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Towarzyszy nam co dzień. Troszczymy się o nie. Dzięki niemu doświadczamy rzeczywistości. Ciało.
Nawet Chrystus przyjął je, aby nas zbawić. Bo człowiek to nie tylko nieśmiertelna dusza, ale też materia.

Wielu wielkich ludzi podejmowało to zagadnienie. Również my pochylamy się nad tym fascynującym
dziełem Bożej miłości.

Redakcja „DZIEWIĘTNASTKI”

Błyski
ROZDZIAŁ IV

Omfalos – asteroida o powierzchni
trzy razy mniejszej niż Ziemia,
była zamieszkana jedynie na ob-
szarze o wielkości miasta, który

w całości należał do armii Unii Narodów
Gwiezdnych. Mieściło się tam bowiem lot-
nisko, kilka baraków mieszkalnych, dwa
niewielkie budynki dla mniej ważnych do-
wódców. Pomiędzy nimi ulokowano dzielni-
ce dla zesłańców, którzy byli niewygodni na
każdej innej planecie. Potęga Omfalos tkwiła
jednak w rozbudowanej sieci tuneli i bun-
krów, których plany były pilnie strzeżone.
Codziennie w bazie wojskowej pracowało
kilka tysięcy osób, stacjonowało kilkaset no-
woczesnych, międzyplanetarnych sztur-
mowców i mieszkało blisko tysiąc cywilów.
Na korytarzu zgromadziła się załoga kilku-
nastu ludzi odzianych w identyczne, staran-
nie wyprasowane, srebrno-granatowe
mundury. Przynajmniej połowa z nich miała
wyszytą na piersi flagę Ejrene, pozostała
część zespołu stanowiła mieszankę Ziemian
i Wenusjan. Najbliższe grupie drzwi rozsu-

nęły się z cichym sykiem.
– Można wejść – odezwał się mężczyzna,
który siedział za dużym biurkiem. W dłoni
wciąż trzymał przekaźnik, który świadczył
o niedawno odbytej rozmowie – Mamy nie-
wiele czasu, zaraz wylatujecie. Szczegółowe
instrukcje otrzymacie już w drodze. Od tej
chwili jesteście całkowicie posłuszni kapita-
nowi ONE0919048.

Na dźwięk swojego identyfikatora niewy-
soki, jasnowłosy mężczyzna skłonił głowę.
Do pomieszczenia wszedł robot humano-
idalny, położył na biurku stertę papierów,
po czym bezszelestnie opuścił pomieszcze-
nie.
– Możecie odejść. Kapitanie, te dokumenty
są dla pana. Odmaszerować.

Załoga złożona głównie z młodych ludzi,
do razu zaczęła wymieniać się opiniami
o głównym dowódcy, kapitanie i całej sytu-
acji.
– Czemu non nic nie mówi? – spytała pół-
szeptem jedna z kobiet, brunetka o wyjątko-
wo długim nosie, nachylając się w stronę
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większej grupy
– Dziewczyno, w jakiej galaktyce ty żyjesz?
To jest Pierwszy Weteran.
– Pierwszy Weteran? Proszę, zdradź mi, kto
wykazał się taką wielką kreatywnością przy
wymyślaniu mu pseudonimu?
n– Wciąż nie pojmujesz, co? – nieco opry-
skliwie odrzekł czarnoskóry mężczyzna

z flagą kolonii Ejrene na piersi – Logicznie
myśląc: co dzieje się, lub raczej działo się
kiedyś na Ziemi z ludźmi, którzy zostali
ranni na wojnie?
– Odsyłani byli do domu ze statusem wete-
rana. No wiem. Ale jak się to ma do tego?
– Kiedy mieliśmy ostatnią wojnę, w której
Onejros mógł brać udział?
– Wojna domowa na Eunomii. Do rzeczy.
– Skoro Onejros jest pilotem Lotnictwa
Gwiezdnego, jak mógł w niej walczyć?
– Mówże, o co ci chodzi – niemal krzyknęła
kobieta
– Miałem cię za bardziej bystrą. Jego statek
trafiła bateria obronna z Eunomii. Zwykle,
gdy trafią cię gdzieś w przestrzeni kosmicz-
nej, umierasz. Nie ma tlenu, zimno, zabija
cię ciśnienie. Dlatego nie mamy weteranów.
Do domu wraca się po wojnie, nie w trak-
cie. No, a on przeżył. Jest niemy, ale prze-
żył.
– Ale jak? – spytał ktoś z grupy – Przecież to
jest niemożliwe.

– No właśnie – czarnoskóry mężczyzna
przybrał wyraz dumy i samozadowolenia –
Onejros zdał relację dowództwu. Dowódz-
two z kolei zastrzegło tę informację jako
ściśle tajną.
– Aha, czyli coś jest na rzeczy. Pewnie ko-
lejny spisek – odpowiedziała dziewczyna,
rozglądając się nerwowo. – A właściwie jak

kapitan będzie wydawał
nam rozkazy, skoro nie
może mówić?

Pogawędkę przerwał
sygnał oznaczający ry-
chły start jednego
z okrętów. Załoga nieco
przyspieszyła kroku. Sta-
tek czekał w hangarze.
Wokół maszyn kręciło
się wielu ludzi oraz ro-
botów, które ładowały
skrzynie z bronią i za-
opatrzeniem. Nikt z zało-
gi nie zauważył, kiedy
kapitan Onejros znalazł
się między nimi.
– Na co jeszcze czekacie?

– zabrzmiał elektroniczny głos, pochodzący
najwyraźniej z syntezatora – Zajmijcie swoje
stanowiska i meldujcie gotowość do lotu.
– Już wiesz, jak nam będzie rozkazywał –
szepnął czarnoskóry mężczyzna do brunet-
ki, gdy dowódca zniknął z pola widzenia.
– Syntezator. Sprytne. Tak właściwie to po-
winnam się przedstawić...
– Nie powinnaś – przerwała inna kobieta,
wysoka i ostrzyżona niemal na łyso – Niko-
go tu nie obchodzi twoje imię, pochodzenie,
zainteresowania. Jesteś numerkiem. Numer-
kiem, który wykształciliśmy, żeby wypeł-
niał rozkazy i siedział cicho. Zrozumiano?
Pytam, czy zrozumiano.

Rozmowy wśród członków załogi ucichły
natychmiast. Wszyscy wlepili wzrok
w dziewczynę, która była na skraju wy-
buchnięcia płaczem. Czarnoskóry mężczy-
zna podszedł do niej i położył dłoń na jej
ramieniu.
– Tak się składa, że mnie obchodzą takie
rzeczy – powiedział niepewnie, unikając ci-
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Lekcja doktora Tulpa
– To właśnie ścięgno…

– Panie doktorze…
– I dzięki temu…
– Panie doktorze…
– Nie przerywaj mi, chłop-
cze! Chcesz być malarzem,
tak?
– Tak, panie doktorze.
– A wiesz, jaka jest różnica
pomiędzy mną a Leonar-
dem da Vinci? No tak,
pewnie nie wiesz, rzadko
się o tym mówi. Italia sto
lat temu nie była przyjaźnie
nastawiona do tych, którzy chcieli
poznawać anatomię na ciałach zmar-
łych. Tak, nawet studenci medycyny mieli
do dyspozycji tylko wykonane przez profe-
sora ryciny. Zwłaszcza we Florencji, przez
pewien czas opanowanej przez Savonarolę,
przyłapanie na „sekcji” niosło za sobą po-
ważne konsekwencje. Nie dziwi więc, że
nawet tacy mistrzowie jak da Vinci czy Mi-
chał Anioł Buonarroti poznawali anatomię
człowieka w ukryciu, nocą, jedynie przy
blasku świec. Zapewne widział pan szkice
da Vinciego – tak, wszystkie powstawały
właściwie nielegalnie, częściowo też dlatego
opisywał je swoim „odwróconym” pismem.
Tak więc niech się pan cieszy, że jest na

praktykach anatomii u doktora Tulpa, a nie
da Vinciego czy Bunarrottiego.
– Oczywiście, panie doktorze.
– Cieszę się, panie Rembrandt.

***
Lekcja anatomii doktora Tulpa, 1632,

Mauritshuis, Haga

La Donna Velata

skającego gromy spojrzenia krótkowłosej
kobiety – Nie powinnaś tak traktować kole-
żanki z zespołu.
– Masz trzy sekundy, żeby się poprawić, al-
bo wniosę na ciebie skargę do sądu wojsko-
wego za brak szacunku do wyższych
stopniem – niemal warknęła, prostując się
i unosząc podbródek – „Pani sierżant”. Jesz-
cze raz to samo.

Zanim mężczyzna zdążył się odezwać,
rozległ się syntetyczny głos kapitana.
– Pani sierżant – rozkazał – Wszyscy na

okręt.
– Tak jest – odpowiedziała kobieta, wyraź-
nie potulniejąc i spuszczając wzrok
– Lecimy na Wenus – Onejros zwrócił się
do załogi – Chociaż wątpię, żebyśmy w ta-
kim tempie zdążyli przed następnym stule-
ciem.

ciąg dalszy niestety nie nastąpi,
za co Autor najmocniej przeprasza

Ignacy
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Rola kulturowa włosów
W EUROPIE W EPOCE ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU

Wydawać by się mogło,
że rola włosów
ogranicza się
tylko wyglądu

zewnętrznego. Jakże dale-
kie jest to od prawdy!
Włosy wyznaczały
przecież (a właści-
wie dzieje się tak
do dzisiaj) pozycję
człowieka.

Są tacy, którzy
twierdzą, że mu-
zułmanki w Europie
nie powinny nosić
chust na głowach.
A przecież zaledwie
kilkaset lat temu
żadna, choćby
odrobinę dbająca
o własną reputację
kobieta, nie mogła
pokazać się z od-
krytymi włosami.
Do zakrywania ich
(całkowitego lub
częściowego – zależa-
ło to głównie od czasów
i statusu majątkowego oraz
klasy społecznej) służyły chus-
ty, czepki, kapelusze… Sposobów
było wiele. Zakrycie włosów nie
oznaczało, że nic więcej z nimi nie trzeba
robić. Musiały być upięte. I to, zazwyczaj,
tak by w całości zmieściły się pod chustą.

Czy ktoś wtedy chodził w rozpuszczo-
nych włosach? Tak. Prostytutki. Na pew-
no służyło to przyciągnięciu ewentualnych

klientów. Ale miało też inny powód, bar-
dzo smutny: napiętnowanie. Zresztą była
jeszcze inna metoda stosowana w tym
przykrym celu. Czytając w dzieciństwie
Anię z Zielonego Wzgórza zastanawiałam
się skąd wzięła się tak głęboko zakorze-
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Palce pianisty

Bernard nerwowo stukał palcami
o stół. Zaczynając od małego, do-
cierał do wskazującego, a cała
dłoń oparła się na kciuku. Mały,

serdeczny, środkowy, wskazujący. I tak
w kółko, w tempie tak szybkim, że stukot
zlewał się w jeden ciągły dźwięk.

niona w kulturze niechęć do rudych wło-
sów. A wzięła się chyba właśnie stąd, że
prostytutkom w średniowieczu farbowano
włosy na rudo, by jeszcze bardziej odróż-
niały się od przyzwoitych kobiet. Dlatego
właśnie Maria Magdalena (wskutek połą-
czenia postaci Marii z Magdali, z której
Jezus wypędził siedem złych duchów,
z cudzołożnicą, która myła Mu stopy,
uznawaną za prostytutkę) na średnio-
wiecznych obrazach prawie zawsze jest
przedstawiana z rudymi, rozpuszczonymi
włosami.

Na średniowiecznych miniaturach ilu-
strujących powieści można spotkać damy
w nakryciach głowy do złudzenia przy-
pominających te, które obecnie robią so-
bie z półmetrowego kartonu dziewczynki
przebierające się za wróżki. Zgadniecie
skąd się wzięły? Aż z dalekich Chin!
„Sztuka chińska epoki Tang (VII w. n. e.)
wędrowała tak nieśpiesznie, że dotarła
dopiero w XV wieku, najpierw na dwór
cypryjski, skąd, dzięki statkom żeglującym
po Morzu Śródziemnym, w szybkim tem-
pie już została przeniesiona do Francji, na
nieco szalony dwór Karola VI. Modne sta-
ły się wówczas stroje kobiece w kształcie
stożka ze spływającym welonem, wysokie
czepce” – pisze Fernand Braudel w Gra-
matyce cywilizacji.

Renesans przyniósł zmiany także w tej
dziedzinie. Kobiety wysoko urodzone za-
częły pokazywać włosy. Na obrazach Le-
onarda da Vinci można zobaczyć
niesamowicie poupinane fryzury (np.:
Madonna Benois, Madonna z goździkiem,
Porteret Ginevry de’Benci, karton do ob-
razu św. Anny, Leda z łabędziem, Ma-
donna z kądzielą, Święta Anna
Samotrzecia). Szczególnie ciekawa jest
Leda. Zachował się rysunek, na którym
Leonardo projektował fryzurę Ledy ze
wszystkich stron (na ilustracji).

Skoro już jesteśmy przy Leonardzie,
warto wspomnieć o portrecie Cecylii Gal-
lerani, zwanym Damą z łasiczką. Nie za-
stanawiało Was nigdy, dlaczego Cecylia
ma tak splecione włosy, że część z nich
okala jej twarz? Okazuje się, że to, co ma
na policzkach i pod brodą, to niewielki
czepek zwany berrettą.

Innym ciekawym sposobem upinania
włosów było wkładanie ich w delikatną
siatkę (np. karton do portretu Izabeli
d’Este autorstwa Leonarda da Vinci).

Epoka baroku i rokoko to tczas upina-
nia włosów w wielkie wieże i inne jeszcze
dziwniejsze fryzury. Opisywanie choćby
części z nich, to temat na osobny artykuł.

Anna

Siedział tak mniej więcej piętnaście mi-
nut, nie przerywając rytmicznego bębnienia.

Zadzwonił telefon. Chłopak dopiero po
chwili zorientował się, że to jego komórka,
bo współlokatorka nie odebrała. Nie zdążył
podnieść telefonu, który na moment prze-



DZIEWIĘTNASTKA 26 lutego 20176

Blemma

Wiatr wiał zaciekle. Szarpał
jej włosy i ubranie.
Obróciła się w stronę,
z której przychodził. Teraz

odgarniał jej włosy z twarzy i przy każdym
silniejszym podmuchu przyjemnie uderzał
w nos, czoło i policzki. Jej oczy zaczęły
łzawić, więc je zamknęła. Czuła, że wkrótce
rozpęta się burza, ale nie chciała jeszcze
wracać. Wycie wiatru dawało jej spokój,
jakiego nie znajdzie w szopie, domu czy
innym suchym miejscu. Dlatego wciąż stała
na zewnątrz. Rozłożyła ręce i oparła się na
sile wiejącego powietrza. Otworzyła oko.
Zobaczyła całą feerię barw: srebrny,
niebieski, leśny, błękitny, turkusowy,
morski... Nie potrafiła ich wszystkich
nazwać. Wszystko dookoła tańczyło wraz
z wichrem. To było niesamowite, ale mimo
to zamknęła oko z powrotem. Podniosła
dłoń i palcem dotknęła wiatru. Był taki
delikatny, a zarazem silny

stał dzwonić, po czym znowu odezwały się
dźwięki „Hero” Hansa Zimmera.
– Odbierzesz? – zawołała Zośka.

– Tak, tak, już! – odkrzyknął Bernard, pod-
chodząc do szafki, na której leżała komórka.

Telefon zadzwonił po raz trzeci więc
w końcu odebrał. Okazało się że to jego
dawny nauczyciel gry na fortepianie, który
przez przypadek wybrał numer Bernarda,
a dzwonił uparcie, bo wciąż myślał, że to
numer osoby, z którą chciał rozmawiać.
– Bernard? Byłem przekonany, że dzwonię
do kogoś innego! Co u ciebie? Grasz jeszcze
na pianinie?
– U mnie w porządku, dziękuję. Niestety,
praca zajmuje mi tyle czasu, że nie mam
kiedy grać.
– Szkoda! Może jeszcze do tego wrócisz?
A czym się zajmujesz?
– Jestem dziennikarzem i fotografem.
– Wspaniale! Zawsze miałeś do tego talent!
– Cały czas się tym interesowałem, więc
postanowiłem to wykorzystać.
– A nie chciałbyś połączyć twojej pracy
z grą na pianinie?
– W jaki sposób? Myślałem o tym, żeby
wrócić do muzyki, ale nie mam czasu…
– Mam pomysł, żebyś napisał artykuł
o pracy pianisty, zrobił do niego atrakcyjne
zdjęcia i opublikował. Przy okazji mógłbyś
trochę pograć na moim fortepianie.

– O tym nie pomyślałem! A kiedy mogliby-
śmy to zrobić?
– Umówmy się na przyszły wtorek. Co ty

na to?
– Dobrze, do zobacze-
nia!
– Do widzenia, Bernard!

Po rozmowie z na-
uczycielem skończyło
się nerwowe stukanie
palcami o stół. We
wtorek powstał artykuł
o pianistach i mnóstwo
zdjęć dłoni nauczyciela
Bernarda na klawi-
szach wspaniałego for-
tepianu.

Pędzel



DZIEWIĘTNASTKA 726 lutego 2017

i nieprzewidywalny. Podniosła głowę do
góry, wtedy spadła na nią kropla. Teraz już
nie miała wyboru, musiała znaleźć
schronienie przed deszczem. Jeżeli dobrze
pamiętała, najbliższa szopa stała u podnóża
górki, na której stała. Najszybszą
i najbezpieczniejszą drogą będzie sturlanie
się. Nie jest to co prawda sposób godny
panienki z dobrego rodu, lecz w tym
wypadku uzasadniony. Kiedy była już na
dole, umorusana i lekko rozczochrana, na
czworakach doszła w dobrze znane jej
miejsce. Przytrzymując się drzwi wstała
i otworzyła je. Weszła do środka i po
omacku znalazła koc, którym się
otuliła. Usiadła w kącie i oparła
głowę o ścianę. Dopiero teraz
otworzyła oczy, ale znów je
zamknęła z powodu okropnego
bólu. Westchnęła. Łza
popłynęła po jej rumianym
policzku. Zasnęła.

– Panienko Margaret!
Dobrze, że panienkę
znalazłam! Wszyscy
martwiliśmy się o pa-
nienkę. Wyszła pa-
nienka już przeszło
trzy godziny temu.
Zupełnie sama! Bez
laski! W taką pogodę
niebezpiecznie wy-
chodzić z domu.
Zwłaszcza dla osoby
niewidomej… Mało to
błota, w którym noga
zdradziecko się po-
ślizgnie? A panienka
nawet by nie spo-
strzegła.

***
blemma - (gr.) wzrok

zapałka
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