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Kolejna antologia zaprezentowana przez kooperatywę RW2010 i Dawida Jurasz-

ka okazuje się następną wyśmienitą inwestycją. Problematyka jest interesująca, realiza-

cje starannie dobrane, a zbiór pełny i wieloaspektowy. Problem historii alternatywnej, 

będący osią tematyczną tomu, po wielekroć wprawdzie wyzyskiwany był jako leitmotiv 

literacki, a także filmowy, etc., jednak sprawia wrażenie na tyle pojemnego, że, że kolej-

ne jego realizacje dowodzić mogą jedynie twórczej kreatywności i zdolności pisarzy do 

działań mających na celu artystyczne jego przetworzenie. Tym samym antologia pod re-

dakcją Dawida Juraszka, zatytułowana znamiennie Niedoczekanie, stanowi jedną z bar-

dziej intrygujących prób zmierzenia się ze specyfiką motywu alternatywności. Jak w każ-

dym zbiorze niektóre teksty zachwyciły mnie bardziej, inne mniej; przypominam jednak 

o zasadzie, że niektóre konwencje się lubi, a do niektórych ma się dystans, choć czasem 

intrygująca fabuła przeważyć może nad niechęcią do proponowanej stylizacji świata.  

Rozpocząć tedy wypada od pierwszego utworu w zbiorze, a więc opowiadania 

autorstwa cenionego przeze mnie pisarza, Krzysztofa Kochańskiego. Jego Parowy hycel 

to rzecz na poły humorystyczna, na poły dedykowana uwielbianej przez rzesze fanów 

konwencji steampunka. Autor wyraźnie jest w formie, o czym zaświadcza błyskotliwy 

pomysł i sprawna jego realizacja. Jak mawia jeden z moich przyjaciół: „jest steampunk, 

jest impreza” i słowa te znajdują tu potwierdzenie, ponieważ wykreowany przez Ko-

chańskiego świat i zaludniający go bohaterowie są w istocie fascynujący i zabawni– wi-

dać, że twórca z upodobaniem grał z konwencją. Rzecz oczarowuje dodatkowo potoczy-

stością narracji oraz skrzącymi się dowcipami dialogami. Również pomysł fabularny – 

afera z parowymi psami, które wymknęły się spod kontroli – jest w istocie godna uwagi. 
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Tym, co nieco psuje czytelniczą radość, jest finał opowiadania, w którym wszystko, co 

dotychczas dobrze się sprawdzało, zostaje rozmyte i rozmienione na drobne, a wszystko 

za sprawą – mam wrażenie – braku pomysłu na godziwe zakończenie tej cudnej historii.  

Kolejne opowiadanie, autorstwa Hanny Fronczak, Jeden na milion, to lektura 

przyjemna i w pewien sposób czarująca. Tekst, zrealizowany w narracji pierwszooso-

bowej, zainicjowany zostaje cytatem z Biblii Tysiąclecia, czytanym przez protagonistkę, 

MarfęIgnatiewnę Morozową, niespecjalnie atrakcyjną trzydziestosiedmiolatkę, masa-

żystkę z zawodu. 

Akcja dzieje się w latach 80. XX w. Biblijny cytat przywołany zostaje z pełnym 

uzasadnieniem, bowiem długowieczność staje się leitmotivem opowiadania Fronczak. 

Przywołane tu zostają postaci znane z historii (powszechnej, lecz i historii sztuki), któ-

rych życiorysy i późniejsze losy zostały przekonstruowane w taki sposób, aby pasować 

do relacjonowanych zdarzeń. Osią tych wypadków jest dążenie do kolejnej przemiany w 

obrębie ustroju i państwowości, realizowane w niezwykle oryginalny sposób. Bardzo 

sprytnie zostaje tutaj połączona historia z problemami, które doskonale znamy ze 

współczesnych wydarzeń (rozprzestrzenianie się islamizmu), co czyni tę opowieść tym 

atrakcyjniejszą, że czytelnik wie doskonale to, o czym główna bohaterka nie ma naj-

mniejszego pojęcia.  

Warto zaznaczyć, że narracja jest niezwykle płynna, a tło opowieści zarysowane 

zostaje w sposób drobiazgowy i wnikliwy.  Niestety zakończenie również i tego tekstu 

wydaje się rozmyte i niewyraźne na tle spektakularnej fabuły. 

Tego błędu ustrzegł się z pewnością Przemysław Hytroś w opowiadaniu Jak Ma-

ciek wojnę wygrał, będącym wariacją na temat legendy Śpiących Rycerzy, w interpretacji 

wikłającej w fabułę pojawienie się obcych.  

Zupełnie inną optykę proponuje czytelnikowi Iwona Kowalczyk w utworze Dra-

him, napisanym bardzo zgrabnie, z dużą swadą i swobodą. Ogromne wrażenie sprawiają 

na odbiorcy dynamiczne, plastycznie wykreowane sceny walk. Warto wspomnieć też, że 

autorka zastosowała tutaj bardzo sympatyczny zabieg, a mianowicie wprowadziła przy-

jemną archaizację języka wypowiedzi literackiej, obecną a to w dialogach, a to znów w 

partiach narracyjnych. Jest to przepysznie skrojona opowieść, z fascynującą intrygą i 

malowniczymi postaciami.  

Rzecz opisana zostaje z punktu widzenia cudzoziemca, który za towarzysza po-

dróży i pobytu w Polsce dostaje szlachcica, wywodzącego się ze starej i dość tajemniczej 
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rodziny. Raczej sztampowo niestety potraktowane zostają kwestie polskiej gościnności 

oraz hucznych a zasobnych w trunki biesiad, co zaczyna już nużyć, skoro niemal w każ-

dej z literackich relacji obcokrajowców pojawiają te same, do znudzenia identyczne mo-

tywy związane z  pijaństwem, kacem i miejscowymi sposobami nań.  

Oryginalnym, acz miejscami przaśnym tekstem jest bez wątpienia Klątwa biskupa 

Kaczmarka, autorstwa Przemysława Karbowskiego. W mojej ocenie jest to bardzo uda-

narzecz, ze świetnymi, błyskotliwymi dialogami i barwnymi postaciami. Fabuła jest wa-

riacją na temat zimnej wojny i porachunków amerykańsko-radzieckich z wykorzysta-

niem Polaków i Polski. Niektóre partie tekstu uznać można za zdecydowanie humory-

styczne, co wskazuje na tendencję satyryczną. Znajdziemy tu też jednak gorzkie odwoła-

nie do decyzji, które zapadły w odniesieniu do Polski w Jałcie, ale całość – mimo nieco 

fekalnego finału – jest w istocie dośćbardzo zabawna, zawiera także sporo odniesień – 

bardzo szczegółowych zresztą – do postaci autentycznych.  

Utwór Stanisława Truchana, Operacja Greta, to kunsztowne opowiadanie o 

skomplikowanej intrydze, zorientowanej wokół rozgrywek szpiegowsko-politycznych. 

Sama konstrukcja świata jest dosyć zawiła, zwłaszcza że mocno zniekształcone zostały 

elementy stricte historyczne. Warto zauważyć, że choć większość akcji rozgrywa się po-

za Polską, to narrator wzmiankuje, że rozmaici bohaterowie korzystają z polskich pro-

duktów, a więc noszą garnitury z Vistuli, poruszają się samochodem marki Warszawa, 

etc.  

Przedostatni utwór, Rachunek, to rzecz napisana przez Macieja Żytowieckiego, 

jednego z moich faworytów w tym zestawieniu. Autor stworzył tekst, którego osią fabu-

larną jest wizja (kolejna już w zbiorze) Polski pod sowieckimi rządami.Jest to historia, w 

której Lenina odwiedzili obcy, w związku z czym Wódz doznał objawienia, choć w wy-

miarze ideologicznym  niemal nic nie uległo znaczącemu przeobrażeniu. Scena spotka-

nia bohatera z Wodzem przypomina parodię demaskatorskiej audiencji u czarnoksięż-

nika Oza, lecz jeśli mamy tu do czynienia z humorem, to jest on – jak to bywa u Żyto-

wieckiego – bardzo czarny i gorzki. 

Obraz kraju jest rzecz jasna niezbyt korzystny, a realia przypominają przaśne lata 

70. i 80. w ponurym entourage’u.  Rachunek to  przede wszystkim opowiadanie bardzo 

smutne, depresyjne, z niezwykle przygnębiającym wątkiem rodzeństwa Zawadzkich, z 

których jedno korzysta z danej mu szansy, widząc, że jest to naganne moralnie.  
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Zamykający antologię tekst Dawida Juraszka Pierwsza Europejka to bardzo kame-

ralna opowieść o relacji erotyczno-uczuciowej między młodym Chińczykiem a Angielką. 

Oboje poszukują wrażeń wykraczających poza ich rasy i kultury, w które są wpisani. W 

tle jedynie pojawiają się informacje o rzeczywistości jaka ich otacza, lecz w przeciwień-

stwie do pozostałych tekstów w zbiorze, to opowiadanie ogniskuje się nie wokół polity-

ki, rewolucji, zmagań wojennych czy szpiegowskich, lecz skupione zostaje wokół sensu-

alnego, acz w subtelny sposób wyrażonego, zyskiwania nowych doznań. Nie jest historia 

romantyczna, ale po prostu krótki romans, który rozgrywa się w Paryżu, a opisany zo-

staje – co charakterystyczne dla Juraszka – niezwykle pięknym, wysublimowanym języ-

kiem.  

Wiać zatem wyraźnie, że utwory wchodzące w skład zbioru Niedoczekanie wyse-

lekcjonowane zostały nader starannie, tak pod względem formy, jak i treści, a także ję-

zyka narracji. Nie są to może teksty wybitne, jednak wartościowe i interesujące, stano-

wiące bardzo przyjemną lekturę.  

 

 


