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Współczesność w masce przyszłości

 

Piotr Gociek to pisarz szczególny. Miłośnikom fantastyki dał się poznać jako autor 

prześmiewczej powieści Demokrator (2012), nie należy jednakże zapominać, iż ma on w 

swym dorobku również m.in. wywiad-rzekę z prawicowym publicystą Cezarym Gmyzem; 

na co dzień współpracuje z konserwatywnym tygodnikiem społeczno-politycznym „Do 

Rzeczy” oraz polskim kanałem informacyjno-publicystycznym „Telewizja Republika”. 

Świadomość kontekstu towarzyszącego powstaniu tomu opowiadań „Czarne ba-

taliony” (i mającego na kształt owego zbioru niebagatelny wpływ) pozwala zrozumieć nie 

tylko genezę kolejnych opowieści, ale i proponowaną w nich wizję rzeczywistości; co 

więcej: umożliwia również osadzenie tomu w tradycji rodzimej fantastyki zaangażowanej 

w rozrachunki z codziennością odbiorcy. Już teraz jednak uprzedźmy: Czarne bataliony – 

jakkolwiek ideowo wywodzą się tyleż z nurtu social fiction powstałego na przełomie lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, co rewizjonistycznej fantastyki 

socjologicznej powstałej po przełomie 1989 roku – nie powielają poetyki obu zjawisk1.  

Gociek – szukając własnej drogi artystycznej – inspirował się wprawdzie bliską je-

go światopoglądowi ideologią prawicową, jednak, szczęśliwie dla miłośników fantastyki, 

daleki jest od traktowania literatury jako forum publicystyki niskiego lotu; z tego też 

względu negatywnym artystycznie (choć pokrewnym ideowo) punktem odniesienia dla 

 

 Recenzja książki: Piotr Gociek, Czarne bataliony, Lublin: Fabryka Słów 2014, ISBN: 978-83-7964-012-6, ss. 
391 [według egzemplarza recenzenckiego przed ostateczną korektą i łamaniem]. 
 
1 Osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia taki powrót – nie utrzymany jednocześnie w duchu parodii, 
bądź pastiszu – byłby możliwy w obliczu przemian rodzimej fantastyki ostatniego ćwierćwiecza. Do 
pewnego stopnia za próbę odpowiedzi na postawione tu pytanie można uznać powieść Marcina Kowalczyka 
Drugie spojrzenie na planetę Ksi (2014); nawiązuje ona do „Całej prawdy o planecie Ksi” Janusza A. Zajdla 
(1983), prezentując dalsze losy ziemskich kolonistów na tytułowej planecie. Z perspektywy komunikacji 
literackiej utwór ten znajduje się w szczególnej sytuacji, stanowi bowiem napisana na konkurs kontynuację 
niezakończonej powieści Zajdla. 
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Czarnych batalionów jest zarówno Za błękitną kurtyną Romana Bertowskiego (1996), jak 

i Narodziny Metanoi Stanisława Krajskiego (1999)2. Nawet jeśli bowiem – jak w Dniu oli-

garchy – napastliwość aluzji sprawia, iż czytelnik rozpoznaje nazwiska głównych boha-

terów, mimo ich zmienionej nieznacznie formy, reductio ad absurdum chroni autora przed 

popadnięciem w inspirowaną poetyką tabloidów, populistyczną publicystykę. Nie zawsze 

groteska pozostaje zresztą dominantą estetyczną, w sposób ostentacyjny dopro-

wadzającą świat przedstawiony do absurdalnego zderzenia niespójnych elementów rze-

czywistości; w najciekawszych artystycznie realizacjach (np. w Czołgu) to, co groteskowe 

zdaje się podporządkowywać sobie pozornie realistycznie zaprezentowany świat 

przedstawiony, stopniowo tak, iż dopiero post factum czytelnik orientuje się w koncepcie 

pisarza. Krótka forma prozatorska zachęca zresztą do takich eksperymentów, stając się 

sposobem na badanie granic komunikatywności, niekiedy dzięki oparciu calowi utworu 

na manierystycznym koncepcie. W ten sposób Inicjatywa oddolna ukazana została w 

istocie jako pomysł autorstwa mieszkańców Piekła, zaś kolokwializm „Ki diabeł” utracił 

w tej opowieści wymiar metaforyczny (s. 253-254). Można sygnalizowane tu zabawy 

literackie i kulturowe potraktować jako sygnał credo pisarskiego Goćka. Wierny poetyce 

degradacji śmiechem, znanej z Demokratora, pisarz zdaje się wskazywać na zakorzenienie 

swojej twórczości w tradycji satyry społecznej, choć nie brak i markujących ją opowieści. 

Niekiedy zresztą migotliwość interpretacyjna sprawia, że trudno jednoznacznie 

rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z satyrą na nieprawidłowości życia społeczno-

politycznego (Inicjatywa oddolna, Dzień oligarchy), czy też może z grą językową, w której 

jakiekolwiek zobowiązania pozaartystyczne zdają się zaledwie pretekstowe, zaś utwór to 

popis, niekiedy ekwilibrystycznej i na granicy dobrego smaku, wyobraźni dowolnie 

łączącej – niczym w „czarnym humorze” – odległe skojarzenia.  

 Uwaga ta nie oznacza, iż w tomie zupełnie brak jest poważnych nawiązań do 

rodzimych i bliskosąsiedzkich realiów pozatekstowych; niemniej są one potraktowane 

raczej jako punkt wyjścia do ogólniejszej refleksji, niż wartość samoistna. Dalego też 

nawet w tych utworach, w których żywioł groteski kreuje rzeczywistość zniekształconą 

do tego stopnia, że trudno jest rozpoznać aluzję do codzienności pozatekstowej 

 

2 Gwoli ścisłości zauważymy, iż reprezentanci opcji lewicowej niekiedy również utożsamiają literaturę z 
publicystyką, co szkodzi zwłaszcza literaturze; przykładem służy „Przenajświętsza Rzeczypospolita” Jacka 
Piekary (2006). 
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czytelnika, bądź opowieściach (jak w wypadku Janek Poranek i jego goście) ostentacyjnie 

aluzyjną wobec literatury fantastycznej, żart przekształca się w namysł nad współczesną 

kulturą i jej osobliwościami; w rzeczonym utworze intetekstem może być zarówno Stacja 

tranzytowa Clifforda Simaka (1963; wydanie pol. 1993), jak i powieści rodzimych 

autorów science fiction.  

Na szczególną uwagę zasługują jednakże nie tyle opowieści, do których poetyki 

i tematyki Gociek zdołał już przyzwyczaić swych czytelników, lecz adresowany do 

miłośników fantastyki grozy Chłopiec plakatem, mogące być ozdobą dowolnego tomu 

opowieści niesamowitych. Najcenniejszy nie jest w nim zresztą pomysł, inspirowany 

legendami miejskimi (choć jest on, mimo potencjalnej atrakcyjności, zadziwiająco rządko 

wykorzystywany), lecz narastająca, mroczna atmosfera, która stanowi największy walor 

utworu, mimo braku ostentacyjnej manifestacji zjawisk nadprzyrodzonych, do których 

przyzwyczaił nas współczesny horror odwołujący się raczej do poczucia czytelniczego 

(nie)smaku, niż sugestii wątku irracjonalnego.  

Nie wszystkie opowiadania są jednak równie udane artystycznie i koncepcyjnie. 

Niekiedy Goćka zawodzi wyczucie językowe, bądź precyzja wizji artystycznej; niektóre 

utwory z kolei zdają się nie do końca przemyślane; czy istotnie Podróż Trzech Króli można 

uznać za satysfakcjonującą lekturowo? Nawet jeśli (a raczej zwłaszcza wówczas) pisarz 

usiłuje skandalizować, powinien przecież mieć do powiedzenia coś na tyle istotnego, by 

po zakończeniu lektury czytelnik zapamiętał nie tyle treść utworu, ile jego przesłanie. 

Inaczej eksces stanie się wartością samoistną, zaś – biorąc pod uwagę charakter 

współczesnej kultury emocjonalnego obnażenia – odbiorca i tak nie poczuje się obrażony 

bardziej, niżby tego pragnął, bądź też w ogóle nie zauważy zabiegów autora. Być może 

zatem warto byłoby zastanowić się nie tyle nad podporządkowaniem kreacji wizji 

pokłonu Trzech Króli w sposób obrazoburczy, ile nad znaczeniem tego aktu dla 

współczesnego konsumenta popkultury, dla którego religijny wymiar świąt Bożego 

Narodzenia to jedynie (nierzadko mało istotny) dodatek do laicko traktowanego festynu 

podarunków i pretekstu dla ckliwo-sentymentanych gestów, jakich nie brak w podrząd-

nych hollywoodzkich obrazach, odwołujących się do Opowieści wigilijnej Karola Dickensa. 

Byłaby to jednak oczywiście inna, niż zaprezentowana odbiorcy, opowieść? Jaka – to po-

zostaje w sferze domysłów. Do pewnego stopnia można skłonić się zresztą do argu-
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mentów zaprezentowanych w autokomentarzu dotyczącym owego utworu, zamieszczo-

nym w formie swoistego post scriptum. Czy jednak utwór ten zasługuje na uwagę, jaka 

przypisuje mu autor, czytelnik musi osądzić sam. 

Tym niemniej warto przeczytać tom opowiadań Goćka z uwagą. Mimo iż nierówny 

artystycznie, zdaje się w skondensowanej formie ukazywać problemy podejmowane 

przez rodzimych twórców fantastyki. Nie może oczywiście pretendować do pozycji zbioru 

dla niej reprezentatywnego, jednakże pewne tendencje, zauważalne na jego kartach 

(zabawa językiem, aktualność aluzji społeczno-politycznych, podporządkowanie wizji 

świata katastroficznej koncepcji dziejów) mogą być traktowane jako dominujące w naj-

nowszej fantastyce. 

Równie interesująca jest lektura dołączonego do zbioru Posłowia, mającego cha-

rakter odautorskich komentarzy, którymi opatrzony został każdy z zamieszczonych w 

tomie utworów. Nie zawsze są one satysfakcjonujące, po części stanowią zresztą element 

artystycznej autokreacji Goćka. To również znak czasu, którego wyrazem stał się „twórczy 

ekshibicjonizm”, nakazujący dzielić się z czytelnikiem tajnikami warsztatu. Niekiedy, jak 

w wypadku komentarza dołączonego choćby do Czarnych batalionów, jest to interesująca 

wycieczka przez kształtowanie się pierwotnego pomysłu, opartego na lekturze prozy 

Philipa K. Dicka. Innym razem lakoniczność wypowiedzi cieszy, bowiem pisarz i tak nie 

ma do powiedzenia nic istotnego; trudno bowiem za szczególnie oryginalną uznać 

supozycję o spotkaniu zbytem nadprzyrodzonym, który może był snem, a może i nie... 

Podsumujmy zatem: Czarne bataliony to zbiór ciekawy, z pewnością godny uwagi, 

jakkolwiek raczej nie będzie stanowić odkrycia mijającego roku. Dla kogo został napisa-

ny? Przede wszystkim dla poszukujących niebanalnej (choć czasem nietrafionej koncep-

cyjnie) fantastyki, niebojących się artystyczny eksperymentów. Toteż dobrze się stało, że 

w czasach, gdy listy bestsellerów okupują kolejne mutacje modnych na Zachodzie opo-

wieści utrzymanych w konwencji paranormal romance, polskie wydawnictwo zdecydo-

wało się zainwestować w autora, dla którego fantastyka nie jest tożsama z błyszczącymi 

się w słońcu wampirami ani nastoletnimi potomkiniami syren.  

Na księgarskiej półce powinno znaleźć się oczywiście i dla nich miejsce (mają one 

też własny krąg wiernych admiratorów), jednakże uwaga ta nie oznacza przyzwolenia na 

ich hegemonię; zwłaszcza że odbywa się ona kosztem interesujących (nawet jeśli nie 
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zawsze udanych) opowieści. I w tej mierze Czarne bataliony z pewnością spełniają swą  

funkcję.. 


