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Adam Mazurkiewicz  

W nowy rok z „Nową Fantastyką” 

W styczniowym numerze „Nowej Fantastyki” nie mogło zabraknąć dyskusji osnu-

tej wokół zakończenia kolejnej trylogii Petera Jacksona. Wprawdzie echa Bitwy pięciu ar-

mii przebrzmiały jeszcze w końcówce ubiegłego roku, jednak spory naukowe na temat 

istnienia rasy hobbitów, które rozgorzały w 2004 za sprawą odkrycia paleoantropologicz-

nego, wciąż rozbudzają wyobraźnię nie mniej niż opus magnum Jacksona. Ze swadą przy-

pomina je Bartłomiej Urbański (s. 7-9) w szkicu podsumowującym dekadę dyskusji nad 

Homo floresiensis.  

Z odmiennej — kulturoznawczej i historycznoliterackiej — perspektywy genezie 

hobbita przygląda się Andrzej Kaczmarczyk, w dociekliwy sposób poszukujący inspiracji 

Tolkiena w anglosaskich i nordyckich eposach. Niewątpliwie autor ma rację, wskazując 

na oddźwięki fascynacji Tolkiena-filologa opowieściami heroicznymi Północy, które przy-

brały wyraz w prozatorskich dokonaniach tego pisarza. To również okazja, aby przypo-

mnieć dzieje innego universum — Westeros; poświęcone mu kompendium zostało uznane 

za „książkę miesiąca” (czy słusznie, to kwestia osobna). Być może znajdą się też amatorzy 

owych opowieści, jakkolwiek zapewne bardziej entuzjastycznie przywitaliby oni zakoń-

czenie wielotomowej, wciąż rozbudowywanej, historii. 

Powroty do dziejów wyprawy i postaci Bilbo Bagginsa oraz Pieśni Lodu i Ognia nie 

powinny jednak przesłaniać inicjatywy, o której — lapidarnie (a szkoda, bo jest ona godna 

ze wszech miar poparcia i rozgłosu) — pisze Michał Cetnarowski (s. 16). Na uwagę zasłu-

guje już sam pomysł „Nowych Perspektyw”, nie taki, niestety, oczywisty, w dobie po-

wszechnego promowania  „arcydzieł jednego sezonu”. Stworzenie antologii utworów 
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utrzymanych w poetyce różnie motywowanej fantastyki, które mogłyby — na wzór nie-

gdysiejszych Ellisonowskich Niebezpiecznych wizji (1967; wydanie pol. 2002) — stanowić 

zapis wrażliwości kulturowej czasów, w których  powstały — to zamierzenie tym bardziej 

godne wszelkiego wsparcia, że wpisuje się w obecną w humanistyce tendencję do sięgania 

po formy literatury popularnej dla kreślenia diagnoz społecznych i cywilizacyjnych. Co 

więcej: na jego efekty nie będziemy musieli (zgodnie z zapowiedzią Cetnarowskiego) 

oczekiwać do zakończenia inicjatywy, bowiem znacząca część  będzie miała pierwodruk 

na łamach „Nowej Fantastyki” i „Fantastyki. Wydania Specjalnego”; już zresztą w stycz-

niowym numerze pierwszego z wymienionych tu periodyków mamy okazję zapoznać się 

z utworem ów projekt inicjującym... I chociaż w tej chwili ani pomysłodawcy, ani tym bar-

dziej piszący te słowa nie wiedzą jak potoczą się losy pomysłu, jedno jest pewne: rodzimi 

twórcy literatury fantastycznej mają niezbyt często pojawiającą się na rynku szansę na 

zaistnienie w społecznej dyskusji nad tendencjami właściwymi dzisiejszym czasom.  

W dziale literackim mamy okazję — o czym wspomniano powyżej —zapoznać się 

z inicjującym projekt „Nowe Perspektywy” utworem Piotra Mirskiego, zatytułowanym 

enigmatycznie TASIEMIEC.S01.COMPELTE. 480 P. WEB-DL.X264-NIHIL” (s. 17-26). Nie 

mniej ciekawy jednakże jest kolejny utwór — Dybuk Piotra Nesterowicza (s. 27-33), w 

którym pisarz odwołuje się do popularnej wciąż konwencji „szlacheckiej fantasy”. W tej 

samej poetyce utrzymana jest również kolejna nowela, Sidlarz Piotra Kenca (s. 34-37); 

choć jego lektura nie budzi negatywnych emocji, na tle poprzedzających ją utworów 

(zwłaszcza Mirskiego) wydaje się nieco bezbarwna. Być może gdyby pojawiła się w innym 

numerze, mogłaby zostać doceniona w sposób, na jaki niewątpliwie zasługuje... W sytuacji 

jednak, kiedy czytelniczy apetyt na dobrą prozę został rozbudzony — i po części zaspo-

kojony — tak wyrafinowanymi literacko daniami, utwór Kenca zdaje się (pozostańmy 

przy metaforyce związanej z konsumpcją) nazbyt ciężkostrawny. 

W dziale prozy zagranicznej zwraca uwagę przejmujące opowiadanie pt. Lato Tog-

tong chińskiej autorki Xia Jia. Aby docenić poruszaną przez nią problematykę, należy pa-

miętać o wielkim szacunku, jakim w społeczeństwie zza Wielkiego Muru obdarzani są 

starsi wiekiem. Kult przodków — zwłaszcza w starzejącym się społeczeństwie (a wątek 

ten należy do żywo obecnych w chińskiej refleksji społeczno-kulturowej) — to jednakże 

dla Xia Jia zaledwie punkt wyjścia do refleksji nad kondycją człowieka epoce posthuma-

nistycznej. Toteż aby docenić inne utwory zamieszczone w dziale prozy zagranicznej — 
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Piątego smoka Iana McDonalda (s. 45-53) Nienarodzonego boga Stephena Case’a (s. 54-

62) — należałoby może odłożyć ich lekturę do czasu, gdy opadną emocje wywołane Latem 

Togtong... Tylko kto zdoła się oprzeć opowieści McDonalda, zwłaszcza po przebojowej 

Rzece bogów (2004; wydanie pol. 2010) w znakomitym przekładzie Wojciecha Próchnie-

wicza — tego samego, który niegdyś uprzystępnił polskiemu czytelnikowi m.in. prozę Pa-

olo Bacigalupiego? Nie mniej ciekawy pozostaje jednak utwór Case’a, pisarza dotychczas 

nieznanego polskim miłośnikom fantastyki.  

Z innych, pozaliterackich tekstów, na uwagę zasługuje przypomnienie epidemii 

choreomanii w szkicu Agnieszki Haskiej i Jerzego Stachowicza, zapoczątkowanej w 1518 

roku w Strasburgu (s. 65-66), tym bardziej, że wkroczyliśmy (chciałoby się powiedzieć 

„tanecznym krokiem”) w karnawał... 

Tak czy owak lektura styczniowej „Nowej Fantastyki” — zgodnie z powiedzeniem 

„dobry początek to połowa roboty” — nastraja optymistycznie co do jakości pisma w 2015 

roku. Tym niecierpliwiej przyjdzie zatem czekać na kolejne jego numery. 


