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ELO POZDRO!

od naczelnej

Helou.

Ohoho, coœ siê zmieni³o, nie? Jest tylko jeden
wstêpniak. Jejku jej, czy¿by Czadek nie mia³ ju¿ dwóch
rednaczy?! - Brawo, kochani! Wspania³a dedukcja! Rafa³owi
ju¿ siê nie chce, jak sam mówi, a ja osobiœcie zupe³nie
nad tym nie ubolewam, bo wszelkie problemy i
nieporozumienia w redakcji wynika³y z braku wspó³pracy
miêdzy nami. Co wiêcej, jako jedyna rwa³am sobie w³osy
z g³owy, staraj¹c siê dotrzymaæ terminów, i dotrzymywa³am
ich, by potem œwieciæ oczami za to, ¿e Czadek sta³ siê
nagle dwumiesiêcznikiem i notorycznie siê spóŸnia.
Sprawa zosta³a wiêc postawiona na ostrzu no¿a i Rafa³
mia³ zostaæ pozbawiony posady. Przemyœla³, wzruszy³
ramionami, rzek³ “nie chce mi siê” i odt¹d ju¿ oficjalnie
wszystko jest na mojej g³owie.
Oto mam zupe³nie woln¹ rêkê i numer marcowy bêdê
mog³a “zrobiæ” ju¿ bez nerwów i przeklinania, na czym œwiat
stoi. Ze sta³¹ redakcj¹. Ze zmian¹ grafiki i, byæ mo¿e,
nazwy (marzê o tym, ale sprawê nale¿y przedyskutowaæ
z Si³ami Wy¿szymi). Z bardziej sensownymi tekstami, bez
typowych zapychaczy (“cokolwiek, byle tylko w terminie!”).
Nie widzê sensu w istnieniu tej gazety, jeœli nie bêdzie
ludzi, którzy chc¹ j¹ tworzyæ, i ludzi, którzy chc¹ j¹ czytaæ.
Skoro nasza Szko³a jest taka niepowtarzalna, dlaczego
Czadek mia³by o tym nie œwiadczyæ? - Sprawdzê to w tym
miesi¹cu, staraj¹c siê zorganizowaæ zespó³ m³odych,
zdolnych i chêtnych. "Czadek potrzebuje metamorfozy" mówi³am we wrzeœniu. Lepiej póŸno ni¿ wcale?

I kolejna sprawa. W poprzednim numerze wœcieka³am siê,
¿e nie ma zimy i wspomina³am o niecierpliwym oczekiwaniu na
œnieg. Doczeka³am siê. Zima, oczywiœcie, pojawi³a siê… I
zaczê³a mnie z miejsca denerwowaæ. Zacinaj¹cy mróz.
Nieznoœnie œliskie chodniki. Wszechobecny ch³ód. OpóŸnienia
w komunikacji miejskiej. I ten cholerny œnieg. Ten cudowny,
wstrêtny, bia³y puszek, który ani myœli przestaæ padaæ. Który
miksuje siê z b³otem, dostarczaj¹c okropnych wra¿eñ
estetycznych. Który wpada do oczu wraz dzikim, lodowatym
wiatrem. Ma³o tego! Absolutny brak s³oñca, ewentualnie
sporadyczne przeb³yski… i ten niedosyt zaraz po nich.
Dlatego sorry, ale:

Ma³a ;)
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14.02...
walentynki
Obchodziæ? Nie obchodziæ?
Oto jest pytanie.
Zapisujê je na kartce,
Z uwag¹ patrzê na nie.
Przypominam sobie odwieczne
Moje œwiête oburzenie
Na sam¹ œwiat tych nazwê,
Lub chocia¿by wspomnienie.
Myœlê o pogardzie odwiecznie odczuwanej
Dla wszystkich serduszeczek
I zwierz¹tek natury pluszanej.
Jednakowo¿ fakt pewien,
Œwiatu niedawno objawiony,
Ka¿e mi na to œwiêto
Spojrzeæ z innej strony.
Wiêc oto parê mych przemyœleñ,
Skrupulatnie spisanych,
Z wielki wysi³kiem
Z g³êbi mózgu wygrzebanych.
W chwili teraz obecnej
Sk³adam ja je w³aœnie
Przed szanownych czytelników.
Przyjmijcie je przyjaŸnie...
No w³aœnie. Rozpatruj¹c tê kwestiê, by³am przekonana,
¿e jest to œwiêto w 90% wykreowane przez Wujka Samo Z³o.
Jednak, poniewa¿ bardzo odpowiedzialnie traktujê czytelników,
postanowi³am upewniæ siê, jak to z tym œwiêtem by³o, ¿eby
przypadkiem jakiegoœ g³upstwa Wam nie wciskaæ. Zajrza³am
wiêc do leksykonu PWN i starego, dobrego, sprawdzonego
„S³ownika mitów i tradycji kultury” W³adys³awa Kopaliñskiego.
W PWN-ie œrednio warta uwagi, ale zawsze, wzmianka o, za
to u pana W³adys³awa, có¿, przeczytajcie sami:
„(...)Dzieñ œw. Walentego, ang. S. Valentine’s Day. Wg
lud. obyczaju angielskiego, w tym dniu m³odzi ludzie wybieraj¹
sobie „sympatiê”, lubego a. lub¹, mi³ego a. mi³¹, przyjaciela
a. przyjació³kê p³ci odmiennej, na ca³y rok i przesy³aj¹ wybranej
osobie upominek."

Obyczaj ten, którego pochodzenie jest nieznane,
rozpowszechniony by³ co najmniej od 1476. mo¿liwe, i¿ ma
on zwi¹zek z wierzeniem ludowym, ¿e 14 II ptaki œpiewaj¹ce
zaczynaj¹ siê na Wyspach Brytyjskich ³¹czyæ w pary.
"Dzieñ dobry, dziœ œwiêty Walenty,
Dopiero co œwitaæ poczyna,
M³odzieniec snem le¿y ujêty,
A ho¿a doñ puka dziewczyna.
Poskoczy³ kochanek, wdzia³ szaty,
Drzwi rozwar³ przed swoj¹ jedyn¹,
I wesz³a dziewczyna do chaty,
Lecz z chaty nie wysz³a dziewczyn¹."
W. Szekspir, Hamlet, 4,5; piosenka ob³¹kanej Ofelii; t³.
J. Paszkowski.
Có¿, a wiêc wszelkie misie, kokardki, serduszka i ogólny
zalew psychiki spo³eczeñstwa kolorem ró¿owym to wina
Wujka, lubi¹cego bia³o-czerwone paski i gwiazdki (bia³e) na
tle niebieskim, ale, ALE samo œwiêto jest faktycznym
obyczajem ludowym. Nie czujê siê w mocy konkurowania
z, lub co gorsza, negowania tradycji, a wiêc podejmujê
decyzjê, by jakoœ to œwiêto uczciæ. No i powstaje problem –
co? Co daæ? Bo choæ mo¿e i nie mam zamiaru tak w 100%
zastosowaæ siê do rady wieszcza ;) to jednak jakiœ drobny
upominek - owszem, tak, bardzo chêtnie. I tu zaczynaj¹ siê
schody – obdarowywany jest p³ci mêskiej. Jak wiadomo, z
prezentami dla facetów zawsze s¹ problemy, zw³aszcza dla
tych, którzy nie s¹ w ¿adnej z kategorii: dziadek (mo¿na
machn¹æ jak¹œ laurê), tata (jest ciê¿ko, ale dobra ksi¹¿ka
lub kieliszek do wina ratuj¹ sprawê), m³odszy brat (klocki
LEGO lub cokolwiek, byleby elementem tego by³a jakaœ
broñ). No bo co w koñcu, kurczê blade ??? W ramach ¿artu,
wielkie ró¿owe coœ? Usz³oby, ale nie...Jakieœ s³odycze?
Nie...Eeee rêkodzie³a odpadaj¹, wszelkie paraartystyczne
przedmioty tym bardziej...coœ, co lubi, mo¿e - ale co??? W
coraz wiêkszym zapêtleniu oczekujê 14-go, z trwog¹ wrêcz...
****(Czytelnicy, wstawcie tu sobie jak¹œ urocz¹
melodyjkê, oznajmuj¹c¹, ¿e minê³o dni parê, w tym i 14)****
Uff, ju¿ po. W koñcu siê uda³o - systematycznie
niszczone przez ró¿ne ekhm powodzie i inne kataklizmy
szare komórki zadzia³a³y. Ostateczny efekt pozostanie
wieczn¹ zagadk¹ i tajemnic¹ autorki, jednak podobno nie
by³o a¿ tak Ÿle ;), w zwi¹zku z czym zaakceptowa³am
Walentynki jako œwiêto do traktowania z przymru¿eniem oka,
ale mi³e i warte kultywowania..., ach, i ciekawie by³o
zobaczyæ, jak wielu osobom jest ³adnie w czerwonym, którego
na co dzieñ nie u¿ywaj¹ ;). Wszystkim ludziom którzy maj¹
cokolwiek wspólnego z Czackim, ¿yczê wyj¹tkowych,
udanych, niebanalnych walentynek za rok i w dalszej
przysz³oœci.
Matylda
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14.02

Koncert Walentynkowy
Mi³oœæ jest piêknym i jednoczeœnie prostym s³owem.
Czêsto zastanawiamy siê nad jego znaczeniem, myœlimy o
tym, jakie powinno byæ to uczucie.
Dok³adnie tymi s³owami zaczyna siê moje wypracowanie
z polskiego, gdzie, notabene, profesor Bajda z pewnoœci¹
znajdzie oko³o tuzina b³êdów wszelakich. Pomimo tego
pomyœla³am, ¿e wstêp ten bêdzie adekwatny do okazji. Jest
ni¹ znane, budz¹ce uczucia ambiwalentne, œwiêto, które
powsta³o ponoæ tylko z powodu stagnacji handlowej pomiêdzy
Bo¿ym Narodzeniem a Wielkanoc¹. (Zaznaczam, ¿e u¿ycie
s³owa „ponoæ” sugeruje, ¿e jest to informacja niesprawdzona,
wiêc proszê siê nie oburzaæ. W razie czego to siê wytnie.)
Mowa, oczywiœcie, o... Walentynkach. To dzieñ, w którym
powietrze przesi¹ka mi³oœci¹, nad g³owami par lataj¹
rozœwiergotane wróbelki, a na czo³ach nieszczêœliwie
zakochanych pojawiaj¹ siê podobno dwie pionowe zmarszczki.
Po prostu piêknie.
Nie da siê ukryæ, ¿e 14 lutego rokrocznie sk³ania do
refleksji i œmia³ych wyznañ. Przepe³niaj¹ce nas pok³ady czystej
mi³oœci musz¹ znaleŸæ jakieœ ujœcie... A co lepiej pozwala na
wyra¿enie uczuæ ni¿ muzyka? Zapewne dlatego Koncert
Walentynkowy okaza³ siê wydarzeniem bardzo udanym, bo
po¿¹danym. Liczn¹ widowniê trzeba by³o podzieliæ na dwie
tury, a to z powodu ogromnej liczby chêtnych, odwrotnie
proporcjonalnej do wielkoœci naszej sali gimnastycznej. Dla
wystêpuj¹cych nie stanowi³o to jednak ¿adnego problemu,
wszak byli w swoim ¿ywiole!
W œrodê mo¿na by³o podziwiaæ popisy solowe i
instrumentalne, ze wsparciem szkolnego chóru pod patronatem
profesora Bieliñskiego i kierownictwem Marty Podobas, oraz
deklamacje wierszy o tematyce... wiadomej. Co ciekawe i
niezwykle mi³e, sama powróci³am wspomnieniami do Festiwalu
Teatralnego. To wszystko za spraw¹ chwilowej reaktywacji
sekcji Jaha, która entuzjastycznie sygnalizowa³a swoj¹
obecnoœæ w rzêdzie numero uno, ku uciesze b¹dŸ szczeremu
rozrzewnieniu innych. Publika da³a siê ponieœæ emocjom,
achom i ochom. Profesorskie oblicza te¿ nie pozosta³y
obojêtne, rozanielone uœmiechy goœci³y na twarzach
szanownego grona! Magiczna atmosfera rodem z
hollywoodzkich love-story zagoœci³a na chwilê w naszej Szkole
i spowodowa³a, obserwowane na korytarzach do koñca dnia,
niekontrolowane wybuchy radoœci... o to w³aœnie chodzi³o.
Viva le jour de Saint-Valentin!
katarzyn, vel kaœ.
znaczy ja.
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ZAWÓD - REPORTER

Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹. Boli
mnie, ¿e nie mam czasu na to, co sobie najbardziej ceniê.
Trzeba to jak najszybciej zmieniæ. A jedyne, co mogê zrobiæ
dla pana Ryszarda, to oddaæ mu czeœæ, przychodz¹c na
pogrzeb i studiuj¹c jego myœl. Cz³owiek istnieje tak d³ugo,
jak d³ugo jest obecny w myœlach czy wspomnieniach innych.
Ryszard Kapuœciñski pozostawi³ po sobie niezatarty œlad,
drogocenne dziedzictwo - a naszym zadaniem jest dbaæ o
nie i przekazaæ je nastêpnym pokoleniom. Mój syn dostanie
ode mnie wszystkie ksi¹¿ki mistrza Kapuœciñskiego.
“Do tego, ¿eby uprawiaæ dziennikarstwo, przede
wszystkim trzeba byæ dobrym czlowiekiem. •li ludzie nie
mog¹ byæ dobrymi dziennikarzami. Jedynie dobry usi³uje
zrozumieæ innych, ich intencje, ich wiarê, ich zainteresowania,
ich trudnoœci, ich tragedie.”

Ryszard Kapuœciñski, jeden z najwybitniejszych
dziennikarzy i publicystów XX wieku, autor znakomitych
ksi¹¿ek i reporta¿y, by wymieniæ choæby “Imperium”,
“Szachinszach”, “Heban”, “Podró¿e z Herodotem”,
nominowany do literackiej Nagrody Nobla, autor najbli¿szy
memu sercu i umys³owi, zmar³. Jak zwykle, gdy wraz ze
œmierci¹ bliskiej nam osoby tracimy czêœæ siebie, pojawiaj¹
siê pytania, pytania bez odpowiedzi. Umieraj¹ ludzie wielcy,
inteligentni, g³êboko moralni - Jeziorañski, Lem, Beksiñski,
Kapuœciñski - podczas gdy stetrycza³e miernoty i ludzkie
zera, takie jak, by daleko nie szukaæ, Wojciech Jaruzelski,
wci¹¿ trzymaj¹ siê ¿ycia. Dlaczego?

Nie uwa¿am siê za dobrego cz³owieka, tym bardziej za
dobrego dziennikarza, choæ bardzo pragn¹³bym nim byæ.
Dlatego w³aœnie chcê siê uczyæ od pana Ryszarda
Kapuœciñskiego, chcê zrozumieæ - dobr¹ duszê i dobr¹
Sztukê.
Rafael

Jednym z moich marzeñ by³a rozmowa czy te¿ wywiad
z panem Ryszardem - teraz, wraz z nim, marzenie to umar³o.
Jestem jeszcze m³ody, nieoswojony ze œmierci¹. Przez mg³ê
pamiêtam umieraj¹cego pradziadka, mocniej w mojej pamiêci
zapisa³ siê wyraz twarzy prababci, le¿¹cej ju¿ w trumnie.
Œmieræ jest nieod³¹cznym elementem ¿ycia, wpisanym w nie
zakoñczeniem i podsumowaniem, bez którego samo ¿ycie
by³oby niepe³ne. Nikt tak naprawdê nie jest pogodzony ze
œmierci¹ - zawsze walczymy o jeszcze chwilê, jeszcze jeden
oddech, jeszcze jedno spojrzenie, jedno uœciœniêcie d³oni,
zawsze jest za wczeœnie, za wczeœnie.
Pan Ryszard Kapuœciñski by³ i jest dla mnie wzorem,
zarówno jeœli chodzi o drogê ¿yciow¹, jak i jêzyk, stylistykê
czy optykê jego twórczoœci. Chcia³em - chcê - byæ taki jak
on. To jemu zawdziêczam rozbudzenie we mnie pragnienia
podró¿y, jemu zawdziêczam uœwiadomienie sobie
umys³owoœci antyku greckiego, to dziêki niemu zapragn¹³em
zostaæ dziennikarzem. Teraz, gdy ju¿ trochê dojrza³em i
zda³em sobie sprawê z tego, czym jest w wiêkszoœci
przypadków dziennikarstwo i ile ma wspólnego z nim i jego
warsztatem, nie jestem pewien tej decyzji. Lecz nie w¹tpi³bym
o tym, gdybym nie zosta³ pokierowany przez jego twórczoœæ.
I za to mu dziêkujê.

"Nie chodzi mi nigdy
o zwyk³e gromadzenie faktów..."
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recenzja
MarySIa.
Na „Mariê Antoninê” poszed³em przypadkiem –
szczêœliwie mia³em trochê pieniêdzy (teoretycznie na obiad),
a nie chcia³o mi siê iœæ na dodatkowe zajêcia z francuskiego.
Jedynym filmem (oprócz „Borata”, którego ogl¹da³bym 3 raz),
granym w najbli¿szym kinie i w odpowiedniej godzinie, okaza³a
siê w³aœnie „Maria Antonina”.
Gdy odsiedzia³em swoje i przeczeka³em najwiêksz¹
zbrodniê, dokonan¹ na kinematografii, czyli reklamy, zacz¹³
siê seans. Pierwsza
scena, która jest w
sumie
niezwi¹zana
fabularnie z reszt¹ filmu
(przedstawia odpicowan¹
Mariê Antoninê, le¿¹c¹
na sofie, a obok niej
s³u¿kê) uderza od razu
nieszablonowym
podejœciem do tematu
muzyki – zamiast
smêtnych smyczków, na
które
by³em
przygotowany, leci jakiœ
indie
pop-rock
(teoretycznie te dwa
cz³ony siê wykluczaj¹,
ale
tego
trzeba
pos³uchaæ). Brawo za
pomys³, ale gorzej z
realizacj¹ – ów rock
mimo swojej chwytliwoœci
by³ co najwy¿ej mocno przeciêtny. Mimo wszystko mo¿na
ju¿ zacz¹æ siê spodziewaæ zabawy konwencj¹. Na pró¿no,
gdy¿ muzyka (w dalszym ci¹gu utrzymana w tym samym
stylu) to jedyny element tego filmu, który wyró¿nia go na
plus spoœród innych na po³y biograficznych.
W³aœciwa fabu³a zaczyna siê w momencie, gdy
niewinna i dziewicza Maria Antonina dowiaduje siê od swojej
potê¿nej i sêdziwej matki, Marii Teresy von Habsburg, ¿e ma
zostaæ wydana za m¹¿. Rozstanie, wyjazd – piêkna metafora
przemijania. Ju¿ to gdzieœ widzia³em. Nastêpnie: och,
zderzenie z inn¹, sztuczn¹ rzeczywistoœci¹ XVII-wiecznej
Francji. Niepewnoœæ i nadzieja, ³amanie niepisanych zasad
z winy swojej bezpoœrednioœci i otwartoœci. Brzmi prawie jak
opis fabu³y z podrzêdnej komedii romantycznej z „girl next
door” w roli g³ównej. Dalej sprawa ma siê podobnie –
dziewczyna, czuj¹c siê wci¹¿ obco, wychodzi za m¹¿ za
delfina Ludwika, przysz³ego Ludwika XVI. I tutaj zaczynaj¹
siê problemy. W pierwszej czêœci filmu nacisk jest po³o¿ony
na problemy z poczêciem potomka. Ludwik XVI zostaje tu
przedstawiony jako reprezentant nurtu aseksualnego albo nie
w pe³ni mê¿czyzna, albo jeszcze ktoœ. Fakt historyczny –
przez kilka lat to ma³¿eñstwo by³o bezdzietne, tylko z racji
stulejki (wyleczonej operacyjnie) króla Francji. Zaczynamy
mijaæ siê z prawd¹.
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Potem jest coraz weselej: szeroko znana sk³onnoœæ Marii
Antoniny do kolekcjonowania kochanków (w filmie
przedstawiony jest jeden) zostaje prawie wprost wyjaœniona
tym zagubieniem i, nie bójmy siê tego s³owa, niedorobieniem
psychicznym mê¿a. Ma³e nadu¿ycie? Jej rozrzutnoœæ jest
bagatelizowana itp. Itd. Nie ma nawet co pisaæ na temat
dalszego ci¹gu filmu, bo jest w du¿ej mierze o niczym –
tylko koñczy siê pocz¹tkiem rewolucji francuskiej i powtórk¹
metafory przemijania. Nie mo¿na tu nawet u¿yæ s³owa
niedosyt, to jest po prostu rozczarowanie. Grunt, ¿e a¿ bije z
ekranu prawda ¿ywa – ona by³a tak niewinna, a zniszczyli j¹
ludzie. Och. Dobrze, jeœli banalne wnioski przedstawia siê w
niebanalny sposób, lecz o tej produkcji nie mo¿na tego
powiedzieæ.
To, co ratuje tê produkcjê, to monta¿ – jest naprawdê.
Obrazy s¹ bardzo plastyczne i dobrze wspó³graj¹ z muzyk¹,
która mimo tego, ¿e nie jest górnolotna, pasuje. Gra aktorska
jest w porz¹dku, lecz poza g³ówn¹ rol¹ nikt siê nie wybija. I
dla wszystkich facetów – jeœli ktoœ lubi Kirsten Dunst, to
marsz do kina. Wygl¹da olœniewaj¹co. Jest te¿ trochê nagoœci
podanej w sposób wprost smakowity i nie wulgarny – tutaj
osi¹gniêto z³oty œrodek.
Reasumuj¹c – film jest po prostu przeciêtny. Z jednej
strony kiepska, lecz inna muzyka i Kirsten Dunst (wyleczy³a
siê widaæ z syndromu dziewczyny Spidermana), a z drugiej
lanie wody z, co gorsza, „delikatnym” fa³szerstwem na tle
historycznym – nie wiadomo, czemu to mia³oby s³u¿yæ.
Mo¿liwe, ¿e to po prostu kobiecy film i ja nie potrafiê odnaleŸæ
w nim g³êbi. Ale coœ banalnego rzadko kiedy okazuje siê
jednak prawd¹ objawion¹.
Bolesne jest tylko to, ¿e to film Sofii Coppoli – córki
Francisa Forda Coppoli, arcyre¿ysera. Mimo tego, ¿e ona
te¿ ma na swoim koncie kilka uznanych przez krytykê
produkcji, tego nie da siê podci¹gn¹æ pod nazwisko. To
jeszcze nie jest upadek, ale wyraŸne potkniêcie. Oby do
nastêpnego?
Alex

RECENZJA
WILCZA KREW...
£¹czenie motywów fantastycznych z faktami
historycznymi to znany i popularny motor napêdowy wielu
powieœci i zbiorów opowiadañ. Najczêœciej autorzy w ten
sposób albo próbuj¹ wyt³umaczyæ niejasnoœci, które
kronikarze starali siê przemilczeæ, albo wrêcz tworz¹
alternatywn¹ drogê rozwoju wydarzeñ. Wystarczy chocia¿by
wspomnieæ Szczepana Twardocha i jego „Ob³êd rotmistrza
von Egern” (typ pierwszy) b¹dŸ Jacka Piekarê ze swoj¹
„Przenajœwiêtsz¹ Rzecz¹pospolit¹” (typ drugi). Romuald
Pawlak wymierzy³ zbiorem „Wilcza krew, smoczy ogieñ”
dok³adnie w sedno pierwszej ze wspomnianych kategorii i
spróbowa³ odkryæ przed czytelnikami jedn¹ z mo¿liwych
prawd, kryj¹cych siê za nieprzebyt¹ kurtyn¹ historii.
Niestety, o ile Pawlakowi uda³o siê mistrzowsko sprostaæ
za³o¿eniom opowiadañ quasi-historycznych, o tyle od strony
suspensu jest ju¿ znacznie gorzej. Za przyk³ad podam
otwieraj¹c¹ zbiorek „Armiê œlepców”. Wprowadzeniem do tej
historii sta³a siê przytoczona we wstêpie prawdziwa anegdota,
która... w stu procentach zdradza nie tylko rozwiniêcie fabu³y,
ale i jej zakoñczenie. Jak siê zapewne domyœlacie, o
jakimkolwiek zaskoczeniu nie mo¿e byæ w tym wypadku
mowy. Ca³e szczêœcie, jest to jedyny a¿ tak dramatyczny
przyk³ad – reszta wprowadzeñ nie odkrywa ju¿ ca³ej
zawartoœci opowiadañ, a... tylko jej czêœæ. No có¿...
To nie jest jedyny zarzut wobec treœci. W przypadku
wiêkszoœci opowiadañ mia³em silne wra¿enie, ¿e zakoñczenie
przysz³o zdecydowanie zbyt szybko - jeszcze przed tym,
jak akcja zd¹¿y³a nabraæ rozpêdu. D³ugo przed tym.
Wzglêdnie usatysfakcjonowa³a mnie historia o rodyjskim
smoku i jego pogromcy, Dieudonne de Gozonie, opisana w
„Ró¿ach w maju”. Niestety, i w tym wypadku przebieg
wydarzeñ by³ ³atwy do przewidzenia.

Mam wra¿enie, ¿e gdyby ka¿de z opowiadañ zosta³o
bardziej rozwiniête i dopieszczone, to „Wilcza krew, smoczy
ogieñ” by³by naprawdê godny polecenia. Niestety, przez
niemal¿e zupe³ny brak napiêcia i zaskoczenia, lektura robi
wra¿enie ja³owej i bezcelowej. Ani nie dowiadujemy siê niczego
wybitnie frapuj¹cego (wszak, to „jedynie” fikcja upchniêta
gdzieœ w pró¿ni powsta³ej miêdzy faktami historycznymi),
ani nie zostajemy porwani przez wartk¹ akcjê. Zapewne, prac¹
Pawlaka najbardziej zainteresuj¹ siê zapaleni historycy,
którzy lubi¹ takie eksperymenty. Nawet jeœli nie s¹ one do
koñca udane.
Tomek „KoZa” Kozio³

Nie mo¿na jednak Romualdowi Pawlakowi odmówiæ
sprawnoœci w pos³ugiwaniu siê jêzykiem ojczystym. Fakt,
trafia³y siê dziwnie niezrêczne zdania, ale wszystkie
opowiadania i tak czyta³o siê bardzo lekko. ¯a³ujê jedynie,
¿e wszystkie aspekty, zwi¹zane z polityk¹ (której jest sporo
w niektórych z przytoczonych historii), zosta³y potraktowane
tak skrótowo. „WiedŸmiñskie” narady arcyszpiegów
zaserwowane niegdyœ przez Andrzeja Sapkowskiego, nadal
pozostaj¹ niedoœcignionym idea³em!
Du¿ym atutem zbiorku opowiadañ jest jego... wydanie.
Zdajê sobie sprawê, ¿e nie by³o to ju¿ osobist¹ zas³ug¹
Pawlaka, ale obok projektu ok³adki po prostu nie sposób
przejœæ obojêtnie. Piotr Cieœliñski (odpowiedzialny m.in. za
„Zakon Krañca Œwiata”) ponownie da³ pokaz swoich
umiejêtnoœci. Stworzona przez niego grafika œwietnie obrazuje
atmosferê ca³ego zbiorku. Ca³kiem nieŸle wpasowa³ siê
równie¿ Jan J. Marek ze swoimi oszczêdnymi rycinami.
Poszczególne elementy bardzo dobrze siê dope³niaj¹.
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THAT'S ALL FOLKS!
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***
W tym miejscu pragnê³abym oznajmiæ,
¿e zaczê³am bacznie siê rozgl¹daæ za
nastêpc¹... :)
Pani Redaktor

