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Nigeria i kosmici* 

Wydawnictwo MAG po raz kolejny potwierdziło swoją pozycję na rynku literatury 

fantastycznej, zaś jego najnowsza propozycja – Laguna, nieznanej dotąd nad Wisłą pisarki 

Nnedi Okorafor – w pełni zasłużenie pojawiła się w prestiżowej serii „Uczta Wyobraźni”. 

Co więcej: jest to jedna z najciekawszych powieści, jakie ukazały się w jej ramach, w pełni 

dorównująca pozostałym zarówno konceptem artystycznym, jak i starannością dopraco-

wania językowej kreacji świata przedstawionego. Już sam obraz egzotycznego (z perspek-

tywy polskiego odbiorcy) nigeryjskiego miasta i jego mieszkańców zasługuje na szcze-

gólną uwagę ze względu na sposób wykorzystania tego, co pozostaje obce kulturowemu 

doświadczeniu Europejczyka. Jest to zresztą problem dalece wykraczający poza ramy 

tworzonej wizji świata przedstawionego; autorka, żyjąca na pograniczu dwu odległych 

sobie kultur (jest Amerykanką nigeryjskiego pochodzenia, a może Nigeryjką mieszkającą 

w Stanach?) czerpie z doświadczeń ich obu. Negocjowaniu popkulturowych znaczeń to-

warzyszy zarazem (re)konstruowanie ludowych form religijności (nie tylko inspirowanej 

rdzennymi wierzeniami afrykańskim, ale i szczególna postać ekstatycznego chrześcijań-

stwa, właściwa dla Czarnego Lądu). Dlatego też, aby dostrzec ukryte znaczenia, nie wy-

starczy uważnie śledzić możliwych relacji pomiędzy bohaterami, niezbędna staje się wie-

dza na temat mitologii czarnej Afryki i roli, jaką w wierzeniach owych ludów odgrywają 

bogowie-oszuści (w powieści przywołany zostaje najważniejszy z nich: bóg-pająk, Kwaku 

Anansi); świadomość ich roli w duchowym życiu autochtonów pozwala zrozumieć ostat-

nie akapity utworu, stawiając całość opowieści w nowym świetle. 

Okorafor zręcznie udało się przy tym uniknąć „cepeliady” w prezentowaniu nige-

ryjskich realiów i meandrów życia duchowego (a współistnieją w nim różne odłamy 
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chrześcijaństwa i islamu na równi z pierwotnymi wierzeniami, tworząc niekiedy synkre-

tyzm wyznaniowy), a jednocześnie wykreowała obraz rzeczywistości tak głęboko zanu-

rzonej w autochtonicznej kulturze, że nie mamy podczas lektury wrażenia pretekstowości 

decyzji o sięgnięciu po afrykańskie realia. Pod tym względem Laguna jest podobna do ZOO 

City Lauren Beukes (2010; wydanie pol. 2012). Obie powieści – jakkolwiek osnute wokół 

różnych pomysłów i utrzymane w różnej stylistyce – zbliża  owo nastawienie na dialog z 

czytelnikiem, w którym nadawca zaprasza odbiorcę do wejścia w świat kulturowej inno-

ści; co istotne, nie jest ona „podrasowaną” rzeczywistością odbiorcy (czyli, de facto, pod-

porządkowaną europocentryzmowi spojrzenia), ani nie epatuje niemożliwą do przezwy-

ciężenia z różnych względów obcością (casus tego, co pozaludzkie w twórczości Dukaja, 

m.in. w Innych pieśniach, 2003 i Lodzie, 2007). Można by rzec, iż obie przywołane wyżej 

autorki potrafiły wykreować egzotyczną (geograficznie, ale i – przede wszystkim – men-

talnie) obcość na miarę wyobrażeń zachodniego odbiorcy, funkcjonującego w coraz bar-

dziej zamerykanizowanej kulturze. 

Tym, co  zwraca uwagę podczas czytania Laguny są nie tyle realia świata, co boha-

terowie i ich motywacje psychologiczne, socjologiczne, kulturowe, etc. Zgodnie z tenden-

cjami obserwowanymi w nowoczesnej fantastyce są to przeciętni ludzie, którzy zbiegiem 

okoliczności stali się świadkami czegoś, co przekracza ich dotychczasową wiedzę o świe-

cie, w którym funkcjonują. Pochodzący z różnych środowisk i ukształtowani przez od-

mienne doświadczenia, muszą opowiedzieć się wobec tego, co ich spotkało. Każde też 

czyni to na swój sposób: badacz usiłując zgłębić fenomen za pomocą możliwości oferowa-

nych przez naukę i scjentystyczną metodologię, zaś muzyk odwołując się do wrażliwości 

języka sztuki; najmniej wyrazistą pod tym względem postacią jest żołnierz, zachowujący 

raczej postawę rezerwy. To bohaterowie pierwszoplanowi, oczami których poznajemy 

powieściową rzeczywistość. Jednakże równie barwni są inni bohaterowie, zarówno z bli-

skiego kręgu protagonistów, jak i pozostali. Współtworzą oni tło obyczajowe, na którym 

rozwija się fabuła, skupiona wokół wizyty przedstawicielki obcej cywilizacji na Ziemi.  

Sięgnięcie po wątek właściwy dla jednego z chronologicznie najwcześniejszych po-

mysłów science fiction, inspirowanych jeszcze poetyką „romansu naukowego”, nie pozo-

staje kwestią przypadku. W utworze Okorafor możemy bowiem dostrzec zarówno grę ze 

stereotypami kulturowymi, skupionymi wokół (po)nowoczesnej tożsamości Afrykańczy-

ków, jak i – odmienny od zachodniego – namysł nad istotą świata, w którym nie ma po-
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działu na człowieka, przyrodę i rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy można z zapropono-

wanej tu perspektywy odczytywać Lagunę jako artystyczne świadectwo „powrotu do źró-

deł” afrykańskiej eko-świadomości? A może przeciwnie: w powieści mamy propozycję al-

ternatywnego (wobec Zachodu) modelu interpretacji świata? Wskazywałaby na to krea-

cja „siostry w rozumie”, która zostaje naszkicowana w sposób odległy od dotychczasowej 

tradycji obrazowania kosmity. Przybyszka nie ukrywa, że  pojawia się w roli zwiadowcy 

(zresztą pierwszego z wielu) zaziemskiej rasy, pragnącej skolonizować „błękitną planetę”; 

jest jednak kreowana w taki sposób, że bliżej jej do manifestacji siły żywiołu, niż „małych, 

zielonych ludzików” i innych istot, do jakich przyzwyczaiły miłośników science fiction 

opowieści o kosmicznej inwazji. Pod tym względem blisko jest zresztą koncepcji obcej cy-

wilizacji Okorafor do tej, którą można odnaleźć na kartach powieści Franka Schätzinga pt. 

Odwet oceanu (2004; wydanie pol. 2006); istocie nazwanej Ayodele blisko zresztą do Yrr 

– biologia obu reprezentantów pozaludzkiej inteligencji jest równie obca człowieczemu 

rozumieniu procesów życia. Jest to zarazem obcość przełamana swojskością charakteru 

kosmitów; nieobce są im bowiem podstęp i bezwzględność. To zresztą jeden z najbardziej 

– obok socjologicznego – frapujących wątków powieści, który pozwala autorce na reinter-

pretację spetryfikowanego schematu kontaktu różnych cywilizacji. O ile bowiem zazwy-

czaj pozaziemskie byty (zwłaszcza gdy występowały w roli najeźdźców) ukazywane były 

jako reprezentanci zaawansowanej technologicznie społeczności, twórcy fantastyki nie-

wiele poświęcali uwagi ich psychice; niejako a priori zakładali, że jest na tyle obca ludz-

kiemu poznaniu, że wszelkie próby jej zrozumienia skazane są na niepowodzenie. Nie-

wątpliwie przyczyną wyboru takiego rozwiązania fabularnego było też odmienne niż w 

Lagunie rozłożenie akcentów uwagi; eksponowanie czynnika akcji niewątpliwie nie 

sprzyjało przecież refleksji nad życiem wewnętrznym „braci w rozumie”. Tymczasem w 

powieści Okorafor zarówno to, co dzieje się pomiędzy bohaterami – relacje między po-

szczególnymi personae dramatis – jak i ich dylematy są równie istotne dla zrozumienia 

motywacji postępowania każdego z nich, co sytuacja, w jaką zostali uwikłani wbrew wła-

snej woli. Nawet reprezentanci kosmicznych najeźdźców, mimo iż pozbawieni targają-

cych ludźmi wątpliwości, zdają się – wraz z upływem czasu – coraz bardziej podobni do 

Ziemian, stają się zdolni do aktów poświęcenia (znaczący pod tym względem pozostaje 

epizod na autostradzie). 
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Laguna to – powtórzmy – powieść wyjątkowa, zwracająca na siebie uwagę nawet 

w ramach tak unikatowej na rynku polskim serii wydawniczej, jaką jest „Uczta Wyob-

raźni”... Jej walory (zręcznie oddane przez tłumacza) sprawiają, iż życzylibyśmy sobie 

więcej podobnych zachwyceń, pozwalających odnowić wiarę w kreacyjną moc literatury. 

 


