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Nowe spojrzenie na całą prawdę o planecie Ksi*

 

Wszyscy znają historię rozpisanego przez wydawnictwo SuperNowa w porozu-

mieniu z Jadwigą Zajdel konkursu na dokończenie ostatniej powieści polskiego mistrza 

fantastyki socjologicznej – i wszyscy wiedzą, że rzecz to może nie bez precedensu, ale za 

to już z pewnością nie bez znaczenia dla historii polskiej fantastyki. To, co stanowi o 

wartości i poczytności Nowego spojrzenia na planetę Ksi Marcina Kowalczyka jest jednak 

zarazem jego największym mankamentem – powieści tej nie da się bowiem czytać bez 

czynienia ciągłych nawiązań do dorobku prozatorskiego Janusza A. Zajdla, 

wygrywającego w przedbiegach przynajmniej w dwóch kategoriach. A mianowicie 

niedościgłą maestrią w łączeniu futurystycznego światotwórstwa z celną obserwacją 

socjologiczną oraz fabularną lapidarnością – której pozazdrościć może trzystudziewięć-

dziesięciostronicowa kniga Marcina Kowalczyka, osiągająca objętość co najmniej dwóch 

typowych książek Zajdla.  

Listę zarzutów wobec Nowego spojrzenia na planetę Ksi otwiera sam tytuł 

powieści. Oto nie wiadomo bowiem, czy czytamy Drugie spojrzenie na planetę Ksi Zajdla, 

jak głosi okładka i strona tytułowa, czy też Nowe spojrzenie na planetę Ksi Kowalczyka. 

Decyzja wydawnictwa, by odmiennie tytułować autorskie i dopisane przez laureata kon-

kursu fragmenty powieści, jest w moim przekonaniu całkowicie chybiona, ponieważ 

funkcję tę całkowicie spełnia zróżnicowanie typograficzne, przejrzyście wyróżniające 

oryginalne partie tekstu. Podwójny tytuł sugeruje bowiem automatycznie, jakoby po-

wieść składała się z dwóch części – i najgorsze jest to, że w rzeczywistości tak właśnie 

się dzieje. Kowalczyk mianowicie, zamiast wykorzystać napisany przez Zajdla fragment 

 

* Recenzja książki: Janusz A. Zajdel, Marcin Kowalczyk, Nowe spojrzenie na planetę Ksi, Warszawa: Super-
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drugiego wątku, ewidentnie pochodzący z równoległego planu narracyjnego (to jest nie 

z Ksi, lecz z Ziemi) do przeplecenia go z wątkiem głównym, zdecydował się na 

wprowadzenie bohatera zbiorowego – czyli czegoś, na co sam Zajdel decydował się nie-

zwykle rzadko. W efekcie Nowe spojrzenie na planetę Ksi boryka się z poważnym pro-

blemem natury warsztatowej. Sfokalizowanie narracji na zbyt wielu podmiotach uczest-

niczących doprowadziło bowiem do spostponowania centralnej dla Zajdlowskiej nar-

racji o planecie Ksi postaci komandora Slotha na rzecz galerii doskonale indyferentnych 

postaci, dysfunkcyjnych charakterologicznie i w zasadzie niewykraczających głębią 

psychologiczną poza naszkicowane przez Zajdla sylwetki w zachowanym konspekcie 

powieści. Po niemal czterystu stronach powieści z trudem nauczyłem się odróżniać Lea 

od Silvy, ale Omara i Achmata wciąż brałem za tę samą postać – a i tak nie odważyłbym 

się spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie każdy z nich pełnił funkcje podczas ekspe-

dycji na Ksi. To mniej więcej tak, jakby do nowego filmu o Jamesie Bondzie wprowadzić 

czwórkę agentów z Europy wschodniej – z braku lepszych alternatyw: Jarosława, Lecha, 

Czecha i Rusa – po czym przesunąć Bonda na drugi plan aż do końcowych partii filmu, 

w których pogodziłby on skłócone wątki słowiańskie. W istocie rzeczy bowiem charak-

terystyczny dla Zajdla ton analityczny pojawia się dopiero w rozmowie komandora 

Slotha z profesorem Hirschem pod sam koniec powieści, wtedy już, gdy czytelnik traci 

jakiekolwiek nadzieje w zakresie tego, czy bohaterowie, do których z takim trudem się 

przyzwyczajał, odegrają jakąkolwiek sensowną rolę w fabule powieści.  

Z technicznej perspektywy narracja Nowego spojrzenia na planetę Ksi rozpada się 

na część będącą poprawnym rozwinięciem szczątkowej ekspozycji z Drugiego spojrzenia 

na planetę Ksi Zajdla oraz (poczynając ściśle od rozdziału Ziemskie kłopoty) rodzaj mik-

roopowiadania osadzonego w świecie Ksi, syntetycznego, zdecydowanie bliższego poe-

tyce fantastyki socjologicznej i lepiej łączącego ciekawy cyberpunkowy wątek augmen-

towanych superżołnierzy z… cóż, znów czymś zasugerowanym w części pierwszej, tj. 

wątkiem międzygalaktycznego spisku terrorystycznego, który najwyraźniej jednak nie 

jest tak poważny, by zaprzątać na długo uwagę wszechwiedzącego narratora. W efekcie, 

powieść kończy się właściwie tak, jak się zaczyna: to znaczy raportem z wyprawy i 

paradoksalnie to akurat jest jej dużym atutem, gdyż w miejsce oczekiwanego przez 

wszystkich domknięcia fabuły o planecie Ksi, proponuje zakończenie otwarte i składa 

dzięki temu tym większy hołd prozie samego Zajdla. 
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Powieść Kowalczyka nie wypada zachwycająco jednak także pod względem 

erudycji, języka i ogólnego oczytania w gatunku, co akurat jest nieco zaskakujące, jeśli 

wziąć pod uwagę naukowe dossier autora. Do bólu czytelna aluzja do orwellowskiego 

dwójmyślenia sprawia wrażenie déjà lu dla każdego, kto pamięta Orleya Huxwella z 

Paradyzji, a iteratywny, ascetyczny styl w niczym nie przypomina językowej swobody 

prostych wszak w odbiorze, jednak w jakiś sposób bardziej porywających powieści 

Zajdla. Być może jest to konsekwencja zbytecznej proliferacji wątków i nadmiernego 

rozwinięcia w gruncie rzeczy prostego schematu fabularnego – błędów takich nie 

unikają wszak nawet najlepsi, by przypomnieć nieudany romans Harukiego 

Murakamiego z konwencją dystopijną w trylogii 1Q84. Drugie/Nowe spojrzenia na 

planetę Ksi staje się w tym kontekście antyprzykładem: powinien je przeczytać każdy, 

kto będzie chciał podjąć wyzwanie napisania filozoficznie spójnej dystopii i zarazem nie 

będzie umiał powściągnąć rozbujałych ambicji światotwórczych. Można wymieniać 

długo i bez końca, jak często Marcin Kowalczyk wprowadza do fabuły kompletnie 

irrelewantne neologizmy i opisy, które, co najgorsze, bynajmniej nie sprawiają, że 

czytelnik dowiaduje się czegoś więcej o samej Ksi niż tego, co znał z wcześniejszej 

lektury Całej prawdy o planecie Ksi Zajdla. Nie: one są jedynie sygnałem, że 

Kowalczykowi bliżej do miękkiej SF, aniżeli do fantastyki socjologicznej, by już nie 

wspomnieć o dystopii.  

Cierpka litania wad i usterek warsztatowych w Drugim/Nowym spojrzeniu na pla-

netę Ksi nie oznacza bynajmniej, że książka Marcina Kowalczyka nie sprawdza się jako 

kontynuacja niedokończonej powieści Janusza A. Zajdla. Owszem, sprawdza się. Ale 

właśnie jako kontynuacja powieści niedokończonej, a nie kompletnej – gdyż w miejsce 

wizji, która przezierała zazwyczaj spod lakonicznej narracji Zajdla, widać jedynie am-

bicję autora, by wizji tej sprostać.   

 

 

 


