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Truizmem będzie rzec, iż w Magowskiej Uczcie wyobraźni zdarzają się arcydzieła. 

Troika Grahama Chapmana, Atlas chmur Davida Mitchella, Portret pani Charbuque 

Jeffreya Forda czy Jonathan Strange i Mr. Norell Susanne Clarke to powieści, które 

powinny się natychmiast znaleźć w uniwersyteckich kanonach prozy zagranicznej 

przełomu XX i XXI w., a przynajmniej zyskać pozycję podobną do tej piastowanej przez 

Michela Houellebecqa, Johna Maxwella Coetzeego Sándor Márai czy Harukiego 

Murakamiego. Wydana za granicą w 1997 r. Diaspora Grega Egana zasługuje na zajęcie 

honorowego miejsca obok wszystkich wymienionych powieści, a niekiedy i przed nimi, 

gdyż antycypuje większość tych zjawisk narracyjnych i filozoficznych, do których 

przyzwyczaiła czytelników dopiero literatura początku XXI w. Olbrzymim smutkiem 

napawa, że z jedną z ważniejszych książek Egana dane jest polskiemu czytelnikowi 

zapoznać się dopiero teraz, niespełna 20 lat po premierze zagranicznej – niemniej 

jednak Wydawnictwu Mag należą się i tak brawa za nadrobienie tej kolejnej przykrej 

zaległości.  

Nie ma co się oszukiwać – bez wszechstronnej erudycji, tolerancji dla 

awangardowych chwytów narracyjnych oraz ilości wolnego czasu sprzyjającej 

wyciszeniu i koncentracji nie ma się co w ogóle zabierać do lektury Diaspory. Greg Egan 

– podobnie jak i większość twórców tzw. hard SF, którą ja jednak wolę kojarzyć z mniej 

wartościującym gatunkiem fikcji spekulatywnej – nie troszczy się specjalnie o 

przejrzystość narracji i z upodobaniem stosuje najrozmaitsze chwyty 

 
 Recenzja ksiażki: Greg Egan Diaspora [Diaspora], przekł. Michał Jakuszewski, Warszawa: Wydawnictwo 

Mag 2015, ISBN: 978-83-7480-528-5, ss. 304. 
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defamiliaryzacyjne, które wywołują rozpoznane przez Darko Suvina1 doświadczenie 

poznawczego wyobcowania (cognitive estrangement)2 czytelnika. Pierwsze kilkadziesiąt 

stron powieści, poświęcone opisowi narodzin cyfrowego postbytu – psychoblasty 

Yatimy, protagonisty powieści –  wprowadza czytelnika nie tylko w hermetyczny świat 

narracji, ale i neologiczny język, wykorzystujący chociażby rodzaj postpłciowy, na 

gruncie polskim wprowadzony np. przez Jacka Dukaja w Perfekcyjnej niedoskonałości, 

ale generalnie dość rzadki nawet w fantastyce spekulatywnej. Wszystko to razem tworzy 

efekt wyobcowania, który utrzymuje się na przestrzeni całej narracji – Greg Egan ani na 

chwilę nie pozwala, by czytelnik zaaklimatyzował się w świecie powieści i destabilizuje 

po kolei wszystkie parametry świata fizycznego i narracyjnego zarazem. W Diasporze 

trudno o orientację nawet na tak podstawowym poziomie jak czasowy czy przestrzenny. 

Wraz z tzw. Introdusem ludzkości – która zdecydowała się przehandlować ulotne życie 

ziemskie na rzecz teoretycznie nieśmiertelnej egzystencji w intersubiektywnej, 

wirtualnej sieci, zwanej Koalicją Polis – doszło nie tylko do rozproszenia społeczności, 

ale i empirycznych kategorii poznawczych. Czas, przestrzeń i ich podstawowe 

koordynaty (góra-dół, pion-poziom, tam-tu, wczoraj-dzisiaj, długo-krótko itp.) po 

Introdusie zmieniły się zatem tak dalece, że wykorzystanie typowych technik 

narracyjnych przez Egana mogłoby być odebrane przez czytelników wrażliwych na 

koherencję światotwórczą jako niewiarygodne i niezgodne z logiką kreowanej 

rzeczywistości. Dlatego też Egana dość ciężko się czyta – tym bardziej, że do speku-

latywności spekulatywnej fantastyki podchodzi on ze śmiertelną powagą i stara się o jak 

najrzetelniejsze ekstrapolacje faktycznie istniejących teorii astrofizycznych, czego dowo-

dem jest chociażby zamieszczona pod koniec książki lista źródeł naukowych.    

Wartość książki Egana mierzy się właśnie tego rodzaju subtelnościami 

światotwórczymi – podobnie jak i u Dukaja, najsłabszym punktem narracji jest tu fabuła. 

Pomimo rozciągnięcia łuku narracyjnego na co najmniej kilkadziesiąt milleniów 

(o dokładniejsze szacunki trudno, gdyż miara czasu u Grega Egana również podlega 

fikcjonalizacji i w miejsce przykładowej 1 sekundy używa on tau, zaś 32 lat – teratau), 

protagoniści nie przybliżają się ani o parsek w kierunku rozwiązania zagadki fabularnej, 

 
1 Darko Suvin (1930-) ― wybitny chorwacki teoretyk SF, wieloletni redaktor prestiżowego pisma nau-
kowego „Science Fiction Studies”; autor książek Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and His-
tory of a Literary Genre (1979), Positions and presuppositions in science fiction (1988) czy Defined by a Hol-
low: Essays on Utopia, Science Fiction and Political (2010). 
2 Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, New Haven: 
Yale UP 1979, s. 12. 
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zaś cała intryga zapada się w punkcie kulminacyjnym w czarną dziurę. W efekcie o wiele 

ciekawszym od tego, czy Koalicji Polis udało się dzięki wyprawie Yatimy do drugiej 

makrosfery powstrzymać lub przetrwać kolizję dwóch gwiazd neutrinowych, jest to, w 

jaki sposób z Wheelerowskiej teorii tuneli czasoprzestrzennych zakotwiczonych w 

cząstkach elementarnych i Kauffmanowskiego demonstratora kwaternionów mogła 

powstać fikcyjna teoria Renaty Kozuch (akcent polski w Diasporze) – lub to, jak 

precyzyjnie została zaprojektowana architektura mentalna obywateli Polis i 

hipotetyczny model stworzonego przez nich wirtualnego społeczeństwa. Brak 

wyrazistych wyznaczników artystyczności na planie fabularnym i ich zdecydowana 

przewaga na planie światotwórczym będzie oczywistym mankamentem dla wszystkich 

tych, którzy fantastykę kojarzą przede wszystkim z wartkością narracji – niemniej 

jednak poczytywać to za wadę o tyle trudno, iż potoczystość prozy jest prawdopodobnie 

ostatnim punktem na liście priorytetów Grega Egana. W efekcie Diaspora cierpi na 

przykrą przypadłość autoironicznego tytułu – tak jak bowiem w roku 2065 czasu 

uniwersalnego rozprasza się w wirtualnym środowisku ludzkość, tak też w roku 2015 

czasu uniwersalnego rozproszeniu ulega niejednokrotnie uwaga czytelnika, który być 

może potrzebuje jeszcze tych 50 lat, by przyzwyczaić się do tego rodzaju ambitnych 

narracji.   


