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Światy różnorodne dla recenzenta dogodne 

 

Recenzencki obowiązek nie wymaga niekiedy ode mnie najmniejszego nawet po-

święcenia, stając się po prostu przyjemnym a pożytecznym sposobem na spędzenie czasu, 

który teoretycznie powinnam zorientować na pracę nieco bardziej ukonkretnioną. Mając 

jednak świadomość, że miłe łączę z efektywnym, buduję w sobie przekonanie, że to, co 

robię, to najfajniejsza robota na świecie. A kiedy w moje ręce wpada antologia, jestem 

wprost wniebowzięta, co wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli okazję przeczytać 

którąkolwiek z moich recenzji poświęconą tej formie wydawniczej. Tym razem swoją na-

miętność do tomów zbiorowych skierowałam ku Światom równoległym, opowiadaniom 

wydanym w formie e-booka przez RW2010, z niecierpliwością czekając na moment, kiedy 

znajdę czas, by wreszcie dobrać się do nieźle zapowiadającej się lektury. Czy moje na-

dzieje okazały się płonne?  

Ależ skąd! Wiedziałam to już od chwili, kiedy zaczęłam czytać utwór otwierający 

antologię, a więc Echo, autorstwa Michała Cholewy. Zaprezentowany tutaj został świat, w 

którym nagle przestała działać technologia. Wrażenie nieodwracalnej katastrofy wzmaga 

zarówno sceneria – zimowy krajobraz opuszczonego przez ludzi miasteczka – jak i poczu-

cie wyalienowania i oszołomienia, którego doznaje główny bohater, Rick. Nie dość bo-

wiem, że kierowany przeczuciem udał w kierunku zupełnie odwrotnym niż nakazana 

ewakuacja, w dodatku nie bardzo pojmuje przyczyny globalnej katastrofy, to jeszcze jest 

Irlandczykiem w całkowicie mu obcej (i obcojęzycznej, co okazuje się istotne) Finlandii.  

Pod opieką Ricka znajduje się kilkuletnia, chora córeczka, której przetrwanie staje się dla 

ojca najważniejsze. Wokół tego motyw obudowany jest zresztą zaskakujący finał utworu. 

 
 Recenzja książki: Antologia, Światy równoległe, Poznań: RW2010 2015, ISBN: 978-83-7949-120-9, ss. 315. 
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Opowiadanie jest doskonale napisane, z perfekcyjnie rozłożonym napięciem i tak skom-

ponowaną narracją, że czytelnik do ostatniej chwili nie wie, co może się wydarzyć i dla-

czego. 

Kolejny utwór w tomie, to Aquarta, rzecz napisana przez Katarzynę Rupiewicz. Bo-

haterką i jednocześnie główną narratorką jest zamaszysta i zadziorna policjantka Anna-

bel, będąca podręcznikową wprost twardzielką, nauczoną jak sobie radzić w zmaskulini-

zowanym zawodzie. Jej sposób postrzegania i interpretowania świata cechuje błyskotliwa 

ironia spod znaku prozy Raymonda Chandlera; inteligentnie wykreowana zagadka i pro-

wadzone dynamicznie dialogi w połączeniu z wtrętami myślowymi bohaterki stanowiące 

zabawny, a czasem pikantny do nich komentarz, składają się na niezwykle atrakcyjną li-

teracko całość. Finał zaś, starannie obmyślony na zszokowanie i zaskoczenie czytelnika, 

dostarcza niezapomnianych wrażeń. 

Opowiadanie Szymona Gonery pt. Jugs to natomiast jeden z moich faworytów w 

tym zestawieniu, a to ze względu na świetnie i pomysłowo poprowadzoną od pierwszych 

scen narrację, która sprawia, że tekst jest dynamiczny i niezwykle mocno oddziałuje na 

czytelniczą percepcję. Do tego piekielnie inteligentna intryga, która wyzwala ogromne 

emocje w czytelniku i mamy gotowy przepis na artystyczny sukces.  

Zupełnie inny po względem budowania nastroju jest tekst Anny Głomb, o wdzięcz-

nym tytule Z popiołów. Tym, co najbardziej zapada w pamięć, jest atmosfera tajemniczo-

ści, przeczucie nadejścia czegoś nieuchronnego. Najistotniejsze są tutaj wątki śmierci, 

trwania i istnienia, będące wariacją na temat szalonego naukowca i rezultatów jego pracy. 

Rzecz to w zasadzie udana, choć rozważania o duszy zdają się dość powierzchowne, a przy 

tym nazbyt nieśmiałe i nieco wtórne, by mogły zrobić na czytelniku stosowne wrażenie.  

Przyjemnie w czytelniczym obiorze jest opowiadanie Małgorzaty Binkowskiej Ko-

palnia wody. Narracja przyjmuje formę dziennika, prowadzonego przez bohatera, który 

przebywa na obcej planecie w charakterze uczestnika misji. Pomysł fabularny jest intere-

sujący, zrealizowany przy tym nader zgrabnie i z polotem, wreszcie zwieńczony zakoń-

czeniem, które wzbudza sporo refleksji.  

Zupełnie inne klimaty proponuje Marcin Pawełczyk, prezentujący tekst pt. Mefert. 

Interesująco pokazane zostają w utworze rozmaite punkty widzenia, narracja płynnie 

przechodzi z jednej relacji w drugą, a ta w następną. Pomysł fabularny również wydaje się 

przyjemny, a na pewno dość oryginalnie zrealizowany, jeśli wziąć pod uwagę, że jest wa-

riacją na temat spotkania człowieka z „innym”.  
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Owo „inne” może mieć jednak zgoła odmienną wykładnię, jak dowodzi tego roz-

kosznie zabawny Ludzki demon, którego twórca, Andrzej Trybuła, posłużył się motywem 

nawiedzenia czy raczej opętania, przedstawionym ze swadą i z udziałem zaskakująco zna-

nej, acz całkowicie odbrązowionej postaci historycznej. Rzecz to napisana lekko, okra-

szona  rubasznym momentami humorem.  

Następne opowiadanie, Zaraza Iwony Surmik, ma już formułę zdecydowanie po-

ważniejszą. Tekst wyróżnia bardzo urokliwy sposób prowadzenia narracji, starannie wy-

cyzelowane zdania, których płynność sprawia czytelnikowi ogromną przyjemność. Ożyw-

czą odmianę (bo tematyka wszelkich epidemii wybijających ludzkość do nogi jest ostatnio 

w modzie) stanowi fakt, że kwestie związane z tytułowym motywem są miłą wariacją na 

temat zarazy. Fabuła tylko z pozoru ogniskuje się wokół cudów i wiary, albowiem esencję 

całości stanowi finał, kryjący dużo głębszy sens.  

Kolejny utwór, Hotel Alabama, pióra Katarzyny Kubackiej, przykuwa uwagę sta-

rannie budowaną i konsekwentnie podtrzymywaną atmosferą niepokoju, niedopowie-

dzenia, czegoś nieuchwytnego – tak dla protagonisty, jak i śledzącego jego perturbacje 

czytelnika. Gęstniejący nastrój grozy (mam nadzieję, że nie urażę autorki), przypomina 

nieco prozę Kinga, tę najbardziej dopracowanego sortu, w odniesieniu do której odbiorca 

nie wie, czy wydarzenia są halucynacją bohatera, czy okropną prawdą o jego losie.  

Zdecydowanie najniżej oceniam tekst Heleny Strokowskiej pt. Jako aniołowie, a to 

ze względu na niepotrzebne przegadanie, rozmycie i przekombinowanie kreacji świata i 

bohaterów. Przyznać jednak trzeba, że całkiem zgrabnie i udatnie zostaje pokazana psy-

chika dziecka, jego możliwości poznawcze i decyzyjne. Poza tą jedną wszakże, nie dostrze-

gam w utworze żadnych więcej zalet.  

Tego samego powiedzieć wszakże nie mogę o niezawodnej, jak zwykle, Annie Kań-

toch, której Sztuka porozumienia dowodzi dobrej formy artystycznej pisarki. Jak zwykle, 

a raczej jak często u tej autorki, jest eklektycznie. Mieszają się tu ze sobą konwencja kry-

minału (tego czarnego, a więc jednej z najbardziej interesujących i inspirujących jego od-

mian) z wahnięciem w stronę fantastyki w sztafażu science oraz, co najbardziej zaskaku-

jące i pomysłowe zarazem – stylizacji baśniowej. Miły mojemu czytelniczemu odbiorowi 

jest także motyw tajemniczego a okrutnego seryjnego mordercy, który przedziwnymi me-

todami pozbawia swoje ofiary życia. W moim odczuciu Sztuka porozumienia to bardzo 

błyskotliwie zrealizowany tekst, grający ze znanymi czytelnikowi konwencjami. 
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Podsumowując zatem: pod względem artystycznym teksty dobrano z ogromną sta-

rannością, dbając o odpowiedni poziom stylistyczny i fabularny. Brakuje mi tutaj jednak 

jakiegoś wprowadzenia, które sprecyzowałoby i równocześnie uzasadniało funkcjonowa-

nie tej antologii jako całości. Jaka jest jej myśl przewodnia czy leitmotiv? Sam tytuł, Światy 

równoległe, niczego nie dookreśla, niczego nie wnosi, nie dopowiada, a przecież warto 

znać klucz, wedle którego dokonano doboru tekstów. 

Co interesujące – i w antologiach doprawdy rzadkie – niemal wszystkie utwory 

utrzymują wysoki poziom. Nie ma tu tekstów bardzo słabych a zderzonych z doskonałymi, 

toteż Światy równoległe uznać można za bardzo przyzwoity zbiór, wypełniony opowiada-

niami naprawdę utalentowanych i wartych czytelniczego zainteresowania autorów. Jest 

to o tyle istotne, że polski rynek wydawniczy nie daje nazbyt wielu szans tym, których 

nazwiska są niezbyt lub wcale nieznane. Pomysł na antologię, w której współistnieć może 

tak wiele talentów, wydaje się odpowiedzią na czytelnicze tęsknoty i jawi się jako udany 

eksperyment, na którego kontynuację mam szczerą nadzieję.  

 

 


