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Nihil novi sub sole 

Zawirowania cyklu wydawniczego i zamieszanie na rynku sprawiają, że polscy 

czytelnicy nie miewają okazji do zapoznawania się z zagraniczną prozą fantastyczną na 

bieżąco – corocznie publikowane Kroki w nieznane 2014 dają chociaż częściowy wgląd w 

to, jak ewoluuje gatunek na zachodzie. W ostatnich latach spostrzeżenia wynikające z 

lektury nie są, niestety, wesołe, zaś tegoroczna edycja tylko potwierdza, że, parafrazując 

klasyka, źle dzieje się w państwie krótkiej formy. Recenzję warto rozpocząć od przyjrze-

nia się kilku mocniejszym tekstom w Krokach w nieznane 2014. Co ciekawe, tylko jedno 

głośne nazwisko spełniło oczekiwania w nim pokładane – czyli znany doskonale polskim 

czytelnikom Peter Watts. Zaś z mniej znanych nazwisk zdecydowanie warto poznać 

Cixin Liu, która przyjrzała się ciekawemu problemowi – żywotności naszego Słońca. Jed-

nak już inny rzekomy czarny koń, czyli Brandon Sanderson, stworzył piękną… klapę. 

Czyli Pierworodnego. 

Mimo że opowiadania w antologii wyraźnie różnią się swoją jakością (od tekstów 

po prostu słabych, po perełki takie, jak właśnie Wędrująca Ziemia Liu), to zdecydowaną 

większość łączy jedna cecha – autorzy nie traktują fantastyki jako konwencji, lecz raczej 

starają się nadać jej cechy katalizatora pozwalającego im dotrzeć do miejsca, w którym 

pomysł może zostać w pełni zaprezentowany. Owszem, nie jest to zjawisko w gatunku 

nowe, szczególnie miłośnicy polskiej literatury fantastycznonaukowej z okresu komuny 

wiedzą o co chodzi, niemniej Kroki w nieznane 2014 jest pierwszą edycją antologii, w 

której trend jest tak mocno widoczny. 

Widać to chociażby po Tęsknocie za Langalaną Mercurio Rivery – ukazana 

w opowiadaniu symbioza dwóch dość różniących się od siebie ras jest najprawdopo-

dobniej tylko pretekstem dostwierdzenia, że ludzie nigdy nie będą mogli żyć w pełnej 

 
* Recenzja antologii: Kroki w nieznane 2014, Stawiguda: Solaris 2014, ISBN: 9788375901894, ss. 600. 
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zgodzie z innymi równie inteligentnymi formami życia. Zewnętrzne podobieństwa mię-

dzy rasami mogą ułatwić komunikację, jednak gdzieś głębiej zawsze będą tkwić różnice 

tak diametralne, że koegzystencja stanie się praktycznie niemożliwa. Aczkolwiek w 

przypadku tego konkretnego tekstu szkoda, że autor odrobinę zapomniał o swoim prze-

słaniu i zbyt wiele czasu poświęcił miałkiej warstwie fabularnej. 

Ciekawie na konwencję patrzy także K. J. Parker. Pogromca Smoka z Merebarton 

to niemal klasyczna opowieść o, jakżeby inaczej, polowaniu na smoka. Sam rycerz jed-

nak nie cieszy się już młodością, a i łowy przypominają raczej starcie z biurokracją, pro-

blemami technicznymi i innymi rzeczami, o których prawdziwi rycerze zazwyczaj nie 

wspominają. Ot, groteskowe i karykaturalne wyobrażenie doskonale znanego w gatunku 

fantasy motywu. Aczkolwiek w Pogromcy Smoka… zdecydowanie zabrakło tego „czegoś”, 

co przykuwa do tekstów Parker pomimo ich pewnego rodzaju fabularnej ślamazarności. 

Niemniej miłośnicy fantasy w pratchettowskim stylu powinni być zadowoleni. 

Zdecydowanie najmniej fantastycznym tekstem w Krokach w nieznane 2014 jest 

Rekin! Rekin Raya Cluey’a. To opowieść nietypowa, bo przedstawia kulisy pracy nad… 

niskobudżetowym horrorem z tytułowymi morskimi drapieżnikami w roli głównej. Sam 

tekst jest raczej słaby i nie mówi praktycznie o niczym – ważniejsze jest jednak to, co au-

tor robi z narracją. Za pomocą odpowiednich zabiegów (retrospekcje, zwracanie uwagi 

czytelnika na pewne rzeczy czy wręcz prowadzenie z nim monologu) tworzy nie tyle 

opowiadanie, co raczej „literacki film”, sam zaś wciela się w rolę reżysera komentującego 

swoje dzieło. Końcowy efekt jest ciekawy – trzeba mieć nadzieję, że twórca nie porzuci 

tej koncepcji i w Polsce ujrzymy jeszcze inne jego teksty stworzone w taki sposób. 

Na dobrą sprawę jednak na tym kończy się lista sensownych tekstów w Krokach 

w nieznane 2014 – nie licząc drobnych wyjątków (jak opowiadanie Petera Wattsa będące 

jednocześnie łącznikiem między Ślepowidzeniem a Echopraksją) większość autorów nie 

zaprezentowała tutajnic, co warto byłoby pamiętać. Chyba najbardziej „spektakularnie” 

wypada na tym polu Brandon Sanderson, który pokazał, że umie tworzyć skomplikowa-

ne, zawiłe intrygi. Jego Pierworodny to tekst miałki, w którym jedynie absolutne zakoń-

czenie zasługuje na odrobinę uwagi – trzeba tu jednak podkreślić słowo „odrobinę”, bo 

całość opowieści jest naciągana i grubymi nićmi szyta. Zresztą najgorzej wypadają i tak 

autorzy rosyjscy – niestety, problem z ich twórczością nadal jest taki, że ich teksty są 

zbyt hermetyczne, by w pełni mogła je zrozumieć osoba mieszkająca poza granicami te-

go (chwiejnego) imperium.  
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Naprawdę trudno powstrzymać się przed podzieleniem autorów opublikowa-

nych w Krokach w nieznane 2014 na tych, którzy w fantastyce widzą sposób na uwypu-

klenie swojej wizji oraz na tych, którzy chcieli dobrze, ale nie potrafili sprawnie wyko-

rzystać konwencji na własne potrzeby. Owszem, jest tu jedna, czy dwie jednostki stojące 

z boku tej kwalifikacji (Cluey ze względu na swoją zabawę narracją – jednak prozatorsko 

nie jest to tekst, który będzie się pamiętać dłużej niż pięć minut po odłożeniu książki). 

Owszem, z pewnością jasnymi punktami tegorocznego wydania okazał się Pułkownik, 

Wędrująca Ziemia, a także Pogromca Smoka… i kilka innych tekstów (jednak już mniej, 

niż te wymienione wyżej). Czy jednak warto kupować całą antologię, by mieć pozytywne 

odczucia mniej więcej tylko dzięki lekturze połowy treści (na dodatek z korektą wątpli-

wej jakości)? Na to pytanie czytelnik musi odpowiedzieć już sobie sam. Niemniej fakt 

pozostaje faktem: Kroki w nieznane 2014 nie zaprezentowały nic, co można by pamiętać 

całe kolejne lata. Za to przedstawicieli klasy średniej jest tu aż nadto. 

 


