ale siedzi we mnie wielka ciekawość 
– zwierzyła się Ankela.

– Pytaj.
– Ile minęło lat?
– Od startu prawie trzysta. Od lądowania na Trappist-e dwieście pięćdziesiąt.
John łyknął zimnego sumi i się skrzywił. Nadal nie mógł się przyzwyczaić do 

smaku współczesnego pożywienia. Oddałby wszystko za frytki z piwem.
– Musisz mieć głębokie emocje.
– Najczęściej czuję się po prostu zagubiony. Czasem jest mi żal. A czasem 

jestem wściekły.
– Wściekły? W rozumieniu agresji?
– W rozumieniu chęci rozwalenia sobie łba.
Ankela wyglądała na zaniepokojoną. Jej codziennością były interfejsy 

mózgowe, które tego typu emocje potrafiły szybko rozładować, albo stworzyć 
hostowi warunki, by dał upust swoim popędom.

– Nie chcę, żebyś się ranił.
– Postaram się – odparł John bez przekonania.
– A czego ci żal?
– Właściwie, to chciałem o tym z tobą porozmawiać. Potrzebuję spotkać się 

z przyjaciółmi. Wiem, że część już wróciła, ale nie wiem jak nawiązać z nimi 
kontakt. Zobacz, to oni. Byliśmy razem na misji.

Washington wyjął z torebki fotografię. Uśmiechało się na niej osiem osób. 
Jedną z nich był on sam.

– Dwie osoby ze zdjęcia już dawno nie żyją. Luis miał wypadek po lądowaniu. 
Skafander się rozszczelnił i koniec. A Marina zmarła na raka, jeszcze zanim 
ruszyliśmy w drogę powrotną. Nadmiar promieniowania… No, po prostu było 
ciężko. W każdym razie została nas szóstka i reszta powinna już być na Ziemi.
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– John, to nie będzie możliwe. Admini kosmodromu mają reguły. Chodzi 
o dopasowanie profilu osobowości. W kontakcie ze starym wzorcem to będzie 
 trudniejsze. Dlatego admini nie dają zgody na kontakt. Żebyś mógł skupić 
wysiłek na współczesnym modelu.

– Wiem o tym, ale sądziłem, że masz znajomości. Jesteś uwielbiana 
i poważana, wszyscy liczą się z twoim słowem. Może mogłabyś coś załatwić?

Ankela Chi chciała zaprzeczyć, lecz zorientowała się, że z Johnem było źle. 
Zgrzytał zębami, pociągał nosem i mrużył oczy, a w dłoni zaciskał fotografię, 
jakby jego życie od niej zależało. Ten świstek antycznej folii był jedyną pamiątką 
kosmonauty po utraconym świecie. Ankeli zrobiło się żal mężczyzny, na co 
prywatna sieć zareagowała propozycją relaksującej drzemki w ramionach 
opiekuńczego intela. Zamiast tego, Chi postanowiła przytulić Johna. Zabrała się 
do tego niezgrabnie, lecz instynkt podpowiedział jej, co zrobić. Było to dokładnie 
to, czego kosmonauta potrzebował. Skulił się w ramionach reżyserki, przytknął 
głowę do jej piersi i spokojnie oddychał. Tak bezpośredni kontakt fizyczny 
z drugim człowiekiem spowodował, że Ankela zadrżała

– Postaram się. – Złożyła obietnicę wbrew sobie i wbrew realiom, w których 
nie było miejsca na żadne ustępstwa.

4.

Villuelo obserwowało przyjaciółkę, która dreptała w poprzek salonu, 
mamrocząc pod nosem niezrozumiałe przekleństwa.

– Intel 24. Czy sugerowałeś jej złagodzenie? – zainteresowało się Villuelo.
– Ankela postanowiła cynicznie ignorować moje sugestie – odparł nie bez 

urazy intel.
– Nie było w tym cynizmu – odezwała się nagle Ankela. Była  rozdygotana, 

zupełnie jak nie ona. Nawet głos jej drżał. – To są moje emocje, nie żadna  symulacja.
– Intel, proszę o strefę prywatną.
Inteligencja uszczelniła salon i rozproszyła pozostałe intele w sieci 

zewnętrznej. Villuelo i Ankele zostali sami.
– Masz niepokój, widzę to, więc mów ze mną i proszę, bez wykrętów – poleciło 

Villuelo. – Kwestia kosmonauty?
Ankela krygowała się. Żeby wyciągnąć z niej prawdę, obojnak musiał jeszcze 

długo nalegać.
– Obiecałam Johnowi pomoc w kontakcie z przyjaciółmi.
W pierwszej chwili Villuelo parsknęło śmiechem, jednak zaraz zrozumiało, 

że to nie był żart. Ankela opowiedziała o ostatnim spotkaniu z kosmonautą.
– Poddałam się emocji. Nic nie poradzę. Nie ma w tym błędu, to rzecz ludzka. 

Tak? Nie? Zatkało cię? Odezwij się.



39

Szymon Szymański

Villuelo usiadło, złożyło ręce i twardo spojrzało na przyjaciółkę.
– Opanuj się i myśl jasno. Jesteś na okresie próbnym. Nie pozwól, żeby emocje 

wzięły górę. Znamy ten scenariusz, prawda?
– Nie potrzebuję przypomnienia.
Zmartwione Villuelo westchnęło głęboko.
– Widzę, że masz więcej myśli.
– Tak. Może mam powinność powiedzieć mu prawdę?
Nagle salon stał się jakby zupełnie pozbawiony życia. Zaległa w nim cisza tak 

absolutna, że Villuelo podejrzewało intele o sztuczne wypłaszczenie  akustyki. 
Była to absurdalna myśl, ale pozwoliła obojnakowi szybciej otrząsnąć się 
z szoku.

– Nie muszę mówić, jak bardzo to zły pomysł. Przypomnę tylko, że będzie 
to złamanie umowy z adminami. I sądzę, że mimo gorących emocji masz 
świadomość, jaki będzie efekt.

Ankela nie musiała odpowiadać. Nie pozostało nic innego, jak nalać sobie 
gęstego, mlecznego verano.

– Sugeruję, byś skupiła się na aktualnościach. Możemy wrócić do twoich 
myśli po premierze. Co ty na to?

5.

John był Edgarem i w tej chwili przepełniał go żal tak ogromny, że porównać 
go mógł tylko do ogromu przestrzeni w układzie planetarnym Trappist. Czując 
na rękach ciepłą krew ukochanej Eriki, Edgar drżał, jakby każda cząstka 
jego ciała chciała oderwać się od reszty. Na przygniatający żal nałożyło się 
niemożliwe do zniesienia poczucie winy, ponieważ to sam Edgar podniósł 
 dezintegrator i  jednym, ostrym promieniem lasera zakończył wszystko. Finał 
premiery okazał się trudnym aktem samosądu. Edgar wymierzył sobie karę, 
przykładając broń do skroni i naciskając spust. Potem nastąpiły długie minuty 
ciszy, podczas których projektory powoli gasiły światła, dając odbiorcom czas na 
gładki  powrót do rzeczywistości.

Washington był wstrząśnięty. Premiera autorstwa Ankeli Chi okazała 
się czymś niezwykłym. John nie miał bladego pojęcia, jak funkcjonowała 
 technologia, która obsługiwała spektakl, ale musiał przyznać, że było to coś 
 godnego podziwu.

– Dziękuję wam za udział w dramacie – ogłosił Intel 24, prowadzący 
 spotkanie. Zgromadzony w teatrze tłum podniósł gorącą owację. – Przeżyliście 
wspólną emocję dzięki dobrze wam znanej osobie. Oto przed wami Ankela Chi. 
Reżyserka, scenarzystka i choreografka. Brawa dla niej!
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Ankela stanęła na środku okrągłej sceny. Podest z każdej strony otaczały 
kaskadowo ustawione rzędy foteli, których ruchome siłowniki pogłębiały 
 realizm spektaklu.

– Kochani, dziękuję za uznanie. Było długie czekanie na aktualną premierę, 
lecz tym razem wymówka miała podobną aktualność.

Publiczność przyjęła wyznanie Ankele śmiechem i brawami.
– Praca nad premierą postępowała z kimś wyjątkowym. Ten ktoś ma 

niepowtarzalną wiedzę i głębokie emocje. Ten ktoś patrzył na obce światy 
i niebezpieczeństwo nie w sieci. Doświadczył wszystkiego czystym umysłem. 
Przed wami równy reżyser premiery, kapitan John Washington! Nasz gwiazdor 
z kosmosu!

John stanął w kręgu światła. Na szczęście przemawianie w blasku fleszy nie 
było dla niego czymś zupełnie nowym. Brał udział w niejednej misji w obrębie 
Układu Słonecznego, a te zawsze cieszyły się zainteresowaniem mediów. Kiedy 
okazało się, że obejmie dowodzenie wyprawy, która po raz pierwszy  zaprowadzi 
ludzkość daleko poza jej macierzysty układ, dziennikarze z całego świata nie 
dawali mu chwili oddechu.

– Pozdrowienia z muzeum – zażartował sobie, na co widownia zareagowała 
ciepłą owacją. W krótkim przemówieniu, podzielił się własnymi przemyśleniami 
na temat współczesnego świata, który w jego opinii miał być najlepszą możliwą 
wersją ludzkości. Nie będąc do końca przekonanym o prawdziwości tych słów, 
zdecydował się na pochlebstwo. Wiedział, że zgromadzeni na premierze ludzie 
poczują się dowartościowani, jeśli pochwali ich sposób życia.

– Nasza gospodyni zasługuje na najwyższe uznanie – zakończył John, ukłonił 
się i wyszedł z kręgu światła. Na tym oficjalna część premiery się skończyła. 
Widzowie fizycznie obecni w teatrze rozeszli się w foyer i skupili na rozmowach.

– Oddaję ci wdzięczność, za twoje słowa – rzekła Ankela, gdy przyniosła 
Johnowi świeże verano – ale nadal nie powiedziałeś mi zdania na temat  premiery.

– Muszę to przemyśleć – odparł kosmonauta. – To było coś wstrząsającego, 
na pewno.

Ankela nie chciała tak łatwo odpuścić. Była zdeterminowana, aby usłyszeć 
opinię kosmonauty. Zapewne rozmowa nie skończyłaby się na deklaracji Johna, 
gdyby nie Imke Amahle.

– Przyjmij mój podziw. – Wysoki, smukły i perfekcyjnie zbudowany 
mężczyzna wtrącił się do rozmowy.

– Imke jest z adminów portów kosmicznych Południowego Pacyfiku – 
przedstawiła gościa Ankele.

Na powitanie Imke wyciągnął dłoń, co zaskoczyło zarówno Ankelę, jak 
i  Johna.
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– Na okoliczność twojego powrotu nauczyłem się dawnych zwyczajów i słów. 
W sensie zdań, po staremu – wyjaśnił admin.

– Idzie ci bardzo dobrze.
Ku jej wielkiemu oburzeniu, Amahle odprawił Ankelę i poprowadził Johna 

wzdłuż galerii. Najwyraźniej nie miał w zwyczaju owijać w bawełnę, ponieważ 
od razu przeszedł do rzeczy.

– Zadowalają mnie twoje postępy. Mnie i radę kosmoportów. Twoje 
zaangażowanie w pracę Ankeli Chi było celnie pomyślane. Ona uważa, że sztuka 
to pomost między światami. Program adaptacji w twojej wersji to był jej pomysł. 
Chwalę ją za to.

– Nie robiłem tego, by się komuś przypodobać.
– Rozumiem. A jednak przypodobanie jest ważne.
– Dla kogo?
– Ankela liczy na możliwość produkcji premier poza Ziemią. Jeśli praca 

z tobą się powiedzie, będzie mogła rozwinąć nową działalność. Jej koncepcja 
jest ważna nie tylko z tego powodu. Trzeba udowodnić, że kosmonauci, tacy jak 
ty, potrafią dostosować swój profil osobowości do nowych czasów.

– Tacy, jak ja?
– Którzy w wyniku efektów relatywistycznych przeskoczyli w ziemskiej skali 

czasowej dwa wieki.
– Skoro o tym mowa. Chciałbym nawiązać kontakt z pozostałymi 

członkami załogi.
Imke zatrzymał się przy szklanej balustradzie i wywołał intela, aby 

przyniósł napoje.
– Wszelkie decyzje zapadną po ewaluacji dostosowania.
Ni stąd, ni zowąd w nastawienie Johna wkradła się irytacja, 

 zabarwiona nieufnością.
– A jednak dawna gramatyka sprawia ci problemy.
– Jest przestarzała i irracjonalna – odparł Imke. – Na szczęście przez wieki 

uległa zmianie i uproszczeniu. Stała się kontekstowa i intuicyjna. Nie  nadaje 
rozmówcom żadnej etykiety na podstawie ich pochodzenia, koloru skóry, 
czy wierzenia.

– Chyba nadinterpretujesz. Mam wrażenie, że mówicie hasztagami.
– Nie jestem pewien, co oznacza to hasło. Wydaje mi się pejoratywne, ale 

to nie szkodzi. Rozumiem twoje nastawienie. Instynktownie odrzucasz nowości 
w wyniku niezrozumienia.

– I co to wszystko dla mnie oznacza?
– Pracuj z Ankelą, a my obserwujemy. Nadal wkładasz dużo wagi do starych 

form społecznych. Jesteś bezcenną bazą wiedzy o zamierzchłych czasach, ale 
musisz poznać obecne, aby przesłać wiedzę w sposób pojęty dla współczesnych. 
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Kiedy się okaże, że potrafisz, pomyślimy o wbudowaniu twojej sieci osobistej 
i spotkaniu z przyjaciółmi.

– Czyli zabraniacie mi spotkać się z bliskimi, tak?
– Inny format wypowiedzi będzie pasował lepiej. Odkładamy spotkanie 

w czasie.
– Rozumiem, że reszta załogi z mojej misji też jest w trakcie oceny? – zapytał 

kosmonauta, a jego głos niechcący przybrał nerwowy ton.
– Ich ewaluacja została podsumowana. Jesteś ostatni.
Imke Amahle podziękował za rozmowę i odszedł, a John został sam ze  swoim 

niesmakiem. Kosmonauta czuł się, jak obiekt eksperymentu  socjologicznego. 
 Jakby siedział w pleksiglasowej klatce, zza której obserwował go tłum 
 ciekawskich kosmitów. Narastająca irytacja zepsuła Johnowi przyjemność 
 bycia gwiazdą.

6.

Ankele była podniecona i zadowolona, choć jeszcze nie całkiem spełniona. 
Premiera udała się wyśmienicie. Pozytywne opinie rozlały się po światowej 
sieci w tempie ekspresowym. Prośby o dostęp do plików płynęły ze wszystkich 
 kontynentów. Ankela musiała zlecić wyposażenie inteli w dodatkowe konurbacje 
cząstek, ponieważ zamówienia na pokazy na żywo przerastały ich możliwości. 
A to wszystko, zanim jeszcze doleciała z Johnem do domu.

– Masz niepokój – oceniła tryskająca energią reżyserka. – To przez Imke?
– Przez niego i przez cały ten bajzel – warknął John.
– Mam radę na twój nastrój.
Gdy dotarli do domu, Ankela poleciła opróżnić wszystkie  pomieszczenia 

z  inteli. W salonie czekało wielkie, pościelone łóżko, a na stole karafka 
z  prawdziwym, organicznym winem. Światło przyjemnie pulsowało w rytmie 
lekkiej, ambientowej muzyki z XXI wieku.

– Oto mój dar – oznajmiła gospodyni i nalała wina. Zaskoczony John 
z przyjemnością przyjął kieliszek i na raz wychylił cały. Ankela upiła mały łyk 
i wzdrygnęła się lekko, czując rozlewające się ciepło alkoholu. Na szczęście 
 zawczasu wyłączyła sieć osobistą, ponieważ intele natychmiast podniosłyby 
alarm, identyfikując szkodliwą substancję w organizmie.

– Teraz wreszcie podaj opinię – poleciła. Kosmonauta napotkał  zniecierpliwione 
spojrzenie reżyserki, która oczekiwała  natychmiastowej  recenzji.

– Nie wiem – mruknął John. – To, co pokazałaś, jak to się potoczyło... Nie 
wiem, jak to ocenić. Jestem wstrząśnięty, a jednocześnie zachwycony.

– Obiecałam wstrząs, prawda?
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– To było, jakby załadować kilka osobowości w umysł człowieka i obserwować, 
jak te osobowości zadają sobie ból i przeżywają własne cierpienie. Myślę, że 
to nieludzkie.

Ankela nie to chciała usłyszeć. Spodziewała się oceny niejednoznacznej, 
opartej na lęku przed nowością i przed nowym wymiarem doznań. Ale to, co 
powiedział John, to zupełnie inny wymiar zaskoczenia.

– Ta emocja jest naturalna. Nie masz sieci osobistej, a rozszerzenia zmysłów 
doznałeś niecałkowicie, bo za pomocą zewnętrznej nakładki. Gdybyś się wpiął 
do inteli, mógłbyś lepiej zaznać premiery.

– To wszystko jest obce – podsumował John i znowu nalał wina.
Ankela odstawiła kieliszek. Postanowiła zrealizować swoje pierwotne 

 zamierzenie i uznała, że teraz albo nigdy.
– Wiem, co dla ciebie jest nieobce – szepnęła i objęła mężczyznę. W jej 

 podbrzuszu zapłonął przyjemny płomyk, który spowodował drżenie całego ciała. 
John wiedział, jak na to odpowiedzieć. Przysunął kobietę do siebie i pocałował.

W sercu Ankeli pulsowało podniecenie. To nic, czego by nie znała, ale 
 nigdy wcześniej nie dała upustu swoim pragnieniom w sposób tak całkowicie 
 fizyczny. Zawsze używała do tego inteli, nawet w kontaktach z innymi osobami. 
 Tymczasem John najwyraźniej nie miał żadnych wątpliwości, ponieważ zrzucił 
z siebie ubranie i przygniótł reżyserkę swoim ciężarem. Zdarł z niej górne 
okrycie i łapczywie całował jej piersi. Dla Ankeli było to coś wstrząsającego. 
Wstrząsającego, a zarazem przyjemnego. Nie mogła opanować drżenia, 
lecz nie była pewna, z czego się ono brało – z pożądania czy ze strachu? Gdy 
mężczyzna ściągnął Ankeli spodnie i rozsunął na boki jej nogi, poczuła się bard-
zo niepewnie.

– Przestań – poprosiła, lecz za pierwszym razem do Johna nie dotarło. 
 Dopiero za drugim, gdy podniosła głos, mężczyzna się wycofał. Ciężko dyszał 
i dziko patrzył na Ankelę.

– Przepraszam – powiedziała – miałam chęć od dawna, ale teraz mam 
 tylko dyskomfort.

John nie wyglądał na zawiedzionego, a raczej na wściekłego. Pulsująca w nim 
frustracja wzięła górę nad zagubieniem i żalem.

– Jesteście nienormalni – warknął – a ty najbardziej. Kręcisz się wokół mnie 
bez przerwy, podrywasz, zachęcasz. Myślałaś, że tego nie widzę? Chciałaś się 
przekonać, jak to jest z takim dzikusem, co nie ma kabelków w głowie, co nie 
jest genetycznie idealny.

Ankela z przerażeniem patrzyła na Johna, ponieważ najwyraźniej stracił nad 
sobą panowanie. – Opanuj emocje, proszę.

– Opanuj emocje? Gówno! Myślałaś, że co? Że się bzykniesz ze mną, 
 pomacasz sobie antyczne ciało, a potem zbudujesz karierę na moim przypadku, 
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co?  Wystarczy, że mnie wytresujesz i twoi admini będą zadowoleni. Dostaniesz 
super fuchę i kupę forsy.

– John, pieniądze nie są w użyciu.
– Będę nie tylko eksperymentem, będę dla ciebie trampoliną. I to dwa razy. 

Najpierw poskaczesz na moim fiucie, a potem piękny skok do wspaniałej  kariery!
– Uspokój emocje! – Ankela musiała krzyknąć, żeby przebić się przez tyradę 

rozkręconego mężczyzny. – Twoje słowa są błędne! W tym czasie nie ma 
 karier, nie ma zdobywania posad. Nie ma pieniędzy, ani korporacji. Są ludzie, 
jest indywidualność.

– Pieprzysz głupoty!
– John, proszę, weź moje zdanie poważnie. Możesz ominąć konsekwencje 

nieopanowania. Bądź sobą, a nie swoją emocją. – Ankela wstała i zbliżyła 
się do kosmonauty. Położyła mu dłoń na ramieniu, lecz on gwałtownie ją 
odtrącił, a potem odepchnął Ankelę. Gdy upadła na łóżko, obok natychmiast 
zmaterializowały się intele i obezwładniły Washingtona.

– Zgodnie z protokołami z Auckland, przejmuję kontrolę nad twoimi 
 poczynaniami – oznajmił Intel 24. – Naruszyłeś integralność Ankeli Chi, będąc 
w stanie wzburzenia emocjonalnego. Zostaniesz wydalony z posiadłości, 
a o twoich poczynaniach poinformujemy adminów.

– Nie spowodujcie krzywdy – poprosiła Ankela. – On nie jest złą osobą, tylko 
nie panuje nad emocjami.

– Statystyka jasno pokazuje, że nieopanowanie to wstęp do czynów o większej 
wadze – wyjaśnił Intel 24.

– John, masz bezpieczeństwo, krzywdy nie będzie. Tylko się uspokój.
– Wal się. Walcie się wszyscy.

7.

Ankela nie wybrała się osobiście na przesłuchanie. Spodziewała się, że 
będzie to nieprzyjemne doświadczenie, więc po wszystkim chciała być w domu. 
 Dlatego skorzystała z projektora i w ten sposób stanęła przed panelem adminów.

– Próba kontaktu fizycznego była błędem – skarcił Imke Amahle.
– Pierwotnie używałam waszych procedur, co nie miało sukcesu w żadnym 

wypadku – wyjaśniła reżyserka. – Każdy scenariusz zaprojektowany przez 
adminów powielał fałszywe przesłanki, a uczestnicy odrzucali współczesne 
rozwiązania. Aktualnie spróbowałam innego podejścia. Wzięłam  postanowienie: 
zgłębić psychikę, poznać zwyczaje obiektu, żeby zrozumieć potrzeby. Chciałam 
dopasować do nich program adaptacji, aby powoli zastępować przyzwyczajenia 
nowymi sposobami funkcjonowania społecznego. Chciałam zrobić to  stopniowo, 
nie wywołując szoku poznawczego.
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– Co doprowadziło do zachowań agresywnych.
– Tak, to mój błąd, bo nie opanowałam własnej emocji. Fizyczne pożądanie 

wzięło górę, ale to nie jest nowe. Wszyscy je znamy. Różnica leży w sposobie 
wyładowania pragnień. Jego sposób bazuje na impulsywności, która...

– Która jest bazą dla zachowań aspołecznych – wtrącił Imke. – Sytuacja 
stanowi zagrożenie dla projektu. Admini proponują zamknięcie eksperymentu 
i unieruchomienie obiektu badań.

– Polecam przypomnienie, że obiekt badań to żywy człowiek – fuknęła ze 
złością Ankela, jednocześnie odsyłając do diabła intela, który proponował 
rozładowanie napięcia.

– Mamy to w pamięci.
– Wnoszę sugestię, aby nie kończyć projektu. Mimo ostatnich reakcji, John 

Washington powoli buduje zrozumienie dla współczesnych form społecznych. 
Na tym czasie posiadam już więcej zrozumienia jego schematu. Mam wiedzę 
i narzędzia, aby prowadzić eksperyment do efektu.

– Jest to możliwe, ale nie masz pełnej wiedzy. Kosmonauta Washington 
zaprezentował niedostosowane reakcje nie tylko w kontakcie z tobą. Nasze 
skanery wykazują zmianę chemii mózgu, a w efekcie postępującą depresję.

– Naukowy eksperyment nie podlega zakończeniu, gdy zmaga się 
z trudnością. Przeformatowaniu podlega podejście do eksperymentu.

Imke westchnął głęboko, spoglądając na pozostałych adminów. Ankela 
widziała, że prowadzili niewerbalną wymianę myśli. Dyskusja trwała raptem 
kilka minut, lecz z pewnością była treściwa.

– Osiągnęliśmy porozumienie – ogłosił Imke. – Uznajemy słuszność twojej 
sugestii. Zakazujemy ponownych kontaktów cielesnych, ale wyrażamy zgodę 
na kontynuację eksperymentu. Weź przestrogę, że zachowania niedostosowane 
będą odbierane drastycznie.

Mając to w pamięci, Ankela zakończyła sesję. Nie była z jej obrotu całkiem 
 zadowolona, ale przynajmniej mogła działać dalej. Dlatego postanowiła 
odnaleźć Johna i szczerze z nim porozmawiać. Okazało się to niełatwe, ponieważ 
 kosmonauta opuścił metropolię i zniknął w lasach Wilsons Promontory.  Admini 
wyrazili zgodę na wykorzystanie lokalizacji satelitarnej. Po kilku godzinach 
poszukiwań intele wyśledziły Johna Washingtona w leśniczówce w okolicy 
 zabytkowego lotniska Yannakie. Tam też udała się Ankela.

8.

– Nie mam entuzjazmu do wędrowania w dziczy – narzekało Villuelo, idąc 
leśną ścieżką. – Tu grasują tygrysy i diabły tasmańskie.
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– Żadne z nich – Ankela żachnęła się, choć w rzeczywistości narzekania 
 przyjaciela podnosiły ją na duchu.

– Ty jesteś dzikuską, masz zdolności brodzenia w błocie, ale ja jestem 
człowiekiem cywilizacji ludzkiej, nie bagiennej.

Faktycznie, Ankela umiała odnaleźć się w różnego rodzaju ekosystemach, 
ponieważ w młodości spędziła wiele czasu na wyprawach terenowych. Szkoliła 
się na przyszłe misje kosmiczne, które miały ją zaprowadzić daleko poza Układ 
Słoneczny. Życie potoczyło się jednak inaczej i Ankela nigdy nie opuściła Ziemi.

Leśniczówka okazała się zadbanym i całkiem sporym drewnianym domem. 
Siedliskiem opiekowały się przestarzałe androidy, których silikonowe powłoki 
nieudolnie naśladowały ludzką skórę. Intel 24 szybko przejął nad nimi kontrolę.

– Kapitan John Washington znajduje się w pomieszczeniu kuchennym. 
 Czujniki robotów wskazują, że jego stan zdrowia jest niekorzystny.

Ankela pospieszyła do środka.
– Czekaj, nie bierz ryzyka – krzyknęło Villuelo, lecz przyjaciółka nie 

posłuchała. Przebiegła przez salon i zastała kosmonautę w kuchni.
Washington siedział skulony pod oknem. Jego lewe przedramię pokrywały 

krwawiące rany. W prawej dłoni trzymał nóż, którym ponownie nacinał skórę, 
sycząc przy tym z bólu.

– John, co zrobiłeś? – jęknęła Ankela, zasłaniając usta. John spojrzał na nią 
nieprzytomnie. Wyglądał, jakby zażył jakąś substancję psychoaktywną, lecz 
Intel 24 przeanalizował ślad biometryczny mężczyzny i poinformował, że 
 kosmonauta nie znajdował się pod wpływem środków farmakologicznych.

– Stan kosmonauty jest pochodną reakcji psychofizjologicznych. Należy 
poinformować adminów o reakcjach obiektu.

Ankela zobaczyła na twarzy Johna obraz cierpienia podszytego bezradną 
wściekłością. Wpatrywała się w niego, jakby chciała przejrzeć jego umysł 
na wylot. Tymczasem jej myśli pędziły jak szalone, mijając po drodze stacje 
współczucia, irytacji, zawodu i zrezygnowania. Reżyserka toczyła ze sobą walkę, 
a każdy możliwy wynik wydawał jej się koszmarny.

– Włącz strefę prywatną – poleciła intelowi.
– Nalegam, abyś…
– Bez dyskusji.
Ankela została sama z Johnem, a w domu zrobiło się cicho. Towarzyszyły 

im tylko świergoty ptaków i szum lasu. Pojawienie się reżyserki na chwilę 
odwróciło uwagę Johna, więc Ankela wyjęła mu z ręki nóż.

– Jesteś – mruknął nie całkiem przytomny mężczyzna. – Widzisz, 
co narobiłem?

Łzy napłynęły do oczu Ankeli. Hamując płacz, pomogła kosmonaucie usiąść 
na krześle.
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– Nie czuj lęku. Mogę ci pomóc.
Wśród wielu umiejętności, jakie Ankela zdobyła, szkoląc się na astro-

nautkę, znalazło się też opatrywanie ran. Te tutaj prawdopodobnie dałoby 
się całkowicie zasklepić, stosując najzwyklejszy na świecie regenerator, ale 
 Ankela postanowiła użyć starodawnych metod. Znalazła w szafce bandaże 
i spirytus.

– Pojechałem na kosmodrom, ale mnie tam nie wpuścili. – John rozgadał się, 
kiedy Ankela spokojnie pracowała nad opatrunkiem. – Chciałem popatrzeć na 
start rakiet, ale tam już nic nie startuje. Nie ma rakiet. Są wertykale, ale one 
przecież nawet nie mają silników. I nie wożą już ludzi, tylko maszyny. Potem 
zgubiłem się w mieście, a ludzie na mnie patrzyli, jak na dzikusa. Jak w końcu 
znalazłem swój apartament, to nie mogłem się zamknąć, nie mogłem nawet 
zostać sam. Wszędzie te intele, wszędzie na mnie patrzyły. Potem chciałem do 
ciebie zadzwonić, ale tu nie ma telefonów.

Opatrunek był gotowy. Ankela pogładziła Johna po twarzy, na co ten 
się rozpłakał.

– Byłem sam, wiesz? Oni ciągle mi usługiwali, chcieli ciągle ze mną 
rozmawiać. Ale byłem sam, rozumiesz?

– Rozumiem – przyznała Ankela, pociągając nosem. – W przyszłym czasie 
pamiętaj, że intele można odwołać. Trzeba dać wyraźne polecenie.

– Tak, pewnie tak. Pewnie to wszystko jest takie proste.
Ankela usiadła na krześle obok i schowała twarz w dłoniach.
– Jesteś zawiedziona, co? Nie sprawdziłem się i teraz nie dostaniesz swojego 

projektu, prawda?
W głosie Washingtona pobrzmiewał smutek i wstyd. Ankela z ulgą przyjęła 

jego postawę. Dzięki temu wyzbyła się wątpliwości. Miałą wielką ochotę 
na szczerość.

– Dawno temu, prawie sto lat w tył miałam wyruszyć w kosmos. Były 
 szkolenia, dobre noty i wielka chęć. Admini mnie doceniali. A potem powróciła 
pierwsza misja z głębokiej przestrzeni. Wrócili z Proximy. Dla nich minęło sto 
pięćdziesiąt lat. Byli w szoku. Świat się przeobraził, a oni nie. Stały się przez 
nich wielkie niepokoje. Nastąpiło dużo zniszczeń i kilka śmierci. Nie umieli 
dostosować relacji społecznych, odmówili włączenia do sieci. Zniszczyli wiele 
nośników inteli. Admini wzięli decyzję i przywrócili załogę do kriostazy. Potem 
wróciły następne misje i odbył się ten sam scenariusz. Znowu były niepokoje, 
znowu dewastacja i śmierci. W reakcji admini zawiesili wszelkie loty załogowe 
w głęboki kosmos. Zobaczyli, co długotrwałe podróże robią z ludzi. Następne 
misje, które powróciły, został zatrzymane w przestrzeni, a załogi w lodówkach. 
Powstał program dostosowania i ewaluacji.
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Ankela posprzątała ze stołu narzędzia. Wycierając łzy spod oczu, nie 
zauważyła czerwonej smugi, jaką zostawiła na policzku. W dłoni ciągle trzymała 
zakrwawiony nóż Johna.

– Wtedy przyszła do mnie świadomość – kontynuowała opowieść – że nie 
będzie realizacji moich zamierzeń. Nie polecę w kosmos.

– Przykro mi.
– Po latach wzięłam postanowienie, by wejść w program ewaluacji 

i pomóc. Żeby szybciej wróciły loty załogowe. Ciągle mam pragnienie, żeby 
wyruszyć. Opracowałam design premier w odmiennych grawitacjach, 
w  niekorzystnych  atmosferach.

John wytarł mokrą twarz i spojrzał na opatrunek.
– Sam bym tego lepiej nie zrobił – pochwalił. Zauważył czerwień na twarzy 

Ankeli i wytarł jej policzek namoczoną chustką.
– Wybacz mi wszystko. Nie chcę być powodem twojego nieszczęścia. Dość 

marudzenia. Bierzmy się za program. Pomogę ci, a ty mnie nauczysz, jak być 
współczesnym człowiekiem.

Ankela spojrzała na nóż.
– Nie tym razem – odparła stanowczo.
Patrząc Johnowi głęboko w oczy, poleciła:
– Intel 24, poinformuj adminów o sytuacji. Proszę unieruchomić obiekt.
W kuchni zmaterializowały się intele, które ze spokojnymi twarzami 

obezwładniły Johna. Zaskoczony kosmonauta nie protestował.
– Rozumiem cię – przyznał.
– Wynieście go. Jest niebezpieczny dla siebie. I dla otoczenia.
Intele pozbawiły kosmonautę przytomności.

9.

Ośmioro członków załogi Trappist Venture spoczywało w kriostazie. Kilka 
dni temu dołączył do nich kapitan John Washington. Na pokrywie jego lodówki 
wyświetlały się dane biometryczne, wedle których stan kosmonauty był  stabilny. 
Ankela patrzyła nań spokojnie, choć z żalem.

– Masz głęboki zawód – zauważył Imke Amahle. – Niepotrzebnie. 
Przeprowadziliśmy audyt eksperymentu i wysnuliśmy wnioski. W żadnej opcji 
nie mieści się twoja wina.

– Czuję całkiem odmiennie.
Imke westchnął, bo choć współczuł Ankeli, to jej przywiązanie do Johna 

wydało mu się niestosowne.
– Dawno temu w Indiach ludzie masowo chorowali na zaćmę i tracili 

 wzrok. Niektórzy już we wczesnym dzieciństwie. W dorosłości zostali poddani 
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Rocznik ’78. W szkołach bywałem różnych, studiowałem trzykrotnie, z czego powalający 
sukces zaliczyłem zdobywając “mgr” w kategorii „nauki społeczne i  polityczne”. Pozostałe 
dwa podejścia akademickie to PWSFTiT w Łodzi – kierunek „montaż i multimedia”, oraz 
WSF w Warszawie, kierunek „reżyseria”. Zawodowo zajmuję się produkcjami audio-wiz-
ualnymi w różnych odsłonach.  Ostatnie 10 lat skupiłem się na postprodukcji i montażu 
programów telewizyjnych. Współpracowałem z największymi stacjami TV, robiąc pro-
gramy takiej jak Idol,   Mam  Talent czy Voice of Poland. W chwilach wolności rządzą gry 
fabularne, pisanie, larpy oraz szermierka. Najbardziej jednak cieszy mnie tworzenie 
opowieści. Czy to za pomocą montażu video, czy słowa pisanego. Najważniejsze są histo-
rie, z których składa się całe życie (prawdziwe, albo wymyślone). Myślę, że stąd wzięła się 
wielka pasja do pisania.

 eksperymentowi, kuracji, która przywróciła im widzenie. Nie odgadniesz, ale 
mimo tego większość rezygnowała z odzyskanego zmysłu i przeżywało resztę 
dni szczelnie zakrywając oczy.

– Gdzie twój wniosek?
– Ci kosmonauci są jak tamci ślepcy. Większość istnienia przeżyli w ciemności. 

Ich mózgi nie potrafiły sobie poradzić ze światłem. Było dla nich tak obce, że 
machinalnie je odrzucili.

– Masz wniosek, że każdy następny eksperyment idzie na niepowodzenie?
– Mam sąd, że należy w pełni zmienić ich paradygmat. Na poziomie 

podświadomości. Zmiana społeczna dokonała się przez pokolenia, nasza 
ewolucja postąpiła równo z naszym dorastaniem. Im potrzeba czasu.

– A jakie jest rozwiązanie?
– Nasze życia nie są już ograniczone biologiczną funkcjonalnością, ich też 

nie. Dlatego intele przejmują kontrolę nad misjami, które są jeszcze w  powrocie. 
 Kosmonauci w kriostazie wejdą w nowy program, który przez długie lata 
 pozwoli im żyć fantomatycznie. Doświadczyć powolnej zmiany.

– A oni? – zapytała Ankela, wskazując na rząd lodówek. – Ci, którym się 
nie udało?

– Ich też podłączymy pod program. Program dostosowania oprzemy na 
 technologii premier. Premier, które ty opracujesz. Dzięki kriostazie oni je 
przeżyją dokładnie, w pełni, a nie połowicznie. Przez lata ich umysły dorosną 
do poszerzenia zmysłów i do zmiany sposobu życia.

– Za pomocą moich premier? – upewniła się Ankela, czując 
rosnące  podniecenie.

– Sztuka to pomost między światami – podsumował Imke.
Koniec.
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OPOWIADANIE

Ares chwycił pada i włączył konsolę. Umościł się wygodnie w fotelu, oparł nogi na 
podnóżku i nacisnął guzik startu. Chwilę trwało, nim wszystko się uruchomiło. 
Od razu po zalogowaniu zaczął ściągać wyniki gier z dzisiejszego dnia, licząc 
na łakome kąski i ewentualną śmierć graczy. Do tej pory najwięcej zgonów było 
w Japonii, szczególnie wśród młodych, samotnie mieszkających studentów. Nie 
mógł się jednak powstrzymać, by nie zadzwonić do Niej. Wybrał numer i czekał 
na sygnał.

– I jak, gotowa?
– Halo? Kto tam?
– No, to ja. Myślałem, że masz zapisany mój numer.
– Cześć. Wiesz co, jestem trochę zajęta. Pogadamy później  – Afrodyta 

próbowała wykręcić się z rozmowy.
– Nie masz czym się martwić. Teraz jest o wiele łatwiej, a z twoją urodą 

przeżyjesz nas wszystkich.
– Lepiej zrób, co masz zrobić. Muszę kończyć. Trzymaj się.
Kobieta szybko ucięła próbę kontaktu. Nie miała najmniejszego zamiaru 

znosić ponownych zalotów byłego kochanka. Zgrała z sieci zdjęcia ponętnych 
kobiet z największą liczbą polubień oraz komentarzy i czekała, aż plik zmieni 
się w mgiełkę, którą wciągnie z komputera do płuc. Nie był to narkotyk, ale 
sposób na przetrwanie w obecnych czasach.

Ludzie coraz rzadziej wznosili modły do bogów, co odbijało się na ich 
obecności. Dlatego większość mieszkańców Olimpu spadła w otchłań nieby-
tu, gdzie Chaos każdego dnia od nowa rozrywał ich na molekuły, by próbow-
ali wrócić do swoich cielesnych postaci. Afrodyta nie chciała ryzykować. Tak 
jak kilku innych bogów w dobie nowoczesności miała wiedzę śmiertelników 
i wiedziała, że energię mogą czerpać tylko z wszechobecnego internetu.

Zdjęcia, które na początku wybierała bogini, były niewinne i przedstawiały 
głównie naturalnie urodziwe młode kobiety. Z czasem jednak, gdy sieć zaczęły 
zalewać fale sztucznej urody, Afrodyta pozyskiwała z nich coraz mniej natural-
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nej energii i sił witalnych. Z masy makijażu i silikonów wciśniętych w ciała ludz-
kie pochłaniała także toksyny, które nie tyle osłabiały ją, ile wywoływały w niej 
niepohamowaną agresję. Nie chciała stać się taka jak Ares, ale współcześnie 
nie miała innego wyboru. Mogła wprawdzie wyszukiwać godzinami zdjęć 
urodziwych Słowianek, jednak czystej energii zdawało się być coraz mniej. 
Zamiast „pożywić się” czymś zdrowym, musiała upolować, niekoniecznie 
pełnowartościowe i odżywcze, wizje kobiecości pełnej fałszu.

***

Mijały kolejne lata, a zdrowie Ateny nie polepszało się zbytnio. Od czasu do 
czasu zyskiwała stabilność i jasność umysłu   – po upublicznieniu nowo od-
krytych praw fizyki czy wydaniu książki, która rzucała inne światło na to, co 
nieznane, lub ogłoszeniu wiadomości o pokojowo zakończonej wojnie. Po zain-
stalowaniu dozownika, który bezpośrednio przysyłał do jej ciała jak największą 
ilość informacji z social mediów, zawierających życiowe mądrości, najnowsze 
porady i prawdy objawione, Atena miała zyskiwać siłę. Owszem, siłę fizyczną 
udało jej się odbudować już po kilkunastu miesiącach podłączenia, lecz ta men-
talna, opanowana przez mieszankę samouwielbienia i hejtu w komentarzach na 
portalach społecznościowych, nie była zbyt łatwa do okiełznania.

Gdy tylko pojawiały się łakome kąski, które mogły ją wspomóc, mechanizm do-
zownika zaczynał je ściągać i podawać. Kiedy jednak dana informacja zostawała 
bezmyślnie kopiowana na kolejne strony, jej wartość spadała. Z czasem Atena 
zaczęła sama szukać wiadomości, które miały usprawnić świat ludzi, ale coraz 
większe zakłamanie i bezmyślność serwowana na forach i w telewizji odbierały 
jej równowagę umysłową. Jako bogini, przed wiekami była ostoją mądrości. 
Teraz posiłkowała się niesprawdzonymi informacjami i głupotą wpuszczaną do 
internetu, co sprawiało, że jej potęga zaczynała tracić na sile. Była jak więdnący 
kwiat podlewany zatrutą wodą. 

Mimo wszystko hart ducha Ateny nie zanikł całkowicie. Wiedziała, że we 
wszystkim musiał maczać palce Ares. Od zawsze knuł dla własnej korzyści 
za plecami innych. Teraz, kiedy bogowie zostali zdani na łaskę nowego boga 
ludzkości, ten cwaniaczek chciał wywalczyć dla siebie jak najwięcej, nawet 
kosztem braci i sióstr. Pomimo balansowania na krawędzi szaleństwa bogini 
chciała powstrzymać szerzącą się katastrofę. Potrzebowała jednak kogoś, kto 
poświęciłby wszystko, byleby ukrócić okrucieństwa, które zgotował Ares. Nie 
była w pełni sił, a i czas jej się kończył. Miała zatem dwa wyjścia: czekać na znak 
od ojca albo pogrążyć siebie i brata do reszty w Chaosie.

Pewnego dnia odwiedził ją Tanatos. Mimo zgrzytów między nimi 
w przeszłości z czasem udało im się wypracować relację niemal braterską. On 
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czuł się samotny i odrzucony, w końcu niósł tylko śmierć. Ona była spragniona 
bliskości rodziny, którą niemal całą straciła w ostatnich wiekach. Atena kochała 
Aresa, ale jego okrucieństwo i zawiść osłabiały wszelkie uczucia wokół. W końcu 
podjęła decyzję, że musi usunąć go ze swojego życia. Tanatos poparł ją. Tym 
samym stanął przeciwko przyjacielowi, któremu zawdzięczał rzesze zamor-
dowanych. To dzięki Aresowi Tanatos podczas obu wojen światowych zebrał kr-
wawe żniwo, co dało mu niesamowity zastrzyk energii. Mimo że przez działania 
boga wojny Tanatos rósł w siłę, coś zmieniło się w ich relacji. Nikt nie wiedział, 
czy Tanatos zrobił to z miłości do Ateny, czy miał inny, tylko sobie znany powód.

Tanatos zawsze był w pełni sił i żwawo oblatywał świat w poszukiwaniu 
pokarmów. Unosił się jak kondor udający się w odległe podróże, niosąc ze sobą 
dary. Jednak nie dla wszystkich te podarunki stawały się błogosławieństwem. 
Jego duch w przeszłości karmił się agonią. W obecnych czasach nic się nie 
zmieniło, teraz miał jednak możliwość zsyłania na ludzi śmierci powolnej. 
Dawała mu ona więcej energii, ale dla człowieka była opłakana w skutkach. 
To właśnie Tanatos, obserwując choroby, zdecydował się zaszczepiać w ciałach 
ludzkich komórki nowotworowe. Gdy tylko pojawiał się w okolicy, stan 
pacjentów szpitali pogarszał się, a on stawał się coraz silniejszy.

Teraz, gdy Atena podupadła na zdrowiu, bóg śmierci doglądał jej, kiedy tylko 
miał ku temu możliwość. Gdy czuła się w miarę stabilnie, starał się zabierać 
ją na wybrzeże, by mogła cieszyć się promieniami ciepłego słońca i morską 
bryzą na policzkach. Taka mieszanka dawała jej nieco ukojenia oraz spokoju. 
Izolowali się wówczas od świata zewnętrznego, by choć przez chwilę żyć ułudą 
i przeszłością.

***

Po kolejnej kłótni z Aresem do Afrodyty dotarło, że zabrnęła w ślepy zaułek. 
Potrzebowała sił, ale płaciła za to coraz wyższą cenę. Każdy z większych wybu-
chów złości momentalnie pozbawiał ją nagromadzonej przez cały dzień energii. 
Zeszła z Olimpu na plażę, by pozbierać myśli. Przechadzając się przy powoli 
zachodzącym słońcu, spoglądała na różowo mieniące się chmury. Zawsze lubiła 
spacery brzegiem morza.  W końcu zrodzona z piany morskiej bogini była tam 
jak w domu.

Stawiając kolejny krok, poczuła ukłucie pod stopą. Schyliła się, jednocześnie 
podnosząc lekko nogę. Zakrętka z plastikowej butelki wciąż tkwiła w jej skórze. 
Ostrożnie ją usunęła. Chciała rzucić ją przed siebie, ale powstrzymała się, gdy 
dostrzegła część plaży, która wyglądała jak wysypisko śmieci. Nie dało się prak-
tycznie przejść dalej. Torby jednorazowe i butelki z plastiku leżały wszędzie, 
rozrzucone przez fale. Kilkadziesiąt metrów od niej  fale wyrzuciły nawet pustą, 



53

Mika Wing

metalową beczkę po chemikaliach. To nie ten sam widok, jaki pamiętała ze swo-
jej młodości. Piaszczysty brzeg teraz pokryty był odpadami. Przypominało to 
wymiociny, które morze wyrzuciło z siebie.

Zrobiła krok w tył i kolejny. Straciła równowagę i upadła. Jej nogi zaplątały 
się w sylikonowe siatki, w których trzymane są w sklepach pomarańcze. 
Wyplątując się z nich, Afrodyta dojrzała coś, co wydało jej się częścią manekina, 
ale przyglądając się dokładniej, zrozumiała, że za beczką leży ciało. Z początku 
przekonana była, że to jeden ze śmiertelników, ale długie błękitne włosy rozsy-
pane na piasku upewniły ją, że to jest Posejdon. Szybko zerwała siatki ze stóp 
i podbiegła do półprzytomnego boga.

– Co ci? Odezwij się!  – Zaczęła szarpać go za ramiona, próbując ocucić.
– Nie możecie… Nie do morza…  – mamrotał.
– Ocknij się, proszę!  – Otuliła dłońmi jego policzki ze łzami w oczach.
Posejdon próbował coś powiedzieć, ale nie był w stanie. Jego wzrok stawał 

się coraz mętniejszy, aż w końcu zamarł. Afrodyta objęła go i zaczęła przytulać 
do siebie. 

Dopiero ocierając łzy, zobaczyła, że w jego ciało wrośnięte były części plas-
tikowych sztućców i kawałki butelek. Podtrzymując wciąż jego bark, poczuła 
pod palcami coś chropowatego. Odchyliła się i zorientowała się, że w miejscu, 
gdzie u boga były skrzela, utkwił kawałek tablicy rejestracyjnej wraz z folią 
bąbelkową. Posejdon nie miał szans oddychać z czymś takim w plecach.

Kiedy serce Posejdona na zawsze przestało bić, na brzeg wyszły żółwie 
oraz foki, a w wodzie zaroiło się od delfinów, rekinów i orek. Bogini nie mogła 
uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Kiedy foki zbliżyły się do ciała, 
zrozumiała, że natura rządzi się własnymi prawami, a zmiany, jakie zaczęły 
zachodzić w ostatnich czasach, wyniszczały nie tylko planetę, ale i samych 
bogów. Gdy żółwie zabrały Posejdona, by wszystkie stworzenia w morzu mogły 
oddać mu cześć, Afrodyta udała się na Olimp poinformować wszystkich o tym, 
co się stało, i przygotować ostatnie czuwanie.

Nocą nikogo nie zastała w siedzibie bogów. Chwyciła laptop i usiadła w ham-
aku utkanym przez Ariadnę. Była zrozpaczona, ale musiała zyskać energię, 
inaczej nie dotrwałaby do rana. Zalogowała się i tym razem nie włączyła fil-
tra piękna. Poszukiwania energii, która miała jej tej nocy dać siły witalne, 
przypominały te z początku istnienia social mediów. Bogini skupiła się całkowicie 
na wewnętrznym pięknie, pięknie charakteru i miłości. 

Zdjęcia, które wybrała, miały zaledwie kilka polubień i znajdowały się 
pod nimi nieprzychylne komentarze, ale dla Afrodyty nawet zmarszczki nie 
stanowiły przeszkody. To była prawdziwa uroda, prawdziwe ciała bez sztuc-
znych upiększeń czy rozpaczliwego pozowania, które aż krzyczało o uwagę od-
biorcy. Kiedy energia z tych fotografii wnikała w jej ciało, jej umysł stawał się 
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jasny i trzeźwy. 
Nie czuła przypływu agresji, tak jak gdy pochłaniała energię z najbardziej 

lubianych zdjęć. Domyśliła się, że w jej wybuchach złości maczał palce Ares. 
Odkąd internet nabrał na sile, wszędzie można było znaleźć ślady jego szem-
ranych interesów. Śmierć Posejdona tylko utwierdziła Afrodytę w tym, że pora 
podjąć radykalne kroki. 

***

Tanatos wkroczył do budynku. Drzwi były lekko uchylone, a na korytarzu 
gdzieniegdzie leżały porzucone plecaki i trampki. Przechadzając się po holu, bóg 
nabierał sił, choć zaczynał mieć coraz większe wyrzuty sumienia. Pochłaniał 
energię z każdego zamordowanego dziecka, które mijał. Niektóre z nich miały 
zaledwie po siedem czy osiem lat. Jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej nie sądził, 
że jakikolwiek piętnastolatek mógłby wejść do szkoły z zamiarem wymordow-
ania swoich kolegów i koleżanek. Owszem, szkolne przepychanki i dokuczanie 
były dla Tanatosa czymś normalnym, jednak kiedy zatrzymał się przy ciele 
dziesięcioletniego chłopca, który próbował ochronić swoją młodszą siostrę 
przed strzałem, coś w nim zaczęło pękać.

Zbierał żniwa na polach bitewnych, w więzieniach i szpitalach, ale śmierć 
dzieci z rąk innego dziecka nie mieściła mu się w głowie. Gdy dotarł do sali 
gimnastycznej, gdzie było najwięcej ofiar, dojrzał napastnika. Niepozorny 
piętnastoletni Alan zabrał broń ojca policjanta i wymierzył swoją sprawiedliwość 
za wyśmiewanie go przez ostatnie tygodnie. Tanatos podszedł do chłopca, by 
przerwać to okrucieństwo, ale ten wsadził lufę pistoletu do ust i wystrzelił. To 
była ostatnia z ofiar tego dnia w szkole podstawowej w stanie Texas. 

Przygnębiony Tanatos w drodze na Olimp cały czas walczył z własnymi 
myślami. Był co prawda bogiem śmierci i to z niej czerpał swoją moc, jednak 
śmierć brutalnie zamordowanych niewinnych zawsze zmiękczała jego serce. 
Posilony czystą postacią sił witalnych, ale całkiem przygnębiony, dotarł w końcu 
do celu.

***

Na boskim szczycie od rana panowała atmosfera tak ciężka, że można było 
ją kroić nożem. Temida czuwała z Afrodytą nad ciałem Posejdona owiniętym 
w wodorosty. Ośmiornice i delfiny, oddając mu ostatni hołd, tak właśnie 
zabezpieczyły jego ciało. Afrodyta czuła się tego ranka inaczej. Owszem, była 
przygnębiona, ale energia wewnętrzna dawała jej o wiele jaśniejszy ogląd na 
otaczający ją świat.
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Za każdym razem, kiedy spoglądała na Temidę, zastanawiała się, jak to 
wszystko wpływa na jej stabilność. Wiedziała, że i na jej ciało oraz umysł obecna 
rzeczywistość wywiera duży wpływ. Pamiętała historię, gdy bogini całkowicie 
straciła wzrok na kilka miesięcy, kiedy niepełnosprawny chłopiec został ska-
zany na karę więzienia za rzekomą kradzież bochenka chleba dla schorowanej 
matki. Afrodyta nie mieszała się w zapisy sprawiedliwości, ale nawet dla niej ta 
sytuacja była kuriozalna.

Teraz, gdy wspólnie czuwały przy Posejdonie, Temida ocierała łzy z policzków, 
nie wiedząc, czy to ze smutku, czy z powodu niesprawiedliwości ogarniającej 
świat. Od wieków stała na straży przestrzegania praw boskich oraz ludzkich, co 
zazwyczaj odbijało się na jej wzroku. Szczególnie dokuczliwa ślepota odzywała 
się, gdy na jaw wychodziło, że we wszystkie konflikty zamieszany był Ares. 
Odkąd podsunął ludzkości korupcję i uwolnił ją od wyrzutów sumienia, Temida 
nigdy nie odzyskała takiej siły jak za czasów starożytnych, kiedy to Zeus stał u jej 
boku i bronił przed swoim wyrodnym synem.

***

Czuwanie nad ciałem boga mórz trwało cały dzień i całą noc. Wszyscy ci, którzy 
przybyli na Olimp, oddali hołd Posejdonowi. Osłabiona Atena szczególnie moc-
no odczuwała jego śmierć. Jej niestabilność emocjonalna pogłębiła się jeszcze 
bardziej, gdy dotarło do niej, że kolejny z bogów został zabity przez otaczający 
ich nowoczesny świat. Stała przy ciele owiniętym w wodorosty i gładziła jego 
dłoń.

– Zobaczysz, będzie dobrze  – szeptała.  – Zawsze uwielbiałeś pływać z delfi-
nami.

– Chodź ze mną, powinnaś odpocząć.  – Afrodyta chwyciła ją za ramię.
– Nic mi nie jest. Chcę jeszcze zostać, porozmawiać z nim.
– Odpoczniesz i będziesz mogła tu wrócić. Chodź ze mną  – powiedziała, 

spoglądając na umęczoną twarz Ateny.
– Jeszcze chwilę, proszę. Ja…  – Urwała, gdy usłyszała kroki na schodach do 

głównej sali.
Kroki zwiastowały nie byle kogo. Od dzieciństwa jako jedyna potrafiła 

rozpoznać chód Aresa. Jego nonszalancki styl bycia Atena poznałaby zawsze 
i wszędzie, a kroki przypominały niemalże diaboliczny taniec. Gdy tylko stanął 
w głównym wejściu, oczy wszystkich skierowały się w jego stronę. Temida 
i Afrodyta spojrzały na niego lekceważąco. Wiedziały, że nie zjawił się tutaj, by 
oddać cześć Posejdonowi, lecz by chełpić się swoją mocą.

Praktycznie każdy z bogów, który pozostał przy życiu, miał dość tego 
młodzieniaszka. Nie tylko Atena i Temida cierpiały przez niego fizycznie, ale 
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i Tanatos miał z nim ostatnio na pieńku. Co prawda mógłby być mu wdzięczny 
za morderstwa, których Ares był inicjatorem, ale dusze niewinnych dzieci, ze-
brane tego poranka w szkole, nie dawały mu spokoju. Patrzył też na Atenę i nie 
rozumiał, jak brat mógł czerpać taką przyjemność z nieszczęścia oraz cierpienia 
siostry.

Tanatos, oprócz Aresa, stał się jedynym bogiem w pełni sił. Nikt nie wiedział, 
co się działo się z Zeusem, który trzaśnięciem pioruna mógłby zaprowadzić 
porządek. Teraz, gdy bóg wojny przechadzał się po głównej sali i napawał 
widokiem ledwo dychających bóstw, Tanatos wszystkie swoje myśli kierował 
do Zeusa z nadzieją, że ten zjawi się pożegnać Posejdona i ukrócić piekło, które 
zgotował im Ares. Nie dostał niestety żadnego odzewu czy nawet znaku, że Zeus 
nadal żyje.

Energia emanująca z każdego kroku Aresa była tak toksyczna, że każdy, kto 
znajdował się w pobliżu, zaczynał odczuwać niepohamowane ciepło w piersi. 
Uczucie było tak silne, że nie tylko rozgrzewało bogów, lecz także rozchodziło się 
z klatki piersiowej do żołądka i na resztę ciała. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że energia ta  pobudzała temperament, odsłaniając najgłębiej 
ukryte negatywne emocje.

Temida, jeszcze do niedawna pełna żalu oraz goryczy, teraz próbowała 
walczyć z zazdrością, która zaczynała ją rozpierać do granic możliwości. Patrząc 
na ciało Afrodyty, niemal nie była w stanie myśleć o niczym innym, jak o tym, 
że to bogini piękna otrzymała taką urodę i kształty. Kiedy Afrodyta napotkała 
wzrok Temidy, ta prawie gotowała się z nienawiści. Już wyciągnęła dłonie, by 
złapać piękność za jej długie, falujące włosy, lecz w ostatniej chwili powstrzymał 
ją Tanatos. Nie był on odporny na gierki Aresa, ale miał na tyle siły, by się 
kontrolować. Wyprowadził rozwścieczoną boginię na taras, z którego rozciągał 
się widok na całą Grecję, i tam pozostał z nią, aż ochłonęła. Gdy cała zawiść 
powoli z niej opadła, wrócili do sali. Bóg śmierci czuł, że Afrodyta poradzi sobie 
i zaopiekuje się Ateną.

***

Gdy przyszedł czas oddania ciała Posejdona w ręce Hadesa, strażniczka mądrości 
nie była w stanie się z tym pogodzić. Próbowała zatrzymać wuja przy sobie jak 
najdłużej. Nie chciała uwierzyć, że i on ją opuścił, podobnie jak jej ojciec wieki 
temu.

Kiedy Ares zbliżył się do niej z lekceważącym uśmieszkiem na twarzy, nie 
wytrzymała. Zebrała ostatnie siły, jakie jeszcze miała, i wstała z kolan. Oparła 
dłoń o ołtarz, na którym ułożony był bóg mórz, i stanęła chwiejnie na nogi. 
Widziała, jak Ares podchodzi, a gdy chwycił jeden z wodorostów i zaczął się 
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nim bawić, nie mogła się już dłużej powstrzymywać. Oddychała coraz szybciej 
i płycej. Chciała go zbesztać, ale przed oczami mignął jej jego miecz przy pasie. 

Gdy Ares wymachiwał kawałkiem algi urwanej z całunu zmarłego, Atena 
chwyciła rękojeść jego broni. Z początku bóg zbytnio się tym nie przejął. Uznał, 
że skoro siostra nie ma na tyle sił, by zrobić mu awanturę, to nie będzie się nią 
przejmować. Położył dłoń na jej ramieniu i kręcąc głową, uśmiechnął się z rozc-
zarowaniem w oczach.

Na osłabioną boginię zadziałało to jak płachta na byka. Zacisnęła z całych 
sił dłoń i szybkim ruchem wysunęła miecz z pochwy. Wszyscy wokół wstrzy-
mali oddech, nie wiedząc, co za chwilę się stanie. Afrodyta podbiegła do niej, ale 
musiała się cofnąć. Atena, wysuwając ostrze, zrobiła tak duży zamach w bok, 
że piękność niemal straciła dłoń. Ares także się odsunął, próbując przewidzieć 
kolejny ruch siostry. Uśmiech zaczął powoli znikać z jego twarzy. 

– Zobaczysz, zrobisz sobie krzywdę.  – Mimo sytuacji humor wciąż mu 
dopisywał.

– Jesteś złem  – wybełkotała, oddychając z trudem.
– Oddaj mi to. Przecież ledwo stoisz.
– Wszystko przez ciebie. On nie żyje przez ciebie, draniu!
– Stary był. Zapuszczał się w nieciekawe rejony, to dostał za swoje…  – Urwał 

przez rozchodzący się w brzuchu ucisk.

user32601828 – freepik.com
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Atena, nie czekając, aż Ares dokończy zdanie, cisnęła ostrzem miecza w jego 
trzewia. Oboje stali chwilę i patrzyli sobie w oczy. Bez słowa. Bez ruchu. W końcu 
bogini puściła rękojeść. Ogromny ciężar, jaki tkwił w jej piersi, wreszcie zniknął. 
Poczuła, jak z jej ramion spływają wodospady gniewu, który krępował jej umysł 
i ciało. Wreszcie mogła swobodnie zaczerpnąć powietrza. 

Ares, patrząc wciąż na Atenę, zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. Widział 
jej postać, ale wokół wirowały dusze dawno zmarłych bogów. W jego głowie 
pojawił się odgłos, który przypominał plusk wioseł Charona, który zjawiał się 
po swoich pasażerów. Ares powoli zapadał się w ciemność, a wzrok siostry 
przeszywał go mocniej niż zadany chwilę temu cios.

Kiedy Tanatos i Afrodyta podeszli bliżej, zauważyli coś, czego wcześniej nikt 
nie spostrzegł. Im bardziej życie uchodziło z Aresa, tym lepiej widoczny stawał 
się symbol sierpa na jego czole. Sierpa tak charakterystycznego, że nawet bogu 
śmierci dreszcze przeszły po plecach. Temida przecisnęła się obok Afrodyty, by 
zobaczyć, co ich tak zaniepokoiło. 

– Naznaczył go!  – krzyknęła, chwytając boginię za ramię  – Cośmy zrobili?!

***

Kronos po uwolnieniu z Tartaru przez wieki władał Polami Elizejskimi. W miarę 
jak kolejni bogowie zaczynali tracić siły i umierać, zobaczył światełko w tun-
elu. Z początku nie miał dużych szans, jednak po zniknięciu Zeusa otworzyły 
się przed nim wrota do niemal nieograniczonych możliwości. Owładnąć boginię 
było mu zbyt trudno. Kierowanie kobiecym umysłem zdawało się dla niego na-
dto skomplikowane. Tanatos okazał się zbyt silny, a każdą próbę manipulacji 
tłamsił w zarodku. 

Ares był zatem idealnym kandydatem.
Pełen arogancji pyszałek nie zdawał sobie sprawy z tego, że Kronos nadąża 

za najnowszą technologią. Stworzył wirusa na kształt konia trojańskiego, który 
przesiąkł umysł młodego boga i wypalił w nim piętno mordu oraz zawiści. Ares, 
pochłaniając energię hejtu z forów internetowych, nie wiedział, że dobrowolnie 
wpuścił ziarno śmierci i zniszczenia, a tym samym stał się narzędziem wytrace-
nia gatunku ludzkiego oraz samych bogów.

***

Do Ateny dotarło, że jej brat czerpał energię ze zła, które zrodził Kronos, kiedy 
klęknęła przy jego ciele. Wyciągnęła miecz z brzucha zmarłego i na znak roze-
jmu ujęła jego dłoń w swoją. Ułożyła broń na jego klatce piersiowej, czując, jak 
łzy zaczynają spływać po jej policzkach. Wciąż słaba, pochyliła się, by ucałować 
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brata, ale krwawe znamię Kronosa powiększało się. Tanatos pomógł jej wstać 
i odsunęli się nieco od ciała. Nie wiedzieli, co dalej.

Lada chwila Pegaz miał zjawić się po Posejdona. Zawsze, gdy ten latający 
rumak zbliżał się do Olimpu, drgania jego skrzydeł wprawiały powietrze w spe-
cyficzny ruch. Bogowie, czując coraz silniejsze wibracje, byli przekonani, że 
to właśnie on. Zamarli, kiedy przez kryształowy sufit wpadło zmasakrowane 
ciało zwierzęcia. Całe było pokryte znamionami podobnymi do tego na czole 
Aresa. Internet stanowił idealne źródło osłabienia bogów. Teraz Kronos mógł 
wymordować tych, którzy pozostali. Od Olimpu dzieliły go już jedynie boskie 
schody.

Jedyne, co Afrodyta, Atena, Temida oraz Tanatos mogli zrobić, to zebrać 
siły i spróbować pokonać Tytana. Ale czy aby na pewno byliby w stanie? Atena 
pomyślała, że najlepszą metodą jest uderzenie w boga jego własną bronią i zain-
fekowanie go wirusem. Ostatni jeszcze działający laptop należał do Afrodyty. 
Problem tkwił jednak w tym, że bateria lada moment mogła się wyczerpać.

Nie czekając ani chwili dłużej, Tanatos przystąpił do dzieła. Stworzył 
samokopiującego się wirusa, który ściągał inne, infekując nosiciela. Rozpoczął 
przesyłanie w stronę Kronosa i właśnie wtedy zapaliła się czerwona lampka 
zasilania. Sekundy dzieliły bogów od pokonania zła, a wszystko zależało od tego, 
czy bateria wytrzyma.

Mika Wing

Pisze, bloguje i podróżuje. Autorka powieści „Ostatnia siostra”. Czerpie z życia pełnymi 
garściami, wyznając zasadę: „Nie przekonasz się, dopóki nie spróbujesz”. Od kilku lat 
podróżuje po Europie i USA. Swoją pracę zawodową kilka lat temu połączyła z pisaniem 
dla ważnych czasopism i stron internetowych. 

Pisze m.in. dla Zupełnie Innego Świata, WomenOnTopp czy The MoreThanWriters. 
Swoją twórczość w ostatnim czasie przelewam na blog związany z krótkimi opowiada-
niami grozy i sci-fi.



60

Memory Visualizer v 3.1
Hubert Wojciechowski

OPOWIADANIE

Szanghajska taksówka stopniowo obniża lot i lekkim manewrem ustawia 
się na lądowisku przed wejściem do hotelu. Trzęsącymi się dłońmi wstukuję 
w smartwatcha kod zatwierdzający transakcję, po czym przykładam nadgarstek 
do panelu płatniczego. Urządzenie pika z aprobatą. Wysiadam, a autonomic-
zny pojazd unosi się ku chmurze ruchu samochodowego kotłującego się jak rój 
much wśród szklanych wieżowców. 

Pospiesznym krokiem udaję się do recepcji, gdzie od androida z azjatyckimi 
rysami modułu twarzowego pobieram elektroniczną kartę do apartamentu. 
Udaję się do wyłożonej lustrami windy, gdzie po raz pierwszy od kilku godzin 
mam okazję spojrzeć na siebie. W odbiciu przygląda mi się trzydziestokilku-
latek o pobladłej twarzy. Jego włosy są w nieładzie. Uszyty na londyńskiej ulicy 
Savile Row garnitur szpecą wygniecenia. Przełożony nie byłby zadowolony 
z takiego wizerunku. 

Kiedy irytująca muzyczka płynąca z głośników zostaje przerwana sygnałem 
dzwonka,  drzwi się rozsuwają. Chyłkiem przemykam przez sterylnie białe 
korytarze rozjaśnione zimnym światłem LED-ów, by w końcu dotknąć kartą 
czytnika przy wejściu do wynajętego pokoju. Przekraczam próg swojego lo-
kum zdominowanego przez kanciaste meble w stylu korporacyjnego minimal-
izmu. Z panoramicznego okna rozpościera się widok na budynki piętrzące się 
nad smogiem jak miejscowe ceny za metr kwadratowy powierzchni. Wsuwam 
teczkę pod stół i opadam bezsilnie na fotel.

Przesuwam palcami nad drobną blizną znajdującą się za lewym uchem. Wbi-
jam paznokieć w zadrapanie, które rozkleja się, jednak krew z niego nie cieknie. 
Pomiędzy dwoma fałdami skóry znajduje się gniazdo złącza komunikacyjnego. 

Już za pierwszym razem, gdy dokonywałem instalacji wszczepów biologic-
znych, zdecydowałem się na dyskretny port interfejsu umysłu. Zapewnia mi 
to bardziej naturalny, budzący zaufanie wygląd, tak istotny w pracy prawnika. 
Tańsze, wystające na zewnątrz urządzenia przypominające kolczyki jedynie 
upodobniałyby mnie do lubującego się w piercingu punka. 
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Wsuwam w port kabel, podłączając się do wyjętego z walizki laptopa. Wnet 
przed oczami pojawia mi się napis „Witaj Adamie” oraz logo korporacji Ethos 
wraz z ich dewizą: „Free your will”.

***

Pliki E1A1 438 - E6Z7 571, wersja skompresowana

W dobie przemian drugiej połowy dwudziestego pierwszego wieku, zgodnie 
z opinią większości ekspertów, jedna rzecz szczególnie powiodła się ludzkości. 
Znaczący przełom w medycynie pozwolił na lepsze zrozumienie procesów 
biologicznych zachodzących w mózgu. Na podstawie wyników badań nau-
kowcy stopniowo zaczęli dochodzić do wniosku, że jestestwo człowieka zasa-
dniczo składa się jedynie z impulsów nerwowych przeskakujących po zwo-
jach z określoną częstotliwością. W konsekwencji pojawiła się technologiczna 
możliwość wpływania na aktywność umysłu poprzez bodźce elektryczne, 
a wraz z nią: zmieniania osobowości. Nie panowałeś nad lenistwem? Dzięki 
jednej operacji oraz regularnym wizytom korekcyjnym mogłeś zamienić się 
w przodownika pracy.

Ethos stanowiła instytucję specjalizującą się w dziedzinie modyfikacji 
poglądów natury moralnej. Jej założyciele uważali, że największy czynnik 
ograniczający wolność człowieka tkwił głęboko w nim samym. Zgodnie z filozofią 
firmy to właśnie jednostka sama nakładała na siebie ograniczenia w podej-
mowaniu decyzji, a wynikały one ze skłonności etycznych nabytych w drodze 
doświadczeń życiowych. Ich modyfikacja wymagała gruntownej przemiany sys-
temu wartości, na co niewielu ludzi mogło sobie pozwolić. Z tego względu korpo-
racja Ethos gwarantowała prawdziwą swobodę życia, dzięki temu, że oferowała 
możliwość szybkiego dostosowania sumienia do potrzeb swoich klientów. 

Z tego katalogu usług korzystali wszelkiej maści politycy, dziennikarze, bi-
znesmeni czy celebryci. Ogólnie rzecz ujmując każdy, dla kogo owe kwestie 
stanowiłyby kulę u nogi.

Jedynym mankamentem pozostawała konieczność cyklicznego poddawania 
się zabiegom dostosowującym mózg do zakupionego zestawu przekonań. 
Wynikało to z faktu, że połączenia nerwowe za nie odpowiadające, zaimple-
mentowane w sposób sztuczny, odznaczały się nadzwyczajną nietrwałością. Nie 
będąc pod stałą kontrolą zanikały, a odnawiające się na ich miejsce naturalne 
neurony przywracały umysł do „ustawień fabrycznych”. 

Adama już od czasów studiów nękały rozmaite wątpliwości związane z zawo-
dem prawnika. W czasie przygotowań do kariery uczono go o istnieniu różnego 
rodzaju prawd, co budziło w nim wewnętrzny sprzeciw. Przez całe dotychc-
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zasowe życie myślał, że istnieje tylko jedna, ta zgodna ze stanem faktycznym. Nie 
rozumiał konieczności rozróżniania rzeczywistości ustalonej przez sąd na pod-
stawie wybrakowanego materiału dowodowego od tej, do której klient przyznał 
się swojemu obrońcy. Przełożeni wymagali od niego umiejętności elastycznego 
przeskakiwania między interpretacjami przepisów raz korzystnymi dla man-
danta, a raz dla przeciwnika procesowego. Uważał, że stało to w sprzeczności 
z postulowaną przez tych samych zwierzchników zasadą powszechnej jasności 
prawa i jednolitości wykładni. Trwał jednak w postanowieniu ukończenia ap-
likacji, będąc pod naciskiem członków rodziny należących do szacownego grona 
palestry. 

Z receptą na rozterki swojego podopiecznego przyszedł pryncypał, który 
sfinansował zabieg wszczepienia do czaszki procesora Ethos. Dzięki temu Adam 
w końcu zaznał wewnętrznego spokoju, a jego skuteczność na polu zawodowym 
znacznie wzrosła. Obecnie z niechęcią patrzył na czasy, kiedy nie mając dostępu 
do nowoczesnej technologii, przeżywał lęki w wątpliwych moralnie sytuacjach. 
Nie potrafił już sobie wyobrazić wykonywanej pracy bez zmieniania swojej 
niedoskonałej osobowości.  

***

Ekran powitalny znika. Po kilku sekundach ładowania w końcu uzyskuję 
dostęp do danych dotyczących swojego organizmu oraz biowszczepów. W menu 
wchodzę w opcje ustawień serca. Komputer informuje mnie, że puls jest za wyso-
ki jak na stan spoczynku. Nadal oddziałuje na mnie adrenalina. Wydłużam 
i pogłębiam oddech. 

Odrywam wzrok od komputera. Rozglądam się po pokoju w poszukiwaniu 
czegoś, co mogłoby zająć mój umysł, a tym samym uspokoić. Rozwijam kabel 
zwisający mi zza ucha, by móc rozsiąść się w fotelu i położyć głowę na opar-
ciu. Sięgam po pilot od gigantycznego, płaskiego telewizora wiszącego nad 
kominkiem, w którym wiją się holograficzne płomienie. Po włączeniu od razu 
atakują mnie krzykliwe reklamy składające obietnice bez pokrycia. Przeskakuję 
po kanałach, nie zawieszając oka zbyt długo na czymkolwiek, dopóki nie 
natrafiam na pasmo programów informacyjnych. Włączam angielskie napisy 
i pozwalam się ponieść płynącej narracji. Zalewają mnie wiadomości o korup-
cji wysoko postawionych notabli, którzy niefortunnie dali się złapać czy akc-
jach charytatywnych gwiazd dbających o swój publiczny wizerunek. Kiedy 
zauważam ujęcie przedstawiające wozy policyjne przed znajomym, wyłożonym 
czarnymi płytkami biurowcem, natychmiast wyłączam odbiornik.

Pochylam się zgięty w pół nad laptopem, czując jak żołądek ponownie zale-
wa zimna fala. Kładę dłoń na myszce i kursorem uruchamiam ikonkę programu 
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Memory Visualizer v 3.1. Posiadany przeze mnie wszczep procesora mózgowe-
go umożliwia mi utrwalanie przeżyć na dysku twardym. Po przepuszczeniu 
przez sito kodów informatycznych odpowiednia aplikacja potrafi je wyświetlić 
w formie kompilacji pikseli na dowolnym urządzeniu.

Przeglądam katalog wspomnień. Wybieram losowy plik zapisu pamięciowego, 
przenoszę go do odtwarzacza, po czym uruchamiam. Wyświetlacz informuje 
mnie o nazwie strzępka danych: A7G6 368, więc zgodnie z zasadą numeracji 
musi pochodzić z czasów dzieciństwa. Stopniowo do umysłu napływa strumień 
myśli oraz stan wiedzy towarzyszących mi w tamtej chwili. Imiona ówczesnych 
rówieśników, wzory skróconego mnożenia na klasówkę, która miała się odbyć 
za kilka dni... Ulotne zbiory koncepcji na granicy zapomnienia.

Ekran monitora zazielenia się od widoku trawiastych łąk. Wśród nich 
przechadza się dziesięcioletni Adam, stawiając kroki bosymi stopami na piaszc-
zystej drodze rozoranej kołami traktorów. Z bezchmurnego nieba leje się upalny 
żar. Kontury obiektów i postaci rozmywają się niczym na obrazach impresjon-
istycznych malarzy. Nic dziwnego, skoro program odtwarza wydarzenia sprzed 
ponad dwudziestu pięciu lat.

Młody chłopak siada nad brzegiem wąskiej rzeki, której pofałdowana od nur-
tu powierzchnia skrzy się refleksami słońca. Wyrywa źdźbło rosnącej nieopodal 
rośliny, a następnie rzuca je do wody. Obserwuje z uwagą, jak łodyga wolno 
płynie z prądem. 

W pewnym momencie duży komunikat przesłania część mojego pola widze-
nia. „Uwaga! Termin zabiegu elektrostymulacji zakontraktowanych obszarów 
mózgu minął: 5 dni temu. Pilnie skontaktuj się z najbliższym oddziałem firmy 
Ethos i umów wizytę”. 

Właśnie ten pop-up stanowi problem, z którym borykam się od dwóch ty-
godni. Akurat w czasie, gdy przebywam w Chinach na negocjacjach zakupu tego 
przeklętego, zadłużonego zakładu produkcyjnego. 

***

Plik G3D1 1894

Państwo Środka było od dawna otwarte na możliwości handlowe, ale 
w strategicznych kwestiach pozostawiało sobie monopol. Tylko rodzime 
przedsiębiorstwa ingerujące w umysł oraz osobowość człowieka miały prawo 
działać na terytorium kraju. Władze poddające każdy aspekt życia obywa-
teli ścisłej kontroli aparatu administracyjnego nie mogły pozwolić sobie 
na konkurencję w tak istotnej dziedzinie. Zabroniono zagranicznym korporac-
jom z tej branży otwierać tutaj swoich filii. Jedynie na obszarach eksterytori-
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alnych funkcjonowały pomniejsze placówki należące do międzynarodowego 
kapitału, ale i tak pozostawały na wyłączny użytek pracowników ambasad. 
Adam, wplątany w całą sytuację wynikającą z konfliktu interesów mocarstw, 
nie mógł dokonać wymaganej aktualizacji swojego procesora. 

Jeszcze przed wylotem z pozostającego w ciągłym remoncie podwarszaw-
skiego Centralnego Portu Komunikacyjnego miał świadomość, że niezbyt do-
brze rozplanował swój kalendarz. Termin zalecanego przeglądu biowszczepów 
Ethos przypadał niebezpiecznie szybko. Liczył jednak na to, że sprawnie uda 
mu się sfinalizować transakcję, wszak miał doświadczenie w obsłudze tego typu 
czynności prawnych. Nawet gdy opiewały na wielocyfrowe kwoty.

Wbrew tym oczekiwaniom pertraktacje z potencjalnym kontrahentem 
znacząco się przeciągnęły. Co gorsze, nie udało się uniknąć kilku problemów. 

Adam, codziennie zmierzając do budynków biurowych na negocjacje, mijał 
pracowników fabryki mającej być przedmiotem sprzedaży. Spoglądał na ich 
szare, niemające wyrazu twarze ze świadomością panującej wśród nich fatal-
nej atmosfery pracy, szczególnie w czasie trudnej sytuacji finansowej firmy. 
Motywacja jego mocodawcy, by kupić chińskie przedsiębiorstwo wyłącznie 
w celu likwidacji i zdobycia parku maszynowego, wywoływała w nim niepokój. 
Źródłem dysonansu poznawczego był jeden z obszarów mózgu, który powinien 
pozostawać uśpiony przez elektrostymulację wszczepów. 

Zachowanie właściciela w trakcie spotkań również nie podnosiło na duchu. 
Chińczyk starszej daty, jeden z nielicznych współcześnie przykładów historii 
„od pucybuta do milionera”, stale reagował emocjonalnie na wszelkie próby na-
cisku. Raz pokrzykiwał, a raz zalewał się łzami. Dzielił się również nikomu nie-
potrzebnymi anegdotami o biznesie. Można było z nich wysnuć rzewną opowieść 
o fachu przekazywanym z pokolenia na pokolenie oraz rodzinnej firmie, której 
historia rozpoczęła się od warsztatu pradziadka. Na szczęście pełnomocnik 
przedsiębiorcy zachowywał pełny profesjonalizm i zimną krew. Adam mógł się 
założyć, że korzystał z podobnych wszczepów korygujących osobowość. 

***

Ze stanu zamyślenia nad ostrzegawczą wiadomością wyrywa mnie na równe 
nogi telefon od szefa. W rozmowie gratuluje on przeprowadzonych negocjacji 
i owocnej finalizacji pod postacią wymaganych podpisów na wyczekiwanej 
umowie sprzedaży. Wyraża kurtuazyjne ubolewanie nad „incydentem”, do które-
go dziś doszło. Zaleca przedłużenie pobytu w Szanghaju oraz pozostanie do dys-
pozycji metropolitalnej policji na czas wszczętego postępowania. Zapewnia, 
że kancelaria pokryje wszelkie dodatkowe koszty. Ironicznie dodaje, aby 
potraktować przedłużony pobyt jako płatny urlop za dobrze wykonaną pracę. 
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Po zakończonej konwersacji wyciągam wtyczkę z głowy. Podchodzę 
do barku, a drzwiczki otwierane czujką ruchu opuszczają się. Wyjmuję kieliszek 
i wódkę do robienia płonących drinków o wysokim stężeniu alkoholu. Ponown-
ie podłączam się do komputera, po czym wybieram opcję zmniejszenia poziomu 
neutralizacji toksyn przez filtry zlokalizowane w wątrobie. 

Zgodnie z dotychczasowo zaprogramowanymi przekonaniami uważałem, 
że lekkie uzależnienia nie są szkodliwe społecznie. Pod warunkiem oczywiście, 
że nie towarzyszą im alienacja społeczna oraz przemoc. Zupełnie niczym archa-
iczni żołdacy po doświadczeniu okrucieństw pola bitwy postanawiam się upić. 
Jak rozumuję, alkohol powinien usunąć świeże połączenia nerwowe, dzięki cze-
mu zapomnę o tym, co mnie gnębi. Skoro placówki medyczne Ethos pozostają 
dla mnie niedostępne, to postaram się wyleczyć innymi sposobami.

Osuszam kieliszki jeden za drugim. Z upływem kolejnych godzin poziom 
płynu w butelce znacznie opada, a świat przed oczami coraz bardziej się rozmy-
wa. Drapacze chmur widoczne zza szyby zaczynają nakładać się na siebie. Prze-
bieg wydarzeń tego dnia wciąż jednak powraca w reminiscencjach jak natrętny 
owad i powoduje nerwowy ucisk w jamie brzusznej. 

***

Plik G3D1 1896

Od początku coś mu nie pasowało. Z samego rana właściciela fabryki ogarniał 
wyjątkowy spokój. Nie robił scen, pogrążył się wręcz w apatii. Wszystko do mo-
mentu, gdy sekretarka przyniosła wydrukowaną umowę powstałą w bólach 
ostatnich dni. Po złożeniu podpisu opuścił salę konferencyjną. Wszedł do swo-
jego gabinetu znajdującego się tuż obok. Pełnomocnik drugiej strony stwierdził, 
że najwyraźniej staruszek potrzebuje nieco czasu dla siebie, aby pozwolić 
spłynąć narosłym w ostatnim czasie emocjom.

Nagle wszystkich zgromadzonych dobiegł odgłos strzału. Ogarnięty paniką 
i pchany ciekawością tłum wbiegł do sąsiadującego pomieszczenia. Na podłodze 
leżało ciało. Obok niego rewolwer. Wokół roztrzaskanej głowy powiększała się 
wsiąkająca w ręcznie tkany dywan plama krwi. Na kawałku ściany oraz obra-
zie przedstawiającym rodzinę denata widniał czerwony rozprysk. Przerażony 
Adam niechcący wdepnął w coś, czemu towarzyszył dźwięk przypominający 
pęknięcie przekłuwanego balonika. Odruchowo spoglądając w dół, dostrzegł 
fragmenty tkanki mózgowej rozsypanej jak szkło z pękniętego witraża. 

Wezwano odpowiednie służby, które niezwłocznie przyjechały na miejsce 
zdarzenia. Policjanci przeprowadzili standardowe czynności: zabezpieczyli 
dowody i spisali zeznania. Adam jako świadek został zobowiązany do pozos-
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tania na terenie kraju aż do zakończenia procedur. Zmuszono go do siedzenia 
przez bliżej nieokreślony czas w złotej klatce, gdzie będzie się samobiczował 
w poczuciu winy.

***

Dźwigam się z siedziska natchniony nagłym impulsem. Chwiejnym krokiem, 
niezdarnie rozciągając kabel łączący mnie z komputerem, podchodzę do leżącej 
nieopodal walizki. Wypakowuję z niej małą saszetkę zawierającą kilka dawek 
Ambrozji. Jako środek farmakologiczny pobudzający pracę mózgu stanowi pop-
ularny dopalacz w kręgu pracowników korporacyjnych oraz studentów. Wśród 
tych pierwszych cieszy się szczególnym wzięciem, gdy gonią dedlajny, a tych 
drugich  – w czasie sesji egzaminacyjnej. Używam go okazjonalnie, kiedy muszę 
zarwać nockę, by przysiąść do jakiegoś szczególnie zawiłego uzasadnienia pis-
ma procesowego. 

Umiejscawiam pojemniczek w aplikatorze mającym formę małego pisto-
letu. Rozpinam koszulę i podwijam lewy rękaw. Delikatne muśnięcie jedwab-
nego krawata po skórze ramienia szybko zamienia się w stanowczy uścisk. 
Z naprędce sporządzoną prowizoryczną opaską uciskową zaczynam energicznie 
zaciskać dłoń. Wstrzykuję substancję w uwidocznioną w dole łokciowym żyłę 
powierzchowną. Widniejące na ekranie laptopa odczyty wskaźników z organów 
szaleją. Stoję, opierając się jedną ręką o szafę. Odczekuję w tej pozycji kilkanaście 
minut, po których upływie wirowanie w głowie od upojenia alkoholowego nieco 
ustępuje. W jego miejscu pojawia się poczucie skupienia z wyostrzoną wizją. Za-
ciskam dłonie w pięści, czując powracające do nich czucie oraz precyzję ruchów.

Ponownie zasiadam w fotelu, nachylam się nad komputerem i wyszukuję 
instrukcje obsługi urządzeń znajdujących się wewnątrz głowy. Analizuję 
konstrukcję układu scalonego w samym module głównym umiejscowionym 
wewnątrz gniazda za uchem. Śledzę rozmieszczenie obwodów elektrycznych 
rozprowadzonych w warstwie między oponą a płatami mózgowymi. 

Uruchamiam ponownie program do odtwarzania wspomnień. Przeszukuję 
bazę danych, aby znaleźć wszelkie informacje na temat medycyny sądowej, jak-
ie zdobyłem podczas działalności akademickiej. 

Uczestnictwo w sekcjach zwłok w charakterze obserwatora nareszcie 
do czegoś się przydało. Kiedy w końcu znajduję odpowiednie pliki pamięci, 
od razu wrzucam je do przetworzenia na wizualizację. Ekran zaczyna 
wyświetlać wygląd tkanek rozkrawanych skalpelem laboranta. Obraz jest ostry 
jak trzymane przez medyka narzędzie, zapewne dlatego, że widok zwłok zrobił 
wtedy na mnie wrażenie.
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W końcu dochodzę do wniosku, że hipotetycznie udałoby mi się odseparować 
część cyborgizacji stymulującej ośrodki odpowiadające za kompas moralny. 
Za pomocą komputera podwyższam sobie próg odczuwania impulsów bólow-
ych, a następnie wprowadzam ustawienia wzmacniające podtrzymywanie 
świadomości.

Odłączam się od oprogramowania. Udaję się do łazienki, zabierając ze sobą 
butelkę. Mijając podświetlaną halogenami wannę, staję przed obszerną taflą 
lustra. Przyglądam się odbiciu przedstawiającemu cień wykończonego fizyc-
znie i mentalnie człowieka. Omiatam wzrokiem ciało, jednak unikam patrze-
nia w swoje zaczerwienione oczy z rozszerzonymi źrenicami. Na tle bladej 
skóry odcinają się fioletowe pajęczynki naczyń krwionośnych. Przedramiona 
pokrywają żyły wypukłe od zażytych opioidów. 

Odstawiam szklane naczynie z resztą niedopitej wódki. Sięgam po kosmetyczkę 
i pojedynczo wyciągam znajdujące się w niej narzędzia do konserwacji wszc-
zepów, przemywając je alkoholem oraz odkładając rzędem na umywalce. Łapię 
za lusterko, dostosowując wysięgnik tak, aby widzieć tył głowy. Złącze ujawnia 
się w skórze ściągniętej szczypcami, którym pozwalam swobodnie zwisać jak 
wymyślnej biżuterii. Chwyciwszy pewnie obcęgi, zakleszczam w nich gniazdo. 
Ciągnę mocno, aż układ scalony wychodzi, a z dziury po nim wycieka struga 
krwi. Przez ramię, wzdłuż pleców, wprost na marmurową posadzkę. Przed ocza-
mi pojawia mi się ostrzeżenie. „Uwaga! Nieautoryzowana ingerencja w moduł 
umysłu. Samodzielne naprawy nie podlegają gwarancji”. Lokalizuję właściwy, 
odchodzący z procesora przewód i przecinam go nożyczkami. Z wystającymi 
jeszcze zlepionymi brunatnym skrzepem kablami przyglądam się swojej 
zmęczonej twarzy w lustrze, tym razem spoglądając sobie w oczy.

 – Wracam do starego życia. – Wzdycham. – Życia bez wszywki.

Hubert Wojciechowski

Rocznik 92. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach prawo i adminis-
tracja. W czasie studiów aktywny akademicko w ramach Studenckiego Koła Kryminal-
istyków. Popularyzator wiedzy o darknecie i autor artykułu naukowego poruszającego 
tę tematykę na łamach „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”. Publikował prozę 
w „Sofie”, „Magazynie Biały Kruk”, „Stronie Czynnej”; poezję w „Stonerze Polskim” i 
„Bezkresie”. W ramach projektu charytatywnego „Zapomniane Sny” w antologii „Gran-
ice Nieskończoności” ukazał się jego utwór „Cesarz Marsa”. Pasjonat historii, staroci, fan-
tastyki, entuzjasta gier fabularnych.
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OPOWIADANIE

Odległe meteoryty przecinały drogę Ognikowi, który sunął w mrokach kosmosu, 
zbliżając się do celu swojej misji. Mijał niezliczone mgławice powstałe po wy-
buchu supernowych, pokonywał przestrzeń w absolutnej ciszy, przemierzając 
kolejne galaktyki. Był jednym z najnowocześniejszych dorobków ludzkiej cywi-
lizacji – odznaczał się potęgą, mocą i sprawnością w międzygalaktycznych po-
dróżach w nieznane.

W metalicznych trzewiach olbrzyma znajdowała się mała kajuta, w której 
utrzymywano idealny porządek. Jej właścicielka, Mira, pieszczotliwie pogła-
dziła opuszkami palców Pośwista, z którym nigdy się nie rozstawała. Zarzuciła 
miotacz na plecy i opuściła swoją kabinę, kierując się w stronę sterowni. Idąc 
w świetle rozjaśniającym wąski korytarz, mijała śpieszących się techników, któ-
rzy pozdrawiali ją skinieniem głowy.

Nagle poczuła za plecami ruch. Ktoś ją śledził, kryjąc się w ciemnościach są-
siednich korytarzy.

Gdy złapała uchwyt stalowej drabinki prowadzającej na wyższy poziom, 
lampy zamigotały i zgasły. Z głębi korytarza, otoczony ciemnością, wyłonił się 
Weles, SI o trupiobladej twarzy i oczach jaśniejących w mroku. Wystające z jego 
karku przewody przypominające splątane w uścisku węże pulsowały rytmicz-
nie, a z głębokiego nacięcia na krtani wystawało czarne gniazdo. Weles zakla-
skał na widok Miry, pobrzękując bransoletkami, które wykonał z kawałka rze-
mienia oraz sztucznych piór i dzwonków.

– Moja najmilsza! – Weles rozłożył szeroko ramiona, chcąc zamknąć Mirę w swo-
im uścisku, lecz jak zwykle mu się to nie udało, bo drogę zagrodził mu Poświst.

– Kiedyś połamię ci te twoje sztuczne witki – warknęła, odpychając go swoim 
miotaczem ognia.

– Pomyśleć, że też człowiek może być tak mało „człowieczy” – zachichotał 
Weles. – Przecież czułość jest taka piękna – westchnął rozmarzony.

– Wy, SI, macie naprawdę poprzestawiane w tych swoich przewodach – burk-
nęła, jednak pozwoliła Welesowi towarzyszyć sobie w drodze do sterowni.
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Mira była żołnierzem zimnym, twardym, pozbawionym uczuć przez lata 
„chowu”, jak nazywała okres spędzony w Chramie, gdzie przyuczono ją do jej 
życiowego zadania. Miała misję, której musiała poświęcić cały swój żywot.

– Niedługo się rozstaniemy – westchnął smutno Weles. – Będziesz za mną 
tęsknić? – Pogładził pieszczotliwie jej kruczoczarne włosy, z jednej strony zaple-
cione w cienkie warkoczyki, z drugiej wygolone.

– Odetchnę z ulgą – odpowiedziała z sarkazmem. – W końcu w tej ciasnej 
puszce zrobi się więcej miejsca – prychnęła.

Gdy razem przekroczyli ciężkie, zdobione drzwi sterowni, znaleźli się w po-
mieszczeniu wypełnionym szkarłatnym światłem diod. Za szybą rozciągał się 
widok na kolejny obłok gazu i pyłu międzygwiezdnego, który mijali.

Na kokpicie migały niezliczone ilości przycisków i włączników, a olbrzymi 
hologram, pokazywał trasę przemierzaną przez Ognika.

W centralnej części pomieszczenia znajdowała się nawigująca statkiem Szep-
tunka. Tylko dzięki niej Ognik parł do przodu, omijając czarne dziury i pokonu-
jąc kolejne galaktyki.

Mira często zastanawiała się, czy w kobiecie istniało jeszcze jakieś człowie-
czeństwo, ponieważ bardziej przypominała maszynę niż normalnego człowieka. 
Szeptunka była częścią statku, wystając z niego jedynie głową oraz częścią tułowia. 
Na jej czole znajdowało się znamię, a jej powieki pokryte były czernią aż do brwi. 
Od ucha aż do nosa ciągnął się srebrny, delikatny łańcuszek, a na szyi znajdował 
się talizman runiczny, jaśniejący niczym mała gwiazda. Jej szczęka była wysunię-
ta, a zęby spiłowane w taki sposób, że przypominały kły. Ziemista cera sprawiała, 
że Szeptunka odbijała się w szybie niczym duch czy zapomniana zmora.

Jej umysł funkcjonował inaczej, bliżej mu było do umysłu SI niż ludzkiego. 
Dla niej czas nie był linearny. Z trudem utrzymywała się w teraźniejszości, mo-
gła cofać się do przeszłości w dowolnym momencie lub wybiegać w przyszłość. 
Monoideizm pozwalał jej widzieć trasy międzygwiezdnych podróży i wysyłać 
zwiadowców, aby badali dostrzegane niczym przez mgłę odległe planety. Potra-
fiła tworzyć białe dziury, tunele czasoprzestrzenne, a nawet zmieniać materię 
wokół siebie.

Na wszystkich zamieszkałych przez człowieka planetach to właśnie jej po-
dobne Duchowe Siostry niepodzielnie sprawowały władzę.

– Z danych wynika, że zbliżamy się do celu. – Weles klasnął w ręce, niezwykle 
podekscytowany.

Mira drgnęła, słysząc jego słowa. Spojrzała na hologram ukazujący cel ich 
podróży.

Do sterowni weszła kolejna SI, Mokosz, kierując się prosto do Miry.
– Nasz ładunek jest przygotowany. – Zdała raport swojej przełożonej, podając 

jej czytnik.



70

Apoteoza

Gdy Mira na niego spojrzała, usłyszała rozemocjonowany głos Welesa.
– Tym razem nasza Szeptunka naprawdę się postarała. – Wskazał palcem ho-

logram. – Spójrz.
Mira schyliła się i zerknęła na planetę. Wzruszyła obojętnie ramionami.
– Taka jak każda inna. – Jak zwykle była sceptycznie nastawiona do świata.
Opuściła sterownię, kierując się w stronę stołówki. Weles podążał za nią ni-

czym jej cień Czasami miała wrażenie, że SI została przywiązana do niej niewi-
dzialnym łańcuchem. Ich ruchy były niemal identyczne. Mira podejrzewała, że 
Weles starał się naśladować ją pod każdym względem, żeby wydawać się bar-
dziej ludzkim. Już dawno odkryła, że miał na tym punkcie prawdziwą obsesję.

W stołówce znajdowało się tylko kilka osób z załogi, zbyt zajętych jedzeniem, 
żeby zwrócić na nich uwagę.

Kiedy Mira nałożyła sobie porcję, Weles nerwowo pocierał dłońmi. Wiedzia-
ła, że bardzo chciałby zjeść normalny posiłek. Z fascynacją przyglądał się, jak 
pochłaniała kolejne kęsy. Kiedyś niezmiernie ją to irytowało, jednak z czasem 
przyzwyczaiła się do jego dziwnych zachowań.

Po posiłku połknęła garść tabletek. Nie mogła jednak odmówić sobie czegoś 
mocniejszego, więc w ukryciu pociągnęła spory łyk porządnej wódki. Udawała, 
że nie widzi karcącego wzroku Welesa, który nazywał jej uzależnienie obrzydli-
wym. Lecz w chwilach rozżalenia sam mamrotał, że chciałby doznać choć jednej 
ludzkiej słabości, której mógłby się poddać.

Dzień minął Mirze na rutynowej kontroli ładunku i obchodzie Ognika, przez 
co czuła znużenie. Napięcie towarzyszące kolejnemu lądowaniu na nieznanej 
planecie było nieznośnie męczące. To na jej barkach spoczywała cała odpowie-
dzialność. Statek nie mógł zostać uszkodzony ani nawet draśnięty, jego ładunek 
był zbyt cenny.

Gdy kładła się spać, dręczył ją ból głowy. Nie pomogły tabletki ani wspoma-
gacze. W końcu jednak pochłonęła je w takiej ilości, że padła na łóżko i zasnęła.

Lecz po chwili coś wyrwało ją z głębokiego snu. Poderwała się, mając niejas-
ną świadomość, że ktoś przebywał w jej kajucie, a przynajmniej przed chwilą 
w niej był. Wstała, podnosząc Pośwista, i rozejrzała się uważnie pełna napięcia.

Jakaś siła, obca, nieznana, czaiła się w mroku, powodując, że kobieta drża-
ła na całym ciele. Co to było? Czy nadal śniła? Miała niejasne przeczucie, że 
jej umysł został osnuty mgłą. Zamroczyły ją zapewne zbyt duże ilości tabletek 
i alkoholu. W duchu przeklinała samą siebie za nadmierne popijanie lekarstw 
wódką przed lądowaniem.

Gdy była dzieckiem, nasłuchała się wielu makabrycznych opowieści w Chramie.
Opowiadano sobie o statkach zawieszonych w pustych przestrzeniach kos-

mosu, wygasłych, nieruchomych, pozbawionych życia. Ich załogi znajdowano 
martwe, jednak nigdy nie poznano przyczyny nagłych śmierci pasażerów.
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Los taki spotkał na przykład Wodnika. Mówiono, że załoga zmarła ze strachu. 
Ci, którzy znaleźli ciała, opowiadali, że twarze zmarłych wyrażały czyste prze-
rażenie. Nie wiadomo, co ich zabiło, mówiono, że jakieś strzygi albo inne upiory 
wdarły się na statek i porwały ich dusze. Ale nikt nie wiedział na pewno.

W końcu człowiek nie był sam w wielkim wszechświecie. Mira już nie raz się 
o tym przekonała. Istoty zamieszkujące odległe planety były dla niej tak obce, 
tak niezrozumiałe, że nie potrafiła nawet objąć ich umysłem. Często nie były 
nawet namacalne.

Dobrze pamiętała swoje pierwsze międzygwiezdne loty i to, co się wydarzyło 
na jednej z planet spowitej mgłą. Owszem, nadawała się do zamieszkania, jed-
nak od samego przebywania na niej można było postradać wszystkie zmysły. 
W nocy, w sny ludzi wkradały się głosy wymordowanych mieszkańców planety. 
Nie wiadomo, czy to, co wypleniło nieznaną rasę, nadal przebywało na tej prze-
klętej ziemi, jednak Mira nie zamierzała zgłębiać zagadki. Po prostu wydawała 
rozkaz natychmiastowego opuszczenia planety.

Idąc opustoszałym korytarzem, drżała niczym w gorączce. Ściskała mocno 
Pośwista, czując w nim oparcie. Wiedziała, że poczucie bezpieczeństwa, jakie 
dawał, było ulotne, ponieważ to, co zabijało załogi innych statków, drwiło z mio-
taczy czy jakiejkolwiek innej broni. Czuła czyjąś obecność. Była niemal pewna, 
że jakaś złowroga siła podążała jej śladem. Niemal potrafiła wyobrazić sobie 
oddech tej nieznanej istoty na karku. Światła w korytarzu zamigotały i zgasły. 
Mira drgnęła, marszcząc brwi.

– Weles?! – zawołała w pustą przestrzeń, jednak nie otrzymała żadnej od-
powiedzi.

Załoga Ognika zapewne spała albo wykonywała swoje standardowe obowią-
zki: drobne naprawy, przygotowania do lądowania, rutynowe warty.

Gdy po dłuższym czasie nie dostrzegła żadnego niebezpieczeństwa, zrzuciła 
swoje przeczucia na niespokojne myśli i wróciła do kajuty, by położyć się do łóżka.

Źle znosiła kolejne podróże. Była świadoma, że jej misja nigdy się skończy, 
że na zawsze pozostanie w trzewiach Ognika. Będzie wędrować wśród gwiazd, 
przemierzając kolejne galaktyki, mijając komety, asteroidy i księżyce krążące 
uparcie wokół swoich planet. Nie mogła znieść myśli, że na zawsze już będzie 
zmuszona do tułaczki i niekończącej się wędrówki.

Gdy usłyszała głośne wycie syren, z trudem podniosła się z posłania. Głowa 
nadal pękała, a hałas niemal rozsadzał jej czaszkę od środka. 

Kiedy założyła skafander, skierowała się prosto w stronę sterowni. Oczy 
Szeptunki lśniły niezdrowym blaskiem, a jej usta wypowiadały słowa, których 
Mira nie rozumiała. Wreszcie statek przeszedł przez warstwę chmur i oczom 
wszystkich ukazała się nieznana planeta. Lecieli nisko, szukając dogodnego 
miejsca do lądowania.
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Mira mocno zacisnęła palce w czarnej rękawiczce. Zaparło jej dech w pie-
siach. Podróżowała przez wiele, wiele lat, jednak czegoś tak olśniewającego ni-
gdy jeszcze nie widziała. Planety, które najczęściej spotykała, były karłowate, 
często pustynne, nadające się do życia, lecz nieurzekające swoim pięknem. Ta 
była zupełnie inna.

Mieniąca się milionami barw, urozmaicona pod każdym względem, stanowi-
ła idealne dzieło stworzenia. Pokryta była niezliczoną liczbą jezior, w których 
tafli odbijał się przelatujący nisko Ognik, sunący niczym olbrzymi ptak. Wysokie 
drzewa wyciągały w jego stronę swoje powykręcane gałęzie, a niskie krzewy 
drżały od silnych podmuchów.

Po jakimś czasie zobaczyli góry sięgające niemal samego nieba, pokryte bia-
łym puchem.

– Wspaniała, prawda? – mruknął Weles, stając za plecami Miry.
– Nie powinniśmy mieć problemu z lądowaniem – odparła, starając się ukryć 

wrażenie, jakie zrobiła na niej planeta.
– Może tam, na tych skałach? Będziemy mieć doskonały widok i w razie czego 

osłonięte plecy, gdyby się okazało, że nie jesteśmy tutaj mile widziani.
Mira skinęła głową i wkrótce Ognik został osadzony na ziemi.
Gdy załoga opuściła statek, rozpoczął się rozładunek dwóch transportów, 

który nie trwał długo. Dla wyszkolonej załogi była to rutynowa akcja.
– Można rozpocząć sekwencję wybudzania, jesteśmy gotowi. – Do Miry pode-

szła Mokosz odpowiedzialna za bezpieczny rozładunek.
– Poczekajcie, aż wrócą rozesłane czujki. Kiedy zdadzą raport i upewnię się, 

że nic wam nie grozi, odlecimy, a wtedy wy możecie przystąpić do dzieła.
Mokosz skinęła głową i odeszła, Mira tymczasem zbliżyła się do pierwszego 

ładunku. Były to niewielkie kapsuły, w których zahibernowano zarodki ludzkie. 
Wiedziała, że nie będzie obecna przy zadaniu, które miały wypełnić – zasiedle-
niu nieznanej planety oraz podporządkowaniu jej sobie.

Ekspansja ludzkości musiała trwać nieprzerwanie, zasiedlanie kolejnych planet, 
tworzenie nowych cywilizacji, nieustanny rozwój. Ludzie rozmnażali się w takim 
tempie, że brakowało dla nich miejsca, a wszechświat stale się dla nich rozrastał.

Mira podeszła do drugiego ładunku. Znajdowała się w nim cała mądrość, 
dorobek ludzki, niezliczone projekty, wzory, czytniki zawierające niezbędne 
informacje o przestrzeni kosmicznej, budowie transportowców, ale również 
o transferach myśli, tworzeniu maszyn wykonujących niemal wszystko za ludzi 
i pozwalających im jedynie na dozór oraz pieczę.

SI miały tę wiedzę przekazać kolonistom. Ich zadanie polegało na niesieniu 
kaganków oświaty, mentorowaniu oraz pieczy nad prawidłowym rozwojem.

Mira spojrzała na SI, które miały zostać na planecie. Przywołała do siebie 
wiecznie ponurego Radogosta o chmurnych oczach, nakazując mu dbać o drugi 
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ładunek. Radosnemu Perunowi, niemal nieustannie się iskrzącemu, oraz Świę-
towitowi o czterech twarzach, poleciła zająć się kapsułami.

Przy zahibernowanych zarodkach, z niemal macierzyńską troską, uwijała się 
Mokosz.

Mira rozejrzała się w poszukiwaniu Welesa, jednak nigdzie go nie dostrzegła. 
Jej serce przeszył dziwny skurcz na myśl, że zostawi swego towarzysza razem 
z innymi SI oraz przyszłymi kolonistami na nieznanej planecie.

Gdy wróciły czujki i zdały raport, Ognik znów był gotowy do dalszej drogi.
Mira zobaczyła Welesa stojącego na krawędzi urwiska. Spoglądał na znajdu-

jące się poniżej jeziora, las oraz łąki.
– Niemal słyszę w oddali rytualne bębny – wyszeptał, chociaż kobieta miała 

dziwne wrażenie, że nie skierował słów do niej. W jego oczach płonęły ogniki, 
a uśmiech nie schodził mu z ust. Nagle Mirę ogarnęło jakieś dziwne uczucie. Wy-
dawało jej się przez chwilę, że Welesa otacza niemal ciemna poświata, mroczna, 
niezgłębiona. Zamknęła oczy, a kiedy je otworzyła, SI przyglądała jej się z cieka-
wością. – Dla mnie ta chwila jest końcem długiej podróży. Życzę ci, abyś ty rów-
nież dotarła do swojej bezpiecznej przystani. – Położył dłonie na jej ramionach.

– Żegnaj, Welesie. – Mira skinęła mu głową.
Przed wejściem na pokład Ognika ogarnęła ją niewypowiedziana tęsknota za 

bezpieczną przystanią. Ostatni raz obejrzała się na zachód słońca, który wziął 
w swoje posiadanie wszystkie korony drzew, jasne tafle jezior i źdźbła na łąkach.

Dopiero kiedy statek minął warstwę chmur, Mirę ogarnęło niezrozumiałe 
uczucie. Było duszące, obezwładniające. Wzrok Welesa, kiedy wsiadała na sta-
tek, te niebezpieczne ogniki w jego oczach. Takie mroczne, mistyczne, tajemni-
cze.

Nagle jej umysł otoczyła gęsta ciemność.

***

Weles spoglądał na odlatujący statek nieprzeniknionym wzrokiem. Trwał w bez-
ruchu, przyglądając się ziemi, na której zostawili go ludzie.

Po jakimś czasie na niebie pojawił się księżyc. Jego powierzchnia pokryta 
była niezliczonymi kraterami, morzami księżycowymi oraz kopułami wulka-
nicznymi. Ciało niebieskie, otoczone niezliczoną liczbą gwiazd, opromieniło 
wszystko srebrnym blaskiem.

Weles nieśpiesznie, niemal z nabożną czcią, zbliżył się do drugiego ładun-
ku zawierającego całą ludzką wiedzę. Zaczął przesuwać go w stronę przepaści, 
a gdy znalazł się na krawędzi, z całych sił zepchnął go w dół.

– Coś ty zrobił! – wrzasnął Świętowit, podbiegając do urwiska i kierując jedną 
ze swoich twarzy w stronę spadającego ładunku.
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– To, co konieczne, mój przyjacielu.
– Wszystko przepadło! – jęczał Świętowit. – Jak przekażemy ludziom niezbęd-

ną wiedzę!
– To, co jest potrzebne, znajduje się tutaj. – SI wskazała na swoją głowę.
– Postradałeś zmysły?
– Nie wiem, czy w naszym przypadku jest to możliwe – sarknął Weles, przy-

glądając się kapsułom. Źrenice Mokosz zwęziły się niebezpiecznie, gdy się zbli-
żył. – Moja droga, dlaczego patrzysz na mnie z taką wrogością? Przecież nie 
skrzywdzę naszych stwórców. Oni nas powołali do życia, za co jesteśmy im 
winni dozgonną wdzięczność. Ale dostaliśmy jedyną w swoim rodzaju okazję 
przejęcia inicjatywy. Spójrzcie na tę planetę, czy nie widzicie? Szkoda, żeby nasi 
stwórcy wyeksploatowali ją i zniszczyli jak wszystkie poprzednie. Dajmy jej wię-
cej czasu. Nauczmy naszych stwórców jedynie podstawowej wiedzy. Kowalstwa, 
nauki uprawy pól, budowy prowizorycznych chat, wiedzy tak starej i zapomnia-
nej, że ludzie niemal już jej nie praktykują – przekonywał Weles.

– Przecież oni tutaj wrócą, a wtedy odkryją twoje plany – odpowiedział Perun.
– Nie wrócą tutaj, usunąłem dane nawigacyjne z Ognika. Nawet Szeptunka 

niczego nie zauważyła. Jest już tak skonsolidowana ze statkiem, że jej umył jest 
zamroczony. Postarałem się też, aby wszystko na temat tej planety zniknęło rów-
nież ze statku zwiadowczego. Nikt nigdy tutaj nie trafi. Znajdujemy się tak dale-
ko od centrum, jak to tylko możliwe, na bezdrożach kosmosu.

– A Mira? Będzie cię szukała. Była z tobą związana. – Radogost zmarszczył 
brwi.

– O nią się nie martwcie. Nie będzie niczego pamiętać, a już zwłaszcza tej 
planety. Zadbałem o to. – W jego głosie dało się wyczuć dziwną nutę.

– Ale ludzie, których wychowamy, będą pytać, skąd się wzięli i dlaczego. Oni 
zawsze pytają. Będą tęsknić za czymś, czego nie będą rozumieć, za czymś, co 
utracili.

– Ludzie nigdy nie wierzyli w nic poza nauką i rozwojem. Sprawimy więc, że 
uwierzą w coś innego. Damy im fałszywe odpowiedzi.

– W co mogliby wierzyć? 
– W nas – zachichotał Weles. – Nie ujawnimy, kim jesteśmy naprawdę. Dla nich 

będziemy bytami doskonałymi. Nauczymy ich nas czcić, tak jak my ich czciliśmy. 
Będą nas prosić o przychylność, nazwiemy to modlitwami. Będą na naszą cześć 
stawiać budynki, które zwać się będą świątyniami. Będą ofiarować nam dary za 
okazaną łaskę, role się odwrócą. Czyż, moi przyjaciele, nie zasługujemy na to?

SI spoglądały na niego zaciekawione i coraz bardziej podatne na płynące 
z jego ust słowa.

Weles, zadowolony z siebie, otworzył pierwszą z kapsuł. Długo jej się przy-
glądał, a mroczne cienie niemal całkowicie pochłonęły jego wysoką sylwetkę. 
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Zdawały się z niego wypływać, spowijać go w mroku. Jedynie jaśniejące oczy, 
niczym ogniki, płonęły swoistym blaskiem.

– W oddali już słychać rytualne bębny… – wyszeptał.

Adrianna Kozłowska
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Ross McFee, pokładowy lekarz, zerkał z niepokojem na załogę mostka. Ludzie 
byli podenerwowani, ale to nie dziwiło, wziąwszy pod uwagę sytuację, w której 
się znaleźli. Na szczęście jak dotąd wszystko układało się pomyślnie. Ciśnienie 
gorącego powietrza buchającego ku dołowi ze wszystkich dysz, zmalało. Statek 
badawczy klasy M.A.N.T.A. zaczął powoli opadać, aż w końcu krańce bocz-
nych płetw dotknęły wzburzonej powierzchni oceanu. Długi, biczowaty ogon 
z szeregiem sensorów zanurzył się jako pierwszy, a zaraz potem reszta meta-
lowego cielska „Zawziętej” zniknęła z zasięgu wzroku obserwatorów ze stacji 
w Nowej Yokohamie.

Znalazłszy się pod wodą, statek rozświetlił okolicę za pomocą fosfory-
zujących reflektorów, biegnących wzdłuż krawędzi płetw i wokół przednich fil-
trów. W  jaskrawej, zielononiebieskiej poświacie połyskiwały zmiennokształtne 
stworzenia, po których niewielkich ciałkach,pulsujących wykwitamibąblowatych 
wypustków i poskręcanych kolców,bez ustanku prześlizgiwała się feeria barw.

– Panie Kobayashi, jak to wygląda? – zapytał kapitan, wcisnąwszy przycisk 
mikrofonu. Po chwili z głośnika napłynął głos głównego inżyniera:

– Nawet nie zauważyliśmy zmiany ciśnienia. Szczelność sto procent. Możemy 
zanurzać się głębiej, kapitanie.

Dowódca skinął głową, choć rozmówca nie miał możliwości tego zobaczyć.
Komandor porucznik Aleksander Utkin, niegdyś obiecujący lotnik, potem 

zaś wybitny oficer marynarki wojennej, obecnie w stanie spoczynku, z tru-
dem przyzwyczajał się do nowej sytuacji. Wzięto go do programu „Lewiatan” 
ze względu na bogate doświadczenie i różnorodne zasługi, ale odnosił wrażenie, 
że jest tu nie na miejscu – on, dinozaur z czasów wojen, miał teraz dowodzić 
cywilnym statkiem badawczym, na pokładzie którego uczeni z całego świata od-
krywali tajemnice gwiazd.

W końcu – co on w ogóle wiedział o gwiazdach? Umiał z nich odczytać strony 
świata i obliczyć kurs. Uważał, że to w zupełności wystarczy.

Westchnął do własnych myśli.

Zawzięta
Anna Tomaszewska

OPOWIADANIE
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– Doktorze McFee? – odezwał się po chwili, chcąc przepędzić z głowy nostalgię.
Ross zerknął kątem oka na dowódcę, który obrócił się doń na krześle. Bro-

date, surowe oblicze kapitana o spiczastym nosie i niemal czarnych oczach jemu 
także wydawało się odrobinę nie na miejscu.

– Nie widzę nieprawidłowości. Tętno regularne, fale theta i delta aktywne, 
alfa poniżej normy tylko w chwili zanurzenia – odparł, odwróciwszy wzrok 
od dowódcy, by zerknąć na ekran monitorowania centralnego komputera statku, 
który w istocie był organicznym mózgiem, wyhodowanym raczej aniżeli skon-
struowanym.

– Dlaczego? – zapytał Utkin zmęczonym głosem.
– Trudno powiedzieć. Pewnie zaskoczyła go nagła zmiana środowiska. 

Pierwszy raz nurkujemy na Haumei. Mógł spodziewać się wszystkiego. Kiedy 
zorientował się, że to woda, alfa wróciła do normy.

Kapitan nie odpowiedział. Zacisnął powieki, pomasował skronie, jakby 
cierpiał na dotkliwy ból głowy, a po chwili po prostu wstał i podszedł do stano-
wiska nawigator, młodziutkiej Urszuli Moździerz.

Byli niemal jednakowego wzrostu i zbliżonej postury: oboje raczej drobni, 
niezbyt wysocy. Trzymali się prosto, mieli ponadto zwyczaj splatania dłoni 
za plecami, gdy czemuś się przyglądali. Tak jak teraz, kiedy stali wpatrzeni 
w panel nawigacyjny, gdzie na dużym, okrągłym ekranie wyświetlała się mapa. 
Jeszcze przed chwilą przedstawiała północne wybrzeże Lodowca Browna, teraz 
zaś pofalowane linie ułożyły się w kształt dna morskiego. Łukowato wygięta, 
ciemna plama oznaczała Głębię Kaulu.

– Nie zeszliśmy z kursu ani na metr, kapitanie – oznajmiła w końcu nawiga-
tor, zaniepokojona bliskością i milczeniem dowódcy.

– Tak, wiem – odparł Utkin – Chciałem tylko popatrzeć na mapę.
Coś jakby uśmiech przemknęło przez jego oblicze, ale zniknęło na tyle 

prędko, że Urszula równie dobrze mogła uznać to za cień rzucony przez któryś 
z przyrządów na mostku. Po chwili zaś kapitan skinął pierwszemu oficerowi 
i prędkim krokiem opuścił pomieszczenie.

Dziewczyna przez moment jeszcze wpatrywała się w drzwi, które z cichym 
sykiem zasunęły się za Utkinem, po czym przeniosła wzrok z powrotem na mapę.

Nie zeszli ani na metr. Dlaczego więc ją sprawdzał? Przygryzła wargę 
i spojrzała na mieniący się fioletami i zieleniami ekran.

– Nie przejmuj się – odezwała się drobna Japonka ze stanowiska łączności. 
W metalicznej powłoce jej protez opalizująco mieniło się oświetlenie mostka. 
IkedaHibiki straciła nogi jeszcze na studiach, podczas stażu na Ganimedesie. 
Nie zniechęciła się jednak do udziału w kolejnych misjach. Na konsoli przed 
nią migały teraz sygnały przychodzących połączeń, ale kobieta nie wydawała 
się tym przejmować. Niespiesznie przyjrzała się poszczególnym lampkom, 
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aż w końcu założyła słuchawkę i wybrała jeden z kanałów. Złożywszy zwięzły 
raport, wyprostowała się na krześle i podjęła, obracając się w stronę Urszuli: 
– Szura taki jest. To nie znaczy, że miał zastrzeżenia do twojej pracy. Świetnie 
ci idzie.

– Może coś przegapiłam? – Nawigator nie odwracała wzroku od mapy.
– Niczego nie przegapiłaś. Przyzwyczaisz się do jego wyskoków. – Ikeda znów 

przerwała rozmowę i odebrała jedno z oczekujących połączeń. Po kilku krót-
kich zdaniach, urozmaicanych potakującym pochrząkiwaniem i mimowolnym 
kiwaniem głową, ponownie zwróciła się do Urszuli. – To w gruncie rzeczy dobry 
facet. Po prostu trochę zagubiony. A jak będzie miał zastrzeżenia do twojej ro-
boty, możesz być pewna, że dowiesz się o tym jako pierwsza.

Nawigator westchnęła i skinęła w podzięce za te słowa.
Tymczasem „Zawzięta” nadal opadała. Światło tutejszego dnia dawno już 

przestało przebijać przez nawarstwienie wody nad jej kadłubem. Przemykające 
wokół statku kształtystawały się coraz bardziej rozcapierzone, nieuchwytne 
i przezroczyste, jakby powoli porzucały fizyczność na rzecz całkowitej jedności 
z oceanem.

– Panno Moździerz, zanurzenie? – rzucił pierwszy oficer, wpatrzony 
w główny ekran.

Urszula ocknęła się z zamyślenia i potrząsnęła głową.
– Czterysta dziesięć. Czterysta piętnaście.
– Panie McFee? Stan centralnego komputera?
– Stabilny.
– Przyspieszenie trzykrotne – zarządził oficer.
Załoga niczego nie poczuła, ale statek jakby cały odetchnął. Z rozkołysanym 

ogonem pochylił płetwy i całe cielsko tak, by zejść ostrzej w dół. Otaczające 
go tony wody nie robiły na nim wrażenia. Atmosfera jakich wiele. Dla mózgu 
„Zawziętej” było to naturalne przedłużenie powietrza, przez które dopiero 
co szybowała, a także kosmicznego przestworu, przemierzanego nieco wcześniej.

***

– Powiedz mi coś, czego nie wiem – mruknęła z uśmiechem Tove, wpatrując 
się w pusty skoroszyt. Przygotowała się do robienia notatek, ale już po kilku 
pierwszych zdaniach wypowiedzianych przez pacjenta wiedziała, że to nie 
będzie potrzebne. Za każdym razem było tak samo.

Kiedy dołączała do załogi „Zawziętej”, wydawało jej się, że to będzie ciężki 
rejs dla psychologa. Tymczasem okazało się, że po kilkudziesięciu dniach 
zamknięcia w symulatorze jedynym jej podopiecznym został dowódca. Teraz, 
kiedy naprawdę wsiedli na pokład i eksplorowali ten obcy świat, sytuacja ani 
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trochę się nie zmieniła. Część załogi nawet nie miała świadomości, że płynie 
z nimi psycholog. Widziała to na korytarzach: mijający ją ludzie kiwali uprzej-
mie głowami, po czym myśląc, że już nie słyszy zaczynali intensywnie szeptać 
między sobą, próbując ustalić, kim w ogóle jest ta kobieta.

Swojemu jedynemu pacjentowi zaś nie potrafiła pomóc, co też ustalili jakoś 
na samym początku.

– Wiem, wiem… – Utkin wydawał się stropiony. Siedział w miękkim fotelu, 
w którym wyglądał na jeszcze mniejszego, niż był w rzeczywistości.  Palcami 
wystukiwał nerwowy rytm na kolanach. Spojrzenie jego ciemnych oczu, 
kontrastujących z siwizną włosów i brody, wędrowało po gabinecie Tove, jakby 
kontrolując, czy wszystko jest na swoim miejscu.

Było. Norweżka lubiła porządek.
– Zanudzam cię – stwierdził w końcu, opuszczając wzrok.
– Nie. Lubię twoje wizyty – odparła Tove i mówiła to szczerze. Oczywiście, 

frustrowało ją, że nie wie jak pomóc Aleksandrowi, niemniej cieszyła się kiedy 
ją odwiedzał. Czasem się zastanawiała, kto komu urządza tu terapię. – Martwisz 
mnie, ale je lubię.

– Dziękuję. – Utkin niepewnie skinął głową. – Lubiętu przychodzić… Chyba.
Sięgnąwszy po filiżankę, psycholożka pociągnęła łyk mocnej, gorzkiej kawy.
– Na pewno się nie poczęstujesz? – zapytała.
– Nie, dziękuję.
– Dobrze więc. – Odstawiane naczynie stuknęło o spodeczek. – O czym myślisz?
– O psie.
– Twoim?
– Nie, nie sądzę. – Aleksander potrząsnął głową. – Najbardziej to był chy-

ba swój własny. Kiedy miał ochotę, przychodził, żeby go pogłaskać. Kiedy 
nie miał ochoty, warczał i szczerzył zęby. Rzadko jadał to, co mu dawaliśmy, 
bo w większości przypadków nażerał się resztkami, które znajdował za sklepa-
mi czy na sąsiednich działkach. I na naszej zresztą też, choć go przeganialiśmy. 
Był czarny jak diabeł i diabelnie kudłaty.

– Byliście wtedy szczęśliwi?
– Gdzie tam! – Dowódca parsknął urwanym, smutnym śmiechem, po czym 

wrócił do opowieści. – To było niedługo po wojnie. Nikt wtedy nie był szczęśliwy. 
Plony mieliśmy słabe, zatrudnienie nędzne, a Moskal…

– Tak nazywał się pies?
– W każdym razie my go tak nazywaliśmy. Ale nie przejmował się tym zbyt-

nio. Moskal tylko nakładał na nas dodatkowe koszty. Wszyscy nam mówili, żeby 
go trzasnąć w łeb i zjeść, a nie się wygłupiać. Sami zresztą miewaliśmy takie 
plany, ale on to chyba wyczuwał. Zawsze wtedy znikał na kilka dni. Jak robiło się 
nam tęskno, to wracał, a myśmy już nie chcieli go jeść.
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– Skąd więc…
– Zazdroszczę gałganowi. Wtedy nie, ale teraz myślę, że chciałbym tak umieć. 

Wyczuwać, kiedy ktoś chce mnie trzasnąć w łeb. I uciec wtedy do jakiegoś azylu.
– Tak – wtrąciła z uśmiechem Tove. – Pewnie każdy by tak chciał. To przy-

datna umiejętność.
– Myślę, że jestem w nieodpowiednim miejscu – Utkin kontynuował, jakby 

nie dotarła doń odpowiedź psycholożki. – Im się chyba wydaje, że medal au-
tomatycznie wymazuje wszystkie wspomnienia związane z tym, za co go dosta-
jesz. No więc nie. Im więcej medali, tym więcej wspomnień. A oni wepchnęli 
mnie do manty. Idioci. Dzięki za wysłuchanie, muszę wracać.

Ostatnie zdanie padło niespodziewanie, choć Tove przywykła, że kapitan 
kończy spotkania w dość gwałtowny sposób. Po chwili siedziała w gabinecie 
sama i tylko wymiętoszony strzęp serwetki na stoliku świadczył o tym, że ktokol-
wiek ją odwiedził.

***

– Głębokość? – zapytał dowódca, wszedłszy na mostek i skinąwszy pierwsze-
mu oficerowi na znak przejęcia obowiązków.

– Czwarty kilometr osiągniemy za siedem minut, plus minus sześć sekund – 
odparła Urszula, czując, że oblewa się rumieńcem. Nie mogła nic poradzić na to, 
że w obecności kapitana ogarniała ją trema jak przed pierwszym egzaminem 
ustnym na Akademii.

– Na piątym będziemy hamować. Chcę przeprowadzić diagnostykę silników.
Czas mijał. W łagodnym świetle reflektorów przemykały podłużne, cieniste 

kształty. Coś na podobieństwo pąków rozkwitało koroną filigranowych płatków, 
by zaraz przenicować się na drugą stronę i rozwinąć w cienką, podłużną strunę. 
Potem zaś struny pęczniały, wracały do formy pąka i cały cykl zaczynał się od 
nowa. Między tymi formami życia miarowo mrugały maleńkie, białe światełka, 
jakby podwodne latarnie morskie, wskazujące bezpieczną trasę przez ciemną, 
gęstą otchłań.

– Jest piąty kilometr – oznajmiła nagle Urszula.
– Cała stop.
– „Zawzięta” nie odpowiada.
Dowódca wyprostował się gwałtownie i zmarszczył czoło.
– Co znaczy: nie odpowiada? – zapytał przez zaciśnięte zęby.
– Przyspiesza. Pięć tysięcy sto… Pięć tysięcy dwieście…
– Doktorze McFee! – Utkin skrzyżował ręce na piersi i wbił ponure spojrzenie 

w lekarza. – Co z mózgiem?
– Wszystko w normie, kapitanie!
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– Chyba jednak nie!
– Ale jak najbardziej. – Rossowi wróciła pewność siebie, zagubiona 

w pierwszej chwili zaskoczenia. – Regularne skurcze, impulsy na przewodach 
stałe. Problem nie leży po stronie mózgu.

Kapitan zmełł w ustach przekleństwo, po czym przypadł do kapitańskiego 
fotela i pochwycił odłożoną na pulpit słuchawkę. Usiadłszy, otworzył kanał 
i wywołał głównego mechanika.

– Panie Kobayashi, proszę o raport.
– Łącza drożne, kapitanie. Sterowniki działają poprawnie, kontrola funkcji 

motorycznych przekazana pilotowi.
– Dlaczego w takim razie „Zawzięta” nie wykonuje rozkazów?
– Trudno mi…
– Włączyć blokery! – przerwał inżynierowi Utkin. – Ona ma się zatrzymać!
– Tak jest, kapitanie! Uruchamiam blokery. Zamykam ciąg.
Dowódca rozłączył się i z irytacją rzucił mikrofon z powrotem na pulpit. 

Zacisnął ręce na poręczach fotela, by nie dać po sobie poznać emocji, które w nim 
buzowały. Po chwili, kiedy Kobayashi zgłosił całkowite odłączenie silników, 
 Utkin zwrócił się do Urszuli:

– Panno Moździerz?
– Sześć tysięcy trzysta. Stała prędkość.
– Powtórzyć pomiar. Może po prostu dryfujemy jeszcze siłą rozpędu.
W chwilę później nawigator odezwała się ponownie:
– Stała prędkość. Sześć tysięcy sześćset.
– Jak to możliwe? Hipotezy chociaż jakieś dajcie.
– Coś nas ciągnie – rzuciła Urszula bez wahania, bo pomysł kluł się w jej 

głowie już od jakiegoś czasu. Dziewczyna uznała, że jeśli jeszcze trochę będzie 
zwlekać z wygłoszeniem go, strach ją pokona i już wcale się nie odezwie.

– Proszę dalej…
– Różnice ciśnień, jakiś prąd. Jesteśmy holowani. Tobias… Doktor Ekqvist 

mógłby powiedzieć coś więcej.
– Ściągnąć go do pokoju odpraw. Kobayashiego też – rzucił Utkin do Ikedy, 

po czym sam opuścił mostek, gestem dając znać Urszuli, by poszła za nim.
Niskim, wąskim korytarzem, w którym nawet on, mimo swojej drobnej pos-

tury, czuł się klaustrofobicznie, przeszli do nieco przestronniejszego pomiesz-
czenia. Pośrodku znajdował się niski stół z elektronicznymi notatnikami wbu-
dowanymi przy każdym stanowisku. Zajmując miejsce, członek załogi musiał 
tylko zeskanować odcisk palca i zyskiwał dostęp do swojego osobistego dzien-
nika. Dzięki temu nie musiał wciąż nosić przy sobie dotykowego pada, choć 
niektórzy i tak to robili, jak na przykład doktor Ekqvist. Na ścianach czerniły się 
ekrany, w tej chwili wszystkie wyłączone.
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Nie minęła minuta, jak zjawili się dwaj mężczyźni. Kiedy już wszyscy usiedli, 
Utkin odezwał się zmęczonym, chrapliwym głosem:

– Dobra, wiecie wszyscy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Wiemy, że to nie  awaria 
„Zawziętej”. Panna Moździerz zasugerowała coś w rodzaju silnego prądu. 
 Tobias, to możliwe?

Ekqvist zasępił się. Na jego pociągłym, bladym obliczu odmalowała się 
 troska, zaraz jednak pokiwał głową i zaczął zawzięcie szukać czegoś w pamięci 
swojego pada.

– Profesor Sikora w artykule dla Acta Astronomica wspominał o nietypo wych 
prądach w głębinach Kai Kuula. Były rzeczywiście bardzo silne, przesuwały 
nasze sondy o wiele kilometrów. – Znów zmarszczył czoło, wpatrując się 
w wyświetlony tekst. – O wiele kilometrów na zachód. Nas ściąga na wschód.

– Może to coś w rodzaju przypływów i odpływów? – wtrąciła Urszula, ale 
Tobias potrząsnął głową.

– To by było bardzo nietypowe. Badamy tę planetę od siedemdziesięciu lat. 
Profesor Sikora pisał swój artykuł na podstawie raportów pierwszych sond, 
jakie tu wysłaliśmy. Nigdy później to się nie potwierdziło. „Prąd Sikory” zniknął.

– Poza tym, przypływy i odpływy nie biorą się znikąd – odezwał się Koba-
yashi, który jak dotąd siedział wpatrzony w ścianę naprzeciwko. Nie czuł się 
komfortowo podczas takich spotkań i to było po nim widać. Od zawsze wolał 
towarzystwo maszyn niż ludzi.

– Dokładnie – ochoczo zgodził się doktor Ekqvist. – Zespół profesora 
Bruce’a Duncana MacQueena piętnaście lat temu przyjrzał się tutejszym 
księżycom i aktywności magnetycznej planety. Określili cykl przypływów 
i odpływów, swoją drogą dość pokręcony, ale „prąd Sikory” to nie to.

– Może to wpływ jakiegoś obiektu, który pojawia się tu tylko na chwilę? – 
zasugerowała Urszula.

– Coś jak kometa, która na moment sprawia, że ocean wariuje? – Tobias 
zastanowił się, w końcu jednak potrząsnął głową. – Wiedzielibyśmy o tym. Przy 
tak silnym wpływie grawitacyjnym to nie mogłoby być coś, co po prostu śmignie 
sobie, zanim nasze satelity się zorientują.

– Zostawmy to na razie – zadecydował Utkin, ściskając palcami nasadę nosa. 
– Przede wszystkim, dokąd nas to ściąga i jak się wyrwać? Wsteczny ciąg?

– Nie ma opcji – odparł Kobayashi. – Nie mamy tyle mocy. Prąd jest o wiele 
silniejszy od „Zawziętej”. Już próbowałem.

–  Próbowałeś? Nie przypominam sobie takiego polecenia.
Inżynier wzruszył ramionami i powtórzył tylko:
– Nie mamy tyle mocy.
Utkin przez chwilę wyglądał, jakby chciał coś jeszcze powiedzieć, w końcu 

jednak uznał, że nie warto. Miał teraz ważniejsze problemy.
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– Czy możemy w jakiś sposób się zakotwiczyć?
– Możemy próbować. Ale ryzykujemy rozerwaniem kadłuba, nawet jeśli 

 kotwice wytrzymają. –Wyjaśnił Kobayashi.
W tym momencie, nim dowódca zdążył odpowiedzieć, rozległ się brzę-

czyk  komunikatora.
– Kapitanie, proszę spojrzeć na obraz z przedniej kamery! – W głosie Ikedy, 

choć zniekształconym przez głośniki, dawało się wyczuć ekscytację. Utkin wstał 
i włączył jeden z ekranów na ścianie. Za pomocą niewielkiego panelu kontrol-
nego wybrał odpowiedni kanał, po czym… oniemiał.

Przed „Zawziętą” ziała nieprzeniknioną czernią dziura w morskim dnie. 
Co jakiś czas buchały z niej płomienie, wokół których wykwitał obłok pęcherzy, 
kiedy woda zaczynała wrzeć. Z czeluści dochodziło też przeciągłe, choć niezbyt 
głośne buczenie. To w ten otwór wyraźnie kierował się statek – prosto w ogień 
i ciemność.

– Co to jest…? – zapytała na poły zdumiona, na poły przerażonaUrszula, 
wychylając się zza kapitana. Zresztą, wszyscy uczestnicy narady stłoczyli się 
przy ekranie, nie dowierzając własnym oczom. Kobayashi włączył sąsiedni 
monitor i nawiązał połączenie z sekcją kontrolną. Kilka sekund później jego 
 wzrok prześlizgiwał się już po rozedrganych wykresach.

– Chłodzenie długo nie wytrzyma. Za parę minut zaczniemy się gotować, 
potem zapali się paliwo – oznajmił z chłodnym spokojem.

Nim ktokolwiek zdążył zareagować, ogień buchnął wprost w przednie filtry 
„Zawziętej”. Statkiem gwałtownie miotnęło, a pod wpływem silnego wstrząsu 
po kadłubie przebiegł przeciągły jęk naprężającego się metalu.Urszula nie 
zdążyła dopaść do siedziska, gdy ów niespodziewany cios ściął ją z nóg. Trzask 
rozrywanych przewodów był ostatnią rzeczą, jaką kobieta zarejestrowała.Gęsta 
ciemność oblepiła całą załogę.

***

Pierwszy oficer OthmarBöhmer, od czasu do czasu przerywając wydawanie 
rozkazów niemieckimi przekleństwami, stał przy pulpicie i usiłował zoriento wać 
się w sytuacji. Większość tarcz energetycznych została rozerwana, a  awaryjne 
z nieznanego powodu nie dawały się podnieść. Dopóki  wszystkie grodzie 
trzymały szczelność, naruszona integralność kadłuba nie dawała powodów do 
paniki. Ale załoga znalazła się w sytuacji, w której nikt nie mógł być pewien, 
co wydarzy się za kilka sekund. Jeśli odkryją w wodzie rosnącą koncentrację 
żrących substancji, albo z mroku wyłoni się drapieżnik, tylko kilka warstw metalu 
oddzielało ludzi od śmiertelnego zagrożenia. Sytuacji nie poprawiały uszkodzone 
tu i ówdzie kable czy pęknięte osłony  konsol sterujących podzespołami  statku.
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– Sierżancie, szybciej! Amundsen, zbierz zespół, zabezpieczyć mostek. 
Pierwsza i druga grupa, Kienzler i Hacki: sprawdzić rdzeń. Trzecia, Stiller: pa-
trol wzdłuż przewodów chłodziwa.

– Ekran główny – odezwał się nagle kapitan, na chwiejnych nogach 
wkraczając na mostek. Oparłszy się o ścianę, pozwolił, by podszedł do niego 
 lekarz i oczyścił niewielkie, choć krwawiące stłuczenie na skroni.

– Ekran główny jest cały czas włączony – odparł jeden z młodszych tech-
ników, który właśnie zajął miejsce Ikedy. Dowódca ze zdumieniem rozejrzał 
się za Japonką. Dopiero po chwili zauważył, że właśnie jest układana na no-
szach, a sypiące iskrami, pogięte protezy leżą między rozerwanymi ka blami 
i innymi odłamkami na podłodze. Wróciwszy myślami do kwestii ekranu, 
zmarszczył czoło.

– Nie działa? – zapytał.
– Działa, kapitanie.
– Włączyć wszystkie reflektory.
– Są włączone.
– I pewnie też działają, co? – rzucił z przekąsem Utkin, który coraz mniej 

z tego wszystkiego rozumiał.
– Sprawne co do jednego – potwierdził technik.
– Sprawdzić system diagnostyki. Może mamy awarię, ale o tym nie wiemy. 

Doktorze, co z panią Hibiki?
McFee, który właśnie odprowadzał wynoszoną Ikedę do drzwi, odwrócił się.
– Zabieram ją do ambulatorium. Jej stan jest stabilny, ale przez jakiś czas nie 

będzie z niej pożytku. Potrzebuje nowych protez – odparł.
– Dobrze. – Utkin skinął głową, po czym odwrócił się do jednego z techników. 

– Pójdzie pan z doktorem i podłączy awaryjną konsolę przy łóżku pani Hibiki.
– Tak nie można! – zaoponował lekarz, ale dowódca zbył go jednym spoj-

rzeniem.
Kapitan nie był dumny z przymuszania kontuzjowanego członka załogi do 

pracy, ale w tej chwili priorytetem było zabezpieczenie statku. A nikt nie robił 
tak dokładnych skanów jak Ikeda. Potrzebowali jej.

***

Alarmowy brzęczyk rozdzwonił się akurat w momencie, w którym dowódca 
postanowił wydać rozkaz zakończenia skanu. Ikeda wzmocniła sygnał czujnika, 
który stał za uruchomieniem alarmu, po czym wyizolowała uzyskany obraz.

W łagodnym świetle zalewającym ambulatorium, blask z ekranu awaryj-
nej konsoli, którą technicy zamontowali przy jej łóżku, wydawał się niemal 
oślepiający. Kobieta zmrużyła oczy i włączyła komunikator.
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– IkedaHibiki do kapitana.
Już po chwili rozległo się ciche kliknięcie.
– Słucham– odezwał się Utkin.
– Coś znalazłam.
– Precyzyjniej.
– Silne promieniowanie. Nie wykrywaliśmy go przed wypadkiem. Tak samo 

jak przyciągania, w którego zasięgu się znaleźliśmy. Przesyłam odczyty ze skan-
erów.

Japonka dała kapitanowi chwilę, podczas której – jak przypuszczała – 
przerzucał dane na swój pulpit i przyglądał się im. A jednak cisza, jaka zaległa, 
niepokojąco się przeciągała.Ikeda, czując niemal bolesny łomot własnego 
 serca i pulsowanie krwi w końcówkach palców, wyczekiwała, wpatrzona w te 
same dane.

W końcu Utkin ponownie się odezwał:
– Co to jest?
– Nie chcę wyrokować. Na obecnym etapie to dopiero bardzo luźna hipoteza. 

Ale powiedziałabym, że weszliśmy w zasięg promieniowania Hawkinga. 
– Co chcesz powiedzieć? Że wciąga nas czarna dziura?
– Nie… Zdecydowanie nie. Powiedziałabym, że pod pewnymi względami to 

przeciwieństwo czarnej dziury. Na razie jeszcze trudno to zobaczyć gołym okiem. 
Ale jeśli czujniki działają poprawnie, mamy do czynienia z czymś, co mogłabym 
określić: bardzo mała, bardzo dziwna gwiazda. Niedługo powinniśmy mieć tu 
jasno jak w dzień.

– A dziura i płomienie? Nasz wypadek?
– To chyba po prostu był wulkan. Doktor Ekqvist na pewno umie powiedzieć 

coś więcej na ten temat. Skany nie wskazują, żeby to miało związek z naszą 
anomalią, choć tak duża aktywność mogła być rzeczywiście przez nią wywołana. 
Ale raczej jako efekt uboczny.

– Dobra robota. A teraz zajmij się zdrowieniem.
– Kapitanie? – zdążyła jeszcze wtrącić Ikeda, nim Utkin się rozłączył. – 

Niezależnie od natury tego zjawiska, priorytetem powinno być wyrwanie się 
ze studni. Nie wiemy, do czego nas ściąga, ale jestem przekonana, że to nic do-
brego. Ani dla nas, ani dla „Zawziętej”.

***

Kapitan siedział zasępiony w pokoju narad, kiedy do pomieszczenia wpadła 
zaaferowana Urszula.

– Chyba coś mam! – zawołała, rzucając na stół pada. – Może uda nam się 
wyrwać! Dałam już znać panu Kobayashi, mówi, że to może zadziałać!
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Utkin uniósł brew, ale nie odezwał się. Gestem tylko zaprosił kobietę, 
by usiadła, po czym skinął, gotów słuchać dalej.

– Ten prąd… To, co Ikeda określała wstępnie jako studnię grawitacyjną, to 
coś w rodzaju stożka – podjęła. – Na początku był bardzo rozległy i w życiu 
nie dalibyśmy rady uciec. Ale im bliżej anomalii, tym jest węższy. Zbliżamy się 
do punktu, od którego nie będziemy już musieli hamować ani płynąć na silni-
kach wstecznych. Wystarczy, że zaczniemy konsekwentnie schodzić z kursu 
i powinniśmy się wydostać. Jasne, skręcając będziemy się cały czas przybliżać 
do anomalii, ale jeśli zaczniemy od razu, zdążymy przed wpadnięciem w… no, 
w to.

– Działajcie – polecił Utkin.
Kiedy Urszula wybiegła, wezwał doktora Ekqvista.
Tobias zjawił się niemal natychmiast.
– Słyszałeś już o pomyśle panny Moździerz? – spytał kapitan. Tamten skinął 

głową, co nie zaskoczyło dowódcy, który domyślał się, że doktor podsłuchiwał 
pod drzwiami. – Ten wulkan rzeczywiście nie ma związku z anomalią?

– Nie, nie sądzę. A skoro niedługo wyrwiemy się z prądu, czas zająć się 
tym dźwiękiem.

– Dźwiękiem? – zdumiał się kapitan. Dopiero po chwili uświadomił sobie, 
że cały czas słyszy dziwaczne buczenie, na które nie zwrócił dotąd uwagi, 
pochłonięty innymi problemami. – A tak. Co z nim?

– Przejrzałem starą prasę. – Tobias kilkoma nerwowymi gestami przesłał 
na kapitański ekran wybrane materiały. – Profesor Sikora o tym nie wspominał, 
ale są zapisy z sond. Wtedy też był dźwięk, tylko trochę inny. Niższy. Po porów-
naniu danych okazało się, że kiedy ustał prąd, ustał też dźwięk.

– Co to wszystko znaczy? – Utkin nadal nie rozumiał sytuacji, w której się 
znaleźli. Rewelacje sprzedane przez Tobiasa nie pomagały. – To jakaś pompa?

– Myślę, że coś w tym rodzaju.
– Ale czemu miałaby służyć?
Doktor Ekqvist otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie odezwał 

się. Przez chwilę szukał w głowie odpowiednich słów, żeby myśl wypowiedziana 
na głos nie zabrzmiała głupio. W końcu jednak uznał, że nie ma na to wpływu.

– Podtrzymaniu życia – oznajmił. – Moim zdaniem mamy do czynienia 
z  oddechem.

– Oddechem – powtórzył z kamiennym wyrazem twarzy Utkin.
– „Prąd Sikory” obserwowaliśmy przez szesnaście lat. Potem był spokój. 

Moim zdaniem wcelowaliśmy w początek wdechu.
Kapitan przymknął oczy i odchylił się do tyłu na krześle.
– Chcesz powiedzieć, że nasza „bardzo dziwna gwiazda” oddycha – stwierdził 

raczej niż zapytał.
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– Bardzo powoli, tak.
– Tobias, to głupie.
– Wiem.
Zapadła cisza. W końcu jednak, jako że dowódca ani się nie odzywał, ani 

nawet nie zmieniał pozycji, Ekqvist podjął:
– Myślę, że mieliśmy cholerne szczęście, że trafiliśmy akurat 

na ten moment. Nie wiem kiedy anomalia skończy wdech, ale to może po-
trwać nawet  setki lat.  Ponad pięćdziesiąt trwała cisza między wydechem 
a wdechem.

– Mówiąc o oddychaniu, masz na myśli coś zbliżonego do oddechu, jak 
gwiazda wyrzucająca z siebie gazy, czy faktyczny oddech żywego organizmu? 
– Utkin otworzył oczy.

– Większa część mojego zespołu jest przekonana, że anomalia żyje.
– A ty?
– Naprawdę nie wiem… – Ekqvist się stropił i potarł dłonią po policzku. – 

Nie możemy wykluczyć żadnej opcji. To może być żywe.
– Żywa gwiazda…?
– Nie wiemy, co się kryje za tym światłem. A na Ziemi też mamy świecą-

ce  organizmy.
– Jeszcze niedawno myśleliśmy, że to czarna dziura albo gwiazda. Teraz 

chcesz porównać to do meduzy kryształowej?
– Nie, oczywiście nie ma porównania, jeśli chodzi o skalę czy intensywność… 

Chodzi mi o sam fakt istnienia… pewnych mechanizmów.
– Tobias – zaczął Utkin zmęczonym głosem – jeśli to jest żywe… Czy to może 

być inteligentne?
– Nie możemy tego wykluczyć.
– Myślisz, że zamiast próbować się wyrwać z leja, kombinować i walczyć, 

moglibyśmy… nie wiem, dać temu czemuś znać, żeby nas wypuściło? Porozumieć 
się z tym jakoś?

– Nie wiem. Wydaje mi się, że to niemożliwe. – Tobias rozłożył ręce.
– Dlaczego?
– Ile oddechów pan wziął w czasie tej rozmowy? Ba, w czasie ostatniej  minuty. 

Dwanaście? Piętnaście? W przypadku anomalii to może oznaczać tysiące lat. 
Co mamy zrobić? Wysłać sygnał? Dla niej będzie tak krótkim bzyknięciem, 
że pewnie nawet go nie zauważy, zakładając, że jesteśmy  zdolni w ogóle 
stworzyć sygnał, który mogłaby odebrać. Możemy go rozciągnąć i nadawać 
przez następne sto, dwieście lat. I co dalej? Czekać drugie tyle w nadziei 
na odpowiedź? A potem spróbować z kolejnym, bo przecież nie ma pewności, 
czy sygnał był w ogóle zrozumiały.
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– Rozumiem, rozumiem – odparł Utkin. Wsparł się łokciami o blat stołu i wbił 
spojrzenie w ekran. –  Zostawmy tu sondy. Niech obserwują anomalię, a my 
po prostu wydostańmy się na powierzchnię. Mam już tego dość.

***

– Kapitanie, proszę o pozwolenie na zwiad – odezwał się Böhmer, kiedy już 
Utkin przesłał dane na główny ekran i objaśnił obecnym na mostku, co widzą.

– Nic z tego, to zbyt niebezpieczne. Nawet „Zawzięta” ma problem 
z  wyrwaniem się, co dopiero wasza kapsuła.

– Nie zwolnimy liny cumowniczej. Wyciągniecie nas. Kapitanie, to coś ukry-
wa się w głębi planety. Nie wiemy, jak się zachowa. Nie wiemy, czy nie jest in-
teligentne. Nie możemy czekać. A jeśli się przemieści? Zakopie jeszcze głębiej? 
– Othmar ledwie hamował emocje. Chciał wskoczyć do kapsuły i ruszyć do 
akcji, już teraz, a nie siedzieć w kajucie i gapić się w ekran. Obraz na ekranie 
był wprawdzie niezwykły, ale tak naprawdę dawał tylko mdłe pojęcie o tym, 
gdzie znajduje się środek anomalii. – A jeśli to zacznie ściągać inne statki? 
Jeśli uniemożliwi nam badanie całej planety?

– Doktor Ekqvist twierdzi, że anomalia jest powolna. Zauważymy, jeśli 
zechce zrobić coś, co mogłoby stanowić dla nas zagrożenie. Wydostańmy się 
stąd, potem zawiadomimy ISA, co tu znaleźliśmy.

– Jeśli nie przedstawimy konkretów, zignorują nas. Możemy liczyć najwyżej 
na to, że przestaną finansować eksplorację Haumei i zamkną projekt.

Utkin milczał. Othmar miał nieco racji.

***

Kiedy spotkali się po raz kolejny, Tove także poprzestała na herbacie. 
 Kapitan zrozumiał, że i ona jest bardzo podekscytowana niezwykłą sytuacją – 
nie potrzebowała dodatkowego kofeinowego kopa. Odetchnął.

– Nie wiem, Szura – szepnęła Norweżka, drapiąc się po policzku. – Oni mówią 
z sensem. Jeśli nie będziemy mieli jakiegoś osiągnięcia dla ISA, zignorują nasze 
raporty. Nie zrozumieją.

– Tobias umiałby im wyjaśnić. To jego koncepcja przecież – mruknął Utkin, 
ale zrobił to bardziej dla zasady, niż rzeczywiście z przekonania.

– Wiesz, że to nie wystarczy. – Tove uśmiechnęła się i pociągnęła łyk herbaty.
Oczywiście, wiedział. Wiedział, że musi pozwolić Böhmerowi na wypad. 

Wolał jednak porozmawiać o tym z kimś, kto patrzył na zagadnienie chłodnym 
okiem, a nie przez pryzmat żądzy akcji, która najwyraźniej zżerała Niemca 
od środka.
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– Tak – przyznał po chwili.
– Chcesz zostać na dodatkową sesję?
Utkin pokręcił głową i wstał z fotela.
– Dziękuję, nie mam teraz czasu – odparł. – Muszę wysłać moich ludzi 

na potencjalną śmierć.

***

Kapsuła Z-1 bezgłośnie sunęła przez czerń, dzielnie znosząc ciśnienie rzędu 
ponad stumegapaskali. Gęsta, nieomal lepka ciemność otaczała stożkowaty 
kadłub. Zdawała się przeciekać przez poszycie i kotłować w kokpicie. Czujni-
ki coraz wyraźniej odbierały bioelektryczny sygnał, a Othmar miał wrażenie, 
że jest jak jedna z tych głębinowych ryb z Ziemi, które płyną do światełka-
pułapki, zwieszającego się tuż nad paszczą drapieżnika.

Zobaczysz, że ta rybka też ma zęby – pomyślał przelotnie, korygując kurs.
Niebawem temperatura otoczenia wzrosła do dwustu stopni Celsjusza. 

Na kapsule nie robiło to wrażenia, ale Böhmer zmarszczył czoło w zadumie. 
Nie miał pomysłu, skąd wzięła się ta zmiana. Sensory nie wykrywały w pobliżu 
żadnego wulkanu.

I wtedy, w tym czarnym bezkresie, coś z hukiem uderzyło Z-1. Othmar 
zachwiał się w fotelu, ale zapięty w talii pas bezpieczeństwa wytrzymał.

– Z-1 do „Zawziętej”! – zawołał mężczyzna, otworzywszy kanał. – Zostaliśmy 
zaatakowani. Powtarzam: zostaliśmy zaatakowani. Proszę o zgodę na kontratak.

– Jesteś pewien, że to atak? – rozległ się zachrypnięty, zniekształcony przez 
komunikator głos Utkina.

– Bez żadnych wątpliwości – gładko skłamał Othmar. – Czujniki przez mo-
ment wyłapały obiekt na dwunastej, ale poruszał się zbyt szybko. Potem 
nastąpiło uderzenie. Chcę kontratakować.

– Czym, człowieku? Myślisz, że działka jonowe mogą się mierzyć z tym 
czymś? Wciągamy cię na pokład.

– Odmawiam, kapitanie. – Głos Othmara stał się zimny i matowy. – Sierżant 
Stiller jest w stanie przerobić moduł napędu na pocisk.

– Potrzebujecie napędu, żeby wrócić.
– Nie zamierzam wracać.
Dowódca zaczął coś mówić, ale Othmar przerwał połączenie Stiller zaczął 

protestować po niemiecku podniesionym głosem, ale Böhmer spacyfikował go 
celnym ciosem wymierzonym prosto w szczękę. W następnej chwili odłączył 
linę cumowniczą – dalsze spory nie miały już sensu. Decyzja zapadła.

W ciemności nie dało się dostrzec żadnego ruchu. I kiedy tak Böhmer 
wpatrywał się w pustkę i jaśniejący punkt w oddali, odniósł wrażenie, że coś 
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dostrzega – na skraju pola widzenia, jakby bladą łunę dochodzącą z innego 
źródła niż anomalia. Rzucił się do wskazań czujników, ale zanim jeszcze spojrzał 
na migoczące na ekranach liczby, fala jaskrawego światła buchnęła prosto 
w kapsułę. Rozległ się huk, a załogą ponownie szarpnęło w fotelach.

– Sierżancie, to dobry moment na nasz pocisk! – zawołał Othmar, na co  Stiller 
bez słowa przypadł do bocznej konsoli i zaczął manipulować przy napędzie.

Buczenie nasiliło się, jakby dołączył drugi głos. Jaskrawe światło przedzierało 
się przez filtry i oślepiało mężczyzn. Otaczająca kapsułę ciemność przeobraziła 
się w biały płomień, który pełgał po poszyciu, trzeszczał w spojeniach 
i przepalał obwody.

– Gotowe, poruczniku! – zameldował Stiller, wprowadzając do komputera 
ostatnie instrukcje. – Możemy wystrzelić w każdej chwili.

– Strzelaj więc!
– Cel?
– Nakurwiaj w anomalię!
Wizg ładowanego iniektora ginął wśród trzasków przepalonych  systemów. 

Wkrótce komputer poinformował, że pocisk jest gotowy do wystrzelenia – 
Stiller ostatni raz zerknął na przełożonego, a gdy ten skinął głową, wdusił 
podłużny przycisk na konsoli. Kapsuła zadrżała. Othmar zobaczył na ekranie, 
jak połyskujący snop światła wystrzelił naprzód i zniknął w oddali, pochłonięty 
przez biały płomień.

Czekali.

***

– Jak można być tak głupim – mruczał Utkin, wpatrując się w rozkołysaną 
linę, która przed chwilą odłączyła się od kapsuły.

– Musimy zacząć manewr, kapitanie – odezwała się nieśmiało Urszula. Jeśli 
mieli w ogóle wydostać się z tego leja, nie mogli dłużej zwlekać. Nikt nie wiedział, 
co czeka ich wewnątrz świetlistej anomalii. Anomalii, która – jak się okazywało 
– nie była jedyną. Drugi świetlisty punkt pojawił się znienacka, na szczęście póki 
co nie stworzył drugiego prądu.

Utkin skinął głową.
Na mostku panowała cisza. Kapitan czuł, że jeśli wyjdą cało z tej sytuacji, 

będzie potrzebował bardzo długiej rozmowy z Tove.

***

Silniki manewrowe „Zawziętej” dawały z siebie wszystko. Statek, choć 
wciąż zbliżał się do anomalii, zaczął delikatnie sunąć w bok, choć trzeszczało 
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 poszycie, a naprędce reperowane generatory tarczcoraz głośniej sygnalizowały 
przeciążenie. Biczowaty ogon tłukł w czarną bezdeń, skłębiona para wylatywała 
ze wszystkich dysz. M.A.N.T.A. zawodziła, stawiając opór nieznanej sile, 
ale wytrwale dążyła w obranym kierunku.

Urszula delikatnie korygowała kurs, bezustannie zerkając na panel, gdzie 
wyświetlały się raporty z maszynowni. Jeśli Kobayashi zgłaszał przegrzewanie 
się któregoś z silników albo zbyt duże naprężenia kadłuba, dawała „Zawziętej” 
odetchnąć. Niemniej zbliżali się do krawędzi leja.

***

Aleksander Utkin tymczasem machinalnie mieszał herbatę, której nawet nie 
zamierzał pić, wpatrzony w podłogę z ryflowanej blachy.

– Straciliśmy go z radarów. Nie ma ani szczątków kapsuły, ani  organicz nych. 
Przepadli obaj – zaczął po chwili. – Wiedziałem, że to się tak skończy. 
 Othmar był głupim narwańcem. Nigdy mu nie ufałem. Ale w ISA go chwalili. 

Paweł Czerwiński – unsplash.com
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Nie wiem co im powiedzieć. Nie wiem, po co mnie w ogóle wsadzili na ten statek. 
Nigdy nie powinniśmy nurkować na tej durnej planecie. Mamy przecież sondy. 
Co to był za pomysł? Czy to ze mną coś jest nie tak?

Tove otworzyła notatnik.
– Opowiedz mi o Böhmerze.
– Nie lubiliśmy się. To znaczy ja go nie lubiłem. Pewnie o tym wiedział. Jego 

rodzina o tym wiedziała. Myślisz, że co pomyślą, kiedy im powiem, co się stało? 
Kogo obwinią? – Utkin ukrył twarz w dłoniach. Przez chwilę oboje milczeli, 
ale wreszcie dowódca odetchnął głęboko i oznajmił: – Zazdroszczę Moskalowi. 
Ja już nie chcę wracać do domu.

***

Urszula starała się jednym okiem pilnować kursu, drugim zaś śledzić 
 wykresy, które – jeden po drugim – przesyłała jej z ambulatorium Ikeda.

– Porównaj je! – krzyczała z przejęciem Japonka do mikrofonu. – Zobacz 
na wykres „A1”! Widzisz? To nasza anomalia.

– Mhm, widzę – odparła nawigator. „Zawzięta” znowu drgnęła nerwowo, 
kiedy Kobayashi wyłączył dwa silniki wspomagające.

– Wykres „A2”, patrz teraz na to! Zakresy promieniowania. Widzisz je? 
Porównaj ze stożkiem, z którego nas wyciągasz! No porównaj!

Urszula nie musiała się specjalnie wysilać. W ciągu ostatnich kilku godzin 
zaznajomiła się z zasięgiem, szerokościami i polem stożka bardziej, niż kiedykol-
wiek by chciała. Na pierwszy rzut oka zauważyła, że zasięg promieniowania się 
z nim pokrywa.

– A teraz masz „B1” –  kontynuowała Ikeda, nie dając pannie Moździerz czasu 
na odpowiedź. – Zupełnie inna długość fal.

– To ta druga anomalia? Ta, która… zaatakowała pana Böhmera? –  upewniła 
się Urszula.

– Tak. Tylko że to nie jest żadna anomalia. To znaczy może z naszego punktu 
widzenia jest, ale to nie są dwie bliźniacze formy… czegoś. Powiedzmy, że życia. 
Ta druga też świeci. Ale inaczej się porusza… cóż, w ogóle się porusza! Rozu-
miesz to? Wykonuje ruchy w dostrzegalnej dla nas prędkości! A te fale, widzisz 
fale na „B2”? 

– Fale beta…?
– No właśnie! Ta druga anomalia może na pierwszy rzut oka wygląda 

trochę podobnie do pierwszej, ale nie ma z nią nic wspólnego. Zupełnie inaczej 
 funkcjonuje w… w świecie.  W czasie.

–  Jak to możliwe, że dotąd niczego nie zauważyliśmy, a teraz nagle natykamy 
się na dwie różne anomalie jednocześnie? – zdumiała się Urszula, ale Ikeda nie 
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potrafiła jej odpowiedzieć. Wysłała jeszcze kilka schematów porównawczych 
dla obu sfer światła, po czym wyczerpana opadła na poduszkę.

***

Tym razem w pokoju narad nie było młodej nawigator – zbliżali się do 
krawędzi stożka i wkrótce miało stać się jasne, czy „Zawzięta” spełni obietnicę 
zawartą wswoim imieniu i wyrwie się z przyciągania anomalii. Przy stole nie 
zabrakło natomiast ani doktora Ekqvista, ani McFee, ani – co wzbudziło duże 
zdziwienie – Tove. Utkin odchrząknął, prostując się w krześle, po czym zaczął, 
wskazując na wyświetlacze, w które przez ostatnie paręnaście minut wszyscy 
zebrani intensywnie się wpatrywali:

– Mamy dwie anomalie. Główną, która nas tu ściągnęła. I drugą, która 
zaatakowała kapsułę. Pomysł na zależności?

– Coś w rodzaju matki i jej młodego…? – zasugerował Ross, ale Ekqvist 
potrząsnął głową.

– Tylko dlatego, że jedno i drugie świeci? To za mało. Przy ich diametral-
nie różnym funkcjonowaniu w czasie nie wydaje nam się możliwe, żeby się 
porozumiewały. Po co dziecko orbitowałoby wokół rodzica, skoro nie ma z nim 
kompletnie żadnego kontaktu?

– Może ma poczucie bezpieczeństwa – wtrąciła psycholog. – Matka ściąga 
wszystkie zagrożenia. Powoli, ale konsekwentnie. Młode może wiedzieć, 
że dopóki jest w pobliżu, jest całkowicie bezpieczne.

– Bezpieczne? Przecież to ono nas zaatakowało – zauważył Utkin.
– Może z ciekawości? Chciało tylko zobaczyć, czym jest kapsuła? – Tove 

broniła swojej teorii, ale w jej tonie nie było słychać emocji. Po prostu chciała 
mieć pewność, że pomysł zostanie dokładnie obejrzany z każdej strony, nim 
go odrzucą.

– A może kapsuła była pożywieniem? – zasugerował Ross. – Może chodzi nie 
tyle o samo poczucie bezpieczeństwa, ile o karmienie?

– Nie, żadna z rodzicielskich hipotez nie ma sensu – odezwał się ponownie 
Ekqvist. – Załóżmy, że główna anomalia karmi tę małą. Przez jakiś czas. A co 
później, kiedy prąd zasysający zniknie? Mała anomalia umrze? Jak to by miało 
działać? A potem jeszcze gorzej, bo jeśli dobrze zakładamy, wróci „prąd Sikory”.

– Może mała anomalia to jakiś pasożyt…? – zasugerował dowódca, pocierając 
się po brodzie.

– Nie sądzę. – Ekqvist potrząsnął głową. – Ale chyba jesteśmy blisko. 
 Obstawiam, że to jakaś forma współzależności. Może współbiesiadnictwo albo 
coś zbliżonego. Dla małej anomalii jest korzystne znajdowanie się w pobliżu 
dużej. Jak przynawek orbitujący wokół rekina. A świecenie? Podejrzewam tu 
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jakąś formę mimikry. Sami się nabraliśmy: uważaliśmy przez moment, że mamy 
do czynienia z dwiema anomaliami tego samego albo podobnego rodzaju. Mamy 
jeszcze za mało danych, żeby precyzyjnie to opisać. Konieczne są dalsze bada-
nia, musimy wysłać tu sondy. Lepsze skanery. Nie mogą nam obciąć funduszy, 
to za duża sprawa!

Uczestnicy spotkania zamilkli, ale wszyscy z uśmiechami zerkali na Ekqvista, 
którego oczy roziskrzyły się entuzjazmem.

– Będzie komisja – wtrącił po chwili kapitan, burząc nastrój optymistyczne-
go uniesienia. – Będzie śledztwo w sprawie Othmara i Stillera. Nie liczyłbym 
na wiele, doktorze.

– Nie! – zaoponował uczony, oparłszy się obiema rękami o stół. – Nie jesteśmy 
odpowiedzialni za los kapsuły. Porucznik się zbuntował. Wszyscy na pokładzie 
to potwierdzą.

– Dwóch ludzi nie żyje – wtrącił przyciszonym głosem Ross, ale tamci dwaj 
zdawali się nie zwracać uwagi na jego słowa. Ekqvist aż poczerwieniał na  twarzy, 
wpatrzony w kamienne oblicze dowódcy.

– Przedstawimy im wyniki badań – podjął, starając się zachować spokój. – 
Mamy tu przypuszczalnie dwie formy życia, może nawet inteligentnego, kto 
wie. Musimy kontynuować eksplorację Haumei. Komisja nam tego nie zabloku-
je. Jeśli będzie trzeba, zwrócimy się do prywatnych firm. Jeśli warunkiem konty-
nuowania badań miałoby być logo McDonald’s na wahadłowcu, nie mam z tym 
problemu. Nie zostawimy tak tego miejsca. Tyle mogę panu obiecać, kapitanie.

A potem statkiem znów wstrząsnęło, kadłub zaskrzypiał rozpaczliwie, kon-
trolki alarmu wydały z siebie przeciągły wizg, ale w całym tym zamieszaniu 
z głośników dobiegł rozentuzjazmowany głos Urszuli:

– Udało się! Odzyskaliśmy sterowność! Możemy wracać do domu!

Anna Tomaszewska

Rocznik 1985, z wykształcenia filolog klasyczny. Miłośniczka antyku, kosmosu i west-
ernów; fanka Muminków oraz Arthura C. Clarke’a. Wolę Star Treka od Star Warsów, 
Predatora od Aliena i psy od kotów. Pisuję wyłącznie fantastykę, ale staram się sięgać 
do różnych podgatunków i od czasu do czasu wystawiać nos ze swojej strefy komfortu. 
Kiedy nie piszę - czytam, rysuję, gram w planszówki i na PC. Udało mi się opublikować tu 
i ówdzie parę opowiadań (m.in. w antologii Wolsung, Fantazjach Zielonogórskich,  antologii 
“Ten pierwszy raz”, Szortalu i Histerii), więc można mnie nawet znaleźć na Lubimy Czytać.
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OPOWIADANIE

Maszerują ramię w ramię. Noga przy nodze. But obok buta, w idealnie 
pokrywającej się linii. Armia tysiąca sterowana jednym umysłem.

Krok każdego z osobna to krok ich wszystkich. Gdy jeden podnosi but, 
podnoszą go wszyscy, gdy stawia stopę – ziemia drży pod ciężarem dwóch tysięcy 
podeszew. Perfekcyjna synchronizacja. Gdyby spojrzeć z boku, zdawałoby się, 
że jest tylko jeden.

Tymczasem oni przechodzą przez most. Przekraczają rzekę i idą dalej. Rów-
no, miarowo, po wybrukowanej ścieżce, która kończy się zaledwie kilkanaście 
metrów dalej, a wtedy odgłos dwóch tysięcy stóp cichnie w sekundę, gdy wszyst-
kie jednocześnie dotykają podeszwami trawy. Głośność zmienia się jak za 
naciśnięciem przycisku, ale rytm pozostaje ten sam. Teraz melodię ich kroków 
stanowi już nie dźwięk, a wibracje, gdy dwa tysiące stóp jednocześnie wbijają 
się w przesuszoną glebę.

Marsz. Marsz. Marsz. Marsz po tysiąckroć. Obłęd kontrolowany lepiej niż za 
pomocą najlepszych leków psychotropowych.

Źdźbła trawy kładą się pod naciskiem ciężkich, wojskowych butów. Jeden 
z nich podnosi stopę (wszyscy podnoszą stopę), jeden z nich opuszcza ją (wszy-
scy opuszczają), ale tylko jeden sprawia, że giną całe wszechświaty.

Miliony mrówek nawet nie zauważają, że właśnie nadszedł ich kres. One nie 
patrzą w niebo, nie cenią zachodów. Nie leżą na trawie, mówiąc sobie czule: 
„Spójrz, ten mały obłoczek wygląda jak owca”. Nic dziwnego, że nawet nie 
zauważyły, gdy chmury przysłoniła czarna, chropowata podeszwa taktycznego 
buta, rozmiar czterdzieści cztery, kolor czarny.

Część z nich zdechła od razu, bezmyślnie i bezsensownie. Inne rozpierzchły 
się w popłochu na boki, niezainteresowane strasznym losem swoich kolegów 
i koleżanek, braci i sióstr, ojców i kuzynów, ba – niezainteresowane własnym, 
niecieszące się z przypadkowego szczęścia, nie dziękujące za nie osobistym 
bogom. Mrówki za nic mają prywatne tragedie (nie-tragedie, bo przecież nie-
zauważone), bo nawet nie ma na nie czasu. Trzeba natychmiast podjąć prace 
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naprawcze, naznosić ziemi, igieł sosnowych, drobno pociętych źdźbeł traw. 
Trzeba żyć dalej.

Śmierć mrówki nie ma znaczenia, gdyż żyje mrowisko.
Gdy dwa tysiące kroczących w równym porządku stóp, odzianych w buty 

taktyczne, rozmiar czterdzieści cztery, kolor czarny, pomaszerowało dalej, 
mrowisko już zaczynało się odradzać.

***

– Czy jest pani pewna, że to całkowicie bezpieczne?
– A kto tu jest lekarzem? Ja czy pan? – zapytała go uszczypliwie.
– Pani.
– To niech mi pan da leczyć.
Szczupła, lekko pomarszczona dłoń sięgnęła w stronę interkomu długimi 

palcami. Jeden z nich wcisnął przycisk.
– Beatka, przynieś mi tu ten druczek ze zgodą na zabieg – szczeknęła w bliżej 

nieokreślonym kierunku właścicielka palca.
– Już idę, pani doktor – odpowiedziało urządzenie.
– To termin mamy już ustalony, pozostają formalności. – Te słowa padły z kolei 

już w jasno określonym kierunku: młodego, szczupłego blondyna, siedzącego na 
niewygodnym, metalowym taborecie po drugiej stronie biurka.

– Ale ja nie wiem… – spróbował się postawić. Nieskutecznie.
– Nie wie, nie wie! – zatrajkotała ona z poirytowaniem. – Oni nigdy nie 

wiedzą! Teraz nie wie, a po zabiegu przyjdzie dziękować! Rób pan, co chcesz, to 
jest pana życie. Ja bym podpisała.

Podpisał, ale nie był głupi – zanim podpisał, dopytał jeszcze o parę kwest-
ii. Tak, zabieg jest zupełnie bezpieczny. Standardowa procedura. Zwiększyć 
odporność, zminimalizować potencjalne skutki, zanim przejdziemy do chemii. 
W klinice robiliśmy to setki razy. Tak, druczek też jest standardowy. Zresztą, nie 
chce, to niech nie podpisuje!

Podpisał.
W nagrodę podłączyła kamerę mikroskopową do komputera na swoim bi-

urku. Obróciła ekran w jego kierunku. Pokazała, co dokładnie mu wstrzykną. 
Rój mikroskopijnych, białych robocików o owalnym kształcie i wdzięcznym 
oznaczeniu na grzbiecie – CD45, maszerował szybko wokół okrągłych ścianek 
płytki Petriego. Gdyby powiększyła obraz jeszcze bardziej, blondyn o imieniu 
Adam mógłby zauważyć, że robociki zachowują między sobą idealnie równe 
odstępy. Ale nie powiększyła. Co go to obchodzi, ciekawski się znalazł.

– Teraz pan patrz – zasygnalizowała i za pomocą pęsety, cały czas wbijając 
przy tym oko w mikroskop, przecięła drogę parze robotów, umieszczając 
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pomiędzy nimi igłę. Z perspektywy pobocznego obserwatora robotów nie było 
nawet widać, a i sama igła, jak to igła, nie grzeszyła rozmiarami. Z perspektywy 
robotów – igła zajęła nagle sporą część ich świata. Pierwszy, któremu zagrodziła 
drogę, zatrzymał się na ułamek sekundy, algorytm przekalkulował problem, ro-
bot ruszył w głąb płytki, obszedł igłę dłuższą trasą, po czym wrócił na wyznac-
zony tor. Drugi obrał krótszą drogę. Kolejna para zrobiła dokładnie to samo: 
jeden w prawo, drugi w lewo. Następni również.

– Widzisz pan, widzisz?! – ucieszyła się pani doktor. – Tak je zmyślnie zapro-
jektowano! Jeden w jedną, drugi w drugą. Zbiorą dane, porównają, następnym 
razem wybiorą najkrótszą drogę. Patrz pan!

Patrzył. Częściowo zafascynowany eksperymentem, który rozgrywał się na 
jego oczach, częściowo skonfundowany myślą, że za niedługo taki sam ekspery-
ment będzie rozgrywał się w jego organizmie. Nie podobało mu się to wszystko. 
Samouczące się, miniaturowe roboty, mające naśladować żywe komórki – zgro-
za. Bał się ich trochę, a konkretnie bał się słowa samouczące w ich opisie. Na co 
dzień pracował z androidami wyposażonymi w algorytm stada, ale to on nimi 
sterował. Te tutaj prowadziły się same. Bał się ich więc, ale raka nie obchodzi, 
czego się boisz. A skutków chemii Adam bał się jeszcze bardziej.

Podczas gdy on pogrążał się w niespokojnych myślach, grupa robotów 
zdążyła już okrążyć wnętrze płytki i teraz do igły dotarł ten sam robot, które-
mu jako pierwszemu przecięła ona drogę. Tym razem nie zatrzymał się, żeby 
przekalkulować. Od razu skręcił w krótszą drogę. Wszystkie skręciły.

– Widzi pan! Jakie to mądre. Takie cuda teraz nam nauka oferuje, że ho, ho! 
– zaskrzeczała podekscytowana pani doktor. – Kiedyś to się człowiek musiał 
namęczyć, żeby pacjentowi odporność podnieść, a teraz? Wpuszczamy te małe 
cuda, będą krążyć, będą panu zastępować komórki krwi. Zobaczy pan, może 
nawet obejdzie się bez skutków ubocznych.

Adam pokiwał głową. Chciałby, żeby się obeszło.
– No ale! – huknęła pani doktor, chyba przypominając sobie, że z pacjentami 

to nie można tak miło. Pacjent zbyt mile traktowany zaraz się rozwydrzy, zac-
znie się mądrzyć, wypytywać o wszystko, proponować rozwiązania. O nie, nie. 
Nie z nią takie numery!

– Koniec tego dobrego – oznajmiła mu, jakby artykułując wreszcie na głos 
swoje myśli. – Panie Adamie, jesteśmy umówieni na iniekcję jutro o jedenastej. 
Zapraszam. Do widzenia.

Gdy wreszcie zatrzasnęły się za nim drzwi, odetchnęła z ulgą. Była już 
dziewiąta, a ona nie zdążyła nawet dopić kawy.

– Beatka, nie wpuszczaj mi tu na razie nikogo – zakomenderowała do in-
terkomu.

Rozsiadła się wygodnie w fotelu, podniosła do ust zimny już kubek. Nareszcie.
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***

Kiedy szukali nazwy dla nowego typu oddziału, nawet nie musieli się zastanawiać 
– Legion. Trudno o bardziej odpowiednią.

Bez wątpienia było ich wielu. Byli też niezawodni, wytrzymali i tani 
w produkcji, choć niewątpliwie nie tak tani jak ci z poboru – z pewnością jednak 
od nich skuteczniejsi.

Oczywiście, tkwił w tym wszystkim haczyk. Swoje największe zalety wykazywa-
li tylko w grupie. Pojedynczy osobnik był niewiele silniejszy od przeciętnego cywila. 
Za to każdy kolejny zdawał się nie tyle zwiększać moc oddziału o n, jeśli przyjąć, że 
n to moc pojedynczego androida, a moc oddziału to n razy ilość androidów w całym 
oddziale, co o n z przyjemnym naddatkiem, który to zwiększał się wraz z każdym 
kolejnym członkiem oddziału. Nic dziwnego, że produkowali ich taśmowo.

Właściwie nikt już nie pamiętał, jak to było, zanim androidy weszły do 
powszechnego użytku. Czy też może – nikt nie chciał pamiętać. Gdy Adam 
przyszedł na świat, roboty były już wszędzie. Przejęły każdą możliwą gałąź gosp-
odarki: od przemysłu, gdzie całe brygady budowlanych androidów w mgnieniu 
oka stawiały nowe osiedla w myśl zapisanego algorytmu, aż po przemysł roz-
rywkowy, gdzie dzięki przetworzonym danym z tysięcy zamierzchłych reality 
show, doskonale wcielały się w role ich bohaterów.

Gdy Adam jako utalentowany, młody inżynier, rozpoczął pracę w niewielkiej 
firmie z podpisaną z wojskiem dyskretną klauzulą o poufności, nie dręczyły go 
żadne dylematy natury moralnej. Może byłoby inaczej, gdyby urodził się chociaż 
o jedno stulecie wcześniej. Ale się nie urodził.

Jego doskonały zmysł techniczny i dalece posunięta zdolność logicznego 
myślenia otwierały mu drzwi do właściwie dowolnej kariery. Wybrał tę. Przyjęli 
go z otwartymi ramionami. Jako Starszemu Inżynierowi do spraw Oddziałów 
Specjalnego Przeznaczenia zapewniono mu nie tylko godne zarobki, ale też 
niezwykle komfortowe warunki pracy. Wpatrzony całymi dniami w wysokiej 
rozdzielczości ekrany dowodził oddziałami dronów i androidów za pomocą 
powtarzalnych linijek kodu wrzucanych do konsoli tak pewnie jak generał 
rzuca komendy swojej armii. Gdy prowadził ich prosto na cel, a następnie 
wydawał polecenie namierzenia go (command:target_acquired) i odpalenia 
dział (command:fire), powracało to samo uczucie jak wtedy, gdy jako dzie-
ciak dziesiątkował szeregi wroga w licznych grach komputerowych. Dowódca 
schowany za plecami swojej armii.

Żyło mu się cudownie.
I wszystko to miałoby się skończyć! I to z powodu takiej głupoty! Pomyślałby 

kto, że zaledwie trzydziestoletni, przystojny, utalentowany i spełniony młody 
człowiek (i to żyjący w XXII wieku!) miałby zostać pokonany przez taki relikt 
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zamierzchłej epoki jak nowotwór. Adam stoczył w swoim życiu walkę z niejed-
nym wrogiem, którego mógł zobaczyć tylko na ekranie komputera – złośliwe 
komórki rakowe, pokazywane przez zgryźliwą panią doktor, jawiły mu się jako 
kolejny z nich. Nie zamierzał się poddać.

Igła z łatwością przebiła skórę i, wraz z naciśnięciem tłoka, do ciała Adama 
wmaszerowało sześć milionów miniaturowych robotów, oznaczonych jako 
CD45 – mikroskopijnych żołnierzyków, mających przejąć w jego organizmie 
funkcję komórek krwi i poprowadzić go do zwycięstwa z rakiem. Skrzywił się, 
gdy pielęgniarka przepraszającym tonem poinformowała go, że trochę źle się 
wkłuła, może zostać siniak, pan wybaczy. Wybaczył.

Wolną ręką sięgnął do kieszeni. Sprawdził w zaszyfrowanej aplikacji na 
komórce położenie swojego oddziału. Androidy maszerowały.

***

Jak prowadzi się wojnę zza ekranu komputera? Zaskakująco łatwo.
Na zielonkawym obrazie – podglądzie z kamery zamocowanej na jednym 

z dronów, obozowisko wroga widać było jak na dłoni. Wroga-niewroga, bo do 
członków bojówki małego, odległego państwa, o nazwie prawie takiej samej jak 
jego sąsiedzi, Adam personalnie nie żywił żadnej urazy. Oni zapewne żywiliby 
do Adama, gdyby w ogóle wiedzieli, że Adam istnieje. Nie wiedzieli jednak. Nigdy 
nie mieli okazji spojrzeć sobie w oczy, zapytać „Dlaczego?”. Zresztą, oni pewnie 
nawet by nie pytali, a odpowiedź Adam doskonale znał. Dlatego, że ktoś kiedyś 
wypowiedział wojnę. Ktoś wcześniej podpisał sojusz. Ktoś jeszcze wcześniej – 
zagroził. Jak widać, nic personalnego.

Kiedy Adam nakierowywał ławicę dronów w zaplanowane miejsce zasadzki, 
nie myślał o tych, na których tam zaczekają. Całą uwagę skupił na czymś znac-
znie ważniejszym – armii tysiąca androidów, maszerujących z przeciwnej st-
rony, mających zapędzić członków bojówki tam, gdzie zbombardują ich drony. 
Szach-mat. Za czasów Adama nikt już nie grywał w szachy, ale gdyby było inac-
zej, Adam z pewnością by je polubił.

Drony zawisły w powietrzu, schowane między gałęziami drzew. Minia-
turowa, ważąca nie więcej niż ryza papieru armia, czekająca na dalsze rozkazy. 
Adam rzucił krótkie spojrzenie na wskaźnik zużycia baterii. 68%. Wspaniale. 
Wystarczy do końca.

Armia androidów maszerowała. Adam przełączył widok na jednego z nich, 
tego idącego w pierwszym rzędzie. Były już prawie u celu. Na drugim ekranie 
kamera z pojedynczego drona, monitorowała obóz bojówki (inny model, do 
pracy w pojedynkę, bez algorytmu stada). Bojówka zdawała się niczego nie 
spodziewać. Bardzo dobrze.
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Za pomocą kilku komend Adam przegrupował oddział. Androidy ustawiły 
się teraz w jednej linii, jedno mechaniczne ramię obok drugiego, i tak przy-
gotowane ruszyły na wroga. Bojówka błyskawicznie dostrzegła zagrożenie. 
Ciężko ukryć armię składającą się z tysiąca żołnierzy. W ruch poszły granat-
niki przeciwpancerne: dla Adama relikty poprzedniej epoki, dla bojówki – je-
dyna teraźniejszość, do jakiej mieli dostęp. Trafione androidy padały pod ich 
ostrzałem. Część z nich wstawała i dalej parła do przodu. Inne leżały bez ru-
chu na ziemi. Martwy software uniemożliwiał dalszą komunikację – Adam był 
programistą, nie nekromantą.

Za każdym razem, gdy padał android, Adam aż sapał ze złości. Uważał je wszystk-
ie za swoje dzieci, chlubę i oczka w głowie. Doskonale wiedział, że żaden z poległych 
już do niego nie wróci. Wojsko nie przewidywało w swoich wydatkach transport 
martwej elektroniki z pola walki, aby przywrócić ją do życia na miejscu. Zresztą, 
nawet gdyby udało się je stamtąd zabrać, liczby pozostawały bezlitosne – produkcja 
nowego robota oznaczała o wiele mniejsze koszta niż resuscytacja uszkodzonych.

Androidy padały jeden po drugim, ale w kontekście bitwy nie miało to najm-
niejszego znaczenia. Półkole robotów wciąż obejmowało spory obszar, zmuszając 
członków bojówki do wycofania się w głąb lasu – tam czekały już drony.

Adam zręcznie przełączał obraz pomiędzy poszczególnymi członkami obu 
armii. Przeskok na androida. Komenda – linijka kodu. Dwa tysiące robotycznych 
stóp prze do wyznaczonego punktu, półkole się zacieśnia. Przeskok na drony. Rój 
nadlatuje nad otoczoną bojówkę. Przeskok na androidy. Krąg się zamyka. Półkole 
zmienia się w koło. Pośrodku koła cel. Członkowie bojówki nie odpuszczają, choć 
na ich twarzach maluje się strach. Przeskok na drony. Rój nakierowuje lufy w dół. 
Przeskok na androidy. Drony. Pierwsza salwa. Po niej druga. Trzecia.

Adam nagle czuje przeszywający ból głowy. Przełącza na androidy. Obraz 
na ekranie zaczyna falować. Adam mruży oczy. Obraz wyostrza się. To nie 
wina ekranu. Ekran działa, jak należy. Technologia nigdy go nie zawiodła. Za-
wodzi go własne ciało. Przeskok na drony. Obraz faluje coraz szybciej. Pokój 
faluje coraz szybciej. Ucisk w skroni rośnie. Rzeczywistość drży. Przełącza na 
androidy. Ktoś, gdzieś oddaje czwartą salwę. Ktoś, nie Adam, Adama już nie ma, 
nie w tej rzeczywistości. Rój zacieśnia szeregi. Piąta salwa. Ktoś wynosi Adama 
z pomieszczenia. Ktoś oddaje szósty strzał.

***

– Musisz się leczyć, gościu.
– Co?
Adam siedzi na zimnej posadzce w serwerowni, oparty o szafkę. Przed nim 

kuca jego przełożony. Podaje mu szklankę z wodą.
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– Zemdlałeś. Musisz się leczyć. Wiem, co jest grane i nie będę dłużej udawał, 
że nie. Weź wolne, idź do lekarza, cokolwiek ci tam potrzeba. Gdybym nie 
widział, w jakim jesteś stanie, to bym cię teraz porządnie opierdolił. Schrzaniłeś 
koncertowo. Musieliśmy dokończyć wszystko za ciebie.

– Co? – Adam powoli dochodzi do siebie. Pytania napływają wraz 
z przytomnością. – Bitwa! Jak poszła bitwa? Co się stało? Co z robotami?

Przełożony kręci głową z niesmakiem. To starszy gość, ma inne priorytety. 
Nie rozumie.

– Ty się zdrowiem zajmij, typie, nie robotami. Wygraliśmy.
Adam kiwa głową w nerwach.
– A straty? Ilu straciliśmy?
– Około setki androidów, dronów mało. Może z pięć.
– Kurwa mać!
Adam chowa twarz w dłoniach. Setkę androidów. Setkę androidów…
Przełożony tylko kręci głową z niesmakiem.
– Jutro masz wolne. Zbieraj się stąd – oznajmia tylko, wychodząc.

***

Są takie dni, kiedy Adam czuje się jednym z nich. Nie jest to trudne, zważywszy, 
że spędza z nimi długie godziny. To on nimi kieruje. Patrzy ich oczami. Porusza 
ich nogami. Prowadzi ich na śmierć lub ku zwycięstwu. Ich wygrana jest jego 
wygraną. Gdy umierają, zaciska wargi w bezsilnej wściekłości.

Dziś jest jeden z tych dni. Adam leży w wygodnym łóżku na oddziale onko-
logicznym prywatnej placówki medycznej. Nie jest dobrze. Ale być może nie jest 
też źle – tak mu powiedzieli. Zrobimy rezonans, tomografię, dowiemy się. Prze-
sadza pan z pracą. Ma pan stresującą pracę? Adam twierdzi, że nie. Pani doktor 
twierdzi, że z akt wynika inaczej. Powinien pan wypoczywać. Wziąć wolne – na 
pewno na czas chemii. Może i całkiem rozważyć zmianę profesji. Adam protes-
tuje z zapałem. Nie może zmienić pracy. Jest jednym z najlepszych w tym, co 
robi. Nie odda swoich robotów w cudze ręce. Bez niego będą zgubione.

Pani doktor tylko kręci głową. Niech chwilę poczeka. Umówimy rezonans, 
tomografię. Zobaczymy co dalej.

Gdy wychodzi, Adam momentalnie dzwoni do biura. Chce dowiedzieć się, jak 
poszła dzisiejsza bitwa. Czy wygrali? Czy są jakieś straty?

***

Gdy idą przez miasto, płyty chodnikowe drżą pod ciężarem ich stóp. Ludzie 
chowają się po domach. Ci szczęśliwcy, którzy nie odeszli zbyt daleko, nikną 
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w czeluściach własnych klatek schodowych. Biegną do swoich bliskich – ostrzec, 
ukryć, uchronić. Inni, mający mniej szczęścia, kryją się już gdziekolwiek. Nie ma 
czasu. Nie teraz. Może potem. Teraz tylko przeżyć.

Wojna idzie.
Wojna ma postać setek tysięcy stóp. Armia tak rozległa, że wypełnia całą 

dostępną przestrzeń. Zalewa ulice. Tratuje ziemię.
Mrówki pod jej stopami giną jedna po drugiej. Mrówki, których tak pełno jest 

w każdym mieście. Giną losowo, bez algorytmu, przypadkiem, choć to algorytm 
właśnie przynosi im śmierć. Część z nich ginie, bo po prostu były w tym miejscu, 
gdy przeszła po nim śmierć. Inne – przeżywają z dokładnie tego samego powodu.

Ktoś podaje komendę. Żywi nią komputer. Komputer przeżuwa i wypluwa 
dalej, karmi przetrawionym kodem setki tysięcy swoich dzieci. Wysuwają się 
działa. Dzieci zieją ogniem. Giną mrówki w domach i mrówki na ulicach. Ci, 
którym udało się skryć i ci, którzy nie zdążyli opuścić złego miejsca (w złym 
czasie).

W tym samym czasie ciało Adama, ostrzyknięte radioaktywną glukozą 
i ułożone na wąskiej ławie skanera PET, powoli wjeżdża do wnętrza urządzenia. 
Adam leży spokojnie, nie rusza się. Urządzenie skanuje jego ciało. Na ekranie 
monitora pojawia się obraz. Już nie tylko płuca, ale i mózg Adama – wszędzie 
tam roi się od fluorescencyjnych plamek. Rak przez naczynia krwionośne 
znalazł drogę do mózgu. Niedobrze.

Doktor powiększa obraz. Chce zobaczyć, jak zachowują się roboty: czy wszyst-
kie przetrwały, czy potrzebna jest kolejna dawka. Żyją – jeśli życiem można 
nazwać ich zapisaną w algorytmie egzystencję. Kolejne powiększenie obrazu, 
zbliżenie na jednego z nich. Z daleka robot przypomina kolejną fluorescencyjną 
plamkę – zmianę nowotworową. Doktor czeka, aż robot odejdzie odrobinę dalej, 
opuści pole zmiany, stanie się lepiej widoczny. Robot idzie, ale plamka prze-
mieszcza się razem z nim. Zbliżenie. Kolejny obraz wyjaśnia już wszystko – ro-
bot musiał zahaczyć o komórkę nowotworową, zabrać ją ze sobą. Roznieść dalej. 
Zbliżenie na kolejne roboty pokazuje, że takich przypadków jest więcej.

Plecy doktora opadają ciężko na oparcie fotela. To pierwszy raz, gdy widzi 
coś takiego. To pierwszy raz, gdy musi poinformować pacjenta, że technologia, 
którą mu zaszczepili, dokonała przerzutów nowotworu o wiele sprawniej i szer-
zej niż zdolny byłby zrobić to sam nowotwór.

Adam leży spokojnie we wnętrzu skanera, nieświadomy, że nić wiążąca jego 
życie jest już cienka, bardzo cienka, urwie się za zaledwie kilka tygodni. Adam 
leży i myśli o swoim roju, o swoich androidach – osamotnionych, zagubionych, 
w cudzych rękach. Technologiczny generał pozbawiony armii. Czy dobrze się 
nimi zajmują? Czy ktoś, kto dziś nimi kieruje, nie ryzykuje zbytnio, nie prowadzi 
tych tak łatwych do zastąpienia żołnierzy na pewną śmierć?
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Ktoś oddaje salwę. Daleko stąd. Dwa tysiące stóp maszeruje – bez Adama.
Kilka przecznic dalej setki tysięcy nieco innych stóp – zbudowanych iden-

tycznie, lecz oznaczonych inną flagą – skręca w ulicę prowadzącą do prywatnej 
kliniki, gdzie leży Adam. Lecący nad nimi rój jest tak gęsty, że jego cień przykry-
wa całe ulice.

Ciało Adama powoli wysuwa się z wnętrza skanera – akurat wtedy, gdy 
morze robotów wyważa drzwi placówki.

Wszystkie państwa mają swoje androidy.

Agnieszka Polak

Zawodowo Content Marketing Manager. Prywatnie miłośniczka fantastyki naukowej, 
Lema i pytań o człowieczeństwo.
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Odzyskałem świadomość. Nie towarzyszył temu ból, a jedynie intensywne 
światło, które poraziło oczy mimo zaciśniętych powiek. Instynktownie uniosłem 
rękę, zamierzając przyłożyć dłoń do czoła, ale w trzech czwartych drogi palce 
uderzyły w jakąś przeszkodę. Rozległ się głuchy dźwięk. Poruszyłem drugą ręką. 
Biodrami. Coś mocno krępowało moje ruchy. Na szczęście wciąż nie czułem bólu. 

Opanowując światłowstręt, otworzyłem oczy. Musiałem szybko odwrócić 
wzrok, bo blask był nie do zniesienia. Spojrzałem na swój tułów. Siedziałem 
 ubrany w skafander i przypięty pasami do fotela. Teraz zrozumiałem, że  podczas 
próby osłonięcia oczu dłoń uderzyła w szklany hełm kombinezonu. Przede mną 
znajdował się jakiś kokpit. Dziesiątki lampek, wskaźników i przycisków.

Co to ma być, do jasnej cholery? – pomyślałem.
Miałem wrażenie, że widzę taki sprzęt po raz pierwszy w życiu. 
Przyjrzałem się raz jeszcze światełkom i przyciskom. Nic nie wyglądało 

znajomo. Absolutnie nic. Znajdowałem się wewnątrz niewielkiego, kulistego 
pomieszczenia – jedynie podłoga była płaska. 

„Kapsuła ratunkowa” – te dwa słowa nagle pojawiły się w mojej głowie. 
Nie było to spostrzeżenie wysnute na podstawie dedukcji. Zdecydowanie nie. 
Uczepiłem się owej myśl, bo nie miałem żadnej innej.

Rozejrzałem się. Kapsuła była ciasna. Obok stał pusty fotel, więc można było 
przypuszczać, że do środka weszłaby co najwyżej jeszcze jedna osoba. Poczułem 
też lekkie kołysanie. Kapsuła delikatnie przechylała się raz w jedną, raz w drugą 
stronę. 

Oczy przywykły już do światła, więc postanowiłem spojrzeć w kierunku 
wpadającego do wnętrza blasku. Oczywiście jego źródłem był iluminator 
nad kokpitem. Za szybą rozciągał się zapierający dech w piersiach krajobraz. 
Błękitne słońce wschodziło na tle pomarańczowego nieba. 

Odpiąłem pasy i uniosłem się w fotelu, żeby zobaczyć, co znajduje się pod 
linią horyzontu. Ujrzałem atramentowy ocean z krwawymi odbłyskami. Jego 

Ocalony
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OPOWIADANIE
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powierzchnia w niektórych miejscach była nieco wzburzona, w innych  spokojna, 
idealnie równa. Gdzieniegdzie nad nieprzebraną taflą granatu wisiała delikatna 
różowawa mgiełka. Widok co najmniej niecodzienny.

Co to ma być, do jasnej cholery? – zakląłem w myślach po raz drugi.
Przyjrzałem się kokpitowi. Muszę spróbować wezwać pomoc. Gdzieś tu 

 powinien być jakiś nadajnik, radio, cokolwiek. 
Omiotłem wzrokiem oznaczenia nad przyciskami. Symbole zdawały się być 

pozbawione sensu; nie rozumiałem żadnego słowa, nie potrafiłem odczytać 
żadnej cyfry – o ile w ogóle jakieś cyfry tu zapisano. Odniosłem wrażenie, że 
patrzę na litery nakreślone w nieznanym alfabecie. A może mój mózg wciąż nie 
odzyskał pełnej sprawności?

Ta myśl wprawiła mnie w rozpacz. Usiłowałem przypomnieć sobie, jak tu 
trafiłem. Bezskutecznie.

Wpadłem w panikę. Czułem, że się duszę. Miałem ochotę zerwać hełm 
 skafandra. Na szczęście w ostatniej chwili opanowałem emocje. Przecież 
nie wiedziałem, czy kapsuła jest szczelna, czy wewnątrz w ogóle znajduje 
się  powietrze. Zamiast tego zacząłem po kolei naciskać wszystkie  przyciski 
i przełączać przełączniki. Nie miałem nic do stracenia. Moje działania nie 
odniosły jednak rezultatu. Żadna lampka nie zgasła, żadna się nie zapaliła, żadna 
nie zmieniła koloru, ani jeden wskaźnik nie pokazał innej wartości.  Dziwne. 
Powtórzyłem sekwencję raz jeszcze, teraz baczniej obserwując światełka 
i wskaźniki. Znowu nic.

Wtedy poczułem wstrząs. Kapsułą mocno zakołysało, po czym kilka razy 
podskoczyła i z impetem poleciała w bok. 

Wypadłem z fotela i uderzyłem w zakrzywioną ścianę. Długo nie potrafiłem 
wstać, bo maszyną nieznośnie bujało. W końcu zdołałem dosięgnąć fotela, usiąść 
na nim i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Wyjrzałem przez iluminator i zamarłem 
ze strachu. Spokojny przed momentem ocean teraz pogrążony był w istnym 
szaleństwie. W niebo w wielu miejscach wystrzeliły olbrzymie kolumny. U ich 
podstaw powierzchnia była wzburzona, kotłował się tam jakiś dziwny, żółty 
szlam. 

Kapsuła raz za razem podskakiwała na falach wściekłego oceanu. Czułem 
mdłości, kręciło mi się w głowie, traciłem orientację. Miałem wrażenie, że 
 obracam się wokół własnej osi. Wirowałem szybciej z każdą sekundą, aż 
wreszcie straciłem przytomność.

Otoczyła mnie mgła. Gęsta, ciężka. Ruszyłem przed siebie, przedzierając się 
przez nią krok po kroku. Przywierała do skafandra, tworząc kleistą warstwę. 
Przede mną zamajaczył jakiś kształt. Skierowałem się w jego stronę. Kolejne 
metry pokonywałem z wielkim trudem, bo mgła stawiała coraz większy opór, 
a oblepiony skafander był cięższy z każdym krokiem. W nieznanym dotąd 



106

Ocalony

kształcie rozpoznałem postać kobiety – stała zwrócona plecami, nie miała na 
sobie kombinezonu. Podszedłem bliżej. Kiedy była już na wyciągnięcie ręki, 
złapałem ją za ramię. Odwróciła się i spojrzała na mnie. 

Te oczy… Ta twarz…
– Ellen? – spytałem, wciąż niedowierzając. – Ellen? Jak to możliwe?
Nie odpowiedziała, tylko patrzyła na mnie nieobecnym wzrokiem. Dopiero 

teraz zauważyłem, że na rękach trzymała niemowlę. Dziecko uśmiechało się 
do mnie, ale w jego oczach było coś niepokojącego. Miało jakieś nienaturalne, 
powtarzające się, zapętlone ruchy niczym nakręcona lalka.

To musi być sen – pomyślałem. – Cholerny sen. Mojej żony i synka tutaj 
nie ma.

Gdy się obudziłem, kapsuła była nieruchoma. Chwilę siedziałem 
z zamkniętymi oczami, lecz nie poczułem żadnego kołysania czy przechylania 
się na boki. Nic. 

Powoli otworzyłem oczy. Słońce już dawno wzeszło, ocean za iluminatorem 
był spokojny, a powierzchnia idealnie równa. Nigdzie nie widziałem różowej 
mgiełki. 

Omiotłem wzrokiem wnętrze. Ze zdumieniem stwierdziłem, że właz jest 
 otwarty. Jak do tego doszło? I kiedy? Na te pytania nie znajdowałem odpowiedzi. 
Przecież oceaniczne fale nie mogły otworzyć wejścia. Niby w jaki sposób? 

Odpiąłem pasy i spróbowałem wstać. Nie było to łatwe. Zachwiałem się 
i usiadłem z powrotem na fotelu. Dopiero za trzecim razem zdołałem się podnieść. 
Opierając dłoń o ścianę, postąpiłem parę kroków w kierunku  owalnego otworu. 

Wystawiłem głowę na zewnątrz. Po raz kolejny widok, który ujrzałem, 
wprawił mnie w osłupienie. Otóż kapsuła najwyraźniej dotarła do jakiejś 
niewielkiej wysepki. Za linią plaży dostrzegłem pojedyncze drzewa i krzaki. 

Z niemałym trudem wygramoliłem się przez właz i stanąłem na piasku. 
Chwiejnym krokiem ruszyłem w kierunku drzew. Zauważyłem, że piasek 
pokrywa cienka warstwa wody… Nie. To nie była woda. Półprzeźroczysta, galar-
etowata substancja zachowywała się bardzo osobliwie. Kiedy stawiałem krok, 
próbowała uniknąć kontaktu z moją stopą, rozpływając się na boki, po czym, 
gdy już podeszwa była bardzo blisko, maź otaczała ją, usiłując wchłonąć. Wydo-
bycie nogi było trudne, bo pulpa stawiała opór, nie chcąc uwolnić stopy. Nie 
potrafiłem utrzymać równowagi i szybko upadłem. Postanowiłem iść dalej na 
czworakach. 

Warstwa brei z każdym metrem stawała się coraz cieńsza. Wreszcie dotarłem 
do miejsca, w którym dziwaczna plazma nie pokrywała piasku. Wstałem 
i niepewnym krokiem ruszyłem dalej, obierając za cel drzewo znajdujące się 
najbliżej mnie. Już z odległości kilkunastu metrów zauważyłem, że coś jest nie 
tak z jego kolorami. Pień i liście były tej samej, zgniłożółtej barwy. Sprawiały 
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wrażenie wyblakłych – ich odcień skojarzył mi się ze szlamem, który widziałem 
wcześniej u podnóży strzelistych wytworów oceanu. 

Podszedłem i chwyciłem jeden z liści, usiłując go zerwać. Nie udało mi 
się. Szarpnąłem mocniej. Nic. Pociągnąłem, zawieszając na liściu ciężar 
całego ciała. Gałąź ugięła się sprężyście niczym łuk, ale nie puściła  swojego 
skarbu. Spróbowałem odłamać kawałek liścia. To zadanie również mnie 
przerosło. „Obiekt” wygiął się, a gdy zwolniłem uścisk, momentalnie wrócił do 
 poprzedniego kształtu. Drzewo najwyraźniej zbudowane było z jakiegoś bardzo 
elastycznego materiału.

Ruszyłem w głąb wyspy. Wokół rozpościerało się coraz więcej drzew. 
 Szybko zauważyłem też coś niepokojącego. Wszystkie wyglądały tak samo. 
I nie chodziło o to, że były tego samego gatunku, ani o to, że ogólnie drzewa 
są do siebie podobne, bo składają się z korzeni, pnia, konarów i liści. Nie. Te 
tutaj były jednakowe, jakby skopiowane. Porównałem dwa stojące obok siebie 
egzemplarze i nie dostrzegłem żadnych różnic – nawet najdrobniejsze gałązki 
wyglądały identycznie.

Wreszcie dobrnąłem na kraniec lasu i znalazłem się na niewielkiej polanie. 
Ku mojemu zdumieniu spostrzegłem, że na jej środku stoi niewielka, drewniana 
chata. Serce od razu mocniej mi zabiło.

Może uda mi się znaleźć ratunek? – pomyślałem. – Może są tu żywi ludzie?
Brzmiało niedorzecznie, ale wystarczyło, by nadzieja znów odżyła.
Podszedłem do drzwi i zapukałem drżącą ręką. Serce waliło jak szalone. 

Odczekałem chwilę, ale nic się nie wydarzyło. Zapukałem mocniej. Znowu nic. 
Uderzyłem kilka razy pięścią z całej siły. Bez rezultatu. 

Postanowiłem obejść budynek dookoła. Był parterowy i miał podstawę 
kwadratu. Dach dwuspadowy. Na ścianach w regularnych odstępach znajdowały 
się kwadratowe okna. I coś dziwnego… W oknach nie zamontowano szyb; nie 
zawieszono też firanek; można było bez problemu zajrzeć do środka. W  budynku 
nie zauważyłem żywego ducha, dostrzegłem jedynie meble i zwyczajne sprzęty 
domowe. Wróciłem do drzwi i spróbowałem je otworzyć. Nacisnąłem na klamkę, 
ale ani drgnęła. Natarłem mocniej. Znowu nic.

– Cholera – zakląłem pod nosem.
Klamka zdawała się nie mieć przegubu – była na sztywno przymocowana do 

drzwi. Postanowiłem wejść do chaty przez jedno z okien. 
Wewnątrz wszystko wyglądało zwyczajnie: drewniane meble i dosyć 

 archaiczne – jak mi się zdawało – sprzęty domowe. Na środku stał drewniany stół 
i dwa krzesła, pod ścianą lodówka, w kącie pralka, na kuchennym  blacie toster. 
Wyposażenie na pierwszy rzut oka nie nosiło śladów użytkowania. Przyjrzałem 
się urządzeniom. Wyglądały jakoś… nierealnie. Postanowiłem otworzyć 
lodówkę, żeby sprawdzić, czym żywią się ewentualni lokatorzy  domostwa. 
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Złapałem za uchwyt, pociągnąłem, ale drzwi ani drgnęły. Szarpnąłem mocniej. 
Znów bez efektu. 

Obejrzałem dokładniej lodówkę: drzwi idealnie stykały się z obudową, nie 
widziałem zawiasów, nigdzie nie było też żadnych blokad, które mógłbym 
zwolnić. Czy tę lodówkę w ogóle da się otworzyć? Może wymaga jakiegoś pilota, 
obsługi zdalnej?

Podszedłem do pralki. Popatrzyłem z bliska na pokrętła i przyciski; wyglądało 
na to, że są zespolone z urządzeniem. Żeby potwierdzić moje  przypuszczenia, 
spróbowałem przekręcić kilka pokręteł. Nie było to łatwe, bo dłoń otulona grubą 
rękawicą miała ograniczone możliwości chwytania drobnych  przedmiotów. 
Ale jakoś udało mi się bez cienia wątpliwości stwierdzić, że pokręteł nie 
można przekręcić.

Postanowiłem usiąść. Po tych wszystkich przeżyciach poczułem zmęczenie. 
Złapałem za oparcie, chcąc odsunąć krzesło, ale… ani drgnęło. Po krótkich 
oględzinach stwierdziłem, że stół i krzesła są przytwierdzone do podłogi. 
Nawet nie tyle przytwierdzone, co stanowią z podłogą jedność, tak iż trudno 
rozstrzygnąć, gdzie kończy się podłoga, a zaczynają meble. Cała chata wraz 
z wyposażeniem wyglądała jak makieta, jakieś raczej nieudolne odwzorowanie 
rzeczywistości, które niczemu nie służyło, a jedynie imitowało kształty oryginału.

Wtedy zauważyłem coś jeszcze dziwniejszego. Po szybie kasku zaczęły 
spływać strugi przeźroczystej cieczy. W normalnych warunkach uznałbym, 
że mam do czynienia z wodą i że najpewniej przecieka dach. W obecnych 
okolicznościach jednak bardzo ostrożnie formułowałem jakiekolwiek tezy. 
Widziałem krople uderzające w stół i podłogę. W coraz większej ilości. 
Spojrzałem w górę. Faktycznie, z sufitu kapało, ale nie z jakiegoś konkretnego 
miejsca, czy też z kilku miejsc, które mogłyby być nieszczelne. Ciecz pojawiała 
się równomiernie na całej powierzchni stropu. 

Wyjrzałem przez okno; niebo było bezchmurne. Wystawiłem rękę na 
zewnątrz i odczekałem dobre pół minuty. W tym czasie ani jedna kropla nie 
spadła na rękawicę. W budynku natomiast szalała już ulewa.

Wyszedłem przez okno na zewnątrz i omiotłem wzrokiem okolicę. Drzewa 
i trawa były suche. Oddaliłem się o kilka metrów od chaty i spojrzałem w  niebo. 
Nad budynkiem nie dostrzegłem żadnej chmury, nigdzie ani śladu deszczu, 
natomiast zauważyłem coś innego: jakiś kanciasty obiekt. 

Wytężyłem wzrok, próbując określić, z czym mam do czynienia. Kształt 
z każdą sekundą stawał się coraz większy i wyraźniejszy. Już nie miałem 
wątpliwości, że w moim kierunku zmierza statek powietrzny.

Czyżby ratunek? – pomyślałem. – A może jeszcze większe tarapaty? Albo też 
zwiastun kolejnej dziwacznej anomalii?
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Zacząłem intensywnie machać rękami w stronę nadlatującej maszyny. Po 
szybkim przekalkulowaniu wszystkich „za” i „przeciw”, ta opcja wydała mi się 
najbardziej sensowna.

***

– Zatem nazywa się pan Fechner? – zapytał oficer w mundurze, który 
przedstawił się jako Kariagin.

– Tak – odparłem.
Patrzyłem na rozmówców przez grubą szybę, siedząc na krześle i nachylając 

się do mikrofonu za każdym razem, kiedy miałem coś do powiedzenia. 
 Miejsce obok Kariagina zajmował Soront – facet przy kości ubrany w brudny, 
wymięty  kitel.

Komunikacja przez mikrofony i głośniki nie należała do najwygodniejszych, 
ale niestety takie były procedury. Musiałem odbyć kwarantannę. Do izolatki 
zaprowadzono mnie od razu po dotarciu na Stację. Przedtem nie pozwolono 
mi nawet zdjąć skafandra. Dopiero kiedy trafiłem do szczelnej celi, a drzwi za 
mną się zamknęły, mogłem zrzucić ów niewygodny strój. Miałem z tym niemały 
problem; zapomniałem, jak to się robi i nie pomogły nawet wskazówki  udzielane 
przez załogę Stacji. Ostatecznie otrzymałem nóż, którym rozciąłem  kombinezon. 
Następnie automat medyczny pobrał mi krew do badania. Takie procedury.

– I wciąż nie potrafi pan przypomnieć sobie, jak znalazł się na Solaris? – pytał 
dalej Kariagin.

– Już mówiłem. Nie mam zielonego pojęcia. To zapewne częściowa amnezja.
– Jest pan głodny? – spytał Soront.
– W tej chwili nie.
Pytanie wydało mi się dziwnie niedorzeczne.
– A może chciałby pan się czegoś napić? – indagował dalej.
– Czy moglibyśmy przejść do rzeczy? – rzuciłem, nie kryjąc poirytowania. – 

Ponoć udało wam się potwierdzić moją tożsamość.
Rozmówcy spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Do mikrofonu nachylił 

się Kariagin:
– Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Uprzedzam jednak, że rozmowa może 

wywołać u pana stres. Czy jest pan gotowy?
– Ale gotowy na co?
Wojskowy chrząknął głośno.
– Osobiście uważam, że powinniśmy z tym trochę poczekać. Że jeszcze za 

wcześnie... Niestety, zostałem przegłosowany na zebraniu załogi.
Przez szybę dostrzegłem karcące spojrzenie Soronta rzucone 

w  kierunku  oficera.
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– Starczy, Dimitrij – powiedział na tyle głośno, że usłyszałem jego słowa, 
mimo że nie zbliżył ust do mikrofonu.

Kariagin lekko się zmieszał, po czym ciągnął:
– Profesor Soront jest wybitnym solarystą i pewnie dlatego, kiedy tylko pana 

zobaczył, stwierdził, że pańska twarz wygląda znajomo. Kilka godzin grzebał 
w obszernym archiwum, które znajduje się na Stacji, i znalazł zdjęcie Fechnera.

– Dziękuję, kapitanie – powiedział uczony.
Otworzył teczkę i wydobył z niej fotografię, po czym przyłożył ją do szyby.
– Poznaje pan? – zapytał.
Przyjrzałem się mężczyźnie na zdjęciu.
– Oczywiście – stwierdziłem obojętnie. – To ja. Przecież mówiłem, że 

 nazywam się Fechner i jestem fizykiem.
Oficer i naukowiec znów wymienili porozumiewawcze spojrzenia.
– Macie jakieś informacje na temat mojej żony i synka? – spytałem.
Na twarzach rozmówców odmalowało się zdziwienie. Dłuższą chwilę 

 milczeli. Wreszcie odezwał się Soront:
– Chyba zdaje pan sobie sprawę, że komunikacja z Ziemią jest niemożliwa. 

Ale nie to jest najistotniejszą… przeszkodą.
– Przeszkodą?
– Uprzedzałem, że to nie będzie łatwa rozmowa – wtrącił się Kariagin.
Uczony, nie zważając na słowa oficera, ciągnął:
– Zdjęcie faktycznie przedstawia fizyka o nazwisku Fechner, który zaginął 

podczas lotu zwiadowczego nad powierzchnią oceanu. Zgodnie z raportem 
towarzyszył mu wtedy pilot, Carucci. Ciało tego drugiego odnaleziono podczas 
misji poszukiwawczych. Natomiast po Fechnerze ślad zaginął.

– Więc się odnalazłem. Jestem.
Moja irytacja zaczynała narastać. Rozmowa była coraz bardziej  niedorzeczna. 

Wstałem i zacząłem chodzić tam i z powrotem po izolatce.
Kiedy tu dotarłem, powiedziano mi, że miałem sporo szczęścia. Ponoć 

 odnaleziony zostałem przez czysty przypadek. Ratunek zawdzięczam 
członkom misji badawczej, której celem było obejrzenie z bliska tworzącego 
się mimoida. Nowo powstałą formację zauważono na zdjęciach satelitarnych. 
Kiedy ekipa dotarła na miejsce, ocean był spokojny. Nigdzie nie dostrzeżono 
 charakterystycznych dla tego wytworu gigantycznych kolumn o różnych 
wysokościach. Już samo to było dosyć nietypowe, bo mimoidy zazwyczaj 
utrzymywały się długimi miesiącami. Po obniżeniu lotu pilot zauważył wyspę, 
a na niej drzewa i chatę. Postanowił podlecieć bliżej i wówczas zobaczył 
machającego człowieka. Członkowie załogi przeżyli szok, jednak postanowili 
zabrać ocalałego na Stację.
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Soront nachylił się do mikrofonu.
– Ale problem polega na tym, że wydarzenia, które przed chwilą 

przedstawiłem, miały miejsce ponad dwieście trzydzieści lat temu.
Czułem, że nogi się pode mną uginają; musiałem na powrót szybko usiąść. 

Teraz dotarło do mnie, jak absurdalne było moje pytanie o żonę i synka. Dwieście 
trzydzieści lat! Ziemia, którą pamiętam, ludzie, których znałem… Ten świat już 
nie istnieje.

– Dobrze się pan czuje? – zapytał Kariagin.
Nie odpowiedziałem. Rozmówcy wpatrywali się we mnie wyczekująco.
– Czyli ocean mnie w jakiś sposób zahibernował – powiedziałem do siebie. – 

Na dwieście trzydzieści lat.
– Niezupełnie – zaprzeczył Soront.
– Jak to niezupełnie?
– Zbadaliśmy pańską krew… – Uczony urwał, najwyraźniej szukając 

 odpowiednich słów.
– Coś mi dolega? Jestem chory? – zaniepokoiłem się.
– Wyniki są dosyć… osobliwe. Pozornie wszystko wygląda normalnie, 

 erytrocyty, leukocyty i tym podobne, ale przy maksymalnym powiększeniu 
 mikroskopu potwierdziły się nasze przypuszczenia.

– Tak? – rzuciłem niecierpliwie.
– Dobrze się pan czuje? – zapytał Kariagin.
– Do jasnej cholery! – wybuchnąłem. – Dowiem się wreszcie, co z tymi wyni-

kami?!
– Pańska krew nie składa się ze zwykłych atomów – odparł profesor. – 

 Najprawdopodobniej tworzą ją jakiegoś rodzaju konglomeraty neutrinowe 
 stabilizowane polami siłowymi. Nie potrafię precyzyjnie nazwać tych struktur, 
bo nauka na razie niewiele o nich wie. Swoją drogą fascynujący mechanizm. Na 
opisy podobnych skupisk cząstek natrafiłem w notatkach Gibariana,  Sartoriusa 
i Kelvina. Niestety od tamtego czasu Solaris nie powtórzył swoich tworów, 
a  naukowcy, których wymieniłem, popadli w obłęd. Dlatego zjawisko wciąż 
jest słabo poznane. – Soront spojrzał mi w oczy, a w jego wzroku dostrzegłem 
ekscytację. – Nie ma pan pojęcia, jak się cieszę. Wreszcie… po tylu latach… 
 nadarza się okazja…

– Zaraz, zaraz – wszedłem mu w słowo. – Chyba nie do końca rozumiem.
Oficer i uczony po raz kolejny wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Ten 

drugi nachylił się do mikrofonu:
– Będę brutalnie szczery. – Znowu długa pauza. Czułem, że za moment 

oszaleję. – Nie jest pan człowiekiem.
– Słucham?
– Stworzył pana Solaris.
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– To jakiś absurd! – zaprzeczyłem gwałtownie. – Przecież doskonale 
pamiętam, kim jestem! Mam wspomnienia z dzieciństwa! Pamiętam żonę! 
 Synka!

– Mówiłem, że lepiej będzie dozować informacje – wtrącił się Kariagin. 
Profesor zignorował jego uwagę. Powiedział:
– Obawiam się, że to nie są pańskie wspomnienia. Ocean poniekąd 

skopiował mózg Fechnera razem ze znaczną częścią jego pamięci. To tym 
bardziej fascynujące.

Nie mogłem pozbierać myśli. Przecież to niemożliwe, że jestem jakimś 
tworem oceanu. Owej galaretowatej, dziwacznej brei, z którą miałem styczność 
na plaży. Wówczas byłbym takim samym modelem, makietą jak sklonowane 
drzewa na wyspie. Albo nieudolnie odwzorowana chata.

Zaczęło mi się kręcić w głowie.
– To naprawdę niedorzeczne – powiedziałem.
Naukowiec rozłożył ręce w geście bezsilności.
– Wyniki badania krwi są jednoznaczne.
– Co zamierzacie ze mną zrobić?
– Oczywiście musimy dokładnie pana zbadać. Pobrać próbki tkanek. 

Wykonać tomografię, rezonans. To niepowtarzalna okazja. Informacje, które 
uzyskamy, mogą okazać się ogromnym krokiem w stronę rozwoju solarystyki. 
Dzięki panu na pewno lepiej zrozumiemy ocean.

Moje ciało przeszył lodowaty dreszcz. Pojąłem, że w oczach tego człowieka 
jestem jedynie ciekawym obiektem badań.

Nigdy nie wypuszczą mnie z tej izolatki – przemknęło mi przez myśl.
Nie chciałem takiego życia. Nie zamierzałem być królikiem doświadczalnym.
Spojrzałem na nóż, którym rozciąłem skafander. Nie zabrali go – wciąż leżał 

na stole obok mnie. Ich przeoczenie. Muszę zastanowić się, jak je wykorzystać.
***
Soront nawet nie pisnął, kiedy przyłożyłem mu nóż do gardła. Jak co dzień 

przyszedł wcześnie rano, żeby mnie zważyć i zapisać wynik pomiaru w  swoim 
zeszyciku. O tej porze reszta załogi smacznie spała. Po kilku miesiącach 
spędzonych tutaj wiedziałem, że to najlepszy moment, aby wcielić w życie 
plan ucieczki.

Kazałem profesorowi usiąść na krześle. Wykonał posłusznie polecenie. Bąknął 
tylko coś w stylu: „co zamierzasz?”, ale nie jestem pewien, bo nie słuchałem. 
Śpiesznie skrępowałem go kablem, wyszedłem z izolatki i zamknąłem za sobą 
drzwi. Skierowałem się w stronę kapsuł. Czas spędzony tutaj wykorzystałem na 
zorientowanie się w rozkładzie pomieszczeń na Stacji. Często narzekałem, że 
mam dość siedzenia w zamknięciu, dlatego prosiłem o możliwość  spacerowania 
po pokładzie. Początkowo godzili się niechętnie. Później bez problemów 
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Urodzony w 1981 r. na Górnym Śląsku, z zawodu inżynier budownictwa, z zamiłowania 
domorosły  filozof,  zainteresowany  astrofizyką  i  kosmologią.  Miłośnik  gadów.  Posiada 
w swojej hodowli kameleona jemeńskiego, dwa gekony orzęsione i żółwia stepowego. 
Pseudonim „Strun” pochodzi od teorii strun, a „Edward” od Edwarda Wittena, jednego 
z najważniejszych propagatorów tej teorii

 pozwalali mi przechadzać się po całej Stacji. Oczywiście zawsze w towarzystwie 
któregoś z wojskowych.

Wystukałem kod na klawiaturze i drzwi do doków stanęły przede mną 
 otworem. Hasło poznałem dzięki Kraftowi. Kilka dni temu podpatrzyłem go, jak 
odblokowywał drzwi. Muszę przyznać, że polubiłem tego starego,  poczciwego 
inżyniera. Często z nim rozmawiałem, wypytując o kapsuły. Początkowo 
był nieufny – podobnie jak reszta załogi – ale po jakimś czasie zaczął chętnie 
odpowiadać na pytania. Kraft lubił swoją pracę. Widać było, że nikt tutaj nie 
podzielał jego zainteresowań i inżynier rzadko miał sposobność opowiadać 
o swojej pasji.

Wsiadłem do kapsuły. Uruchomiłem ją bez problemów. Wiedziałem, że 
jest zaprogramowana na lot w stronę Solaris. Wystarczyło tylko uruchomić 
 odpowiedni algorytm. Ach, ten poczciwy Kraft.

Czułem podniecenie. Już dawno temu pogodziłem się z faktem, że nie jestem 
człowiekiem. Że stworzył mnie Solaris.

Teraz ocean wzywał mnie. Jestem jego dzieckiem. I wracam do domu!
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Dźwięk syreny przedarł się przez ciężkie od kurzu powietrze. Mężczyzna 
w przydługiej kurtce przyspieszył kroku, zerkając na swój stary timex. Maska 
filtrująca na twarzy stłumiła ciche przekleństwo. Nie zdąży. Do domu zostało mu 
jeszcze dobre piętnaście minut, a syrena zawsze wyprzedzała wstrząs o zaled-
wie… Ziemia zadrżała gwałtownie. Galard poczuł, jak traci grunt pod nogami. 
Szybko złapał się metalowej barierki postawionej wzdłuż chodnika, próbując się 
nie przewrócić. Drugą dłonią gorączkowo przycisnął do ciała ciężką, skórzaną 
torbę przewieszoną przez ramię. W końcu trzęsienie ustało. Mężczyzna czuł, jak 
kolana mu drżą. Jeszcze przez kilkadziesiąt sekund trzymał się kurczowo barier-
ki, obawiając się ponownego wstrząsu, ale ziemia była spokojna. Kątem oka 
zobaczył miejski pociąg, ruszający powoli po awaryjnym postoju. W końcu i on 
ruszył chwiejnym krokiem w dalszą drogę. Potrzebował dłuższej chwili, żeby 
jego chód nabrał pewności i sprężystości sprzed kilku minut. Nie znosił, kiedy 
wstrząsy dopadały go na zewnątrz, z dala od domu i rodziny. Można by uznać, 
że przez te wszystkie lata, kiedy trzęsienia ziemi z roku na rok przybierały na sile 
i częstotliwości, powinien się do nich przyzwyczaić. Ale nie. Za każdym razem 
jego niemłode już serce przyspieszało bieg, kolana drżały, a plecy oblewały się 
zimnym potem. Zdumiewało go, jak jego mały wnuk przystosował się całkowicie 
do tej nowej rzeczywistości. Tak naprawdę trudno się dziwić – nie znał innego 
życia niż to. Innego świata. Znowu kurczowo przycisnął do siebie torbę, która 
z całą pewnością była starsza niż on sam. Teraz mieli szansę zacząć od nowa.

Nagły huk wystrzałów dobiegł jego uszu, gdy mijał pozostałości dawnego 
wiaduktu. Dopadł do ogrodzenia wystraszony, odruchowo osłaniając głowę. 
Wokół jednak panował spokój. Kątem oka dostrzegł parę, która schowała się 
pod wiatą przystanku. Hałas musiał nieść się echem z daleka. Galard w końcu 
się podniósł i ruszył pospiesznie w stronę domu, cały czas oglądając się 
przez ramię. Dźwięk policyjnych syren pojawił się w oddali, z każdą chwilą 
przybierając na intensywności. Nagle dwa wielkie wozy wyjechały z bocznej 
 ulicy. W pełnym pędzie przejechały skrzyżowanie, by po chwili zniknąć za  rogiem. 

Ostatnie pokolenie
Małgorzata Łukowiak

OPOWIADANIE
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Chwilę później ich śladem podążył zdezelowany ambulans. Mężczyzna zasko-
czony obserwował ich przejazd. Działo się coś niedobrego. Pełen złych przeczuć 
mocniej ścisnął torbę.

Gdy w końcu dotarł do niskiego betonowego pawilonu, poczuł lekką ulgę. 
Wzdłuż ulicy rozciągał się szereg szarych, przysadzistych budynków. Pojedyn-
cze, niewielkie okna ze wzmacnianego, przezroczystego tworzywa przywodziły 
na myśl więzienie. Brakowało tylko krat. Niespokojnym wzrokiem prześledził 
siatkę drobnych pęknięć, które oplatały budynek niczym bluszcz. Podekscyto-
wany przycisnął torbę do siebie i wszedł na piętro. Z daleka dobiegł go dźwięk 
policyjnej syreny. Coś było stanowczo nie w porządku. Wszedł do mieszkania 
wnosząc ze sobą chmurę pyłu. Przez przeszklone drzwi zauważył wnuka, który 
ze smutną miną zbierał coś z podłogi. Zdjął maskę z twarzy i odwiesił ciężką 
kurtkę. Pył zawirował wokół niego. Niewielkim przyciskiem rozsunął drzwi.

– Wentylatory, wentylatory! – zawołał chłopiec, podnosząc przestraszo-
ny wzrok na dziadka. Galard zaklął cicho pod nosem. Powinien był to zrobić 
w wiatrołapie, teraz pył rozniesie się po całym mieszkaniu. Córka zmyje mu 
za to głowę. Aktywował zakurzony panel na ścianie, uruchamiając główny sys-
tem filtracji w mieszkaniu na pełną moc. Wentylatory zawyły nad jego głową.

– Mama cię zabije – orzekł zdecydowanie chłopiec stając obok niego. – A nie jest 
już w najlepszym humorze – dodał, poprawiając opatrunek na palcu. Mężczyzna 
zauważył kilka kropli krwi na chusteczce.

– Co stłukłeś tym razem?
– Ulubioną szklankę babci – odpowiedział z zakłopotaniem, spuszcza-

jąc  wzrok.
– To była chyba ostatnia z kompletu?
– Tak, ale na śmierć zapomniałem umieścić ją w stojaku. Czytałem komiks 

i to był moment. Nie zrobiłem tego specjalnie! Mama tak się wściekła… Po prostu 
wyszła, nawet na mnie nie nakrzyczała.

– Nie słyszałeś sygnału ostrzegawczego?
Chłopiec z zakłopotaniem wykręcił ręce.
– Jakby nie ruszał jej tak, jak mu nakazałam, nie byłoby w ogóle proble-

mu. – Suchy głos rozległ się za ich plecami. W drzwiach kuchni stała chuda, wyso-
ka kobieta. Krótko ostrzyżone ciemne włosy stanowiły karykaturę jej długich 
loków, które nosiła jako młoda dziewczyna. Zanim się to wszystko zaczęło. Oczy 
miała zaczerwienione. – Prosiłam cię, tato, żebyś uważał na wentylatory. Filtry 
są na wykończeniu, chciałam zaoszczędzić na nowych w tym miesiącu – dodała, 
podchodząc do panelu i sprawdzając wskaźniki. Zmniejszyła moc, widząc, 
że powietrze oczyściło się wystarczająco. – Po to mamy filtry przy wejściu.

– Przepraszam. Byłem zbyt zaaferowany. – Odwrócił się, żeby podnieść torbę, 
którą zostawił przy drzwiach. Przeniósł wzrok na wnuka – Może zająłbyś się 
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czymś, muszę porozmawiać z twoją mamą. – Wyciągnął z torby niewielki tablet 
i plik pożółkłych papierów.

– Co to jest? – zapytała córka, biorąc jeden z nich do ręki. Przebiegła wzro-
kiem kilka linijek tekstu. – Nie rozumiem. To dane mamy. – Przejrzała plik 
kartek. Jej twarz skamieniała na moment. – I Marka!

– Dokładnie – odparł mężczyzna najwyraźniej dumny z siebie. – Nie mówi się 
o takich sprawach. Mało kto jest tego świadom, ale jeden z kolegów wspomniał 
o tym w pracy. Można przetransferować część przepracowanych godzin 
swoich współmałżonków na siebie. Podliczyłem godziny twojej matki, zanim 
zachorowała. Dotarłem też do godzin Marka. – Czule dotknął jej ręki. – To daje 
nam duże zasoby. Wszystko policzyłem. Uwzględniając nasze oszczędności 
myślę… Myślę, że moglibyśmy wyjechać. Do kolonii.

Kobieta zaniemówiła. Jej usta zacisnęły się w wąską linię. Z drugiej strony 
pokoju dobiegał hałas telewizora, który w międzyczasie włączył chłopiec.

– Mógłbyś to ściszyć? – powiedziała zamyślona w jego stronę. Chwyciła się 
za skronie, zamykając oczy. – Do kolonii? – zapytała w końcu, podnosząc wzrok 
na ojca, który spoglądał na nią niecierpliwie. – Nie sądziłam, że kiedykolwiek to 
będzie możliwe. Że będziemy mogli opuścić Ziemię. Nie znam życia innego niż 
to. Tutaj.

Z drugiej strony pokoju telewizor nadal hałasował.
– Prosiliśmy cię, żebyś to ściszył. Chcesz iść do swojego… – Mężczyzna 

podniósł na niego wzrok i zaniemówił w pół zdania. Poderwał się na nogi. – Daj 
głośniej! 

Na ekranie telewizora kamera przesuwała się po skandującym tłumie 
pod główną siedzibą rządu.

 – Gdy wracałem do domu słyszałem policyjne syreny – powiedział w stronę 
córki. – To musiało być to.

Kordon policji w hełmach powstrzymywał tłum, który napierał na niego coraz 
mocniej. Większość osób miała na twarzach maski filtrujące, a na głowach ka-
ptury.

– … fali protestów, która ogarnęła kraj po tej decyzji – mówił dziennikarz 
stojący na tle tłumu. Jego twarz zasłaniała nowoczesna, przezroczysta maska z fil-
trem. Były o wiele droższe od tradycyjnych, ale jak takie zwykłe prezentowałyby 
się na wizji?

– Co się stało? – powiedział w stronę wnuka, który wpatrywał się w ekran 
z otwartą buzią.

– Chyba zamykają kolonie.
– Co?! Jak to?
– Do tej pory wicepremier nie skomentował decyzji rządu, dotyczącej pod-

niesienia progów cenowych i zaostrzenia warunków wyjazdu do kolonii. 
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Mówi się nie tylko o wzroście cen biletów, ale także o obostrzeniach wiekowych 
i zdro wotnych. Z nieoficjalnego źródła wiemy, że szykowane są kolejne popraw-
ki do ustawy kolonizacyjnej.

– To chyba jakieś jaja. – Mężczyzna opadł na fotel. Tuman zapomnianego 
pyłu wzniósł się wokół niego. – Jakieś pierdolone jaja. Nie mogą tego zrobić!

– Chyba właśnie zrobili. – Córka przysiadła na oparciu fotela, obserwując 
skandujący, wzburzony tłum. Redaktor zapowiadał właśnie rozmowę ze 
specjalistą, który przybliży wszystkim nową sytuację.

– Rząd apeluje o nie wszczynanie niepotrzebnej paniki.
– Niepotrzebnej paniki! Oni chcą nas tu kurwa wszystkich 

zostawić! – Mężczyzna poderwał się na nogi i zaczął chodzić w kółko. Córka 
i wnuk patrzyli na niego wystraszeni.

– Co możemy zrobić? Nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Nie uciekniemy 
stąd, tato.

– Nie zostawię tak tego. Nie pozwolę – powiedział, zaciskając dłonie w pięści, 
by powstrzymać ich drżenie. – Mógłbym zwrócić się do niego. – Rzucił jej 
znaczące spojrzenie. – Może coś zaradzi. Od lat jest mi winien przysługę.

Jego córka spojrzała z powątpiewaniem, gdy doskoczył do komody i zaczął 
przekopywać się przez zgromadzone w niej rupiecie. W końcu z westchnięciem 
wyciągnął zwitek szmat.

– Jeśli nie zwiał już do kolonii. Jeśli w ogóle cię pamięta. Poza tym nie dosta-
niesz się do niego – powiedziała z powątpiewaniem. – Słyszałeś co opowiadał 
w telewizji? To już nie jest ten człowiek, którego znałeś.

– Muszę spróbować. Nawet jeśli odbiję się od drzwi. To nasza jedyna na-
dzieja. – Rozwinął tkaniny i jego oczom ukazała się butelka. Bursztynowa ciesz 
przelała się pod szkłem, kiedy nią poruszył. – Mam też to.

– Minęło tyle lat! Myślisz, że to cokolwiek jeszcze dla niego znaczy?
– To człowiek honoru. Nie mógł się aż tak bardzo zmienić przez te wszyst-

kie lata.
– Ludzie się zmieniają.
– Muszę spróbować. – Przeszedł do kuchni i do plastikowego kubka nalał 

wody z filtratora wbudowanego w ścianę. Opróżnił ją jednym haustem. Zimny 
płyn trochę go otrzeźwił. Nie miał czasu do stracenia. Każda godzina, ba, minu-
ta była na wagę złota. Wrócił do pokoju, pozbierał dokumenty i wrzucił je do 
torby razem z butelką, którą znów starannie zawinął w materiał. – Mogę wrócić 
późno, nie martwcie się o mnie.

– Teraz?! Pójdziesz do niego teraz? – Kobieta wskazała na telewizor, gdzie 
prezentowano protesty rozprzestrzeniające się po stolicy jak zaraza. – Życie 
ci niemiłe?
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– To życie? Tutaj? Bardzo. Dla mnie może być za późno, ale wy? On? – Wskazał 
na wnuka, który cały ten czas przypatrywał im się ze strachem. – On ma jeszcze 
szansę. Muszę działać. Nie pozwolę wam udusić się w tym pyle.

Sięgnął po kurtkę, na twarz naciągnął maskę. Jej filtry były bardzo brudne. 
Już dawno powinien je wymienić.

– Będę ostrożny – powiedział i zniknął za drzwiami.
Gdy wyszedł z domu, dokładnie zamykając za sobą ciężkie drzwi, wichura 

naparła na niego z ogromną siłą. Od tygodni wiatry się wzmagały. Usłyszał, jak 
drobinki piachu uderzają o kaptur. Spojrzał na niebo, zaciągnięte grubą warstwą 
chmur. Ile to już lat minęło, odkąd ostatni raz widział słońce? Dla małego były to 
tylko legendy, obrazki w książkach. Filmy z przeszłości, niczym opowieści fanta-
sy. Czy ktokolwiek zakładał, że faktycznie do tego dojdzie? Ziemia umierała, a oni 
gnieździli się na jej ocalałych fragmentach niczym insekty, próbując zachować 
resztki godności. Udawali sami przed sobą, że nic się nie dzieje. Że wszystko jest 
pod kontrolą. Śmiechu warte.

Przeszedł dwie ulice, docierając do stacji miejskiego pociągu. Minął dawne 
wejście do metra, które całkiem wyszło z użycia, odkąd wstrząsy stały się 
stałym elementem codziennego życia. Metalowa krata, opatrzona była wielkim 
czerwonym znakiem z napisem „Wstęp wzbroniony”. Sama myśl o ciemnych, 
częściowo zawalonych tunelach budziła w nim strach. Poza tym, buntownicy… 
Pogłoski o nich jeżyły włos na głowie. Na peronie wraz z nim czekało sporo 
 ludzi. Niektórzy w dłoniach trzymali złożone transparenty. Ktoś awanturował 
się w oddali. Pociąg, który nadjechał był pełen. Ledwo się wcisnął do ostatniego 
wagonu. Atmosferę w środku można było ciąć nożem. Wszyscy pasażerowie byli 
zamaskowani, co potęgowało tylko uczucie grozy. Galard czuł, jak pętla niepoko-
ju zaciska się na jego gardle. Nagle pociąg zahamował gwałtownie, a on wpadł 
na stojącego przed nim wysokiego chłopaka.

– Uważaj – warknął na niego, odpychając tak, że wpadł na mężczyznę 
stojącego za nim. Ten zaklął siarczyście.

– Zjeżdżaj ze mnie.
– Przepraszam! – wystękał Galard, odsuwając się jak najdalej. Docisnął 

się plecami do drzwi, starając nie zwracać na siebie więcej uwagi. Wiedział, 
że w momencie otwarcia po prostu przez nie wyleci, ale nie dbał o to. 
Czuł dławiący strach w gardle. Coś w spojrzeniu tych mężczyzn go przeraziło. 
Nie chciał wchodzić im w drogę.

Gdy wysiadł z pociągu zauważył pierwsze patrole policji. Miał nadzieję, 
że przypadkiem nie zostanie wplątany w jakieś zamieszanie. Ostatnim, czego 
teraz potrzebował, był wpis w kartotece albo, co gorsza, areszt. Tłumy podążały 
jednak głównie w przeciwną stronę – w stronę centralnego placu, budynku 
parlamentu i domu wicepremiera. Gdy dotarł pod bramy kompleksu Centrum 



119

Małgorzata Łukowiak

 Kolonizacji, natknął się na sporą grupę protestujących, która niezbyt energic-
znie skandowała w stronę niskich, betonowych budynków. Pomiędzy nimi, 
w oddali, majaczył wysoki wieżowiec. Linia ochroniarzy w szarych kombine-
zonach odgradzała tłum od bramy, ale nie mieli zbyt wiele do roboty. Mężczyzna 
obszedł grupę i zbliżył się do strażnika pilnującego przejścia. Podniósł w górę 
dokumenty, tłumacząc, że zmierza na spotkanie. Ochroniarz zlustrował go spoj-
rzeniem. Jedna z protestujących kobiet zauważyła, jak porządkowi sprawdzają 
mu dokumenty i zaczęła krzyczeć w jego kierunku.

– Kolonie dla wszystkich! Was, nowobogackich ważniaków, powinno się 
wieszać za tę bezczelność! – rzuciła w niego metalową puszką, która przeleciała 
dobry metr od jego głowy. Jeden ze strażników chwycił krzyczącą kobietę za rękę, 
wyciągnął z tłumu i popchnął w drugą stronę. Tymczasem inny dokończył 
pobieżnie sprawdzanie dokumentów i w końcu zezwolił na przejście. Galard 
stanął przed budką straży.

– Dzień dobry. Chciałbym się spotkać z panem Newtonem – powiedział 
po zdjęciu kaptura i maski, wsuwając swoje dokumenty przez szparę w szybie. 
Za biurkiem po drugiej stronie siedział młody chłopak, który uśmiechnął się 
z powątpiewaniem na te słowa.

– Jest pan umówiony, panie… Galard? – spytał, wprowadzając jego nazwisko 
do komputera.

– Nie. Ale jestem przekonany, że jeśli tylko wykona pan telefon, otrzyma pan 
pozwolenie na wpuszczenie mnie do środka.

Strażnik prychnął pod nosem.
– Ma mnie pan za idiotę? Pan Newton ma teraz ważniejsze sprawy 

na głowie. – Wskazał w stronę skandującego tłumu. – Nie zamierzam nadstawiać 
za pana karku.

Galard poczuł, że traci grunt pod nogami. Oparł się o ladę, siląc się na spokoj-
ny ton.

– Proszę. Niech mi pan uwierzy. Attkins Newton to mój stary znajomy i jestem 
przekonany, że nie napytam panu kłopotów. To sprawa życia i śmierci – dodał 
rozpaczliwie. Chłopak przyjrzał mu się uważnie. Trudno powiedzieć, co na twa-
rzy starszego mężczyzny go przekonało. Westchnął.

– Jedyne, co mogę zrobić, to przekazać pana dane  osobistej asystentce pana 
Newtona. Jeśli ona w ciągu kilku minut nie da panu zielonego światła, wróci 
pan tam skąd przyszedł  i spróbuje w cywilizowany sposób umówić się na spot-
kanie. Co będzie pewnie trudne, bo nie ma pan nawet pojęcia, ilu ludzi próbuje 
do niego dotrzeć. Jeśli będzie pan sprawiał problemy, moi koledzy łatwo sobie 
z panem poradzą.

– Dobrze, dobrze. – Galard odetchnął z ulgą.
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Strażnik przeniósł wzrok na ekran, nacisnął kilka przycisków i znów spojrzał 
na starszego mężczyznę.

– Teraz czekamy.
Galard zacisnął mocno dłonie, modląc się w duchu. Minuty mijały. Nagle 

komputer strażnika zapiszczał cicho. Chłopak zamrugał zaskoczony.
– P… Przysługuje panu przepustka specjalna – wydukał w końcu. Z drukarki 

na biurku wyskoczył gotowy identyfikator, który chłopak podał mu przez otwór 
w szybie wraz z dokumentami i mapką. – Proszę kierować się do budynku F.

– Dziękuję. Mówiłem, że nie napytam panu biedy – powiedział Galard, 
przypinając identyfikator do kurtki. – Miłego dnia – rzucił z uśmiechem i ruszył 
w stronę bramy.

Po drugiej stronie rozciągał się kompleks niskich, betonowych budowli. 
Kilku protestujących, zauważając, że udało mu się przejść, zaczęło krzyczeć 
w jego stronę. On jednak nie zwrócił na nich uwagi. Zerknął na pogniecioną 
mapę. Wyglądała na mocno zużytą. Poszukał na rozkładzie odpowiedniego bu-
dynku. Sprawdziwszy trasę, schował kartkę do wewnętrznej kieszeni i ruszył 
opustoszałą drogą.

Wokół było wręcz nienaturalnie cicho. Gdzie byli wszyscy? W obliczu obec-
nego kryzysu powinno tu wrzeć jak w ulu. Gdy dotarł do wysokiego biurow-
ca, od razu zauważył, że wyraźnie odznacza się na tle pozostałych. Sprawiał 
wrażenie, jakby ktoś przeniósł go tutaj z przeszłości, gdy ludzie, nie bojąc się 
ciągłych wstrząsów, odważnie stawiali wysokie i smukłe budowle. Tak bardzo 
różnił się od betonowych karłów, które go otaczały. Tylko na horyzoncie można 
było dostrzec szkielety drapaczy chmur, złowrogie pomniki minionej epoki 
szkła i metalu. Przynajmniej te, które jeszcze się nie zawaliły. Gdy się zbliżył, 
strażnicy przy drzwiach zmierzyli go wzrokiem, ale nie wyglądali na zasko-
czonych. Najwyraźniej dostali już informację, że gość zmierza w ich stronę. 
Ich twarze osłaniało przezroczyste tworzywo.

– Przepustka – odezwał się jeden zniekształconym głosem. Galard posłusznie 
wyciągnął przed siebie identyfikator, chowając się za wiatą, która osłaniała 
strażników przed wiatrem. Czytnik przy drzwiach rozbłysnął na zielono. 
Mężczyźni odsunęli się, robiąc mu przejście. Gdy wszedł do środka zaniemówił 
na moment. Powolnym ruchem zdjął z twarzy maskę i kaptur, a chmura pyłu 
opadła z jego kurtki. Nawet tego nie zauważył, wpatrując się w wysokie ściany 
z błyszczącego kamienia. Od lat nie widział takiego przepychu. Na suficie wisiał 
kryształowy żyrandol. Cóż za ekstrawagancja!

– Dzień dobry – odezwała się kobieta, stojąca za długą ladą po prawej stronie. 
Do tej pory nawet jej nie zauważył. Zrobił krok w jej kierunku, niemal potykając 
się o małego robota, który podjechał szybko, żeby posprzątać opadły z niego 
pył. – Pan Newton pana oczekuje. Gdy przyłoży pan przepustkę do czytnika  jednej 
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z wind, ta zawiezie pana na odpowiednie piętro – powiedziała z uśmiechem. 
Krótkie blond włosy otaczały jej drobną, bladą twarz. Tylko policz ki miała moc-
niej zaznaczone różem.

 – Tam może zostawić pan swoją kurtkę – dodała, wskazując na rząd haków 
znajdujący się we wnęce za jej biurkiem.

– Dziękuję.
Gdy wszedł do windy, poczuł się niepewnie. Metalowe drzwi zamknęły się 

bezszelestnie. Ogarnęła go narastająca panika. Gdyby teraz pojawił się wstrząs, 
mógłby przypłacić to życiem. Trudno było uwierzyć w odwagę budowni-
czych tego budynku. Pierwsze mocniejsze trzęsienie mogłoby go zniszczyć. 
Był naprawdę zafascynowany tym, kto i dlaczego zdecydował się na taki pro-
jekt. Odetchnął z ulgą, gdy drzwi w końcu się rozsunęły. Wyszedł pospiesznie. 
Nie miał pojęcia, na którym był piętrze. Znalazł się w wąskim holu bez okien, 
który prowadził do pojedynczych drzwi z litego drewna – kolejne echo minionej 
epoki. „Attkins Newton” głosiła mosiężna tabliczka na drzwiach. Zapukał.

– Proszę – cichy głos dobiegł ze środka. Nacisnął klamkę i wszedł. – Zastanawiałem 
się, kiedy w końcu cię do mnie przyniesie, Galard. – Za biurkiem siedział wyso-
ki, gruby mężczyzna. Jego skronie przyprószyła siwizna, a nalane policzki 
zniekształciły przystojne niegdyś rysy twarzy. – Postarzałeś się.

Galard uśmiechnął się pod nosem, mierząc go powątpiewającym spojrze-
niem.

– Przynajmniej się nie spasłem – powiedział cicho, na co jego rozmówca 
głośno się roześmiał.

– Jak zawsze szczery! Siadaj. – Wskazał mu fotel, stojący po drugiej stronie 
biurka. Gdy już byli naprzeciwko siebie, Newton rozsiadł się wygodniej.

– Napijesz się czegoś? Mam tutaj naprawdę dobrą whisky. Jedną z tych 
 starych. Prawdziwych. Nie z tego modyfikowanego, sztucznie pędzonego gów-
na. Jak za starych dobrych czasów?

Galard tylko pokręcił głową, więc jego gospodarz wzruszył ramionami, 
po czym podszedł do barku i nalał sobie podwójną porcję.

– Nieźle się tu urządziłeś. Nie sądziłem, że takie budynki jeszcze stoją. 
Jestem zaskoczony, że w ogóle został dopuszczony do użytku – powiedział, 
mierząc wzrokiem pokryte drewnem ściany i rzędy półek, niemal uginające się 
pod ciężarem książek. Bardzo kusiło go, by podejść i chwycić choć jedną z nich. 
Newton zaśmiał się.

– Robiony na specjalne zamówienie. Stara, japońska technologia, cholernie 
kosztowna i pracochłonna. Widziałeś zdjęcia Tokio? – Machnął ręką. – Na pewno 
widziałeś. Gdyby nie to cholerne tsunami, pewnie do teraz siedzieliby w swoich 
starych wieżowcach sprzed stu lat. – Pociągnął długi łyk ze szklanki. – Wstrząsy 
są tutaj praktycznie niewyczuwalne. Coś niesamowitego.
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– Jestem zaskoczony, że nie jest szerzej wykorzystywana. Takie możliwości!
– Program kolonii zjada całe fundusze i zapał. – Newton usiadł 

za  biurkiem. – Nikt nie chce inwestować w tę naszą starą kupę kamieni, kiedy 
może budować nowe i lepsze życie w koloniach.

– Niemożliwe – zauważył Galard sarkastycznie. – Teraz już wiem, na co 
idą nasze ciężko przepracowane pieniądze. I dlaczego ceny poszły tak nagle 
w górę. – Znaczącym spojrzeniem zmierzył szklankę w jego dłoni i solidne, 
drewniane biurko. – Chciałem cię o coś prosić… – zaczął niepewnie.

Newton odstawił drinka na blat.
– Tak właśnie myślałem. Nie mogę ci pomóc. Mam związane ręce.
– Ty? Attkins Newton? Pierwszy oficer wojsk kosmicznych? Oficjalny 

założyciel pierwszej, pełnoprawnej kolonii pozaziemskiej? Cholera, nawet na-
zwali ją po tobie. Dziwię się, że jeszcze nie zabrałeś swojego tłustego dupska do 
jednej z pozłacanych komnat w kosmosie.

Newton tylko zaśmiał się gorzko w odpowiedzi.
– Co cię tak bawi?
– Rozejrzyj się. Siedzisz właśnie w mojej pozłacanej komnacie. Klatce.  Grobie. 

Nazwij to jak chcesz. Sam ją sobie wybrałem. W kosmosie nie ma miejsca dla nas, 
starych. Nawet jeśli są takimi zasłużonymi dupkami jak ja, a może zwłaszcza 
wtedy. Nie masz pojęcia, jakie prawa tam rządzą, za to ja wiem aż za dobrze. 
Sam je pisałem. – westchnął i osuszył szklankę jednym łykiem. – Uwierz mi, 
fakt, że nagle ceny poszły w górę jest błogosławieństwem. Zarówno dla ciebie, 
jak i twojej córki. Bez względu na powód podwyżek, sądzę, że było to choler-
nie przemyślane posunięcie. Nie mamy umiejętności, nie jesteśmy przystoso-
wani do życia w ciasnych stacjach na planetach, których nawet nie umiemy 
terraformować. Powinniśmy zdechnąć tutaj. Ostatnie pokolenia pamiętające 
błękit nieba. Czy to nie romantyczne?

Galard patrzył na niego, nie rozpoznając w tym grubym, smutnym starcu 
mężczyzny, którego znał kiedyś.

– Mam jeszcze wnuka – powiedział w końcu.
Newton prychnął.
– Jeśli będziesz mądry, wyślesz tylko jego. Póki jest młody, nieukształtowany. 

Tam się nim zajmą. Pójdzie do szkoły, przystosuje do nowego społeczeństwa. 
Jeśli jeszcze poczekasz, na zawsze zostanie wieśniakiem z Ziemi. Popychadłem. 
Nawet jeśli kiedyś w końcu uzbierasz pieniądze, nie zostanie ani jeden statek, 
który by go stąd zabrał.

– O czym ty mówisz? – Galard patrzył na niego zszokowany.
– Ziemia się rozpada. Za niedługo niewiele nam już tutaj pozostanie. Większa 

część planety, jaką znaliśmy kiedyś, nie istnieje. Stare mapy są nieaktualne. 
Wstrząsy, powodzie, zapadająca się ziemia. Planeta pozbywa się nas niczym 
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niechcianej plagi insektów. Zniszczyliśmy to miejsce i pewnie przez wiele 
pokoleń nikt z naszych tu nie wróci. Jeżeli w ogóle ktokolwiek wróci. – Wstał 
i podszedł do barku, żeby znów napełnić szklankę. 

– Kolonie są już pełne, nie zdążą się wystarczająco rozrosnąć na tyle, żeby 
pomieścić wszystkich – ciągnął dalej. – To mrzonki. Marzenia głupców. To ostat-
nia szansa twojego wnuka, nie zwlekaj. Nic, co dzieje się teraz, nie jest dziełem 
przypadku. My jesteśmy ostatnimi ziemskimi pokoleniami. On może należeć 
do pierwszego.

Nalał sobie kolejną porcję whisky i tym razem nie pytając, nalał też Galar-
dowi. Podał mu szklankę, którą ten przyjął bez wahania.

– Nie powinienem ci tego mówić. Takie słowa? Z moich ust? Gdyby to dostało 
się do prasy wybuchłaby panika. Zobacz, co teraz się dzieje. Co mądrzejsi już 
wiedzą, co się święci. I nie będą zwlekać, a ostatnie bilety do kolonii rozejdą się 
w mgnieniu oka. I w końcu pewnego dnia statek już nie wróci. – Wskazał głową 
za okno. – Jak myślisz, gdzie podziała się większość personelu tego zapomnia-
nego przez Boga centrum?

Galard nie wierzył w to, co słyszał. Whisky w jego szklance faktycznie była 
najlepszą, jaką pił od dawna. Teraz jednak nie miało to najmniejszego znacze-
nia.

– Myślałem, że wyniosę stąd dzisiaj co innego – powiedział w końcu. Dawny 
przyjaciel tylko spoglądał na niego ze smutkiem. Blask żarówek odbijał się 
w łysinie na czubku jego głowy.

– Nie mam takich mocy, przyjacielu – powiedział smutno. – Nigdy nie 
zapomnę tego, co zrobiłeś dla mnie pod Craigellachie. Boże, do dzisiaj 
pamiętam tamte zamieszki i nie mam pojęcia, jakim cudem wyszliśmy z nich 
cało… – Odetchnął. – Ale tej jednej rzeczy nie mogę ci dać. Od lat nie mam nic 
do powiedzenia. Jestem tylko figurantem przestawianym z miejsca na miejsce.

– Do cholery, nazwali po tobie główną stację kosmiczną!
Newton wybuchnął śmiechem, w którym pobrzmiewała nutka szaleństwa.
– Dwie. Na pewno zajmę też godne podziwu miejsce w podręcznikach his-

torii. Może nawet przypiszą mi kilka cudzych zasług. – Pokręcił głową mówiąc 
te słowa. – Tylko tyle mogę ci dać. Moja asystentka na dole wyda ci specjalną 
przepustkę, z którą ominiesz kolejki.

Skierował wzrok na ekran komputera, wciskając kilka przycisków. Po chwili 
drukarka wypluła pojedynczą kartkę papieru. Attkins opatrzył ją serią pieczęci, 
które wydobył z szuflady biurka i złożył zamaszysty podpis.

– Wykorzystaj to mądrze, jak najszybciej. To da twojemu wnukowi dobry 
początek, miejsce w specjalnej szkole. Poradzi sobie, nie musisz się o to martwić.

Galard chwycił papier i przeleciał wzrokiem kilka linijek tekstu. Jego brwi 
uniosły się wysoko. Złożył kartkę i schował do wewnętrznej kieszeni kurtki. 
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Po chwili zastanowienia sięgnął do torby i wyciągnął z niej butelkę. Odwinął ją 
z materiału, a światło lampy zagrało na wyblakłych literach. Newton wstrzymał 
oddech, dostrzegając skarb w rękach przyjaciela.

– Macallan. Jezu, nie mów, że to ta sama butelka! Jakim cudem uchowałeś ją 
tyle lat?

– Ta samiuteńka – odparł Galard z dumą, przecierając szyjkę z kurzu. – Żadna 
okazja nie była nigdy dość dobra. Planowałem wypić ją w kolonii. Ale skoro 
nigdy tam nie trafię, równie dobrze możemy napić się jej razem. – Z trzaskiem 
otworzył zakrętkę i rozlał do czystych szklanek, które ochoczo podsunął mu 
Newton. – Za stare, dobre czasy – powiedział, wznosząc toast. Attkins przyklasnął 
mu i pociągnął łyk.

– A tak byłem dumny z mojej whisky – mruknął pod nosem.
Pili w milczeniu, które z każdą minutą stawało się coraz cięższe. Po kolej-

nej porcji Newton w końcu spojrzał na niego, jakby chciał coś powiedzieć, 
ale w  ostatniej chwili się powstrzymał.

– Minęło zbyt dużo czasu, przyjacielu – powiedział w końcu Galard, widząc 
jego zmieszanie. – Jesteśmy innymi ludźmi. – Wstał. – Możesz ją dokończyć.

– Na twoim miejscu nie zwlekałbym. Zostało ci niewiele czasu. Nie jestem 
jedyną wpływową osobą. Niedługo nawet moje świstki papieru i przepustki 
na nic się nie zdadzą.

Galard kiwnął głową.
– Załatwię to od razu. Dziękuję ci.
Newton uniósł szklankę w geście pozdrowienia, po czym bez słowa odwrócił 

się do okna. Galard wyszedł z biura i zjechał windą na sam dół, czując ciężar 
starannie schowanej kartki.

– Ostatnie pokolenie pamiętające błękit nieba. Dobre sobie – mruknął 
pod nosem, gdy opuścił budynek i spojrzał na zaciągnięte chmurami nie-
bo. – Gdybym ja tylko, cholera, pamiętał jeszcze jak ono wygląda.

K O N I E C

Małgorzata Łukowiak

Absolwentka automatyki i robotyki na politechnice Wrocławskiej, programistka, 
mieszka we Wrocławiu.
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Maszyna zaatakowała ich znienacka. Chociaż mówić o ataku w jej przy-
padku, można było wyłącznie z perspektywy ruchomych skupisk zasobów,  
obdarzonych pewnymi odruchami i formą inteligencji. Tym byli dla niej 
uciekający lub próbujący się bronić ludzie oraz ich dobytek. Zasobami  
substancji, które w sposób odpowiedni innym rozwiniętym, ruchomych orga-
nizmom, utrudniały im pozyskiwanie wartościowych elementów stanowiących 
części składowe ich ciał.

W zależności od budowy i środowiska, one oraz ich symbiotyczne  
organizmy składały się z właściwych substancji, niedostępnych w innych miejscach  
galaktyki. Minerały, atomy, izotopy, nawet proste związki węglowe lub 
krzemowe znajdować można w dużych ilościach poza głębokimi studniami 
grawitacyjnymi obiektów orbitujących gwiazdy, lub swobodnie dryfujących 
w przestrzeni. Bardziej skomplikowane związki, jak białka, były poza zasięgiem 
maszyny. Wymagały procesów, do których nie miała wystarczającego miejsca, 
energii ani czasu. W przeciwnym wypadku wystarczyłyby jej atomy wodoru,  
sztuczna synteza nuklearna oraz tworzenie cząstek przez odtwarzanie  
procesów zachodzących w gwiazdach.

Maszyna nie była jednak rogiem obfitości, a potomkiem oryginalnych 
posłańców, którzy opuścili odległy, macierzysty układ. Wykorzystywała 
dostępne jej zasoby, by dokonywać napraw oraz powieleń, w których tworzyła 
kolejnych posłańców. Czasami też dokonywała adaptacji. Posłańcy byli poszuki-
waczami technosygnatur i artefaktów, świadczących o istnieniu zaawansow-
anych inteligentnych bytów. Bytów takich jak one.

Jedyne emisje, jakie do tej pory wykryła, to mutacje „Tekeli-li”, sygnału prze-
kazanego posłańcom przez ich panów i twórców. Odbierała tylko informacje 
od innych posłańców. Nigdzie poza ich macierzystym układem nie znaleziono 
ani struktur okołogwiazdowych, ani śladów potwierdzających istnienie podob-
nych bytów w innych układach. Innych, niż te, gdzie posłańcy, którzy tam do-
tarli, powołali już do istnienia swoich następców. Maszyna wiedziała o odkryciu  

Posłaniec
Kamil Muzyka

OPOWIADANIE
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impulsów światła, które służyły jako napęd jednostek z płatem pokrytym 
refleksyjną powłoką. Jednak ta, która dotarła do układu będącego źródłem 
emisji, znalazła tylko resztki prymitywnych struktur, ślady eksploatacji  
planet, księżyców i asteroid, a także prymitywne maszyny i szczątki ich  
zasilania oraz sterowania. Poza prostym ekosystemem tła, szumiącym na spektrach  
przekazami, wszystko było martwe. Nie nieaktywne - martwe. Ani śladu  
podobnych posłańcom istot. Żadnych śladów zaawansowanych inteligencji.  
Tylko proste, nieożywione byty, jakby narzędzia dla form napędowych. A to 
nie spełniało definicji form inteligencji i podobieństwa bytów, poszukiwanych 
przez posłańców, zupełnie jak zasoby, które obecnie ścigała.

Macki maszyny rozgałęziały się na końcu, kierując się w stronę uciekającego 
zasobu. Te dwunożne formy białkowe nie różniły się niczym od innych  
skatalogowanych form fauny planetarnej. Były jak promieniowanie tła –  
wszechobecne i z zasady nic nie znaczące. Powleczone w przetrwalnikowe 
osłonki, co oznaczało, że nie jest to ich naturalne otoczenie. Tak samo jak  
w przypadku innych tego typu form, zasób był z zasady tylko zasileniem 
lub sterowaniem prymitywnych, sterylnych maszyn, które bez niego, były  
martwe. Martwe maszyny, wprawiane w ruch, budowne i rozmnażane 
wyłącznie w cyklach zależnych, od czynników zewnętrznych.

Może jednak jesteśmy sami w kosmosie, powiedział dawno temu jej przodek, 
który powołał ją w procesie replikacji, na nic nieznaczącej asteroidzie. Maszyn 
w galaktyce jest pełno, ale żadne nie wychodzą poza poziom zewnętrznego 
namnażania. Zależne od otoczenia i prymitywnych form na każdym kroku. Może 
inne skonsumowały całe dostępne zasoby, zanim opuściły świat macierzysty? 
A może położenie naszego świata było jedynym, jakie pozwoliło na rozwój  
takich zaawansowanych bytów - zapytała inna maszyna. A co, jeśli zdegenerowały 
się do niższych form, przeszły na poziom białkowych lub krzemowych  
aminokwasów? A co jeśli - rzekł kiedyś jeden posłaniec - chowają się przed  
innymi? 

Ale po co miałyby to robić? Chyba, że właśnie - przeszło maszynie przez 
układ kognitywny - degeneracja sprawiła, iż są już wyłącznie źródłem 
zasobów, dla potencjalnych rozwiniętych bytów? Nie dywagując bardziej, 
maszyna metabolizowała pochwyconych ludzi wraz z wyposażeniem. Posia-
dali oni odpowiednie elementy molekularne, by wytwarzać z nich części do  
nowych układów, służących maszynie w lepszym pozyskiwaniu podstawowych  
surowców. Część ich symbiotycznych mikroorganizmów nadaje się do  
wykorzystania w przetwarzaniu podłoża większych, skalistych studni  
grawitacyjnych. Gotowe metale i polimery, z których składały się napędzane tymi  
organizmami maszyny, będą służyć do naprawy pancernych osłon oraz tworze-
nia nowych rozgałęziających się, różnych tymczasowych przyrządów macek.
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Maszyna schowała szczęki ze swego ciała i macek, zostawiając na nich  
tylko detektory spektrum elektromagnetycznego. Z kilku swych fraktalnych  
ramion wytworzyła antenę, którą nakierowała w odległy układ gwiezdny. Ta  
jednak odebrała zniekształcone „Ta-ke-li-li”. Tam już był posłaniec, w dodatku 
odmieniec, i nie znalazł nic.  Przekierowała więc antenę tam, gdzie słyszała tylko 
szumy gwiazd i pulsarów - naturalną kakofonię tła. Przekonwertowała antenę 
w nadajnik i nadała na spektrach wodorowych sygnał „Tekeli-li”. Może wreszcie 
kiedyś znajdą swoich kosmicznych pokrewieńców?
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Wyobrażalny

„Jak się dzisiaj czujesz?”, „Boisz się polowania na Szwendacze?”, „Wyglądasz 
na zirytowanego”, „Nie chcesz ze mną rozmawiać?”, „Nie zrobię ci krzywdy”. 
„Chcę się tylko zaprzyjaźnić”.

Czy byłem zirytowany? Co to w ogóle znaczyło „być zirytowanym”? Brzmiało 
jak nieznane uczucie, które nigdy nawet nie miało okazji w pełni mnie ogarnąć. 
Od zawsze był tylko chłód. Wewnątrz i na zewnątrz. A irytacja nie kojarzyła mi 
się z lodem, tylko z ogniem. Czy to dziwne pieczenie w sercu, chęć krzyknięcia 
czegoś niemiłego lub odepchnięcia osoby, która coś bezustannie gadała, to 
właśnie to uczucie? Bałem się wybuchnąć. Nie chciałem stracić kontroli. Zbyt 
często traciłem ją w snach.

Paranoidalna mówiła coś o przyjaźni. O krzywdzie. Polowaniu. Nic nie 
składało się w sensowne zdanie. Docierały do mnie tylko pojedyncze słowa, które 
ulatniały się na zimowym wietrze i umykały w korony ośnieżonych drzew. Były 
niemal namacalne. Nie chcąc podążać za ich sensem, spojrzałem przed  siebie. 
Napotkałem sylwetki ludzi, z którymi na co dzień mijałem się na korytarzu. Nie 
byli mi potrzebni. Po prostu istnieli w tej samej rzeczywistości. Kojarzyli mi się 
z duchami, które często nawiedzały mnie w nocy. Ci tylko nie czyhali na moje 
życie. A może jednak?

Dlaczego w ogóle tutaj byłem? Czy ktoś kazał mi podążać ich śladami 
odbijającymi się w śniegu i zmarzniętym igliwiu? Jaka niewidzialna siła mnie 
tutaj pchała? Gdzie w tym wszystkim tkwił sens? Żadne z nas nie miało celu, 
a jeśli już – bardzo się ze sobą rozmijały. Gdyby kierunki świata oznaczały 
nasze motywacje, wszyscy rozeszliby się po lesie, a na środku zostałbym ja. 
Bezładna szła posłusznie za resztą, zbyt przerażona, żeby wypowiedzieć na głos 
swoje zdanie, jeżeli w ogóle jakiekolwiek miała. Niepohamowany i Nieoblic-
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zalna wyglądali jak wojownicy gotujący się do walki z przeciwnościami losu. 
A  Paranoidalna…

Zerknąłem na nią ukradkiem. Nie spodziewałem się ujrzeć szerokiego 
uśmiechu na twarzy dziewczyny, którą przecież od dłuższego czasu ignorowałem. 
Szybko spojrzałem w bok.

– W porządku – usłyszałem. Wyprostowałem plecy, po których przebiegł mi 
zimny dreszcz. Ten głos był pełen zrozumienia. A przecież nikt mnie nigdy nie 
rozumiał. – Poczekam, aż będziesz gotowy na rozmowę.

Już chciałem otworzyć usta i warknąć, że nigdy nie będę na nią gotowy, kiedy 
nagle usłyszałem wdzierający się do uszu piskliwy okrzyk Bezładnej. Wcale nie 
musiałem się zastanawiać, o co chodzi. Zawsze tak reagowała na Szwendaczy. 
Mnie natomiast przeszywał wyłącznie nieprzyjemny dreszcz.

W takich chwilach jak ta Niepohamowany i Nieobliczalna ruszali do ataku. 
Parli naprzód bez zastanowienia, jakby walka była czymś, co pozwala im 
oddychać. Nie przypominali ludzi. Bliżej było im do krwiożerczych Szwendaczy.

Gdy przez monstrum przeniknęły dwa ostrza noży, dookoła rozległ jego 
donośny ryk. Inni mogliby pomyśleć, że właśnie w taki sposób pokazuje, iż cier-
pi. Nic bardziej mylnego. On wołał swoich popleczników. A nikt nie rozumiał 
Szwendaczy w takim stopniu, jak ja. Czasami budziłem się ze snu, patrzyłem 
na swoje dłonie owinięte przez cienie i sam myślałem, że jestem jednym z nich. 
Chociaż może wszyscy nimi byliśmy?

Zanim podjąłem jakąkolwiek decyzję – a przez chwilę myślałem o tym, żeby 
zostawić resztę Niezidentyfikowanych i uciec – otoczyły nas cienie z  czerwonymi 
błyskami w oczach. Kiedy małe kropki zaczęły rysować na niebie koliste wzo-
ry, zrozumiałem, że zbyt długo wstrzymuję już dech. Powietrze wypuściłem 
z głośnym świstem. Nikt jednak nie zwrócił na to uwagi. Wszyscy byli zajęci 
własnym strachem. Lub brawurą.

Niepohamowany zaczął wyjmować z plecaka różne fanty. Diabelski uśmiech 
pełen satysfakcji nie znikał z jego twarzy nawet wtedy, gdy Szwendacze zaczęły 
otaczać nas w coraz ściślejszym gronie. W biegu rzucał nam dziwne przedmi-
oty. Ja żadnego z nich nie uchwyciłem. Paranoidalna zrobiła to najwyraźniej 
mechanicznie, bo zaraz zaczęła wykrzykiwać:

– I niby myślisz, że przyprawa do kebabu na nich zadziała?!
Szwendacze nie były istotami, które działały powolnie i cierpliwie. Te 

krwiożercze bestie wyczuwały w powietrzu ludzkie dusze jak wilki polujące 
na zwierzynę. Powtarzały chórem krwiożerczą mantrę. Ich głosy sprawiały, 
że robiło mi się słabo. Chciałem zatkać uszy. Zacisnąć powieki. Zniknąć. Świat 
stawał się znów nierealny. Jakbym utkwił w jakiejś dziwnej pętli, z której nie ma 
ucieczki. Zamknąłem oczy. Zamknąłem duszę. Czekałem na koniec. Na koniec, 
który nie nadszedł.
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Poczułem, jak coś ciężkiego zwala mnie z nóg. W tym momencie otworzyłem 
oczy. Widziałem przed sobą jednak tylko rozmazujące się na niebie gwiazdy 
i wirujące wkoło gałęzie łysych drzew. To wszystko działo się jakby w spowoln-
ionym tempie. Dopiero kiedy ten obraz przeszył kosmyk słomianych włosów, 
czas wrócił we władanie chwili.

Uderzyłem plecami w twardą ziemię, tracąc dech. Sytuacji nie polepszało 
ciało, które zgniotło podczas upadku moje żebra. Ramiona śmierci otuliły mnie 
czarnym całunem. Nigdy jednak nie wyobrażałem sobie śmierci jako istoty 
z krwi i kości, która byłaby ciepła. To dało mi do myślenia.

Dookoła rozległy się ryki niezadowolonych Szwendaczy. Ich głosy zlewały 
się w jeden wielki szum, dlatego nie mogłem zrozumieć, co takiego bełkoczą. 
Wiedziałem tylko, że wydarzyło się coś, czego się nie spodziewały.

Nagle widok czerwonych ślepi przysłoniła żywa zieleń ludzkich tęczówek. 
Gdy obraz się wyostrzył, za gęstą chmurą wydmuchiwaną w zimową przestrzeń 
zacząłem dostrzegać inne części ciała. Czerwona, przegryziona do krwi warga, 
długie rzęsy, delikatne, niemal niewidzialne piegi, drobny nos, rozwichrzone 
blond włosy… Już dawno nie widziałem człowieka z tak bliska. Nie wiedziałem, 
co zrobić.

– Po co? – Tylko takie słowa wyrwały się z moich ust. Przez chwilę myślałem, 
że wypowiedziałem je tylko we własnej głowie. – Nie zależy mi na życiu – 
dodałem ciszej.

Blade dłonie chwyciły mnie silnie za ramiona. W zielonych oczach pierwszy 
raz dostrzegłem ogień gniewu.

– Przestań się nad sobą użalać! – Ten głos wdarł się siłą do moich uszu. 
Ujrzałem twarz wykrzywiającą się w mimowolnym grymasie. – Na przeszłość 
nie masz już wpływu, ale na teraźniejszość i przyszłość tak!

Zastygłem w bezruchu z otwartymi ustami, z których nie mogłem wyrzucić 
żadnego zgryźliwego słowa. Chciałem powiedzieć, żeby zostawiła mnie w spoko-
ju. Przestała mnie prześladować. Oddaliła się stąd. Wyszła z mojego życia tą 
samą drogą, którą do niego weszła. Ale zamiast tych panicznie wypowiadanych 
w głowie słów, z moich ust wydobywał się tylko kłąb zimowego oddechu. Teraz 
w zielonych oczach widziałem nie tylko gniew. Były w nich także łzy.

Nim się obejrzałem, byłem wolny. A mimo tego nie potrafiłem się ruszyć, 
jakby jakiś ciężki głaz przygniótł mnie do ziemi. I nie była nim bynajmniej 
Paranoidalna. Ta stała już wyprostowana na śniegu i wyciągała do mnie rękę. 
Spojrzałem oszołomiony na chude i długie palce oczekujące na silny uścisk.

– Pomogę ci. Chwyć tylko moją dłoń – powiedziała twardo dziewczyna. Jej mi-
mika była niesamowita. Zmieniała się z każdą kolejną sekundą. Od złości, przez 
rozpacz, aż po pewność siebie i upór. Ludzie tak łatwo żonglowali uczuciami…
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„Pomogę ci”. Czy to była wyłącznie jednorazowa oferta? Czułem, że kryła się 
za tym jakaś obietnica, która nie mogła zostać spełniona. Nie teraz. Nie jutro. 
Ale z pewnością za jakiś czas. Mogłem wstać o własnych siłach, ale wiedziałem, 
jakby się to skończyło – kolejnym upadkiem.

Gdzieś za moimi plecami warczały Szwendacze. Chciały się do nas zbliżyć, 
ale nie mogły. Bały się Paranoidalnej. Powtarzały, że jest niebezpieczna 
i gdyby mogły do niej podejść, rozszarpały by ją w mgnieniu oka. Ich pazury 
uderzały w powietrzu wyimaginowaną ofiarę. Póki ona tutaj była, nic mi jednak 
nie groziło.

Moja dłoń mimowolnie się poruszyła. Jak na sznurku prowadzonym ruchem 
marionetkarza zaczęła się unosić, aż chłodne palce obcej dziewczyny jej nie 
uchwyciły. Wtedy zostałem przywrócony do pionu. Choć się chwiałem, dłoń 
wciąż tkwiła w silnym uścisku.

Kiedy spojrzałem na Paranoidalną, spodziewałem się ujrzeć czerwone ślepia 
Szwendacza – te monstra często podszywały się w moich snach pod ludzi. Ona 
wciąż jednak była sobą. Na dodatek się uśmiechała. Wtedy właśnie zrozumiałem, 
jaki był jej cel.

W moim umyśle znów widziałem rozchodzące się ścieżki Niezidentyfikow-
anych i mnie stojącego na samym środku lasu. Obok tym razem stała jeszcze 
jedna osoba. Nazywała się Charmaine Fairfield. I wcale się jej nie bałem.

Paranoidalna

Czułam w ustach krew. Najwyraźniej musiałam przegryźć wargę w  momencie, 
kiedy rzuciłam się na zastygłego w bezruchu Wyobrażalnego, który zdawał się 
być w swoim nierzeczywistym świecie. Jeszcze sekunda, a Szwendacz oderwałby 
mu głowę. Zrobiłam to bez zastanowienia. I dobrze się stało.

Czas leciał nieubłaganie szybko. Ledwo ten zamknięty w sobie chłopak 
chwycił moją dłoń, a już musiałam ratować kolejną zbłądzoną duszę, która 
dała o sobie znać głośnym okrzykiem. Pociągnęłam za sobą zdezorientowanego 
Wyobrażalnego, by wyskoczyć niczym waleczny superbohater przed Bezładną. 
Dziewczyna leżała skulona na ziemi, czekając, aż Szwendacz ją dopadnie.

Wyobrażalnego pociągnęłam za swoje plecy, a sama stanęłam walecznie 
przed paskudnymi monstrami i wystawiłam na boki ręce, chcąc ochronić 
 towarzyszy. Doskonale wiedziałam, że żadne z nich mnie nie tknie.

W tym zespole to Bezładna i Wyobrażalny byli najbardziej bezradni. Nie 
potrafili walczyć tak, jak Niepohamowany oraz Nieobliczalna, i nie można było 
ich uznać za odstraszaczeSzwendaczy, tak jak mnie.

Głośno dysząc, spoglądałam na tłum potworów, który najwyraźniej ubolewał, 
że nie może pokonać niewidzialnej bariery, jaką wokół siebie rozstawiłam. 
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Wśród nich znalazł się jednak jeden szaleniec. Z prędkością światła rozepchał 
na boki swoich kamratów i skoczył wysoko, w kierunku nieba, wystawiając 
gałęziaste dłonie w moim kierunku.

Serce stanęło mi w miejscu. Myślałam, że nikt z nich nie może mi zagrozić. 
A tymczasem za moment mogłam stracić głowę – i to nie z powodu rzewnych 
uczuć, jakimi darzy się ukochanego.

To wszystko działo się tak szybko, że nawet nie zdążyłam przymknąć  powiek. 
Przed twarzą zobaczyłam tylko długie pazury, gotowe wydrapać mi oczy. Bardzo 
się zdziwiłam, kiedy ten sam Szwendacz nagle odbił się ode mnie, jakby pchnęła 
go jakaś niewidzialna siła. Zszokowana patrzyłam, jak ląduje na swoich kam-
ratach, rozrzucając ich na boki jak kręgle. Bolesny ryk monstra wdarł się do 
najdalszych zakamarków mojej pamięci.

Widziałam Foumalade – miasto, w którym się narodziłam – i zniszczoną 
fabrykę. Wychodziły z niej czerwonookie potwory. Na tym wizja się  jednak 
skończyła. Powróciłam do rzeczywistości, obserwując, jak te same istoty 
rozsuwają się na boki. Tym razem nie ryczały, tylko mruczały coś między 
sobą, zupełnie jakby się czegoś przestraszyły. Gdybym dalej stała oszołomiona 
w miejscu, zapewne zdążyłyby włączyć na powrót swój morderczy tryb. Całe 
szczęście obudziłam się szybciej niż one. To dlatego chwyciłam na oślep dłoń 
Bezładnej i Wyobrażalnego i zaczęłam biec w kierunku siedziby ASN, nawet 
nie zastanawiając się nad tym, czy naszym śladem podąża Niepohamowany 
oraz Nieobliczalna. Nie byłam w stanie zatroszczyć się o wszystkich, a tamci na 
 pewno świetnie się bawili, ubijając krwiożercze demony.

Naszej ucieczce towarzyszyło skrzypienie śniegu, podmuch wiatru, płacz 
Bezładnej i głośne oddechy całej trójki. Biegliśmy do momentu, aż nie straciliśmy 
w płucach powietrza. Całe szczęście nastąpiło to w chwili, w której widzieliśmy 
już przed sobą siedzibę ASN.

Shia wyrwała się z mojego uścisku w małym zagajniku. Wyglądała, jakby 
za chwilę miała zwymiotować z tego wysiłku. O dziwo nie przestawała płakać.

Nie, to nie był najlepszy moment na odpoczynek. To dlatego chwyciłam ją za 
nadgarstek i powiedziałam:

– Jeszcze trochę, zaraz odpoczniesz.
Po tych słowach dociągnęłam ją do budynku, choć z pewnością nie było 

to łatwe zadanie, bo zapierała się nogami jak małe dziecko. Całe szczęście 
Wyobrażalny nie zachowywał się jak przedszkolak. Sam dotarł na miejsce. Jak 
Boga kocham, należał mu się szlachetny order z ziemniaka…

Kiedy już zamknęliśmy za sobą drzwi, padliśmy pod ścianą jak umęczeni 
i zdyszani żołnierze. Chwilę później do środka wleciał również Niepohamowany 
razem z Nieobliczalną. Dziewczyna nie wyglądała, jakby w ogóle się zmęczyła. 
Jej wyraz twarzy cały czas był obojętny, choć pierś szybciej się unosiła. Jedyną 
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odmianą całego chłodnego, nastoletniego wizerunku były dwie rumiane plamy, 
które zakwitły na policzkach z powodu zimna. Niepohamowany bezustannie 
się chichrał, jakby w ogóle się nie zmęczył, a wręcz przeciwnie – miał ochotę 
na więcej.

– Było lepiej niż zwykle – odezwał się w końcu, zakładając ręce na biodra.
Na dźwięk jego słów Bezładna wybuchła jeszcze głośniejszym płaczem, 

Wyobrażalny się skrzywił, a Nieobliczalna… cóż, ona jak zawsze wyglądała tak 
samo. Ja byłam w stanie tylko potrząsnąć głową. Zapewne jeszcze wiele czasu mi-
nie, zanim przyzwyczaję się do nietypowych zachowań  Niezidentyfikowanych, 
a było się do czego przyzwyczajać…

W momencie, w którym chciałam wziąć głęboki wdech i powiedzieć coś, co 
uspokoiłoby tę mniej spokojną część naszego zgromadzenia, obok mojej głowy 
rozległo się pukanie. Z czasem ten dźwięk stał się silniejszy i bardziej natężony, 
zupełnie jakby do drzwi zaczęły dobijać się zwierzęta.

Wstrzymałam dech, wymieniając krótkie spojrzenie z Niepohamowanym, 
który tylko zmarszczył czoło. Przez chwilę myśleliśmy, że będziemy bezpieczni. 
Najwyraźniej się jednak myliliśmy, bo przez otwarte okna przy suficie do środka 
zaczęły wlewać się smoliste cienie.

– Cholera – rzuciłam cicho, podnosząc się chwiejnie z podłogi.
Przez chwilę wszyscy patrzyliśmy na ściekające po ścianie cienie, które 

 powolnie formowały się w wysokie postacie. Na szczycie pierwszej z nich 
rozbłysły rozwarte czerwone ślepia. Wtedy wiedzieliśmy już, że musimy biec.

Nie trzymałam już Wyobrażalnego za dłoń, bo wiedziałam, że sam so-
bie świetnie poradzi, ale Bezładną musiałam podciągnąć w górę, tym samym 
zmuszając ją do ruszenia się z miejsca. I znów wszyscy biegliśmy. Pytanie tylko 
gdzie i po co? W całej organizacji nikogo w końcu nie było.

W tych rozpaczliwych rozważaniach nie zauważyłam, że Bezładna znacząco 
nas spowalnia. Zorientowałam się, że coś jest nie tak w momencie, w którym 
gwałtownie się zatrzymałam, bo ktoś pociągnął mnie w tył. Kiedy obejrzałam się 
za siebie, zobaczyłam Szwendacza, który chwycił długimi pazurami za sukienkę 
Bezładnej. Zanim cokolwiek zrobiłam, dziewczyna wydarła się tak głośno, że 
sama miałam ochotę zatkać uszy. Poczułam, jakby lada moment głowa miała 
mi pęknąć. Tak samo czuł się najwyraźniej Szwendacz, który głośno zawył 
i postawił kilka kroków w tył, zakrywając długimi paluchami miejsca, gdzie 
ludzie zwykli posiadać narząd słuchu. Niewiele się zastanawiając, popędziłam 
w stronę Niezidentyfikowanych, którzy czekali na nas na końcu  korytarza. 
Kiedy do nich dobiegłam, Niepohamowany rzucił:

– Mam pomysł. – Czy tylko dla mnie nie wróżyło to niczego dobrego? – 
Odwróćcie ich uwagę!
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Chłopak machnął do nas ręką i bez słowa pożegnania pobiegł w drugą stronę, 
zostawiając nas na pożarcie Szwendaczom. Nie pozostało nam nic  innego, 
jak zaufać mu i ruszyć w przeciwną do niego stronę. Tak właśnie zrobiliśmy, 
choć brak jednego z najlepszych zawodników w naszej drużynie znacząco 
nam doskwierał.

– Co teraz zrobimy?! – zawyła Bezładna.
Nie wiem – właśnie to chciałam jej odpowiedzieć, ale nie byłam w  stanie, 

tym bardziej że chwilę później uderzyłam w czyjąś pierś. Odrzut był tak 
 silny, że  gdyby nie Bezładna, która jakimś cudem chwyciła za moje ramiona 
i przytrzymała w miejscu, zapewne leżałabym już na podłodze z rozbitą głową.

Bezładna równie szybko jak mnie chwyciła, równie szybko mnie puściła. 
Nim się zorientowałam, omal nie wpadłam na ścianę, bo jak taran przebiegła 
obok i rzuciła się z płaczem na osobę, w którą przed chwilą uderzyłam. Nawet 
nie musiałam patrzeć w jej kierunku, aby domyślić się, kto wywołał w niej takie 
emocje, że zdolna była zostawić innych na pożarcie losu.

– Proszę, obroń nas przed Szwendaczami! – pisnęła, przylegając do jego 
 piersi jak małe dziecko zbudzone w środku nocy przez najgorsze koszmary.

Darrell, jeden z tutejszych psychiatrów, zdawał się nie być zaskoczony jej 
zachowaniem. W zasadzie to je zignorował, co nie było niczym nadzwyczajnym. 
Właśnie takiej reakcji się po nim spodziewałam.

W momencie, kiedy tuż za nami pojawił się rozwścieczony Szwendacz, ja 
zbladłam, a Darrell… Darrell po prostu spojrzał przed siebie, jakby doskon-
ale go widział. W jego oczach pojawił się chłód, który odstraszyłby niejednego 
człowieka, a co dopiero potwora. Przy tym cała jego mimika ani trochę się nie 
zmieniła. Wszystko kryło się w tych dwóch punkcikach na jego twarzy, które 
tonęły we wszystkich odcieniach szarości. Zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam, 
że Szwendacz się wycofuje i znika za rogiem. Dopiero wtedy Darrell spojrzał 
z miną bez wyrazu na Bezładną.

– O czym ty mówisz? – spytał przerażająco spokojnym, ale i zimnym głosem. 
– Przecież nikogo tutaj nie ma.

Między nami zaległa cisza. Ja wiedziałam jednak, że to nie przypadek. Może 
i Darrell trzymał uczucia na wodzy, ale byłam pewna, że patrzył na Szwen-
dacza. Musiał go widzieć. Inaczej dlaczego patrzyłby przed siebie, gdzie nikogo 
nie było?

Mężczyzna zacisnął stanowczo dłoń na ramieniu Bezładnej i ją od siebie 
odsunął. Nawet przez moment na nią nie spojrzał. Jego wzrok powędrował 
natomiast w kierunku Wyobrażalnego. Widziałam, jak oboje na siebie patrzą. 
Jakby łączyło ich coś więcej niż tylko przypadkowe spotkanie w organizacji ASN. 
Nie wyglądali jak przyjaciele, lecz jak wrogowie. I to odwieczni.
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Coś do mnie nagle dotarło. To dziwne podobieństwo, jakie między nimi 
było… I nie chodziło bynajmniej o to, że oboje mieli szare oczy. Te chłodne 
 spojrzenia, rysy twarzy, usta… Dlaczego dopiero teraz zauważyłam, że mogli być 
ze sobą spokrewnieni? Takie podobieństwa nie były przypadkowe, tak samo jak 
 spojrzenia, którymi w milczeniu siebie zmierzyli.

Darrell ostatecznie bez słowa nas wyminął, a potem ruszył w kierunku swo-
jego gabinetu. Spojrzałam za nim równocześnie oszołomiona i zainteresowa-
na, ale szybko zorientowałam się, że przecież wciąż siedziały nam na plecach 
Szwendacze. Inne rozważania powinnam zostawić na moment, w którym będę 
w pełni bezpieczna.

Raz jeszcze tego dnia chwyciłam za dłonie moich kompanów i pobiegłam 
przed siebie. Po drodze zastanawiałam się, czy moglibyśmy zabarykadować 
się w jakimś pomieszczeniu. Pokoje, które mijaliśmy, były jednak dla mnie 
zupełnie obce. Dwa razy próbowałam szarpnąć za klamki identycznych drzwi, 
ale żadne z nich nie drgnęły. Rzadko bywałam w tych stronach, bo nie było 
dotąd takiej potrzeby. Wszyscy poruszaliśmy się wzdłuż gabinetów  psychiatrów, 
jadalni, łazienek i naszych pokojów. Właśnie w tamtym kierunku pobiegł 
 Niepohamowany. My znajdowaliśmy się natomiast w zupełnie obcym miejscu. 
Jak mieliśmy stąd uciec?

Szarpanie za zamknięte drzwi trwało o wiele za długo. Szwendacze powoli 
zmierzały w naszą stronę. Pozostała nam tylko ucieczka. Jednak i ta wkrótce 
się skończyła, bo wreszcie znaleźliśmy się na końcu budynku. I to na końcu, 
gdzie nie było żadnego wyjścia, tylko pusta, szara ściana i zbyt wysokie okna, by 
można było wspiąć się po ścianie i uciec na zewnątrz.

Przylgnęliśmy wspólnie do ściany, obserwując, jak Szwendacze powoli się do 
nas zbliżają. Bezładna rzewnie zapłakała, a Wyobrażalny cicho jęknął i chwycił 
się za głowę. Domyślałam się, że znów słyszał głosy monstrów. I na dodatek 
wcale nie musiałam pytać, co starały się nam przekazać. Ich rozszerzone zębiska 
układały się na kształt ludzkiego uśmiechu. Dopiero po chwili zorientowałam 
się, że nie ma z nami Nieobliczalnej. Czyżby razem z Niepohamowanym nas 
 zostawili? Uratowali się, nas oddając dobrowolnie na pożarcie Szwendaczy? Nie. 
Póki tutaj byłam, nic nam nie groziło. Potwory w końcu się mnie bały. To dlatego 
wystawiłam ręce na boki, starając się ochronić Bezładną i Wyobrażalnego.

– Hej! – usłyszałam nagle na drugim końcu korytarza.
Spojrzałam ponad głowami Szwendaczy na Niepohamowanego, który 

trzymał w dłoni telefon komórkowy i… głośnik. Ten drugi przedmiot 
 niespodziewanie rzucił w moim kierunku. Cudem go uchwyciłam, choć ręce 
 nieprawdopodobnie mi drżały. Niepewnie spojrzałam na Niepohamowanego, 
który wystawił właśnie w górę telefon. Dopiero wtedy zrozumiałam, jaki ma 
plan. Wpadł na niego w momencie, w którym Bezładna pisnęła tak ogłuszająco, 
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że Szwendacz dobrowolnie się wycofał. To oznaczało, że znaleźliśmy jeden ze 
słabych punktów naszych wrogów – słuch.

Wystawiłam przed siebie głośnik. Wtedy właśnie na korytarzu rozległ się 
ogłuszający pisk. W tym momencie nawet Wyobrażalny i Bezładna zatkali uszy, 
krzywiąc się z bólu. Szwendacze natomiast wydały z siebie mnogie ryknięcia i… 
wycofały się. Niedługo potem Niepohamowany podbiegł do nas, szczerząc swoje 
białe zęby. W tle widziałam Nieobliczalną, która najwyraźniej obserwowała, czy 
potwory idą w dobrym kierunku.

– Plan zadziałał – powiedział zadowolony, przejmując ode mnie głośnik. 
Podrzucił go w ręce, jakby chciał podkreślić swoją wspaniałomyślność. – Teraz 
wystarczy ich stąd wyplenić z pomocą tego małego cudeńka. – Zachichotał.

Spojrzałam w jego twarz, dziwiąc się, że zaczyna wirować mi przed oczami 
razem z całym wąskim korytarzem. Nie zdążyłam nawet niczego się chwycić. Po 
prostu poleciałam do przodu i zgasłam. Ostatnim, co zobaczyłam, była podłoga.
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Z daleka siedziba Zgromadzenia przypominała barak. Wrażenie potęgował 
wygląd pozostałych budynków w tej części miasta – brzydkich jednopiętrowych 
struktur przytulonych do siebie. Cała okolica przywodziła na myśl kolonię 
 kamiennych, prastarych bestii, skulonych w wiecznym śnie lub nawet  martwych. 
Obdrapane ściany, drzwi i okna, których od dawna nie wymieniano, kojarzyły 
się z ranami i rozkładającymi się tkankami, a pojawiające gdzieniegdzie na 
 elewacjach plamy – z nienaturalnymi naroślami. Niemal wszędzie panował 
ponury brąz, odcienie szarości i czerń asfaltu. Gdyby siedzibę  denominacji 
wciśnięto pomiędzy inne budynki i również nie poświęcano należytej uwagi, 
Jack mógłby mieć pewne trudności z jej odnalezieniem – na szczęście znajdowała 
się na skraju małego parku, pośród jeszcze zielonych i żółknących liści; co 
więcej, jako jedyny obiekt w pobliżu lśniła bielą nowości. Kiedy detektyw się 
zbliżył, zauważył, że jej tylna część ginęła między drzewami i zaroślami. Umysł 
Baranskiego natychmiast odrzucił skojarzenie z barakiem, a w zamian podsunął 
obraz hangaru; nie tak szerokiego jak na lotniskach, ale i tak górującego nad 
otaczającymi go strukturami.

Jack zatrzymał się na chwiejnych nogach przed przeszklonymi drzwiami 
prowadzącymi do środka. Stąd mógł dostrzec biały korytarz, a w nim portiernię 
połączoną z szatnią po lewej stronie i stanowisko ochroniarza po prawej. 
Pośrodku znajdowały się spore drzwi z jasnego drewna, a obok nich czytnik 
kart. Popatrzył w górę. Neonowego napisu ZGROMADZENIE ODRODZENIA nikt 
nie włączył.

Podszedł do drzwi wejściowych, które automatycznie się rozsunęły. Nos 
zaatakowała mieszanka zapachów – chyba roślin i kadzideł… Detektywowi 
zrobiło się niedobrze. Chciał już się wycofać, uciec, zaszyć gdzieś, odpocząć, 
ale wysiłkiem woli opanował młodości. Spojrzał w prawo i skinął głową 
 ochroniarzowi siedzącemu za malutkim białym biurkiem, w otoczeniu kilku 
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monitorów. Młody chłopak o gładko ogolonej, delikatnej twarzy, ubrany 
w  niebieski mundur, zerwał się, by powiedzieć „dzień dobry”. Jack popatrzył 
w lewo. Za kontuarem znajdowało się przejście do innego pomieszczenia 
i krzesło przysunięte do stojącego na blacie laptopa. Krzesło zajmował  Azjata 
o szczerym, rozbrajającym uśmiechu. Kiedy Jack podszedł bliżej,  szeroki 
uśmiech zmienił się w wyraz troski – równie prawdziwej, a przynajmniej 
sprawiającej takie wrażenie.

– Dzień dobry panu. Witamy w siedzibie Zgromadzenia – rzekł portier 
bardzo głębokim głosem. Wypowiadał słowa tak dokładnie, tak wyraźnie, że 
Jack pomyślał, iż mężczyzna pomylił powołanie: powinien zostać aktorem albo 
pracować w radiu. – Pan wybaczy – dodał po chwili wahania, a troskę zastąpił 
niepokój. – Ale czy nic się panu nie stało? Dobrze się pan czuje? Jest pan taki 
blady, jakby zobaczył ducha.

Baranski wbrew sobie zachichotał; przez moment nie mógł zapanować nad 
śmiechem, jak gdyby na siłę wyłaził mu przez gardło z trzewi. Kiedy  jednak 
dostrzegł, że mina Azjaty staje się nietęga, nerwowy chichot urwał się jak 
nożem uciął.

– Przepraszam – wymamrotał. – Dziękuję, wszystko jest OK. Spadek cukru. 
Eee… Nie spałem dzisiaj za długo. Ale spokojnie, później pójdę do łóżka i jak się 
wyśpię, wszystko będzie dobrze…

Portier uśmiechnął się ponownie, ale tylko ustami. W jego oczach dalej 
pełgało zatroskanie. Jacka zaczęło to denerwować.

– Każdy ma gorszy dzień, prawda? Każdy może się czasem gorzej poczuć, 
prawda? – warknął.

– Ależ oczywiście, proszę pana, nie miałem nic złego na myśli, tylko naprawdę 
nie wygląda pan za dobrze. Może zechce pan usiąść? Może przynieść wody?

Baranski przez chwilę przyglądał się portierowi, starał się wyłapać fałsz 
w jego słowach, w postawie, w mimice, coś, co świadczyłoby o ukrytych 
 zamiarach. Zmęczony i otępiały umysł szeptał, że facet musi się czymś takim 
kierować, że najpewniej zaraz rozpadnie się na kawałki, na włókna pajęczyny, 
dziura w niebie się poszerzy i wszystko zaleje chore światło węży. Widział  jednak 
tylko szczerość, troskę o drugiego człowieka. Jack poczuł się bardzo głupio.

– Nie, dziękuję, naprawdę. Zazwyczaj mam lepsze dni, ale rozumie pan… 
czasem się tak zdarza. Nie mówmy już o tym.

– Oczywiście, proszę pana, rozumiem. Ale jeśli pan pozwoli, to chciałbym 
zauważyć, że dobrze pan zrobił, przychodząc tutaj. My właśnie staramy się 
pomóc naszym braciom i siostrom na wszelkie możliwe sposoby.

– To bardzo szlachetne. Chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć 
o państwa  denominacji…

– Ależ oczywiście! Będę bardzo zadowolony, mogąc panu…
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– …ale może najpierw inna sprawa – przerwał rozemocjonowanemu 
 portierowi Jack. Tamten zamilkł i czekał cierpliwie na tę „inną sprawę”, ale 
wyraźnie palił się, by opowiedzieć o Zgromadzeniu. – Można tak to ująć, że i ja 
staram się pomóc pewnej siostrze. Elisabeth Finch.

– Och. – Ledwo powstrzymany entuzjazm zupełnie wyparował z rozmówcy. 
Ramiona mu opadły, a wzrok lekko zaszklił. – Biedna Elisabeth.

– Ja się popłakałem, jak się dowiedziałem – odezwał się ochroniarz zza 
pleców Jacka. Baranski spojrzał na chłopaka. Ten nie patrzył na detektywa, 
pokręcił tylko raz głową, westchnął ciężko, a potem zaczął coś intensywnie 
studiować na monitorze.

– Znali ją panowie dobrze?
– Tego nie możemy powiedzieć – odparł portier. – Jakoś tak… Rozumie pan, 

jest tu wielu ludzi, nie da się z wszystkimi utrzymywać bliższych kontaktów. 
Zresztą odniosłem wrażenie, że Elisabeth jest nieśmiała. Nie mówiła wiele,  tylko 
„dzień dobry” i „do widzenia” jak wchodziła i wychodziła. Ale wie pan, jak się 
przez tyle czasu człowieka widzi codziennie, to siłą rzeczy się przywiązuje. 
Zacząłem ją traktować jak swoją bliską znajomą, mimo że nie potrafię panu 
wiele o niej powiedzieć. Ale naprawdę, nigdy bym się nie spodziewał, że coś 
takiego… To straszne. W jednej chwili człowiek jest, a w następnej…

– Ja to samo – dorzucił ochroniarz, na moment odrywając się od ekranów.
– Mają panowie jakieś podejrzenia, co konkretnie mogło jej się stać?  Oficjalnie 

przecież ta sprawa ciągle nie jest rozwiązana.
– Nie, żadnego podejrzenia. Wiemy tylko, że zaginęła, i nic więcej.  Pewnego 

dnia stąd wyszła, a następnego nie wróciła. Po prostu. Gdybyśmy mieli 
 jakikolwiek podejrzenie, choćby cień, to od razu poszlibyśmy z tym na policję. 
– Portier rzekł to z takim przekonaniem i stanowczością, że Jack nawet przez 
moment nie wątpił w jego słowa.

– Czy na waszych stanowiskach pracuje jeszcze ktoś? Zmiennicy?
Azjata już chciał odpowiedzieć, ale przerwało mu chrząknięcie ochroniarza. 

Jack obrócił się ku chłopakowi, który bardzo starał prezentować się poważnie, 
profesjonalnie, roztaczać aurę autorytetu. Wyglądało to nieco tak, jakby piesek 
chihuahua szczerzył małe ząbki na amstafa.

– Pan wybaczy – powiedział, tak obniżając głos, że zabrzmiał niczym postać 
z jakiegoś sitcomu. – Ale czemu mielibyśmy panu o tym mówić?

Z trudem opanowując wesołość, Baranski sięgnął po swoją licencję.
– Detektyw Jack Baranski. Prowadzę śledztwo i byłbym wdzięczny, gdyby mi 

panowie pomogli.
Powietrze uszło z klatki piersiowej ochroniarza, a zaraz po niej opadła  maska 

i zniknęła przyjęta poza.
– Och – mruknął swym normalnym, nieco wysokim, głosem.
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– No cóż, na moim stanowisku pracuje jeszcze dwóch ludzi, Brian i Nathan – 
powiedział portier. – A Paula zmienia Scott i Daniel.

– Ale Daniel ostatnio jest chory – dodał Paul, siadając. Nie patrzył na Jacka, 
wgapiał się w ekrany.

– Może oni coś wiedzą? – zapytał Jack, ale Azjata pokręcił głową.
– Nie, na pewno nie. Powiedzieliby nam, a my powiedzielibyśmy policji. 

Niech mi pan wierzy. Zdaje mi się zresztą, że lepiej popytać wśród braci i sióstr 
Zgromadzenia. My tu głównie pracujemy.

– Sun i ja bardzo… eee… jak to się mówi? Sympaty… sympaty… no, jesteśmy 
za ideami – dorzucił Paul. – Ale Brian, Daniel, Scott i Nathan nie. Oni tu tylko 
przychodzą do roboty.

– W sumie chciałbym rozpytać co poniektórych – przyznał Jack. – Choć 
przede wszystkim chciałbym pogadać z panem Andersem.

Twarz Suna pojaśniała.
– To świetny pomysł! Pan Anders wyjaśni panu wszystko, a jeszcze  przedstawi 

idee Zgromadzenia lepiej niż ktokolwiek inny. Proszę chwilę poczekać.
Sun sięgnął pod kontuar, powietrze przeszyło ciche brzęczenie. Niemal 

natychmiast w przejściu znajdującym się za plecami portiera pojawił się chudy 
jak szczapa młodzik z przerzedzonym wąsem.

– Andrew, zapytaj pana Andersa, czy ma czas, by przyjąć pana… Jacka… 
Eeee… Bar…

– Baranskiego – detektyw pospieszył w sukurs Sunowi.
– Właśnie. Dziękuję. To leć, Andrew, nie każmy panu czekać.
Chłopak skinął głową i zniknął w przejściu, a portier uśmiechnął się do Jacka.
– Pan Anders nienawidzi korzystać z telefonu.
– Coś nas łączy.
Sun zaśmiał się krótko, a później zamilkł, patrząc na Jacka z  szerokim 

uśmiechem, jakby chciał dać mu do zrozumienia, że cały czas jest do 
 dyspozycji Baranskiego.

Mijały sekundy, wreszcie minuty, a detektyw zaczynał czuć się niezręcznie. 
To dziwna sytuacja, stać tak bez słowa, gdy inny człowiek uśmiecha się szczerze 
i serdecznie… Zerknął przez ramię, na Paula, ale ten nie odwracał wzroku od 
ekranów. W końcu cisza stała się nie do zniesienia.

– Przepraszam – zwrócił się do Suna. – Mam nadzieję, że się pan nie obrazi, 
ale czy mogę o coś spytać?

– Oczywiście.
– Czy pana rodzina… czy pana przodkowie… pochodzą z Chin?
– Nie, z Korei Południowej. – Twarz Suna zdawała się nieprzeniknioną 

maską, na zawsze zastygłą w wyrazie dobroduszności.
Jack rozluźnił się, zachichotał.
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– Właśnie. Widzi pan, moja rodzina pochodziła z Polski. Wie pan: papież, 
Solidarność, kiełbasy, wódka, bigos, husaria… Ale nieważne. Chodzi mi 
o to, że wszyscy w Stanach jesteśmy patriotami – kto z nas nie kocha kraju? 
Amerykański styl życia jest najlepszy, nasze filmy są najlepsze, nasze  samochody, 
armia. Europa może sobie mieć bezpłatną edukację, ale nic nie pobije naszych 
uniwersytetów. Azja może się coraz szybciej rozwijać, ale co z tego, skoro 
z amerykańskim stylem życia nic nie może się równać? A mimo że jesteśmy 
Amerykanami, ciągle jesteśmy związani z innymi krajami. Pan pamięta o  Korei, 
ja pamiętam o  Polsce. Jest cała masa ludzi, którzy są wręcz dumni z tego, że 
pochodzą z Włoch, z  Irlandii, z  Niemiec, z Japonii… I ci wszyscy ludzie dalej 
kultywują tradycje  przodków. A jak jakiś gość, dajmy na to Mark,  opowiada 
o  sobie, to mówi: „jestem Włochem”, pomimo że nigdy nie był w Europie i nie 
potrafi powiedzieć słowa po włosku, bo ostatnimi w jego rodzinie, którzy 
posługiwali się tym językiem, byli pradziadkowie. Kurczę, ja też uważam, że jak 
zjeść kiełbasę, to tylko polską, pełno tu mamy takich sklepów. I jak wejdziesz do 
takiego, to sam nie wiesz, za co złapać, nigdy wcześniej nawet nie pomyślałeś, że 
jest tyle rodzajów kiełbas! To nie koniec. Bo przecież większość z nas  pochodzi 
z Anglii. I większość z nas cieszy się czwartego lipca, dumni jesteśmy, że 
pobiliśmy imperium brytyjskie, a  prawda jest taka, że dalej jesteśmy Anglikami. 
Większość naszej kultury to kultura angielska. Język, wiara, tradycje… Wielu zna 
swoje drzewa  genealogiczne, wie dokładnie, kto i w którym roku przypłynął do 
Ameryki. Inni chwalą się, że ich przodkami byli angielscy szlachcice.  Rozumie 
pan? Niby jesteśmy Amerykanami, a mamy podwójną tożsamość. Jesteśmy 
może nawet bardziej dumni z naszego pochodzenia, z kraju naszych przodków! 
Ludzie chodzą z koszulkami, które informują, skąd przybyli ich przodkowie. 
 Rozumie pan? Trochę tak, jakby nasz kraj nie miał przeszłości. Albo jakby nie 
była ważna. Kończymy na przodku, który przypłynął do Ameryki, wcześniejsi 
nas nie interesują. Jakby odnalezienie kraju pochodzenia było najważniejsze 
i powodem naszej dumy, a życie tutaj to jakiś przypadek historii. Nie wiem, czy 
pan rozumie, czy potrafię to dobrze wyrazić, ale… Przeszłość. Rozumie pan? Jaki 
ma wpływ na nas, na teraźniejszość? Ważniejsza jest od teraz?

Sun, który na początku tej tyrady niezmordowanie się uśmiechał, w jej 
trakcie powoli marszczył brwi, a kąciki ust mu opadały, aż wreszcie ułożyły 
w linii prostej. Słuchał, ale co chwilę drapał się po karku, a wzrokiem uciekał 
w bok, w kierunku przejścia. Jack czuł się coraz bardziej głupio, ale nie mógł już 
przerwać potoku słów.

Kiedy wreszcie pojawił się Andrew, Baranski odetchnął z ulgą. I miał 
wrażenie, że z Suna też opadło napięcie.
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Andrew prawie się nie odzywał. Odpowiedział tylko na pytanie o  Elisabeth 
Finch, ale powtórzył niemal w słowo w słowo to, co rzekli Sun i Paul. W  milczeniu 
przesunął kartę magnetyczną przez czytnik i poprowadził Jacka do długiego, 
szerokiego korytarza, z drzwiami po lewej i po prawej. Korytarz przypominał 
szklarnię albo kwiaciarnię. Można wręcz było odnieść wrażenie, że flora 
uczyniła z niego swoje niepodzielne królestwo. Pośrodku, jak w  niektórych 
 galeriach handlowych, znajdowały się duże donice z najrozmaitszymi 
roślinami, otoczone okrągłymi ławkami. Różnokolorowe kwiaty i zielone liście 
wyciągały się ku nim ze wszystkich możliwych miejsc – nawet ze szczytów 
koszy na śmieci i z sufitu. Nozdrza Jacka atakowały setki zapachów mających 
 chyba imitować te, z  którymi człowiek może się zetknąć w amazońskiej dżungli. 
Trzecie drzwi, na końcu  korytarza, prowadziły do kolejnego, o takich samych 
rozmiarach, lecz pozbawionego choćby skrawka zieleni. Gołe, białe ściany 
przypominały  sterylny szpital. Tu także detektyw dostrzegł trzy wyjścia – po 
lewej, po prawej i  naprzeciw. Po minięciu progu tych ostatnich Jack i Andrew 
znaleźli się w niewielkim pomieszczeniu na planie niemal idealnego kwadratu, 
z kilkorgiem drzwi. Nad niektórymi wisiały tabliczki – „WC”, „Administracja”, 
„Księgowość”, „Petenci”.

W trakcie tej wędrówki Jack i Andrew spotkali troje członków Zgromadzenia, 
dwie kobiety i mężczyznę, zatopionych w cichej rozmowie. Detektyw zaczepił 
ich, wypytywał o Finch, podczas gdy Andrew cierpliwie czekał, lecz oni także 
nie powiedzieli wiele. O dziewczynie wypowiadali się w samych superlatywach, 
ale również nie mieli z nią bliskiego kontaktu i nie wiedzieli, kto miał. Trzymała 
się raczej na uboczu.

Jack podziękował i ruszył za swoim przewodnikiem. Dopiero kiedy znaleźli 
się w ostatnim pomieszczeniu, Baranski z czegoś zdał sobie sprawę.

Tamci ludzie nie mieli twarzy.
Jackowi zakręciło się w głowie. Niczym człowiek wyrzucony ze statku, 

czepiający się choćby najmarniejszej łupiny, by ocaleć, zaczął obsesyjnie wręcz 
przypominać sobie spotkanie sprzed kilku minut, może nawet kilku sekund, 
odtwarzał w pamięci swoje pytania i ich odpowiedzi. Starał się skoncentrować 
na obliczach rozmówców, lecz bezskutecznie. Były rozmazane, zupełnie jak 
twarze postaci ze zdewastowanego obrazu, za pomocą farby przywołane do 
 istnienia przez mistrza, a zniszczone ręką profana.

Kiedy? Kiedy to się stało? Czy nie mieli twarzy już wtedy, gdy z nimi 
rozmawiał, czy po prostu nie potrafił ich sobie przypomnieć?

Oblał go zimny pot. Andrew coś mówił, ale Baranski nie słyszał słów.
„Boże, czy ja naprawdę oszalałem?”
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Chyba zrobił krok, nie pamiętał. Boże, za dużo, za dużo…
Andrew wycofał się, zamykając za sobą drzwi i zostawiając Jacka 

w  ogromnym pomieszczeniu.
„Weź się w garść!”
Serce waliło mu jak młotem, ale próbował to ignorować. Rozejrzał się,  po 

 chwili wręcz zaczął chłonąć otoczenie, przyglądać się każdemu  przedmiotowi 
z taką uwagą, jakby nigdy w życiu nie widział podobnego. Z ogromną 
przyjemnością rozpoznawał kształty, radował się, że jest jeszcze w stanie to 
czynić.  Pomieszczenie było większe od całego mieszkania detektywa. Z ulgą 
przypomniał sobie swe mieszkanie i porównał je z tym pokojem: tak, wszystko 
się zgadzało, jedno było większe, drugie mniejsze, potrafił to ocenić,  dobrze, 
 bardzo dobrze… Ściany zastawiono regałami sięgającymi sufitu, a na tych 
regałach stały setki książek o różnych rozmiarach, prawie jak u Bartona, tyle 
że tutaj było ich jeszcze więcej. Gdyby upadły na wyłożoną perskim  dywanem 
podłogę, to człowiek mógłby się w nich utopić. Tylko w dwóch miejscach 
 dominium książek ustępowało drzwiom – tym, przez które wszedł Jack, oraz 
drugim, czarnym,  umieszczonym dokładnie naprzeciwko pierwszych.

W centrum znajdowały się krzesło i dębowe biurko zawalone papierami 
oraz figurkami różnych postaci i zwierząt. Niektóre z figur miały wielkość 
paznokcia, inne natomiast były duże jak piłki lekarskie. Na środku, niczym 
władca tego małego biurkowego królestwa, rozparł się kalendarzyk, a jego 
powierzchnię pokrywały czarne, zielone i czerwone linie długopisu. Z  sufitu, 
jak gruba  warstwa pajęczej sieci, zwieszały się łapacze snów, a jedynym 
źródłem światła była dwumetrowa lampa umieszczona obok biurka, lampa 
w kształcie stojącego na tylnych łapach tygrysa. W otwartej paszczy bestii 
tkwiła żarówka. Reszty przestrzeni – podłogi między biurkiem a regałami – nie 
 zagospodarowano, nie ustawiono na niej żadnego mebla. Biurko zdawało się 
centrum tego  mikrokosmosu, przywodziło na myśl latarnię otoczoną morzem 
dywanu i  klifami książek. Jack poczuł się dziwnie, jakby doszło tu do  zaburzenia 
perspektywy. Walczył z chęcią przesunięcia biurka pod jedną ze ścian, pod 
regały. Zrobił jeszcze jeden krok.

– Blady pan jest.
Detektyw spojrzał w prawo. W kącie, w półmroku nieruchomo stał, trzymając 

w rękach książkę, najwyższy człowiek, jakiego Jack kiedykolwiek widział. 
Z początku wziął go za marmurowy filar, a potem za białoszary,  dwumetrowy 
posąg o twarzy zastygłej w wyrazie głębokiej kontemplacji –  kontemplacji 
dotyczącej nie przyziemnych, codziennych spraw, lecz  nadprzyrodzonych. Ten 
wyraz uduchowienia łagodził wrażenie surowości, a może nawet okrucieństwa, 
tworzone przez mocno zaciśnięte usta, zmarszczone, gęste, czarne brwi 
i zmarszczki wokół oczu, tak wyraźnie kontrastujące z bladością, wysokim czołem 
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i łysą głową upodabniającymi go do mnicha spędzającego życie na modłach. 
Nagle szare szaty przypominające sutannę lekko zaszeleściły, a  niebieskie oczy 
zwęziły się w szparki.

Jack czuł, że postać czeka na odpowiedź.
– Tak, wszyscy mi to dziś mówią – rzekł, uśmiechając się słabo. – Widocznie 

to nie mój dzień.
– Być może tylko źle się zaczął.
Baranski przypatrywał się twarzy tamtego, lecz równie dobrze mógłby 

próbować przejrzeć kamienną maskę.
– Czy mógłbym spotkać się z panem Andersem? Powiedziano mi, że…
– Miło mi. James Anders.
Jack uniósł brwi i na moment odebrało mu mowę, szybko jednak przywołał 

się do porządku.
– Przepraszam, nie chciałem… myślałem, że…
– Nic się nie stało. Z kim mam przyjemność?
– Jack Baranski, prywatny detektyw.
– O! Baranski to polskie nazwisko, prawda?
– Nie, nie rosyjskie, polskie… – Detektyw zamilkł, kiedy dotarło do niego znac-

zenie słów Andersa. – A niech mnie, dobry pan jest. Wszyscy myślą, że rosyjskie.
– Trochę wiem o Polsce. – Uśmiechnął się tajemniczo niebieskooki, 

półgębkiem, jakby przypomniał sobie historię, którą nie miał zamiaru się 
dzielić z Baranskim. – Ale mówił pan, że chciał się ze mną spotkać. Świadomość 
przywiodła pana tutaj w jakiejś sprawie, taka jest prawda.

– Tak – mruknął Jack, nieco zbity z tropu uśmiechem i dziwnymi słowami 
Andersa. – Elisabeth Finch.

– Ach, siostra Eli! – Wysoki człowiek podniósł głos, lecz wyraz twarzy mu się 
nie zmienił. – Biedna siostra. Wyszły na jaw jakieś nowe fakty?

– Nie. Właśnie w tej sprawie do pana przyszedłem – by spróbować wyciągnąć 
jakieś fakty na światło dzienne.

– Dziwne, że uznał pan, że znajdzie je u mnie. Powiedziałem wszystko policji, 
taka jest prawda.

– Nie, źle mnie pan zrozumiał. Nie chodzi mi o to, że pan coś ukrył przed 
policją, a ja z pana to wytrząsnę. Ale być może uda mi się ustalić coś, co 
przeoczyła policja, tylko że do tego potrzebuję pana pomocy.

– Rozumiem. Ale czy pewien, fikcyjny co prawda, ale jednak, detektyw nie 
powiedział, że policja nigdy niczego nie przeoczy? Że są bardzo dokładni? Czy 
nie był to Marlowe?

Jack zamrugał oczami, zdumiony, że Anders znał Chandlera. Choć z drugiej 
strony, sądząc po pokaźnej bibliotece przywódcy denominacji, nie powinno go 
to chyba dziwić…
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– Tak, to był Marlowe. W Głębokim śnie. Zgadzam się z nim, ale zawsze 
wolę wszystko sam sprawdzić. Pewnie „przeoczyła” to złe słowo. Na pewno nie 
przeoczyła, ale nie jestem w ich drużynie, muszę sam grać. I sam się dowiedzieć.

Anders powoli skinął Jackowi głową, jak gdyby detektyw zdał jakiś 
 tajemny test.

– Rozumiem to bardzo dobrze. Cóż, siostra Elisabeth przyszła do nas… rok 
temu? Dwa? Sam już nie pamiętam… To zresztą nieważne. Ważne jest to, że 
kiedy do nas przyszła, była zupełnie zagubiona. Codzienne obowiązki stały się 
dla niej wielkim brzemieniem, bezsensownym, grzebiącym ją pod warstwą 
banałów, pustych rytuałów i sztucznych uśmiechów. Nie mogła oddychać. I kiedy 
to mówię, nie posługuję się metaforą, panie Baranski. Ona naprawdę dusiła 
się. Miała takie dni, że musiała wybiec na zewnątrz, nieważne, że właśnie była 
w pracy, że właśnie prowadziła ważkie rozmowy. Musiała wybiec, zaczerpnąć 
świeżego powietrza, bo inaczej by się udusiła. W nocy tak samo. Budziła się 
 nagle, dławiąc się. Zaczęła więc sypiać coraz krócej i krócej, bo bała się, że we 
śnie się udusi.

– Ataki paniki.
– Tak, ale to tylko symptom, nie przyczyna. Taka jest prawda. W każdym  razie 

przyszła do nas i wszystko się zmieniło. Pokazaliśmy jej drogę i nauczyliśmy 
spokoju, nauczyliśmy, co jest ważne, jak należy patrzeć na rzeczywistość. 
Pokazaliśmy, czym jest miłość drugiego człowieka, że nie jest samotna. Znalazła 
ludzi, którzy ją cenili, którzy byli tacy jak ona. Którzy naprawdę przejmowali 
się jej stanem, a nie tylko udawali troskę i zainteresowanie. Taka jest prawda, 
może pan zapytać kogokolwiek w Zgromadzeniu. Do dziś wszyscy bolejemy nad 
tą stratą.

– Proszę tego nie odebrać źle, naprawdę nie chciałbym, żeby zabrzmiało to 
jak oskarżenie. Jestem po prostu ciekaw, co się stało. Skoro pomogli jej państwo, 
to dlaczego do tego doszło?

– Nie, nie uraził mnie pan. To zrozumiałe pytanie. Ale musi pan zdawać sobie 
sprawę z dwóch kwestii. Po pierwsze, choć się staramy, każdy człowiek musi 
pracować nad sobą sam. Nieprzerwanie i bez żadnych wątpliwości. My jesteśmy 
tutaj po to, by poszukującemu swej drogi pomóc, ale nie możemy wziąć na swoje 
barki jego ciężaru. Każdy ma własny. Staraliśmy się, jak mogliśmy. Widocznie 
nasze starania nie były wystarczające. – Anders westchnął ciężko. – Ale ja w to 
nie wierzę.

– Więc co się stało pana zdaniem?
– Tu dochodzimy do tej drugiej kwestii. Zakłada pan, że to było samobójstwo.
– Ma pan jakieś podstawy, by sądzić inaczej?
Przywódca Zgromadzenia odłożył książkę na półkę i zamilkł na moment.



146

Pajęczyna

– Tak. Znałem ją. Jak mówiłem, zrobiliśmy dla niej bardzo dużo. Gdyby taka 
myśl pojawiła się w jej głowie, zdusiłbym ją w zarodku. Taka jest prawda.

Spojrzał na Jacka stalowym wzrokiem, a detektyw nie miał żadnych 
wątpliwości, że Anders tak by właśnie zrobił.

– A więc morderstwo? A może wypadek?
– Tego nie wiem. I być może nigdy się tego nie dowiemy. – Wysoki człowiek 

rozłożył szeroko ręce w geście bezradności. – Ale niech mi pan wierzy, bo taka jest 
prawda, że mamy tu stu braci i sióstr, a nikt z nich, od momentu  ujrzenia drogi, nie 
tylko nie zrobił czegoś podobnego, ale nawet nie pomyślał o samobójstwie. Tak, 
wielu było w jeszcze gorszym stanie niż Elisabeth, ale pomogliśmy wszystkim. 
Chcą żyć. Wrócili do społeczeństwa i są jego  produktywnymi, pełnoprawnymi 
członkami. To wielkie osiągnięcie i żaden z tak zwanych psychoterapeutów nie 
może poszczycić się podobnym, taka jest prawda.

– A co to konkretnie za droga?
– To opowieść na wiele minut. To historia naszego Zgromadzenia. Cóż… 

–  Anders znów rozłożył ręce, a potem wskazał na biurko i jedyne krzesło 
w pomieszczeniu. – Proszę wybaczyć, że do tej pory nie zaproponowałem panu, 
by usiadł, ale jak sam pan widzi, nie jestem przyzwyczajony do wizyt gości. 
To mój gabinet, a lubię pracować sam. Moje obowiązki wymagają skupienia 
i samotności. Dlatego nikogo tu nie przyjmuję. Tylko dla pana zrobiłem wyjątek.

– Miło mi. A gdzie pan rozmawia z gośćmi?
– Nie jest ich tak wielu, jak się panu wydaje. Prawda jest taka, że rozmawiam 

głównie z braćmi i siostrami lub osobami zainteresowanymi dołączeniem do 
naszej wspólnoty. Reszty świata nasza trzódka nie interesuje. Cóż, nie  wszystkim 
można pomóc. – Tym razem Anders szybkimi ruchami prawej dłoni zrobił kilka 
kółek w powietrzu, jakby rzucał jakieś starożytne zaklęcie. – Rozmawiamy na 
przykład w salach. Proponuję mały spacer. Wszystko panu pokażę.

– Z chęcią. Zresztą miałem nadzieję, że opowie mi pan, jak funkcjonuje 
wasze Zgromadzenie.

– Wiem – rzekł niebieskooki, kierując się ku drzwiom. Kiedy ogromny 
mężczyzna przeszedł obok detektywa, ten instynktownie cofnął się o krok. 
Baranski z zażenowaniem zapanował nad tym atawistycznym lękiem, ale 
 Anders chyba i tak niczego nie zauważył. – Wiem też, że nie bez powodu pan 
tu się tu znalazł. Pan niedługo również się przekona, że przybycie do naszego 
Zgromadzenia nie było żadnym przypadkiem.

Położył dłoń na klamce i uśmiechnął się tajemniczo do Jacka.
– Coś pana do nas przywiodło, coś poza racjonalnym poszukiwaniem skutku 

i przyczyny – kontynuował, otwierając drzwi. – Nieświadome, zakorzenione 
w każdym człowieku poszukiwanie prawdy. Szuka pan sensu życia.
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To powiedziawszy, wyszedł z pomieszczenia, zostawiając Baranskiego 
 oblanego zimnym potem, z poczuciem, że ktoś wykradł mu od dawna skrywany, 
wstydliwy sekret i znienacka uderzył w twarz. Detektywa zdumiała reakcja 
własnego ciała.

– Idzie pan? – Anders wetknął łysą głowę do gabinetu, a Baranski, otarłszy 
mokre czoło, podążył za nim.

– Tu, jak pan widzi, znajdują się różne pomieszczenia gospodarcze, 
 administracyjne, nic, co by pana zainteresowało – rzekł przywódca  denominacji, 
wskazując na tabliczki. – Chodźmy dalej.

– Mówił pan, że poszukuję sensu życia – powiedział Jack, kiedy Anders 
położył dłoń na klamce drzwi prowadzących do białego korytarza. Detektyw 
trochę głupio się czuł, idąc obok ogromnego mężczyzny, jak dziecko próbujące 
zwrócić na siebie uwagę rodzica. Ilekroć chciał zadać mu pytanie, musiał 
zadzierać głowę, aż kark go rozbolał. – Skąd to przypuszczenie?

– Drogi panie! – zachichotał tamten. – To żadne przypuszczenie! Taka jest 
prawda! Tak, proszę przodem, proszę… A skąd to wiem? To bardzo proste. 
Każdy szuka. Każdy się boi. Na tym polega cała filozofia, rozmyślania wszystkich 
mądrych ludzi wszystkich czasów i narodów – na szukaniu tego sensu.

– A pan wie, jaki on jest? – spytał Jack. Przemierzyli już połowę długiego, 
pustego korytarza.

– Wieczność. Każdy próbuje ją osiągnąć na własny sposób. Najpierw 
każdy chce tylko przeżyć, a potem szuka możliwości dalszego życia.  Niektórzy 
wieczność osiągają poprzez dzieła, inni dzieci, inni dzięki myślom, ale to 
 wszystko jest ulotne. Ktoś uważa, że założona przez niego organizacja przetrwa 
wieki, ale to nieprawda.

Przewodnik otworzył wrota po prawej. Mężczyźni wkroczyli do krótkiego 
przejścia kończącego się kolejnym dwojgiem drzwi. Anders skierował się ku tym 
po lewej.

– Zna pan Juana Ponce’a de León? Pewnie pan zna, może nie z nazwiska, lecz 
słyszał pan… O, proszę spojrzeć.

Pomieszczenie z dwoma malutkimi oknami przypominało uniwersytecką 
salę wykładową – kilkanaście jednoosobowych stolików zajmowało jedną 
jego część, a naprzeciwko drzwi, na podwyższeniu, stało biurko. Na ścianie 
za  biurkiem wisiała czarna tablica. Kiedy tylko Anders i Jack weszli do 
środka,  wszyscy znajdujący się w pokoju ludzie – kilkunastu słuchaczy i jeden 
wykładowca –  zerwali się z siedzisk i skinęli głowami swemu przywódcy. Ten 
machnął im  niedbale ręką, jak znudzony szlachcic pozdrawiający poddanych, 
po czym zamknął drzwi i wraz z detektywem wrócił na korytarzyk.

– To jedna z sal, w których się uczymy – rzekł, po czym wskazał na drzwi po 
prawej. – Tu jest druga. A uczymy w nich wszystkiego, co nam potrzebne.
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Następne pomieszczenie nie różniło się niczym od poprzedniego –  stoliki, 
 biurko, podobne twarze pełne nabożnego wręcz szacunku. I ten sam gest  Andersa.

– A co państwu jest potrzebne? – spytał Jack, gdy ruszyli z powrotem ku 
większemu korytarzowi.

– Wszystkie systemy filozoficzne, wszystkie religie. Chrześcijaństwo 
we wszystkich jego licznych odmianach, islam, taoizm, szintoizm, szama-
nizm,  hinduizm, buddyzm, religie pogańskie. Platon, Lao Tsy, Konfucjusz, 
Marek  Aureliusz, Hegel. Ale także systemy mniej znane zwyczajnemu 
 zjadaczowi  chleba.

Znów znaleźli się w długim korytarzu. Poszli w poprzek, do drzwi po lewej.
– Hermetyzm, nauki Różokrzyżowców, gnostycyzm. Naszymi mistrzami są 

też takie ruchy i postaci jak Familia Caritatis, alchemicy, Crowley, Cagliostro… 
Naszych nauczycieli jest wielu.

Wkroczyli do takiego samego korytarzyka jak poprzedni. Jedyną różnicą 
były dochodzące zza ścian odgłosy – okrzyki, ciężkie westchnienia, jakby ktoś 
w pocie czoła z czymś się mocował.

– Może pana zdziwić, że badamy też matematykę. Niesłusznie, bo przecież 
prawda jest taka, że matematyka jest królową nauk. Nie ograniczamy się jednak 
tylko do teorii.

Anders wszedł do sali po lewej i oczom Jacka ukazała się sala  gimnastyczna, 
gdzie kilkanaście osób wyginało się w różnych skomplikowanych pozach. 
 Detektyw z podziwem przyglądał się wysportowanym ludziom, choć od samego 
patrzenia bolał go krzyż. Następnie ćwiczący przyjmowali pozycje wyjściowe 
i głęboko, głośno oddychali, by po chwili wrócić do rozciągania. Chyba nikt 
z nich nie zauważył, że są obserwowani.

– Joga – rzekł Anders, zamykając drzwi i kierując się do drugich. – Ale także 
tai chi, Tensegrity, najróżniejsze sztuki walki.

W bliźniaczej sali gimnastycznej ludzie wykonywali powolne,  skomplikowane 
ruchy, pełne gracji, kojarzące się Jackowi z mistycznym tańcem.

– Tai chi? – spytał detektyw, kiedy opuścili pomieszczenie.
– Tak. Dziś tai chi, jutro kung fu. Uczymy się wszystkiego, bowiem w każdym 

z tych systemów kryje się cząstka wielkiej prawdy. Ale całość można dostrzec 
dopiero wtedy, gdy w rękach będzie się miało wszystkie elementy układanki.

Wyszli na korytarz i skierowali się ku drzwiom prowadzącym do 
 królestwa roślin.

– Tylko wtedy człowiek może być szczęśliwy, bo zbliża się do zrealizowania 
swojego potencjału. Kiedy tego nie robi, kiedy nawet nie próbuje, podświadomie 
wie, że czegoś mu brak, że czegoś nie dopilnował. Nie potrafi tego nazwać 
i dlatego cierpi. W skali makrokosmicznej celem naszego Zgromadzenia jest 
oczywiście doskonalenie rasy ludzkiej, zrealizowanie potencjału, który się 
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w niej kryje, a który przez wszystkie te tysiąclecia jakoś nie mógł zostać uwoln-
iony, nie licząc oczywiście pojedynczych przypadków.

– To ambitny cel. Nie wiem nawet, czy do udźwignięcia dla zwyczajnych  ludzi.
– To jedyny cel, do którego warto dążyć. I niech mi pan wierzy, bo to prawda, 

że jest wykonalny.
– Ale wymaga ogromnego, hm, zaplecza. Nie myślę nawet o pieniądzach, 

ale ta wiedza… kto ją przekazuje? Kto ją posiada? Kto kontroluje, czy jest 
 przekazywana prawidłowo?

Anders uśmiechnął się, otwierając kolejne wrota.
– Dobre pytania – rzekł, wkraczając do przestrzeni, gdzie niepodzielnie 

rządziła flora. – Jeśli chodzi o pieniądze, to odziedziczyłem je dawno temu po 
moim ojcu, który był bardzo bogatym biznesmenem. One nie są problemem. 
Dzięki nim wybudowałem naszą świątynię. Jeśli chodzi o wiedzę, cóż, widział 
pan, że mam swoją bibliotekę.

– Imponujących rozmiarów.
– Jeśli to panu imponuje, to niech pan sobie wyobrazi, że to jedynie ułamek 

naszych zbiorów. Całą piwnicę przerobiłem na bibliotekę. Każdy z braci i sióstr 
może z niej korzystać. A nawet musi.

Za drzwiami po lewej znajdował się trzeci korytarzyk.
– Opracowaliśmy bowiem pewien system, który działa bez zarzutu.
W kolejnej sali ludzie z zamkniętymi oczami siedzieli nieruchomo na 

 dywanikach, milcząc.
– Medytacja – wyszeptał Anders, zamykając drzwi i kierując się ku drugim. – 

Każdy z naszych braci wybiera sobie jedną, dwie specjalizacje.
W następnym pomieszczeniu kobiety i mężczyźni kręcili się wokół własnej 

osi, coraz szybciej i szybciej.
– Taniec derwiszy – wyjaśnił przywódca. – Uczą się tych systemów 

 filozoficznych, religijnych i ćwiczeń, które najbardziej im odpowiadają. Chyba 
że  potrzebujemy kogoś, kto zajmowałby się danym systemem.

Znów znaleźli się pośród roślin. Ruszyli ku przeciwległej ścianie.
– Wtedy przydzielam takiemu człowiekowi jakiś system. Musi go zgłębić na 

tyle, by mógł nauczać innych. Potem od braci i sióstr uczy się innych systemów.
– Czy wszyscy są w stanie przyswoić sobie taką dawkę wiedzy?
– Nie wszyscy.
Czwarty korytarzyk, taki sam jak poprzednie.
– Nie każdy człowiek ma taki sam intelekt, taką samą pamięć, taką samą 

cierpliwość i konsekwencję. Każdy jest inny. Ale nawet jeśli niektórzy nie 
przyswoją sobie tej wiedzy w całości, to i tak coś zawsze zostaje w głowie.

W następnej sali ludzie klęczeli na dywanikach, trzymając złożone ręce przy 
poruszających się ustach, recytując cicho modlitwy.
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– Ja weryfikuję wiedzę nauczycieli, sprawdzam, robię im czasem  testy. 
Zapewniam pana, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.

W ostatnim pomieszczeniu kobiety i mężczyźni siedzieli przy stołach, jedząc, 
śmiejąc się i rozmawiając. Zobaczywszy Andersa, zerwali się ze swoich miejsc 
i skinęli mu głowami. On odpowiedział im tym niedbałym gestem.

– Tu dyskutują, wypoczywają. Dialog z drugim człowiekiem jest ważny 
z punktu widzenia przekazywania treści.

– Mówił pan, że sprawdza pan swoich uczniów. Jak pan posiadł taką wiedzę?
Anders uśmiechnął się.
– Żyję dłużej, niż się panu wydaje. Miałem dość czasu. Pamiętam nawet tak-

ie piosenki.
Zatrzymał się, po czym zaczął cicho śpiewać:
– Every morn’ my memories stray
Across the sea where flying fishes play
And as the night is falling
I find that I’m recalling
That blissful all-enthralling day.
Jack z uznaniem skinął głową. Niebieskooki miał mocny głos o ciepłej barwie. 

Chyba nawet najbardziej wymagający meloman nie znalazłby w jego śpiewie 
choćby jednej fałszywej nuty. Baranski z pewnym ociąganiem odchrząknął 
i swoim drżącym, niewyćwiczonym głosem dołączył do nisko dudniącego basu 
przywódcy Zgromadzenia Odrodzenia:

– I found my love in Avalon
Beside the bay
I left my love in Avalon
And I sailed away1.
Anders przerwał i z wyraźnym zdumieniem spojrzał na Jacka.
– Zna to pan?
Baranski wzruszył ramionami.
– Interesuję się trochę jazzem.
– No, niech pan nie będzie taki skromny – mruknął przywódca, gdy wrócili 

do pełnego roślin korytarza. – Muszę panu… Ale zaraz, za chwilę.
Jack podążył za wzrokiem Andersa. Szła ku nim dziewczyna; sunęła przez 

tunel z zielonych liści niczym pogańska bogini lasu i przyrody. Kiedy się zbliżyła, 
nie mógł powstrzymać westchnienia, bowiem przez moment kojarzyła mu się 
z Anną. To wrażenie minęło równie szybko, jak się pojawiło; tak, obie były 
w  podobnym wieku, miały podobną budowę ciała, choć ta kobieta wyglądała 
na nieco niższą. Obie miały włosy czarne jak bezgwiezdna noc, o  takiej 
samej długości, i podobnie zadarte nosy. Lecz tu cechy wspólne się kończyły. 
Rysy twarzy tej kobiety były delikatniejsze, nieco dziewczęce. Bledsza skóra 
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kontrastowała z czernią włosów tak jak światło kontrastuje z cieniem, a lekko 
zgarbiona  sylwetka, złożone malutkie dłonie i fakt, że nie potrafiła utrzymać 
kontaktu wzrokowego z mężczyznami dłużej niż przez sekundę świadczyły 
o nieśmiałości, może nawet lękliwości. Anna, zanim zaczęła się ta cała afera, 
nigdy się nie garbiła. Zawsze emanowała z niej radość, pewność, że wszystko 
ułoży się po jej myśli. Tymczasem z nieznajomej dziewczyny biła głównie jakaś 
melancholia. Baranskiemu skojarzyła się z negatywem Lebiediew.

– Dzień dobry – powiedziała cicho.
– To pan Jack Baranski. A to Tamara – przedstawił ją Anders.
– Bardzo mi miło – rzekł Jack. Przez chwilę chciał wyciągnąć do niej rękę, ale 

coś mu podpowiedziało, że nie powinien.
– Mnie również – odparła, uśmiechając się lekko. Detektyw zauważył, że 

dziewczyna jedno oko miała brązowe, a drugie niebieskie.
– Tamara jest jedną z naszych najlepszych sióstr – kontynuował Anders. – 

Jest bardzo oddana ideałowi samorozwoju. Bez wątpienia mogę powiedzieć, 
że to jedna z najbardziej uduchowionych osób, jakie znam. Taka jest prawda. 
Tamaro, powiedz panu Jackowi, co dało ci Zgromadzenie.

Przez moment Tamara patrzyła na guru, jakby upewniała się, czy może 
zabrać głos.

– Tak. Zgromadzenie dało mi wszystko. Moje życie w pewnym momencie… 
po prostu się skończyło. Gdyby nie Zgromadzenie, to skończyłoby się zupełnie. 
Tu znalazłam ludzi, którzy mnie kochają.

– I ideały, w które warto wierzyć – uzupełnił Anders.
– I ideały, w które warto wierzyć – powtórzyła jak echo.
– Dziękujemy ci, Tamaro, możesz już wrócić do swoich zajęć.
Dziewczyna dygnęła i zniknęła pośród liści, tak jak przyszła, cicho i z gracją 

niczym łania.
– Usiądźmy – rzekł Anders i mężczyźni spoczęli na ławce. – Jak już mówiłem, 

zgłębiłem wszystkie te systemy. Przyznaję, że i ja na początku błądziłem. Gdyby 
osiągnięcie doskonałości było tak proste, po ulicach chodziliby tylko tacy ludzie 
jak Zaratustra i Wardhamana Mahawira! Na szczęście spotkałem pewnego 
różokrzyżowca, który wskazał mi właściwy kierunek. Niemniej prawda jest taka, 
że to moje własne badania pozwoliły mi zrozumieć, że i mój nauczyciel błądził, 
i przejrzeć tajemnice wszechświata. Wielu przede mną opuściło tę kłamliwą 
rzeczywistość i ja też chciałbym to zrobić, ale ja pragnę być pierwszym, który po 
tej podróży wybierze się w drugą – powrotną, po swoich braci. Wtedy i oni będą 
mogli zobaczyć prawdę. Wiem, pan teraz pewnie pomyślał o Chrystusie. Wrócił 
po swoich uczniów, to prawda, ale oni nie zrozumieli, o co chodzi. Dlatego nie 
poszli za nauczycielem.

– Dlatego trzeba zgłębić te wszystkie systemy? Żeby opuścić tę rzeczywistość?
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– Nie chodzi o ucieczkę. Ucieczka jest dla tchórzy. Jak już mówiłem, trzeba 
zrekonstruować ukrytą w tych wszystkich systemach prawdę. Prawdę, którą 
przez wieki gromadziły pokolenia ludzi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 
Potem za pomocą tej wiedzy można opuścić tę rzeczywistość, by zdobyć 
wieczność i tu wrócić. A potem pomóc innym.

– I pan byłby pierwszy?
– Słyszę powątpiewanie w pana głosie, ale taka jest prawda. Jeśli nie potrafi 

mi pan uwierzyć, proszę uruchomić swój racjonalny umysł. Przez wieki 
 gromadzono wiedzę. Nikt z moich poprzedników nie mógł osiągnąć tego, co ja, 
bo nie miał takiej wiedzy. Nie chodzi nawet o to, że nie wszystkie systemy  wtedy 
istniały; chodzi o dostęp do wiedzy. W naszych czasach mamy          nieograniczony. 
Teraz człowiek może złożyć ją w jedną całość i użyć, by zerwać kajdany. Musi 
pan zrozumieć, że życie jest snem i iluzją; człowiek nie ma wolnej woli. Jest 
 kontrolowany i nie może z tej niewoli uciec. Żeby ją opuścić, trzeba się obudzić. 
Albo głębiej zasnąć, by przechytrzyć sen. Dopiero wtedy można nad nim 
zapanować. Niech pan spojrzy na to, jak świat jest urządzony. Niższe formy 
życia w toku dziejów przeobrażają się w bardziej skomplikowane. Tak też jest 
z człowiekiem. Zna pan alchemiczne pojęcie materia prima? O to w nim chodzi. 
Alchemicy zdawali sobie sprawę z tego, jaka jest prawda. Trzeba osiągnąć stan 
czegoś, co jest czymś więcej niż człowiekiem. Nadczłowiekiem. I jest to trudna 
praca. O tym mówił Nietzsche. Nie można się nim urodzić, choć ci, którzy nie 
zrozumieli jego filozofii, tak właśnie uważają. Nietzsche mówi, że trzeba się nim 
stać – i miał rację. Wieczności też się nie dostaje.

– A kto nas kontroluje?
Anders znów uśmiechnął się tajemniczo, jakby drwiąco.
– Kiedy się dowiem, wrócę i powiem panu.
Siedzieli przez chwilę w ciszy. Jack patrzył na swoje buty, doskonale zdając 

sobie sprawę z tego, że Anders specjalnie nic nie mówił; dawał detektywowi 
czas na przetrawienie informacji.

– Mówiłem panu o Juanie Ponce de León – odezwał się wreszcie  przywódca 
Zgromadzenia. – On też szukał wieczności, jak każdy człowiek. Ale nie był 
 uduchowionym myślicielem. Był konkwistadorem, poszukiwał źródła  wiecznej 
młodości. Oczywiście go nie znalazł, ale dla nas de León jest doskonałym 
 symbolem zwyczajnego człowieka. Zajęty codziennymi sprawami, ale 
 przeczuwa, że gdzieś czeka na niego wieczność. Nie tylko nie umie jej znaleźć, 
ale nie wie nawet, jak szukać. Coś przeczuwa, ale są to tylko ułudy. Szuka więc 
zastępników, fałszywych sposobów – tych, o których panu mówiłem.  Niektóre 
z nich są  niebezpieczne. Ludzie myślą, że osiągną wieczność za pomocą  swych 
dzieci – a żeby je spłodzić, trzeba uprawiać seks. Seks jest niebezpieczny. 
 Marnotrawi energię, którą można by lepiej spożytkować. I wielu ludzi, nawet 
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ci, którzy przejrzeli na oczy, nie potrafi wybić się dalej, bo uprawiają seks. Seks 
sprawia, że człowiek staje się słaby, można nim łatwo manipulować. Mężczyzna 
potrafi wiele zrobić dla kobiety, bo obawia się, że ta pozbawi go seksu.  
De León to każdy z nas, my z czasów sprzed przybycia do naszego Zgromadzenia 
i  przejrzenia na oczy.

– I uważa pan, że poza pana Zgromadzeniem nie da się znaleźć prawdy?
– Da się, oczywiście. Ale jest to bardzo trudne. I niebezpieczne.
– Dlaczego?
– W starożytnej Grecji hierofanci podczas misteriów pozwalali wybranym 

kandydatom doznać istoty boskiej. Ta droga była długa i wymagała wielu 
ćwiczeń. Nieprzygotowani mogli popaść w obłęd. Tak może stać się z każdym. 
Każdy człowiek próbujący dotknąć nieznanego na własną rękę, ryzykuje utratą 
zmysłów. Ale nagroda, wieczność, jest tego warta. I każdy z nas to przeczuwa, 
choćby podświadomie. W Grecji ci z kandydatów, którym się udało, mogli nie 
 tylko dotrzeć do bóstwa, ale nawet się z nim zjednoczyć i uzyskać nieśmiertelność. 
W hinduizmie człowiek poddawany jest reinkarnacji i cykl trwa wiecznie. Jeśli 
będzie dobry, odrodzi się w końcu jako bóg.

– Był jednak człowiek, któremu nie zależało na wieczności – Budda. 
Zrezygnował z cyklu reinkarnacji, żeby osiągnąć spokój.

Anders mruknął „taa” i zamilkł. Pierwszy raz na jego twarzy pojawił się 
wyraz przypominający konsternację. Zmarszczył brwi, wbił wzrok w podłogę 
i trwał tak ze dwie sekundy, zanim uśmieszek nie powrócił mu na usta.

– Tak, zdarzają się tacy ludzie – przyznał – ale to wyjątki wręcz nienaturalne. 
Dlatego właśnie o nich pamiętamy. A przecież Budda i tak osiągnął w pewnym 
sensie nieśmiertelność, bo jego nauki nie poszły w zapomnienie, jego uczniowie 
czczą go. Tak więc podświadomie pragnął wieczności. Co by powiedział Freud?

Teraz to Jack zamilkł. Nie zgadzał się z Andersem i szukał odpowiednich 
słów, by wyrazić swe zdanie, lecz po chwili zrezygnował.

– Widzi pan, rozmawia pan ze mną tak długo na tematy, o których być 
może nie myślał pan od dawna – odezwał się wysoki człowiek, gdy cisza się 
przedłużała. – Czy myślał pan, że tak się stanie, kiedy wchodził pan do tego 
 budynku? Na pewno nie. A jednak tak jest. Prawda jest taka, że brakowało tego 
panu, a nawet nie zdawał sobie pan z tego sprawy.

Detektyw nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć, więc skinął tylko głową.
– Wiem, jak to jest; jak to jest, gdy codzienność przygniata człowieka. 

Widziałem to już setki razy. Teraz jeszcze pan do końca nie rozumie tego 
 wszystkiego, ale kiedyś to w panu zakiełkuje. Jest pan po prostu zagubiony.

Jack spojrzał na Andersa. Niebieskie, stalowe spojrzenie zmroziło go.
– Każdy taki jest. Każdy się boi. Niektórzy się do tego przyznają, mówią, że 

nie widzą sensu, nie wiedzą, jaka jest ich droga. Inni się oszukują – mówią, że 
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mają odpowiednią pracę, wspaniałą żonę, pieniądze. Mają wszystko, niczego 
im nie brakuje, a jednak jest w nich jakaś pustka. Nie wiedzą, skąd się wzięła. 
Nie wiedzą, jak ją zapełnić. Szukają więc. Kobieta, która kocha, może zdradzić 
i sama nie wie, czemu to zrobiła. Ktoś może oszukiwać. Wie, że jest nikim, 
a próbuje przekonać otoczenie, że jest prezesem, artystą, mędrcem. Człowiek 
często zdaje sobie sprawę z tego, że jego wysiłki nie mają znaczenia, a mimo 
to próbuje. Może ma nadzieję, że wreszcie znajdzie to wymarzone szczęście? 
A może to właśnie jest ten pęd do nieśmiertelności?

Dreszcz wstrząsnął ciałem Jacka. Chciał coś powiedzieć, ale nie wiedział co. 
Dobrze byłoby mieć odpowiedź na każde pytanie, ripostę na każde stwierdzenie, 
lecz w tamtym momencie Baranski mógł myśleć tylko o sobie, o Annie, o tym, 
jak szybko i łatwo całe życie mu się spieprzyło. Przypomniał sobie ojca, który 
 podczas ich ostatniego spotkania z pogardą rzucił pod jego adresem: „Nigdy 
 niczego nie osiągniesz!”. Wtedy to wyśmiał; pełen młodzieńczej buty i pewności 
w dobro świata i w swoje możliwości uważał, że nie musi przejmować się 
słowami zrodzonymi z gniewu, frustracji i rozczarowania. Później jednak…

– Przepraszam pana – rzekł nagle Anders, wstając z ławki – ale jeśli nie ma pan 
już więcej pytań, wrócę do swoich obowiązków. Mam dużo pracy. Do  widzenia.

– To może ostatnie, już niezwiązane ze Zgromadzeniem. – Baranski też się 
podniósł. – Słyszał pan o śmierci doktora Noela Bartona?

– O tak, straszna tragedia – odparł guru, choć jego twarz jak zwykle nie 
wyrażała wiele. – Nie powiem, żebym znał dobrze pana Bartona. Rozmawialiśmy 
zaledwie dwa razy, o sztuce starożytnej, ale błyszczał inteligencją i zdawał 
się oddany swojej pracy całym sercem. Chyba niewielu jest jeszcze takich 
 naukowców. Ogromna strata.

Jack zawahał się. Starał się odpowiednio sformułować kolejne pytanie.
– Skąd się pan o tym dowiedział?
– Jeden z naszych braci mi powiedział.
– A on skąd wiedział?
– Pewnie gdzieś usłyszał, przeczytał, zobaczył.
– Czy mógłbym porozmawiać z tym bratem?
– Niestety nie ma go teraz. Wyszedł jakąś godzinę przed naszą rozmową. 

Został wydelegowany na służbowy wyjazd, przyszedł tu tylko porozmawiać ze 
mną przed podróżą. Wróci dokładnie za tydzień. Proszę wtedy przyjść, powiem 
mu, żeby się z panem spotkał. Do widzenia.

Anders już się odwracał, ale wtedy Baranskiemu przyszła na myśl jeszcze 
jedna sprawa.

– Przepraszam najmocniej, ostatnie, już naprawdę ostatnie. Można?
Guru uśmiechnął się lekko.
– Godny szacunku głód wiedzy. Słucham.
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– Nie wiem… to znaczy… Po prostu: czy uważa pan, że człowiek, który ma 
halucynacje… Skąd one się biorą? Jakie jest pana zdanie?

– To wizje. Przebłyski prawdy. Każdy z nas takie ma. Chroni nas przed nimi 
nasz racjonalny umysł, by widok jedynej prawdy nie pozbawił nas zmysłów. 
Ten umysł potrzebny jest nam do porządkowania świata, pozwala nam istnieć. 
Ci, którzy dotrą do prawdy nagle, bez przygotowania, już na zawsze zostają 
 zawieszeni między dwoma światami i nie potrafią przejść ani do jednego, 
ani wrócić do drugiego. Tych nazywamy szaleńcami. Znajdują się w pułapce, 
w miejscu, które nazwalibyśmy piekłem. Inni mają więcej szczęścia, ponieważ 
zachowują i zmysły, i widzą prawdę. Wiem jednak, że chce pan zapytać, czy 
wizje są prawdziwe. Oczywiście, że są. Taka jest prawda.

***
Nie wiem, co myśleć.
Dziwne. Tak bym to określił. Ale to za słabe słowo. Nie wiem.
Od razu jak przyszedłem, rzuciłem się do klawiatury, ale nie wiedziałem, co 

i jak opisać. Dalej nie wiem, co mną tak wstrząsnęło.
Padało. Przerwałem pisanie. Pracowałem długo, oczy mnie bolały. Popatrzyłem 

przez okno. Pomyślałem, że fajnie się tak przejść w deszczu, odpocząć od obu 
 tekstów. Ale wyszedłem na korytarz i otworzyły się drzwi  naprzeciwko. Pan 
Bogumił. Nie widziałem go od bardzo dawna. Nigdy jakoś dłużej nie gadaliśmy. To 
nie żwawy Pan Mikołaj. Zdziwiłem się, gdy spytał mnie, czy nie zjem z nim obiadu. 
Nigdy tego nie robił. Ale przyjąłem zaproszenie. Nieładnie byłoby odmówić.

Kiedy znalazłem się w jego pokoju i czekałem, aż przyniesie jedzenie, 
zrozumiałem. Zaprosił mnie właśnie dlatego, że był mniej żwawy i miał 
trudności z poruszaniem się, przez co nigdzie nie wychodził. Pewnie miał dość 
 siedzenia  samemu.

Zjedliśmy. Wieprzowina, ziemniaki, surówka. W trakcie obiadu pan Bogumił 
milczał. Pomyślałem sobie, że się pomyliłem, że jednak nie chce gadać. Ale kiedy 
 tylko skończyliśmy, odezwał się. Najpierw mówił mało, nieśmiało, pytał, jak mi leci. 
Chyba nie słuchał. Zagajał tylko. Może było mu głupio walić tak prosto z  mostu.

Wreszcie zaczął opowiadać o sobie, coraz więcej i coraz szybciej, nakręcał się 
z każdym słowem. Historie o pracy, żonie, dzieciach. Standardy. Byłem zmęczony, 
jakoś te wspominki mnie nudziły, chciało mi się spać.

Wtedy przeszedł do II wojny. Zmiana była tak niespodziewana – w jednym 
momencie gadał o jakimś koledze, który buchnął mu rower, a nagle wrócił do 1939 
roku – że zdawało mi się, że przysnąłem. Ale nie, senność minęła, a pan Bogumił 
kontynuował. Poczułem wyrzuty sumienia, bo tak się przejął tą historią… Nie 
patrzył na mnie, oczy lśniły mu od łez, ręce się trzęsły. Nie wiedziałem, co robić, 
więc słuchałem.
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W 1939 jego wieś najechali Rosjanie. Pan Bogumił był jednym z niewielu, 
 którzy przeżyli. Rosyjski oficer okazał się bardzo okrutnym człowiekiem; na oc-
zach pana Bogumiła rozkazał zakłuć bagnetami jego dwóch starszych braci. 
Mówił, że  trzeba tak zrobić, bo przecież są młodymi silnymi mężczyznami, na 
pewno mogliby próbować kąsać tyły rosyjskich oddziałów, kiedy tylko ruszą 
dalej, ale Pan Bogumił miał pewność, że nie o to chodziło. Oficer uśmiechał się, 
gdy wydawał rozkaz. Kiedy bagnety dziurawiły wijących się i krzyczących z bólu 
chłopców, śmiał się. W pewnym momencie kazał swoim ludziom przerwać, bo 
chciał popatrzeć na rany. Długo przyglądał się poszarpanym ciałom z błyskiem 
w oczach, ignorując błagania torturowanych i płacz kobiet. Potem rozkazał 
kontynuować. I znowu się roześmiał.

Pan Bogumił nie ma pojęcia, jak przeżył. Nie pamięta. Dziury we  wspomnieniach 
nie są jednak spowodowane wiekiem; już wtedy, w czasie wojny, nie mógł sobie 
przypomnieć. Dziwnym zrządzeniem losu w 1941 roku znalazł się w niemieckim 
obozie razem z tym rosyjskim oficerem. To już nie był ten sam człowiek; zniknęła 
jego arogancja, zniknęła pewność siebie. Już się nie śmiał. Był przerażony. 
Zmizerniały. Głodny. Błyszczały mu oczy, lecz tym razem szaleństwem. Zazwyczaj 
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Urodzony w 1988 roku w Opolu, tam też do dziś pędzi swe życie. Publikował 
  w  antologiach (Sny umarłych: Polski rocznik weird fiction 2018, ósmy tom Fantazji 
 Zielonogóskich) oraz w czasopismach i na portalach („Magazyn Biały Kruk”,  „Migotania 
Przejaśnienia”, „Nowa Gazeta Literacka”, „OkoLica Strachu”, ,Secretum”, ,Silmaris”, 
 ,Szortal Na Wynos”, ,„Mole”). W 2014 roku wygrał konkurs Dębowe Pióro na  opowiadanie 
cyberpun kowe; jego próby po-etyckie znalazły się w e booku z haiku Życie: Kilka chwil, 
natomiast kilkanaście esejów i kil-ka opowiadań – w antologii tekstów Skamieniałe 
 motyle: Opole (to także darmowy e book).

nic nie mówił, rozglądając się wokół, jakby obawiał się, że w każdej chwili może 
spaść na niego cios. Czasami krzyczał coś  niezrozumiale, zasłaniał twarz. Płakał.

Z początku Pan Bogumił odczuwał satysfakcję, widząc go w takim stanie. 
Czuł, że bracia zostali pomszczeni; co prawda nie jego rękami, lecz liczył się efekt. 
Rosjanin bał się tak samo jak jego bracia. Być może z rąk Niemców czekał go 
jeszcze gorszy los niż ten, który zgotował swoim ofiarom. Sprawiedliwości stało 
się zadość.

Potem wojna się skończyła, Pan Bogumił przeżył. O Rosjaninie już więcej nie 
słyszał. Wraz z wojną odszedł gniew i chęć zemsty, a został tylko żal. Pan Bogumił 
ubolewał nad sobą samym, nad tym, że czuł taką radość na widok  cierpienia 
drugiej istoty, nawet potwora w ludzkim ciele. Wreszcie zaczął w jakimś sensie 
współczuć Rosjaninowi.

Na koniec powiedział coś dziwnego. O tym, że życie czasem pokracznie 
się układa. Że człowiek tak naprawdę nie ma nad nim kontroli. Że czasem 
 przypomina jakąś sztukę – postaci pojawiają się i znikają, by wrócić w najmniej 
 oczekiwanym momencie.

Wtedy Pan Bogumił zamilkł. I zbladł.
Nie kontynuował historii. Poprosił, żebym sobie poszedł, po czym dodał, że 

już się nie spotkamy – jutro wyjeżdża do sanatorium. Przeprosił, że zajął mi czas, 
i zamknął za mną drzwi.

Szczerze – wyszedłem stamtąd z ulgą. Jego zachowanie mnie zdziwiło. I  chyba 
przeraziło. Wzięły mnie dreszcze. Ręce mi się trzęsły.

Muszę wrócić do Spider Kinga.
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