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Dzięki opublikowanemu przez wydawnictwo Sonia Draga tłumaczeniu 

z hiszpańskiego, polscy czytelnicy mają okazję poznać Felixa J. Palmę. Polecam to spo-

tkanie, przynajmniej osobom lubiącym wiktoriańskie stylizacje, a przy tym zmęczonym 

zalewem przewidywalnego i odtwórczego steampunku. Bo Mapa Czasu nie jest odtwór-

czym steampunkiem, ale pysznym żartem z czytelnika. 

Żartem przyjaznym, kulturalnym, pozwalającym uśmiechać się jednocześnie pi-

sarzowi i jego odbiorcy. Palma postanowił zabawić się konwencją wczesnej powieści 

fantastycznej, modą na wiktoriański Londyn oraz zainteresowaniem biografią H. G. 

Wellsa. To, co mogło być sztampowym wypełnieniem schematu (jakimś Kodem Wellsa, 

czy innym Klubem Stokera) stało się inteligentną podróżą przez konwencje literackie 

oraz mody estetyczne, a przy tym – za co autorowi należą się szczególne brawa – pozo-

stało spójną historią z gatunku szeroko pojętej fantastyki. Podczas lektury drażniły mnie 

z początku przewidywalne smaczki i kulturalne odniesienia, choćby wobec wciąż trwa-

jącej mody na Kubę Rozpruwacza czy stylizacja powieści na dziewiętnastowieczny łże-

romans. Ale potem do szeregu odwołań dołączył Terminator, obyczajowa satyra i pozor-

nie beztroska (ale w rzeczywistości dość przemyślana) żonglerka czasowymi paradok-

sami. A przede wszystkim humor, czy może raczej: uśmiechnięty dystans autora wobec 

swojej powieści. Dlatego nie tylko nieżyciowy miłośnik dawnej literatury, biblioteczny 

erudyta wieku pary, lecz niemal każdy znajdzie u Palmy coś ciekawego. Historia pozo-

staje na kartach Mapy… historią; przewrotną, co chwila wyrywającą się ze stronic i 

szturmującą czwartą ścianę, choć wciąż logiczną oraz dobrze zbudowaną. To taki dzie-
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więtnastowieczny kram z różnościami, ale – wbrew pozorom – kram ułożony wedle 

własnej logiki i pokazujący więcej naprawdę przydatnych fantów niż bezużytecznych 

błyskotek. 

Nie znam języka hiszpańskiego, niewiele mogę powiedzieć o wierności przekładu. 

Jednak język Palmy w interpretacji tłumaczek jest lekki i przejrzysty, a przy tym zabaw-

nie (bo celowo) anachroniczny, dobrze pasujący do tonu historii. Warto też pamiętać, że 

w jednym tomiszczu otrzymujemy naprawdę długą historię. 

Nie jest to powieść bez wad. Jej pierwsze dwie części idealnie wypełniają prze-

wrotny zamysł Palmy, jednak zakończenie niebezpiecznie wraca w okolicę literatury 

przewidywalnej, nadętej i traktującej się poważniej niż na to zasługuje. Co gorsza, do-

wiedziałem się, że autor napisał część drugą i pracuje nad zwieńczeniem trylogii. Po mo-

im doświadczeniu z Mapą Czasu sądzę, że Palma wiele ryzykuje. Ten pomysł musiałby 

zostać odświeżony i przedstawiony na nowo, aby zadziałał jeszcze dwa razy. Ale kto 

wie? Hiszpański fantasta zaskoczył mnie raz, może zrobi to jeszcze w przyszłości. A 

zresztą, dalsze plany wydawnicze pisarza nie powinny zakłócać odbioru tego konkret-

nego kawałka literatury. Mapę… polecam, choćby jako odtrutkę na modę pisania steam-

punku ze śmiertelną powagą. 

Na koniec dodam, że estetyka okładki i ogólna solidność edycji dobrze robią 

książce. Jeśli miałbym coś sugerować wydawcy, to byłoby to delikatne zmniejszenie 

formatu, bo twarda oprawa jest o centymetr zbyt szeroka, aby zmieścić się do kieszeni 

kurtki. Czepiam się szczegółów? Drodzy państwo, jestem dżentelmenem początków XXI 

wieku, nie biegam nieskromnie z książkami na wierzchu. 


