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Poznań nieznany 

 

Nigdy nie byłam w Poznaniu, nigdy nie przechadzałam się ulicami tej metropolii. 

Udałam się jednak do jego literackiej, fantastycznej wersji, do miasta 2.0, w którym 

wszystko może się wydarzyć. Moimi przewodnikami byli autorzy, których opowiadania 

zostały nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez Wydawnictwo Miejskie 

Posnania i umieszczone w tomie Poznań fantastyczny. Miasto dwa zero.  

Jury w składzie: profesor Przemysław Czapliński jako przewodniczący, Piotr 

Bojarski, Marcin Mortka, Andrzej Sikorski, Katarzyna Kamińska oraz Joanna Gaca-

Wyczółkowska spośród setek nadesłanych wybrało osiem najlepszych tekstów.  

Pierwsze miejsce przyznano Grzegorzowi Piórkowskiemu za opowiadanie 

Architekt. Autor ten debiutował już (w formie papierowej) w antologii Ostatni dzień pary,  

został również doceniony w konkursie jubileuszowym miesięcznika „Nowa Fantastyka” 

(opowiadanie Cyrograf zajęoł drugie miejsce). Piórkowski nie jest więc twórcą zupełnie 

nieznanym i co za tym idzie niedoświadczonym. Nie dziwi więc fakt, iż jego tekst posiada 

cechy utworu w pełni dojrzałego literacko, przemyślanego i świadomie zrealizowanego 

pod względem językowym. Narracja trzecioosobowa podąża za postacią inspektora 

Alberta Sigma, który został oddelegowany na architektorat poznański. Czym jest 

architektorat? Jest to przestrzeń miejska podlegająca zaplanowanemu rozrostowi 

zgodnie z intencją pracujących nad nią konstruktorów. Samo słowo jest jednym z niewielu 

pojawiających się w tekście neologizmów. Piórkowski postawił na język znany odbiorcy, 

potoczny, nierzadko kiedy przenosząc pojedyncze tylko słowa do innego kręgu 

 
 Recenzja książki: Poznań fantastyczny. Miasto dwa zero, Wydawnictwo Miejskie Poznania, Poznań 2014, 

ISBN:978-83-7768-094-0, ss. 170. 
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semantycznego. Jest to zabieg, który warto docenić – na przestrzeni tak krótkiej formy 

trudno silić się na szereg neologizmów, które w tym wypadku utrudniłyby jedynie odbiór. 

Fabuła utworu skupia się na wydarzeniach jednego dnia i zmierza ku 

zaskakującej i mrożącej krew w żyła poincie. Ożywione miasto, kreujące samo siebie – tak 

bowiem jawi się w tym przypadku Poznań – zostało nakreślone z zacięciem rodem z kina 

akcji. W czasie lektury niemal słychać zgrzyt żelaza wyłaniającego się z miejskiej 

przestrzeni i donośne eksplozje. Wśród chrzęstu materii nie znika jednak filozoficzne 

pytanie, jakie pojawia  na pierwszych stronach. Czy to my rządzimy miastem, czy to 

miasto rządzi nami? Autor udziela odpowiedzi, ale nie bezpośrednio i odwołując się do 

przykładów miejskich skupisk znacznie większych od Poznania. Myśli o żyjących i 

myślących metropoliach skutecznie (za co wielkie brawa!) mrożą krew w żyłach.  

Drugie miejsce w konkursie, z opowiadaniem Wielkimi krokami, otrzymał Michał 

Sobkowiak – z wykształcenia mikrobiolog, który zadebiutował w portalu „Esensja” w 

2006 roku tekstem Czuły Punkt. Utwór zamieszczony w tomie Miasto Dwa Zero już na 

samym początku atakuje czytelnika serią dziwnych pojęć, których znaczenia może się 

jedynie domyślać. Wkraczamy w nieznany świat, pełen nieznanych przedmiotów i 

zjawisk, jednak w tym wypadku trudno oprzeć się wrażeniu, że ów nadmiar służyć ma 

ukryciu pewnych w niedoskonałości w warsztacie autora. Co więcej, skomplikowane, ale 

nie nowatorskie nazewnictwo jest w tym przypadku jedynie maską dla dość prostej 

fabuły, która udanie funkcjonowałaby pozbawiona tegoż ozdobnika. Sobkowiak 

„przepisuje” setki znanych nam fabuł, tkając z nich swoją, całość polewając sosem z 

dziwnych słów. Nawet zakończenie nie jest tak odkrywcze jak zapewne chciałby tego 

autor. Czy tekstem zasługuje na drugie miejsce? Zapewne tylko dzięki swobodnemu pióru 

Sobkowiaka i jego pomysłowości w wynajdywaniu kolejnych neologizmów.  

Trzecie opowiadanie w zbiorze, rzecz autorstwa Klaudyny Bajkowskiej, wita nas 

eksplozją swobodnej (postmodernistycznej?) narracji: 

Wychodząc z bramy, wdepnął w kałużę. Buty trzeba będzie suszyć. Oczywiście Aneta wyprowadziła 

się razem z suszarką. I nie odpisuje na esemesy. Bez sensu poszedł Kościuszki, zaczęło padać, a co 

najgorsze, dręczyła go myśl, że niepotrzebnie został na noc. Trzeba było iść , jak Artur szedł. Dziw-

nych ma Konrad tych znajomych i Zamek stoi krzywo. Z Fredry jedzie ósemka, a Zamek stoi krzywo1 

 
1 Klaudyna Bajkowska, Skutki braku teleportera, [w:] Poznań Fantastyczny. Miasto Dwa Zero, Poznań 2014, 

s. 57. 
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Teks ten, noszący wszystko mówiący tytuł Skutki braku teleportera, na szczęście 

zajmuje jedyne siedem stron, na przestrzeni, których autorka sumiennie katuje czytelnika 

swoim stylem. Gdyby tego było mało styl ten raz po raz zanika, by powrócić jak zły sen w 

kolejnym zdaniu lub fragmencie. Klaudyna Bajkowska bardzo starała się coś przekazać, 

jednak z jej opowiadania bije jedynie wszechogarniająca dziwność.  

„Pozwalam swoim oczom ślizgać się po kolejnych stronach dość kiepskiej książki. 

Nienawidzę takich chwil, bezpowrotnie straconych na rzecz marnej lektury” - zaczyna 

swoje opowiadanie  wyróżniony (bardzo słusznie) przez jury Jakub Baranek. Na szczęście 

słowa te nie dotyczą reszty opowiadań. Dość szybko okazuje się bowiem, że pozostałe 

teksty z antologii Poznań fantastyczny. Miasto Dwa Zero utrzymują niezwykle wysoki 

poziom. Co wśród nich robi poczwarka w postaci utworu Klaudyny Bajkowskiej? Możemy 

się tylko domyślać. 

Twierdza Maius, I może jeszcze stolicę..., Instrukcja numer 9, Zmiana warty prezen-

tują ciekawe pomysły i dobry poziom językowy. Szczególne zainteresowanie budzi także 

tekst Anny Rosner W piksel mnie cmoknij. Autorka umiejętnie wplotła w opowiadanie 

dialogi prowadzone z systemem, wyróżniając je graficznie i przykuwając w ten sposób 

uwagę czytelnika.  

Na specjalny komentarz zasługuje oprawa graficzna tomu z ilustracjami Pawła Zy-

cha. Czytelnik dostaje do rąk dopracowany produkt wzbogacony dodatkowymi mate-

riałami w postaci specjalnie wydanego dziennika „Poznańskie Nowiny".  


