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Wprowadzenie 

Z mglistych i niejasnych przyczyn unika się mówienia o nowo powstającej literatu-

rze fantastycznej w kontekście zwrotu awangardowego w prozie postmodernistycznej. W 

pozytywnej recepcji postmoderny nie pomagają też niektórzy z kojarzonych z tym nurtem 

fantastów, którzy, jak chociażby Neil Gaiman, przedkładają żywot wolnego strzelca nad 

zaszufladkowanie przez przemądrzałą krytykę. W Polsce zaczęło się coś zmieniać w tym 

podejściu dopiero za sprawą – jak to zwykle u nas bywa – Jacka Dukaja, który w niedaw-

nym Raporcie o stanie świata przedstawionego na łamach „Znaku”1 wprowadził dysonans 

w fatalistyczną symfonię Wita Szostaka o końcu powieści i stwierdził, że postmodernizm 

wraz z właściwą sobie hybrydycznością jest nie zgubą, lecz ratunkiem dla współczesnej 

fikcyjności.  

W trend ten w jakimś sensie wpisało się wydawnictwo Solaris, które zdecydowało 

się zamieścić w opisie trylogii Rubieży Forda informację o tym, że została ona zaplano-

wana jako odpowiedź na słynną Możliwość wyspy Houellebecqa – choć pierwszą rzeczą, 

która nieopętanemu manią porównawczą czytelnikowi przychodzi do głowy przy lektu-

rze pierwszej części cyklu, Fizjonomiki, jest raczej nawiązanie do konwencji dystopijnej. 

Znając tylko najważniejsze powieści, filmy czy gry projektujące dystopie w rodzaju 1984 

Orwella, Paradyzji Zajdla, Tron: Legacy czy Bioshock (wbrew pozorom zwłaszcza część 

drugą, Bioshock: Infinite2) po prostu nie da się nie odczytać ironicznie rozpoczynającego 

 

1 Zob. Raport o stanie świata przedstawionego, w: „Znak” 2012, nr 7-8 (686–687). 
2 Bioshock Infinite (2013) studia Irrational Games rekompensuje brak charakterystycznej, dystopijnej aury 
części pierwszej dużą liczbą transfikcjonalnych – czyli wykraczających poza fabułę, lecz uwspólnionych w 
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trylogię zdania: „Opuściłem Dobrze Skonstruowane Miasto (Well Built City) punktualnie 

o czwartej popołudniu”. Choć fraza to całkowicie pospolita, a opisana czynność – dość ty-

powa, pod warunkiem, że znane z autopsji miasta można uznać za dobrze skonstruowane, 

doświadczenie czytelnicze podpowiada, że pierwsze zdania powieści nigdy nie są nie-

winne, a prawie zawsze są najważniejsze. W istocie rzeczy bowiem Ford wyznacza tu nie 

tylko ramę fabularną dla całego cyklu, którą jest wędrówka Fizjonomisty Cley’a z Miasta 

aż do odległych Rubieży, lecz także momentalnie zasiewa w czytelnikach wątpliwości co 

do intencji Konstruktora owego Miasta – który rychło przedstawiony zostaje jako Drach-

ton Nadolny (Drachton Below), co już ewidentnie daje do zrozumienia, iż dobroć kon-

strukcji miasta u Forda pochodzi z tej samej grupy przymiotów, co wspaniałość świata u 

Huxley’a. 

Dobrze Skonstruowana Dystopia 

Rdzeniem dystopijności świata przedstawionego w Fizjonomice Jeffrey’a Forda jest 

tytułowa sztuka dedukowania wzorca osobowościowego na podstawie analizy ludzkiej 

aparycji – w pełni wyjaśniająca się w zasadzie dopiero w drugim tomie cyklu, którego ty-

tuł w polskim przekładzie jest wynikiem przegranego zakładu (decyzję przetłumaczenia 

Memoranda – w łac. ‘rzeczy, które mają być zapamiętane’ – na W labiryncie pamięci można 

było podjąć jedynie z głupoty, pod przymusem lub dla żartu). Fizjonomista Cley jest mi-

strzem w swym fachu, a jako zrazu bezwzględny, inteligentny i fanatyczny wykonawca 

woli Drachtona Nadolnego, zjednuje sobie natychmiast czytelnika znużonego ciągłym 

przyjmowaniem perspektywy nieskończenie przeciętnych państwa Everyman i Mary Sue. 

Sytuację Cley’a nieznacznie komplikuje to, iż formalnie na Rubieża został on nie tyle wy-

słany, co zesłany – zostało mu bowiem przydzielone uwłaczające pozycji Fizjonomisty 

Klasy Pierwszej śledztwo w sprawie okoliczności pozyskania przez lokalnych mieszkań-

ców tajemniczego owocu o właściwościach pełniących ważną rolę w planie uczynienia 

Dobrze Skonstruowanego Miasta Miastem Skonstruowanym Lepiej. Ponieważ jednak nie-

śmiertelna reguła powieści fantastycznej nakazuje, by bohater został wystawiony na 

próbę i zyskał motywację do trawersowania przez pół świata w poszukiwaniu utraconej 

mocy, Cley szybko przekonuje się, że wyćwiczona przez lata technika zawodzi go w chwili 

 

jednym świecie gry – dodatków, służących reprezentacji rozmaitych form propagandy: czarno-białych fil-
mów w kinetoskopach, plakatów, komunikatów głosowych czy pojawiających się na każdym kroku indok-
trynujących napisów.  
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potrzeby – i od tej pory fabuła Fizjonomiki biegnie po doskonale znanej trajektorii kata-

strofy, załamania, rozpoznania, zadośćuczynienia i retrybucji. Ujawnianie w tym momen-

cie jakichkolwiek szczegółów fabularnych niewnoszących nic do perspektywy świato-

twórczej nie ma w tym momencie większego sensu. Można wprawdzie pochylić się nad 

przemianą wewnętrzną Cley’a, dostrzec oryginalność epizodu kopalnianego wraz z dow-

cipnym nawiązaniem do motywu straży dziennej i nocnej, rozważyć etyczne konsekwen-

cje mutacji genetycznych, wspomnieć o adekwatnej stylistyce steampunkowej – jednak, 

po pierwsze, uczyniono to już po wielokroć w recenzjach, a, po drugie, są to rzeczy oczy-

wiste nawet w powierzchownej lekturze i dłuższe deliberowanie nad nimi może jedynie 

zepsuć przyjemność z ich samodzielnego odnotowywania tym, którzy nie sięgnęli dotąd 

po prozę Forda.  

Tym, co wydaje się tu natomiast najistotniejsze, jest tymczasem związek między 

sztuką fizjonomiki a samym sposobem skonstruowania miasta: Drachton Nadolny nadał 

bowiem miastu taki kształt, by odzwierciedlało ono przedustawną strukturę zbudowa-

nego przezeń pałacu pamięci. Więcej nawet; wedle słów Clay’a, Drachton był tak żądny 

wiedzy, że mentalna przestrzeń pałacu przestała mu wystarczać i potrzebował do jej zde-

ponowania obszaru, który wykraczał już poza przestrzeń jego umysłu. Pałace pamięci nie 

bez powodu interesowały najwybitniejszych pisarzy fantastycznych. I choć stosunkowo 

najświeższą reprezentację pałacu pamięci odnaleźć można w słynnym rozdziale Sak z Per-

fekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja, to bezdyskusyjnie najwybitniejszą pozostaje ta 

stworzona przez Johna Crowley’a w tych partiach tetralogii Ægipt, które osnuł on wokół 

historii Giordana Bruno i kulisów kształtowania się jego myśli mnemonicznej, spisanej 

ostatecznie w traktacie De Umbris Idearum (1582). Założenie pałacu pamięci z pozoru nie 

ma wiele wspólnego z dystopią: w technice tej chodzi o to, by powiązać architektonikę 

dobrze sobie znanego miejsca – John Crowley wykorzystuje w przypadku Giordana Bruna 

katedrę – z wywołującymi wyraziste skojarzenia symbolami, których późniejsze przywo-

łanie pomaga w wybudzeniu uśpionych obszarów pamięci3. Jeżeli jednak pamiętać, że w 

utopiach i dystopiach słowo ojca-założyciela jest prawem, a świat jemu podległy kształ-

 

3 Dobre wprowadzenie do tej tematyki stanowi słynna książka Francis A. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa 
1977 oraz tekst Patricka Huttona The Art Of Memory Reconceived: From Rhetoric to Psychoanalysis (“Journal 
of The History of Ideas” 1987, nr 5, dostępny online: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/clas-
ses/201/articles/87HuttonArtMemoryReconceivedJnlHistIdeas.pdf [dostęp: 2 września 2014]. 
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towany jest wyłącznie podług jego myśli – wtedy Dobrze Skonstruowane Miasto Drach-

tona Nadolnego nie różni się już tak bardzo od Miasta Słońca Campanelli, Christianopolis 

Andreægo, Bensalemu Bacona czy Angsocu Orwella.  

W pałacu pamięci 

W tym kontekście pałac pamięci staje się jednak czymś więcej, niż tylko symbolem 

władzy. W środkowej części trylogii, Memoranda, Ford nie bez powodu porzuca ponowo-

czesny tryb narracji na rzecz ukłonu w stronę tradycji gatunkowej baśni czy też wyimagi-

nowanej podróży (voyage imaginaire)4. W tomie tym bowiem czytelnik przenosi się wraz 

z odmienionym fizjonomistą Cley’em z zaatakowanej znienacka osady Wenau, w której 

osiadł on po wydarzeniach części pierwszej cyklu, do umysłu samego Drachtona Nadol-

nego, by ujrzeć ten idealny świat, której cieniem stało się Dobrze Skonstruowane Miasto. 

Pechowo dla Cley’a, Nadolny, który w Fizjonomice połakomił się na zakazaną wiedzę 

owocu z Rubieży, ciężko odchorowuje swą chciwość, na czym z oczywistym względów 

cierpi trwałość jego pałacu pamięci. Wizja rozpadającej się w bezmiejscu i bezczasie wy-

spy, na której Cley wraz z nieświadomymi swej prawdziwej roli rezydentami pod niefor-

malnym przywództwem Annotyny wszczyna bunt przeciwko broniącym dostępu do do-

meny Drachtona strażnikami, szpiegującą głową oraz slenderowatym Elegantem – utrzy-

mana jest w najwyższej próby new-weirdowskiej konwencji i na długo, nomen omen, za-

pada w pamięć. Nie zmienia to jednak faktu, że wskutek wykorzystania ramy fabularnej 

baśni i wpisania całej fantasmagorycznej podróży Cley’a w konwencję wypłynięcia na nie-

znane wody do jakiegoś lasu za światem po ziarna potrzebne do doskonalszej uprawy 

przydomowego ogródka – całe to „życie snem” jakoś traci na znaczeniu, zwłaszcza wobec 

faktu, iż jest ono ściśle powiązane z podupadającą kondycją psychofizyczną Nadolnego. 

Tak jak zatem w Fizjonomice Ford skupia się na ukazywaniu realności i prawdzi-

wości dystopii Dobrze Skonstruowanego Miasta, tak w Memorandzie sięga już do tradycji 

oderwanych od rzeczywistości utopii, pokazując w ten sposób abstrakcyjność wizji 

Drachtona Nadolnego oraz zło, jakie wiązało się z pragnieniem jej urzeczywistnienia, 

 

4 Gatunek voyage imaginaire, typowy dla prozy XVII i XVIII w., charakteryzował się prostą, bardzo zbliżoną 
do baśni, ramą światotwórczą, sprowadzającą się do konfrontacji znajomej przestrzeni „Tu” z nieznajomą 
przestrzenią „Tam”, z pojawiającym się między nimi przestworem „Pomiędzy” – którym najczęściej było po 
prostu morze (patrz Podróże Gullivera) choć niekiedy też, jak np. w Roku 2440 Louis-Sébastien Merciera, 
sen. Z tej tradycji gatunkowej wywodzi się wprost opisywany przez Mendlesohn subgatunek portal-quest 
fantasy (zob. Farah Mendlesohn, The Rhetorics of Fantasy, Middletown 2008, s. XIX). 
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symbolicznie oddanego w przekształceniu mnemoniki w fizjonomikę. Jakkolwiek bowiem 

w sztuce mnemonicznej chodziło o utrwalenie relacji między obrazem umysłowym (czyli 

symbol w pałacu pamięci) a jego faktyczną reprezentacją (to, o czym chce się pamiętać), 

tak w fizjonomice relacja ta została niejako odwrócona: i z ludzkiej aparycji (czyli faktycz-

nej reprezentacji) zaczęto dedukować wzorce osobowościowe (a zatem obrazy umy-

słowe). Stanisław Lem w Edenie nazwał podobne zjawisko na cześć ateńskiego mordercy 

o skłonnościach pedantycznych prokrustyką – czyli, cytując świetną interpretację Mariu-

sza M. Lesia, „skrajaniem natury ludzkiej dla wpasowania człowieka do apriorycznych 

teorii”5. I tym właśnie jest Dobrze Skonstruowane Miasto – nie realizacją utopijnej idei, 

lecz dystopijną przymiarką do zaprowadzenia rządów kryształowych abstrakcji nad bru-

dem i chaosem gliny ludzkiej. 

Na krańcu świata 

Dobrze napisana utopia i dystopia prawie zawsze umiejętnie wykorzystuje topo-

graficzny model centrum, w którym rezyduje autorytarna władza, oraz peryferii, na które 

uciekają dysydenci, rebelianci oraz protagoniści powieści social fiction. Oryginalność try-

logii Jeffrey’a Forda wyraża się w tym, że nie sposób zredukować jej ostatniej części, Ru-

bieży, do tego schematu interpretacyjnego. Znacznie lepiej byłoby powiedzieć, że tak jak 

dwie pierwsze części cyklu poświęcone są krytyce wszelkich prób kiełznania ludzkiej na-

tury wędzidłem spaczonej ideologii, tak część ostatnia wydobywa na plan pierwszy pyta-

nie o to, co tak właściwie jest istotą człowieczeństwa – przenosząc tym samym czytelnika 

w krąg najbardziej kluczowych tematów filozoficznych postmodernistycznej fantastyki. 

Rubieże jest pod wieloma względami niezwykłym i godnym zwieńczeniem trylogii: z błą-

dzeniem Cley’a po tytułowych, bezkresnych Rubieżach z sympatycznym psem Woodem u 

boku i duszą na ramieniu sąsiadują znakomite partie poświęcone historii trudnej akcep-

tacji zmodyfikowanego genetycznie demona z Rubieży, Misrixa, przez mieszkańców po-

zbawionego opieki Cley’a Wenau. Paradoksalność tej sytuacji ujawnia się w tym, że czyny, 

za które przez większą część trylogii pokutuje Cley są wielokroć bardziej demoniczne, ani-

żeli natura samego Misrixa, którego niezamierzone uczłowieczenie staje się w tej per-

spektywie łabędzim śpiewem utopijnej wizji Drachtona Nadolnego. W efekcie, trudno pa-

 

5 Mariusz M. Leś, Stanisław Lem wobec utopii, Białystok 1998, s. 69. 
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trzeć na Rubieże pod kątem atrakcyjności fabularnej czy wartkości akcji – funkcją tej po-

wieści jest bowiem wpisanie dystopii Dobrze Skonstruowanego Miasta i utopii pałacu pa-

mięci w szerszy kontekst światotwórczy, będący równocześnie tłem dla najważniejszych 

w kontekście całej trylogii pytań filozoficznych: o granice między człowieczeństwem a 

jego zatratą, o możliwość odpokutowania zła, o trwałość pamięci, o realizowalność utopii. 

W tym sensie Ford udowadnia pełną przynależność cyklu do nurtu New Weird i prozy 

postmodernistycznej zarazem – z gmatwaniny konwencji gatunkowych i pozornie chao-

tycznego, podzielonego na różne plany toku narracji, przebija się bowiem chęć uczynienia 

tego dziwnego, oryginalnego i oderwanego od rzeczywistości świata wiarygodną i natu-

ralną przestrzenią do rozwiązywania problemów, które zarysowują się właśnie na sym-

bolicznych rubieżach, pograniczu i w międzyświecie. W tym sensie większość zarzutów 

formułowanych przez – przeważnie polskich – recenzentów, a dotyczących ubogiej war-

stwy fabularnej trylogii Jeffrey’a Forda, nie ma najmniejszego sensu wobec faktu, iż po-

dobnie jak większość dzieł z nurtu New Weird (by wymienić przede wszystkim Neala Ste-

phensona i China Miéville’a) jest raczej wehikułem złożonych przemyśleń filozoficznych, 

snutych na kanwie spójnego, dobrze przemyślanego i imersywnego świata, aniżeli 

książką, którą połyka się w jeden wieczór, zachłysnąwszy się jednym czy drugim zwrotem 

akcji.  

W 2011 r. Kurt J. Mac, dowiedziawszy się, że na rubieżach uniwersum gry Minecraft 

zaczynają szwankować algorytmy, generując wadliwe środowisko gry, postanowił wyru-

szyć w niej w podróż na koniec świata, mającą trwać 180 godzin i przy przyjętym przezeń 

tempie zająć ponad dwadzieścia lat6. Docieczenie przyczyn takiego postępowania oczy-

wiście może się zamknąć na zdiagnozowaniu zwykłej potrzeby wypróbowania wytrzyma-

łości na zmęczenie w środowisku wirtualnego realis7 – ale trudno powstrzymać się od 

pokusy uczynienia tej szczególnej podróży z centrum do peryferii współczesnym potwier-

dzeniem starej prawdy, iż o znajomej przestrzeni dowiadujemy się tym więcej, z im więk-

szego obserwujemy ją dystansu. Dziwaczna wędrówka fizjonomisty Cley’a, który przez 

kolejne tomy trylogii Jeffrey’a Forda dokonuje kolejnych transgresji – poza swój horyzont 

 

6 Zob. Podróż na koniec Minecrafta zajmie temu graczowi całe życie, w: Chip.pl, http://www.chip.pl/news 
/rozrywka/rozrywka/2014/01/podroz-na-koniec-minecrafta-zajmie-temu-graczowi-cwiercwicze[dostęp 
2 września 2014]. 
7 Ten zgrabny termin, odnoszący się zarówno do gier, jak i dowolnego elektronicznie wygenerowanego śro-
dowiska poznawczego, wprowadził krakowski filozof wirtualności, prof. Michał Ostrowicki, w książkach 
Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki (Kraków 2006) oraz Ontoelektronika (Kraków 2013). 
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poznawczy, poza realia Dobrze Skonstruowanego Miasta, a na końcu w ogóle poza ogra-

niczenia narzucane mu przez rzeczywistość – może być w tym sensie uznana za archetyp 

właściwego fantastyce sposobu rozumowania, który promuje nie czczą ucieczkę od pro-

blemów rzeczywistego świata, lecz spojrzenie na nie z przenikliwością, jaką zapewnia wy-

łącznie przyjęcie odpowiednio odległej perspektywy.  
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