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Czerwcowy numer „Nowej Fantastyki” przypomina o (mniej lub bardziej) stylo-

wych westernach, w których Dziki Zachód został ukazany przez pryzmat konwencji fan-

tastycznej. W Kosmitach na prerii Andrzeja Kaczmarczyka (s. 4–6) autor koncentruje się 

na dwu wybranych filmach (to jego prawo), niemniej tytuł szkicu pozostaje nieadekwat-

ny do zawartości; trudno bowiem w Bardzo Dzikim Zachodzie — podobnie zresztą jak w 

Powrocie do przyszłości III, oraz produkcjach Williama Beaudine’a z 1966 roku, które 

zyskały obecnie status filmów kultowych — odnaleźć tytułowych reprezentantów życia 

pozaziemskiego. A skoro tak, trudno zrozumieć, dlaczego autor nie przywołuje interesu-

jącego z uwagi na metafizyczne implikacje Przedsionka piekieł (USA 1999, reż. Uli Edel). 

Godna rozwinięcia, jako potencjalnie interesująca, byłaby również wzmianka o „powi-

nowactwach z wyboru” między konwencją westernową a grami z serii Fallout – explicite 

figura Indianina została przecież przywołana w Bractwie stali (2004, Interplay). 

W klimatach Dzikiego Zachodu pozostajemy dzięki lekturze felietonu Kamila Ja-

cha o indiańskiej demonologii. Należy jednak W cieniu totemów (s. 7–9) czytać z kry-

tycznym dystansem, pamiętając o popularnonaukowym charakterze tego szkicu. Trudno 

jednak zgodzić się z sugestią, iż trikster nie jest bogiem „właściwym” (s. 8); podobnie 

niezrozumiały jest powód, dla którego autor nie przywołuje dwu fundamentalnych figur 

indiańskich triksterów — Kojota i Kruka, obecnych m.in. w wierzeniach Navaho i Indian 

kanadyjskich oraz ludów zamieszkujących tereny podbiegunowe (szczególne miejsce w 

wierzeniach Szoszonów zajmuje Kojot, będąc adwersarzem Wilka). Nieporozumieniem 

bądź nadmiernym pośpiechem należy też tłumaczyć nieobecność pośród triksterów Bra-

ta Królika, który do mitologii indiańskiej przeniknął z folkloru niewolników do wierzeń 

 
 Recenzja czasopisma: „Nowa Fantastyka” 2014, nr 6 (381), ISSN: 0867-132X, ss. 80. 

 



2 

 

Czirokezów, zamieszkujących południowo-wschodnie tereny USA. (Dodajmy, gwoli ści-

słości, iż indiańscy triksterzy to nie jedyni bogowie-oszuści w imaginarium mitologicz-

nym; równie znany jest afrykański Anansi — Bóg-Pająk, oraz nordycki Loki). Również w 

akapicie poświęconym literackim przywołaniom mitologii indiańskiej zabrakło twórczo-

ści Grahama Mastertona, którego Manitou (1975; wydanie pol. 1989) zapoczątkowuje 

serię opowieści o duchach i bóstwach inspirowanych indiańską mitologią. Tym niemniej, 

mimo poczynionych tu uwag i dopowiedzeń, szkic Jacha przybliża nieco zapomnianą 

mitologię i w tym sensie spełnia istotną rolę popularyzatorską. Należy jednak pamiętać, 

iż postacie te — jako funkcjonujące w opowieściach mitycznych — nie należą do imagi-

narium fantastycznego. 

Dział krytyczny uzupełnia niepokojący szkic Wawrzyńca Podrzuckiego Kto kon-

troluje kontrolujących? (s. 10–11) oraz refleksje nad losami kulturowych bohaterów, 

uobecnianych w różnych tekstach kultury. Tworzone przez nie „supersystemy rozryw-

kowe” (określenie Marshy Kinder) równie wiele mówią o nas, czytelnikach, co o potencji 

tkwiącej w opowieściach będących „arche-tekstami” dla późniejszych kontynuacji i ak-

tualizacji. Z tej perspektywy znacząca staje się lektura wywiadu z Kevinem J. Anderso-

nem, autorem dość chłodno przyjętej kontynuacji cyklu Diuna Franka Herberta, którego 

deklarację: Nie piszę fanfików, należy przyjąć z rezerwą. Czymże innym bowiem jest kon-

tynuacja opowieści o rodzie Atrydów, jeśli nie dyskontowaniem popularności pierw-

szych części cyklu?  

Przeciwnie do działu krytycznego literacki zapewnia interesującą (i — dodajmy 

— satysfakcjonującą) lekturę opowiadań. Na uwagę zasługuje przede wszystkim Starzec 

z bagien Artura Wierzchowskiego oraz Utracone światy Nino Sandovala Jakuba Małec-

kiego. Oba utwory — jakkolwiek różne tematycznie i stylistycznie — łączy przekonanie 

ich autorów o ważkości konfrontacji z Obcością (to temat, który w najdoskonalszej for-

mie pojawia się w twórczości Jacka Dukaja, stanowiąc jeden z jej motywów przewod-

nich).  

Proza Dukaja, jako twórcy (pozwólmy sobie na logiczny oksymoron) fantazji 

poddanych dyktatowi nauk ścisłych, pozostaje istotnym punktem odniesienia dla Glinia-

nych ławic Dereka Künskena, debiutującego tą opowieścią — podobnie jak Rachel Sobel 

Wyschniętą rzeką — na polskim rynku wydawniczym. Abstrahując od wysokiej wartości 

artystycznej obu utworów, dobrze się stało, że Redakcja nie waha się przed uprzystęp-

nieniem rodzimemu miłośnikowi fantastyki nowego, odmiennego od skonwencjonali-
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zowanych rozwiązań, spojrzenia na fantastykę jako sposób postrzegania bogactwa rze-

czywistości. Strategia ta przypomina niegdysiejsze decyzje, które przyczyniły się na 

przełomie lat 80. i 90. XX wieku do ugruntowania wysokiej pozycji „Nowej Fantastyki” 

pośród opiniotwórczych pism literackich. 

Ofensywa chochlików trwa. Tym razem jednak — po ekscesach w majowym nu-

merze, za które Redakcja przeprasza Czytelników w notce pod wstępem — zmienił się 

modus operandi: rzeczeni adwersarze porządku zrezygnowali z dublowania recenzji, a 

nawet wstawiania literówek (znaleziono tylko określenie trikster niepotrzebnie napisa-

ne wielką literą, s. 8); w zamian pojawiła się błędna z perspektywy poprawności styli-

stycznej konstrukcja „wydaje się być” (s. 67) oraz — budzące ambiwalentne odczucia — 

umieszczenie pierwszego tomu opowieści Mai Lidii Kossakowskiej Takieshi. Cień śmierci 

w rubryce „Książka miesiąca” (jeśli już miałaby tam trafić polska proza, z pewnością za-

sługiwałby na to zaszczytne miejsce raczej Stefan Darda, którego Bisy II, kończące opo-

wieść o Czarnym Wygonie, to najdłużej wyczekiwana ostatnio kontynuacja świetnego 

artystycznie i bestsellerowego cyklu). 

 


