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Wskrzeszanie (…) jest czymś wspaniałym — deklaruje Peter Watts na wstępie felie-

tonu, poświęconego refleksji nad możliwościami przywrócenia niegdysiejszych elemen-

tów układów ekologicznych (s. 73; do tego samego wątku nawiązuje zresztą Piotr Tryja-

nowski w rozmowie z Krzysztofem Daukszewiczem-Cęcelskim, s. 12-13). I chociaż ową 

czynność intencjonalnie odnosi do gier komputerowych, można uznać ją za dominantę 

tematyczną majowego numeru „Nowej Fantastyki”. 

Dział krytyczno-publicystyczny otwierają uwagi Mateusza Wielgosza na temat 

Transcendencji i związków tego filmu z myślą transhumanistyczną; tu drobne — aczkol-

wiek niezbędne — dopowiedzenie: trudno określać ów nurt refleksji kulturowo-społecz-

nej mianem „raczkującego” (s. 5), skoro pierwsze próby zdefiniowania tego zjawiska przy-

padają na rok 1957 (Julian Huxley) i 1966 (Fereidoun M. Esfandiary). Owszem, można 

uznać je za anachroniczne wobec późniejszych redefinicji, jednakże nawet najbardziej 

znany manifest Maxa Moore`a [właśc. Maxa T. O`Connora]powstał w 1990 (pierwsze 

„przymiarki” do manifestu należy datować na rok 1988). Przypomnijmy też, iż wczesną 

artystyczną aktualizacją refleksji Moore`a pozostaje cykl Masamunego Shirowa Duch w 

pancerzu (1989-1990). Ewokowany przez transhumanistów technofetyszyzm stał się 

zresztą jednym z wątków właściwych fantastyce cyberpunkowej, w której ukazywane zo-

stają konsekwencje ekspansywnego rozwoju nowych mediów1. 

I tak okazuje się, że to, co można byłoby uznać za nowinkę z pogranicza nauki, filo-

zofii i technologii ma swoje dość bogate tradycje, które zostają przywoływane w sposób, 

który przywodzi na myśl poszukiwanie nowości w tym, co znane. Takimi „nowościami z 

 
 Recenzja czasopisma: „Nowa Fantastyka” 2014, nr 5 (380), ISSN: 0867-132X, ss. 80. 

 
1  Zob. J. Sterne, The Computer Race Goes to Class: How Computers in schools Helped Shape Racial Topography 
of the Internet, w: Race in Cyberspace, red. B. E. Kolko, L. Nakamura, G. B. Rodman, New York 2000, s. 194. 
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myszką” są również bohaterowie kolejnych felietonów: Godzilla i mutanci. Obie figury wy-

obraźni katastroficznej łączy ambiwalencja, jaką wzbudzają u odbiorcy.; fascynacja „ob-

cością” związana jest w ich wypadku z obawami przed możliwymi zagrożeniami ze strony 

innych. I w tym wypadku należy — gwoli ścisłości — dopowiedzieć do szkicu Tomasza 

Miecznikowskiego: być może Geralta Sapkowskiego można uznać za mutanta (s. 15-16), 

jednakże mniej kontrowersyjnymi postaciami są protagoniści cyklu Tadeusza Markow-

skiego, na który składają sie dwie powieści: Umrzeć, by nie zginąć (1984), oraz Mutanci 

(1988)2. Również popularna współcześnie figura detektywa-medium (będąca bohaterem 

m.in. serialu Medium, USA 2005-2011, reż. Glenn Gordon Caron i in.) ma swe źródła w 

zapomnianej obecnie twórczości Włodzimierza Bełcikowskiego, przypomnianej przez 

Agnieszkę Haskę i Jerzego Stachowicza. Tajemnica wiecznego życia — powieść godna 

przypomnienia z uwagi na niebanalne rozwiązania fabularne — stanowi zarazem dla pu-

blicystów pretekst do rozważań na temat trwałości topiki literatury popularnej; służy 

temu odnajdowanie „powinowactw z wyboru” w kreacji protagonistów Bełcikowskiego i 

Artura Conan-Doyle`a. 

Po przybliżeniu fantastyki izraelskiej nadszedł czas na dokładniejsze przyjrzenie 

się arabskiej, nieomal zupełnie nieznanej rodzimemu czytelnikowi. Szkic ten można trak-

tować jako komplementarny wobec cyklu autorstwa Jagi Rydzewskiej, drukowanego w 

2011 roku na łamach „Czasu Fantastyki”. Oba szkice uzupełniają sie w sposób uprawnia-

jący do określenia ich mianem krótkiego wprowadzenia w świat arabskiej wyobraźni fan-

tastycznej. Tym bardziej jednak szkoda, że rodzimemu czytelnikowi, o ile nie jest orienta-

listą, pozostaje na razie zadowolić się „relacją z drugiej ręki”. W tej sytuacji zastanawiać 

może postawa wydawców, nie potrafiących wykorzystać potencjalnego zainteresowania 

odbiorców nowymi zjawiskami, które zapewne dałoby się przełożyć na zysk finansowy. 

Miejmy jednak nadzieję, że ów marazm nie potrwa długo i rychło również nad Wisłą bę-

dziemy mogli zapoznać sie z co celniejszymi realizacjami egzotycznej dla nas fantastyki; 

wówczas szkice Rydzewskiej i Marka Grzywacza staną się nieodzownym przewodnikiem, 

umożliwiającym rozpoznanie terra incognita (z perspektywy czytelnika najkorzystniejsze 

byłoby oczywiście zestawienie antologii fantastyki arabskiej, która zostałaby poprze-

dzona owymi szkicami w charakterze krytycznego wstępu). 

 
2  Utwory te — zwłaszcza Umrzeć, by nie zginąć — godne są przypomnienia już choćby z racji chronologicz-
nie wcześniejszej, niż Wiedźmin Sapkowskiego, publikacji. 
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Dział literacki również nie pozostał obojętny na szansę, jaką daje „wskrzeszenie” 

— do poetyki fantastyki dark future odwołuje się Piotr Górski Treserze, przypominając się 

starszym wiekiem i stażem czytelniczym odbiorcom pamiętającymi go jako autora Hordy 

(1992) i Melomanów (1993). Najnowsza opowieść osadzona w świecie czasu, „gdy niebo 

spadło na Ziemię” przypomina niegdysiejsze utwory — tak pod względem mrocznego na-

stroju, jak i nietuzinkowych bohaterów; podobnie jak wcześniej Górski zadaje też istotne 

pytania dotyczące ludzkiej kondycji w świecie, w którym istnienie zostaje sprowadzone 

do biologicznego przetrwania. O tym, że świecąca niegdyś triumfy poetyka może pozosta-

wać nadal atrakcyjna dla miłośników opowieści fantastycznych, świadczy interesująca 

koncepcyjnie opowieść Sławomira Prochockiego Gambit Petermanna; powracając do źró-

deł science fiction autor proponuje opowiadanie oparte na jednym koncepcie, wokół któ-

rego stworzona została cała fabuła3. 

W dziale prozy zagranicznej zwracają uwagę dwa — korespondujące ze sobą, choć 

w szczególny sposób — opowiadania: Siarka i marmolada Aarona Corwina, oraz Wróć do 

morza Jasona Vanhee. Oba są utrzymane w konwencji fantastyki grozy, jednakże ich — 

raczej mało znani polskim czytelnikom autorzy — wykorzystują figury strachu w różny 

sposób: Corwin bawi czytelnika perypetiami dziewczynki, będącej posiadaczką demona 

marzącego o podboju świata; z kolei Vanhee sięga do japońskiej mitologii, kreśląc kame-

ralną opowieść o wolności wyboru i obowiązku. 

Po ekscesach w kwietniowym numerze, chochliki rozpoczęły ofensywę na szerszą 

skalę i tym razem mamy możliwość dwukrotnego zapoznania się z recenzją Pawła Deptu-

cha komiksu Nemo (s. 76 i 77);odbyło się to jednak kosztem omówienia cyklu Noe. Co 

ciekawe, odpowiedzialne za to demony drukarskie — działając w szczególnie perfidny 

sposób — pozostawiły właściwe ilustracje, licząc zapewne na to, że uda się im zmylić co 

mniej uważnego czytelnika. Ponownie zatem apelujemy do odpowiednich czynników o 

ukrócenie szkodliwej działalności rzeczonych chochlików, do nich zaś samych — o nie 

nadużywanie cierpliwości odbiorców, spragnionych nowin z fantastycznego wszech-

świata. 

 

 
3  Na temat „szkoły jednego pomysłu” zob. J. Grifiths, Co to jest SF?, przekł. A. Nakoniecznik, w: Spór o SF, 
wyb. R. Hadke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 77. 


