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Opowieści z tysiąca i jednej strony 

 

Nie lubię zbiorów opowiadań. Z ledwością toleruję te autorskie, które 

przynajmniej charakteryzuje jakiś głębszy zamysł aniżeli tylko praktyczna potrzeba 

wydania parunastu tekstów od dawna zalegających w szufladzie i uporczywie 

odmawiających wypączkowania w jakąś większą narrację. Najgorsze antologie to jednak 

te, które udają, że nie są zbiorem starannie wyselekcjonowanych opowiadań i proponują 

na potwierdzenie tej tezy Jedną Metaforę, by Wszystkie Teksty Złączyć i w Wolumen 

Związać ― w krainie Westeros, gdzie zaległy tantiemy. 

Antologia Niebezpieczne kobiety powstała w jednym i wyłącznym celu 

wypromowania ponad stustronicowej mikropowieści George’a R. R. Martina, irytującej 

swą objętością w dwójnasób, gdyż, po pierwsze, wypełniającej 1/9 całej antologii i, po 

drugie, oddalającej wydanie Winds of Winter o inkryminowane 104 strony. Czytelnik, 

sięgając po opasłe tomiszcze mieszczące w sobie 21 tekstów, nie ma żadnych złudzeń, 

który z nich jest najważniejszy. Już pierwsza strona okładki, przedstawiającej oczywiście 

fantazję na temat Żelaznego Tronu, informuje, że jedyny mający nas interesować tekst to 

ten o „Księżniczce i królowej ze świata Gry o tron”, a strona ostatnia dopowiada na 

wszelki wypadek, że wprawdzie w antologii znajdziemy suberbohaterki, weteranki 

wojenne, czarodziejki, buntowniczki, zabójczynie i królowe – ale w zachwyt i najwyższy 

podziw wbić ma w nas przede wszystkim mikropowieść Księżniczka i królowa George’a 

R. R. Martina. By rozproszyć jakiekolwiek jeszcze wątpliwości, polski wydawca ozdobił 

całość paskiem z okładkami książek niedokończonej sagi Martina, ponawiając 

komunikat o włączeniu do antologii „Księżniczki i królowej ze świata sagi Pieśń Lodu i 
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Ognia”. Nie byłoby potrzeby wspominać o tym wszystkim, gdyby nie fakt, że tekst 

Martina jest zdecydowanie najsłabszy. Po pierwsze, cierpi na wszystkie dolegliwości 

mikropowieści, które tak dobrze poznał chociażby Dukaj w Królu bólu – w zestawieniu z 

lapidarnymi i świetnie napisanymi opowiadaniami z antologii, jak chociażby Wiem, jak je 

wybrać Lawrence’a Blocka czy Cieniami dla Ciszy w Lasach Piekła Brandona Sandersona, 

Martin przegrywa na całej linii. Poetyka fabularyzowanej kroniki, która sprawdziła się w 

encyklopedii Świat Lodu i Ognia, absolutnie nie przystaje do formy opowiadania czy 

nawet mikropowieści, których łuk narracyjny nigdy nie może być tak rozłożysty, jak w 

przypadku drwiącej z limitów objętościowych narracji historiograficznej. To zatem, co 

ma czytelników do redagowanej przez George’a R. R. Martina i Gardnera Dozoisa 

antologii przekonać, w rzeczywistości tylko zniechęca – a to niedobrze, gdyż ci, którzy są 

mniej uodpornieni na przekaz marketingowy bądź opieszałość Martina w 

kontynuowaniu sagi, będą skłonni od tego właśnie tekstu zacząć lekturę całości zbioru. 

Z oczywistych względów, wobec konieczności zajęcia się wybujałą fabułą Martina 

i powalającej na kolana grubości antologii (dosłownie, gdyż czytać da się ją wyłącznie na 

leżąco), nie jest możliwe omówienie każdego opowiadania ani nawet ustosunkowanie 

się do tego, czy wszystkie w należytym stopniu nawiązują do metafory tytułowej. 

Zgodność gatunkową z mikropowieścią Martina zachowuje niewiele tekstów. Do 

najszerzej nawet definiowanej fantastyki zaliczyłbym bez wahania wspomniany już 

tekst Sandersona, humorystyczną miniaturę Dziewczyna w lustrze Lva Grossmana (tu 

jednak przydaje się znajomość jego Czarodziejów i Króla magii, albowiem opowiadanie 

współdzieli z nimi świat narracji), nowofalową SF Dłonie, których nie ma Melindy 

Snodgrass i dobre, choć nieco przegadane, postapokaliptyczne opowiadanie Ogłaszając 

wyrok S. M. Stirling. Na osobne miejsce zasługuje cudownie postmodernistyczny i godnie 

kontynuujący tradycje New Weirdu tekst Caroline Spector, Kłamstwa, które powiedziała 

mi matka, który początkowy efekt defamiliaryzacji redukuje nakreśleniem świetnego 

rysu charakterologicznego postaci Zdumiewającej Bańczarki – nazwanej tak od jej 

zdolności do przetwarzania własnego tłuszczu w pociski kinetyczne – i Hoodoo Mamy, 

władającej mocą transformowania zmarłych w zombie. Wszystkie wymienione 

opowiadania łączy to, że poza bardzo dobrą kompozycją, świetnym opanowaniem 

krótkiej formy i zgodnością tematyczną z tytułem antologii – tworzą one światy, które 

autentycznie chce się poznać lepiej. Wykreowany przez Sandersona mroczny świat Lasu 

i zaludniających go krwiożerczych cieni, przed którymi chroni jedynie przestrzeganie 
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prastarych praw, a w razie bezpośredniej konfrontacji – duża ilość srebra,  wybija się 

tutaj na plan pierwszy i potwierdza renomę Brandona Sandersona jako wyróżniającego 

się twórcy wysokoartystycznej fantasy młodszego pokolenia. Z kolei w Dłoniach, których 

nie ma Snodgrass czy w dość dobrej urban fantasy Diany Rowland pt. Miasto Łazarz 

odnaleźć można na pewno najlepsze w antologii – jednak po Martinie, słynącym mimo 

wszystko z przekonujących kreacji psychologicznych – portrety antybohaterek, w pełni 

zasługujących na miano niebezpiecznych kobiet i skupiających w sobie zarówno uwagę 

czytelnika, jak i całą fabularną intrygę.  

Z uwagi na profil tematyczny „Creatio Fantastica” właściwie jestem zwolniony z 

obowiązku ustosunkowywania się do pozostałych opowiadań, wśród których 

przeważają te o tematyce historycznej i parahistorycznej (Pieśń Nory Cecelii Holland, 

Królowa na wygnaniu Sharon Kay Penman, Raisa Stiepanowa Carrie Vaughn), 

kryminalnej (wspomniane już Wiem, jak je wybrać Blocka, Moje serce też jest złamane 

Megan Abbott) czy sensacyjnej (Bombowe laski Jima Butchera), ba, zdarza się też jeden 

western (wyjątkowo rozczarowujące Też mi Desperado Joe Abercombiego) czy 

slipstreamowe Zapasy z Jezusem Joego R. Lansdale’a. Zróżnicowanie tematyki 

opowiadań jest więc paradoksalnie zaletą całego zbioru – co sprawia, że tym trudniej 

zrozumieć decyzję o ozdobieniu go tak jednoznaczną okładką i uczynieniu z 

mikropowieści Martina, było nie było, ramy modalnej całości. Czytelnik nastawiony na 

lekturę antologii opowiadań reprezentujących rozmaite gatunki fantastyczne będzie 

więc słusznie zawiedziony, a obecność tekstów kreujących światy w znacznym stopniu 

wykraczające poza skromne rozmiary opisujących je fabuł bynajmniej w zwalczeniu 

minorowego nastroju nie pomoże – więcej nawet, zniecierpliwi i pozostawi wiele 

niedosytu. A to doprawdy coś, czego po niemal tysiącstronicowej antologii podpisanej 

nazwiskiem Martina raczej trudno się spodziewać.  


