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Fabularna pustynia* 

Nie jestem wrogiem książek dziwnych. Nie jestem wrogiem sennych wizji i swobod-

nych kolaży wyobraźni. Na pewno nie jestem wrogiem cyberpunku. Jednak kiedy wy-

mienione powyżej elementy łączą się bez ładu i składu, ogarnia mnie poczucie irytacji 

wobec autora. Nie wiem, czy po prostu nie potrafi on opowiedzieć lepszej historii, czy 

też idzie na łatwiznę. W przypadku Piaskospania przychylałbym się do tej drugiej inter-

pretacji. 

Na początek uwagi techniczne: historia Orlika to krótka powieść o nieokreślonej 

przynależności gatunkowej. Została napisana przejrzystym, funkcjonalnym językiem, 

który nie zachwyca, ale i nie drażni. Fabuła nie porwała mnie; jest jednak o tyle dobrze 

zbudowana, że posiada jakąś wewnętrzną logikę oraz dynamikę. Bohaterowie Piasko-

spania nie prezentują głębokich rysów psychologicznych, ale pewnie nie taka ich była 

rola. Ba!, powiedziałbym, że nieposiadający literackiej duszy protagonista jest tak bez-

barwny, iż przez ten fakt zapada w pamięć. Ale te wszystkie wątpliwości oraz zastrzeże-

nia wobec warsztatu Orlika można by zignorować, gdyby zaprezentowana historia da-

wała czytelnikowi coś szczególnego. Nie daje. 

Powieść Marcina Orlika nie opowiada o niczym konkretnym. Łączy konwencję wol-

nego snu, metaforycznych (czasem zbyt nachalnie) obrazków fantastycznych z czymś 

jeszcze. Być może jest to odlegle cyberpunkowy setting, być może sugerowana w kilku 

miejscach historii postapokalipsa. Ale nie wiemy do końca co. Historia Lewego i Prawe-

go, dwóch „piaskośpiących”, czyli operujących w nierzeczywistym świecie hakerów 

(chyba), nie jest ani sama w sobie interesująca, ani nie odkrywa interesującego świata. 

Autor nie potrafi lub nie chce zbudować uniwersum, co kilka stron zmieniając zasady. 

Miota się pomiędzy oniryczno-narkotycznymi wizjami, realizmem magicznym, klasyczną 
 

* Recenzja książki: Marcin Orlik, Piaskospanie, RW2010 2014, ISBN: 978-83-7949-092-9. 
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opowieścią „matriksową” o wyjściu z powszechnej ułudy, a postapokalipsą i cyberpun-

kiem. Nie lubię takiej niekonsekwencji. Gdyby Orlik ruszył do oazy nazwanej "Wolna 

fantazja” (i jeśli poparłby tę decyzję bardziej plastycznym językiem) czy „Technothriller” 

(gdyby popracował nad stworzeniem spójnego świata i technicznych aspektów piasko-

spania), doceniłbym to. Ale jeśli krąży wokół tych miejsc, nie wchodząc na dobre do 

żadnego, czytelnik nigdzie się nie napije, a pozostaje z piaskiem w butach. 

Być może powieść Orlika jest typową ofiarą lenistwa młodych pisarzy, którzy roz-

cieńczają krótkie i dobrze przemyślane opowiadania do rozmiarów wodnistych powie-

ści. Może autor posiada zbyt wysokie mniemanie o kunszcie własnego pióra i uważa, że 

same słowa, słowa, słowa wychodzące spod jego klawiatury przyniosą czytelnikowi 

przyjemność. Moim zdaniem nie przyniosą, a w dodatku zmęczą. Nie znalazłem w Pia-

skospaniu żadnej wizji, żadnej zapierającej dech w piersiach historii, którą można by 

było streścić w jakimś konkretnym zachwycie. Jeśli autor nie sprzeda mi pomysłu, nie 

przekona mnie, że sam dobrze się bawi, opowiadając swoją historię – ja nie będę się ba-

wił, czytając. Nie odpowiadając na podstawowe pytania o wymyślonym świecie, nie 

zawsze autor zaciekawia odbiorcę. Ten musi poczuć jakąś iskrę, zdecydować, że chce 

odpowiedzi poznać. W powieści Orlika tej iskry, niestety, zabrakło. 


