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Małe problemy małych bohaterów? 

 

Fantasy to na tyle hermetyczny i restrykcyjny gatunek literacki, że potencjalny au-

tor niemal od początku zmuszony jest czytelnika zaciekawić swoją wizją, rzucić w wir wy-

darzeń, który śledzić będzie z wypiekami na twarzy. Nieważne, czy chodzi o tysięczne ura-

towanie świata/królestwa/czegokolwiek innego przed zagładą, zgładzenie setnego uzur-

patora czy inny równie szczytny (lub nie do końca) cel: opowieść musi trzymać w napię-

ciu. Stąd raczej trudno uświadczyć teksty o bohaterach wywodzących się z nizin społecz-

nych i bez specjalnych aspiracji do bycia herosem. Pomysłodawcy antologii wydawnictwa 

Craiis postanowili ten trend odwrócić, jednak czy dość śmiały w założeniach pomysł miał 

szanse wypalić? 

W opowiadaniach opublikowanych w Małych problemach wielkich bohaterów na 

próżno szukać scen rodem z Władcy Pierścieni czy Ziemiomorza – to, jak informuje zresztą 

wydawca na okładce, zbiór opowieści, o których „nigdy nie zaśpiewają bardowie”. I fak-

tycznie – Arnulf ma kłopoty Przemysława Karbowskiego to humorystyczne spojrzenie na 

fantasy. Wojna z wykorzystaniem magii, ciężkich machin oblężniczych i innych równie 

śmiercionośnych wynalazków jest tu tylko tłem dla opowieści o grupie niczym niewyróż-

niających się wojowników. Kąśliwe uwagi, „głębokie” analizy sytuacji na froncie, aż w 

końcu plan wzbogacenia się, którego nie powstydziliby się twórcy Mission Impossible. I w 

zasadzie tylko tekst powyżej wystarczy, by ukazać esencję antologii: nie tak bardzo chwa-

lebne wyczyny bohaterów. 

O pomysłach autorów opublikowanych w antologii można by pisać długo i rozwle-

kle, bo laureaci (wybór tekstów jest wynikiem rozegranego w połowie 2014 roku kon-
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kursu) wykazali się nad wyraz dużą pomysłowością: w recenzowanej antologii można od-

naleźć zarówno nawiązania do klasyków sword and sorcery (Kacper Kotulak i jego opo-

wieść o Rolfie Barbarzyńcy), jak i bardziej popularne motywy (Jesień w rozstajach Michała 

Sobkowiaka, czyli niemal standardowy w gatunku fantastyki motyw przemijania). Bogac-

two motywów w Małych problemach wielkich bohaterów sprawi, że każdy czytelnik znaj-

dzie tu coś dla siebie, zarówno miłośnicy prozy bardziej poważnej (nawet pod płaszczem 

groteski), jak i tej czysto humorystycznej.  

Nie wszystko jednak złoto, co się świeci – o ile twórcom antologii nie można zarzu-

cić braku pomysłowości, tak nierzadko ich warsztat literacki pozostawia trochę do życze-

nia. Część tekstów czyta się niekiedy źle (aczkolwiek nie dotyczy to konkretnych opowia-

dań – raczej ich fragmentów), a sami autorzy wydają się czasami nie do końca wiedzieć, 

jak poprowadzić opowieść kończaku finałowi i zaczynają się odrobinę zapętlać, tworząc 

namacalny narracyjny chaos.  Także redakcja i korekta niespecjalnie się postarały – szcze-

gólnie w tym drugim przypadku widać masę przypadkowo porozstawianych przecinków, 

co w wiadomy sposób może utrudniać lekturę.  

Małe problemy wielkich bohaterów to antologia intrygująca – nietypowa w swoich 

założeniach, poruszająca raczej tematy wstydliwe lub mało chwalebne dla protagonistów. 

Na próżno szukać tu materiałów na pieśni, które miałyby być śpiewane przez bardów i 

poetów wszystkich królestw: i dobrze. Laureaci konkursu pozwalają spojrzeć na gatunek 

fantasy z drugiej strony, jednocześnie udowadniając, że wcale nie trzeba wiele by odwró-

cić skostniały schemat „Od zera do bohatera”. Czytelnikom pozostaje mieć zaś nadzieję, 

że wydawnictwo nie zaprzestanie wydawania nietypowych antologii (byle tylko odrobinę 

bardziej dopracowanych od strony technicznej). 

 

 


