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Canterbury Tales dla nowej ery  

 

Hyperion Dana Simmonsa w pełni zasłużył na miejsce w prestiżowej serii „Arte-

fakty” Wydawnictwa Mag. Już od momentu premiery w 1989 roku zyskał uznanie anglo-

języcznych krytyków i środowiska fanowskiego (Nagrody Hugo i Locusa, nominacja do 

BSFA i Nagrody im. Artura C. Clarcke’a), osiągając niemal z marszu status klasyka po-

równywanego do Diuny Franka Herberta. Szczęśliwie Polacy w tym przypadku nie mu-

sieli długo czekać na tłumaczenie, bo już w 1994 Hyperion ukazał się po raz pierwszy 

nakładem wydawnictwa Amber.  

Obecne, kolejne już wydanie nakładem Maga, poza tym, że włączone do „Artefak-

tów”, jest jeszcze o tyle godne uwagi, że jest to premiera nowego przekładu autorstwa 

Wojciecha Szypuły, który tłumaczył wcześniej pozostałe powieści zaliczane do cyklu 

Hyperion Cantos. Co prawda, wcześniejsze tłumaczenie Arkadiusza Nakoniecznika nie 

było złe, ale wersja Szypuły zdaje się bliższa oryginału, nieco mniej pompatyczna w sty-

lu, bardziej współczesna. Najbardziej rzuca się w oczy rezygnacja z ryzykownego i dziw-

nie brzmiącego neologizmu Nakoniecznika na określenie enigmatycznego monstrum w 

centrum fabuły; w oryginale był to Shrike, w pierwszym tłumaczeniu z niewyjaśnionych 

przyczyn przełożony jako Chyżwar, by obecnie stać się Dzierzbą, co ma znacznie więcej 

sensu1. 

W największym skrócie fabuła Hyperiona przedstawia się następująco: do Gro-

bowców Czasu, enigmatycznych ruin pozostałych po niezidentyfikowanej cywilizacji i 

przemieszczających się pod prąd czasu oraz ich monstrualnego strażnika, właśnie 

Dzierzby, zmierza ostatnia pielgrzymka przed wybuchem międzygalaktycznej wojny. 

 
 Recenzja książki: Dan Simmons, Hyperion, przekł. Wojciech Szypuła, wydanie II, Warszawa: MAG 2015, 

ISBN: 978-83-7480-557-5, ss. 517. 

 
1 Przypomnę tylko, że shrike, a po polsku dzierzba, to mały drapieżny ptak, który swoje ofiary ma w zwy-
czaju nabijać na ciernie lub ostre gałęzie drzew. 
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Biorą w niej udział Kapłan, Żołnierz, Uczony, Poeta, Kapitan, Detektyw i Konsul; każdy z 

nich ma życzenie, ale i świadomość, że tylko jeden zostanie wysłuchany, pozostali zaś 

będą musieli zginąć. Opis ich podróży po tytułowym Hyperionie stanowi ramę narracyj-

ną dla opowiadanych przez każde z pielgrzymów historii, stopniowo odsłaniających ich 

motywy i skomplikowane powiązania łączące tych z pozoru obcych sobie ludzi. Każda z 

historii jest opowiedziana z innej perspektywy, odmiennym językiem i stylem, nadając 

całości polifoniczny charakter, a zarazem niespiesznie zapoznając czytelnika z bogac-

twem i złożonością świata przedstawionego. 

Porównania do Diuny są w tym przypadku o tyle uzasadnione, że wizja Simmonsa 

imponuje epickim rozmachem, spójnością i mitotwórczą siłą. Nie brakuje Hyperionowi 

klasycznych dla gatunku science fiction atrybutów jak sztuczna inteligencja, podróże w 

czasie czy zakrzywiające czasoprzestrzeń portale umożliwiające natychmiastową po-

dróż międzyplanetarną. Co istotne, nie służą one przy tym jedynie za ornament, lecz  

wszystkie mają daleko idące konsekwencje fabularne. Każdy znany nam skądinąd z kon-

wencji i przyjmowany bezrefleksyjnie komponent prędzej czy później wskakuje bez-

błędnie na swoje miejsce w zawiłej układance celów, środków i ukrytych znaczeń.  

Zaskakuje to zwłaszcza w kontekście warstwy literackiej, misternie utkanej z od-

niesień do takich klasyków literatury jak John Keats czy Geoffrey Chaucer, niespiesznie 

rozwijanej narracji szkatułkowej i archetypowych wręcz kreacji bohaterów. Naładowa-

ne symboliką, mistyczne i oniryczne wizje, odmalowywane wprawnie przez Simmonsa, 

usypiają czujność odbiorcy, który przestaje doszukiwać się w nich logiki i przestawia się 

na percepcję estetyczną, jak przy lekturze poezji. Bez wahania zatem można powiedzieć, 

że jest Hyperion nie tylko świetną fantastyką naukową, poruszającą najbardziej funda-

mentalne pytania, ale i świetną literaturą, świadomą swoich korzeni i warsztatu, igrającą 

z tradycją literacką i oczekiwaniami odbiorców. 

Wszystkich zachęconych do lektury czuję się w obowiązku uprzedzić, że Hyperion 

jest w zasadzie dopiero połową całości. Otwarte zakończenie tej ponad pięciusetstroni-

cowej powieści zostawić może czytelnika z większą ilością pytań niż odpowiedzi, dlatego 

warto mieć na podorędziu drugą część dylogii – Upadek Hyperiona. Ten zabieg jednak w 

przypadku książki Simmonsa znacznie mniej irytuje, po pierwsze dlatego, że narracja 

jest nieśpieszna i obszerna, więc nie mamy poczucia niedosytu, po drugie, nie wszyst-

kich pytań jesteśmy świadomi, dopóki nie uzyskamy na nie zaskakujących odpowiedzi, 

po trzecie wreszcie, już w oryginale obie części dylogii wydane były niemal w tym sa-
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mym czasie i podobnie się rzecz ma z obecnym polskim wydaniem. Nie jest to też jedna 

gargantuiczna powieść podzielona jedynie ze względów technicznych, obie części dylogii 

mają dystynktywną strukturę narracyjną i zróżnicowany styl, o czym więcej opowiem 

przy okazji recenzowania Upadku. 


