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Przewrotność postrzegania świata 

„Miasto przemierza zrujnowany świat po torach, które trzeba stale  

przed nim układać, a następnie usuwać. Jeżeli się zatrzyma, zostanie  

w tyle za optimum i wpadnie w miażdżące pole grawitacyjne.  

Brak postępu oznacza śmierć [...]” (okładka). 

 Seria „Artefakty” – już od jakiegoś czasu goszcząca w ofercie Wydawnictwa MAG 

i ciesząca się sporą popularnością – proponuje polskim czytelnikom pozycje klasyczne, 

lecz często zapomniane i dotąd niedostępne na rodzimym rynku utwory uznanych zagra-

nicznych autorów. Pojawiają się w niej tytuły ambitne, odznaczające się wysokim pozio-

mem literackim, niejednokrotnie zasługujące nawet na miano genialnych czy kultowych. 

Często są to powieści o nietypowej konwencji i konstrukcji, poruszające uniwersalną pro-

blematykę. Tym razem swoje miejsce wśród „Artefaktów” znalazł utwór bardzo orygi-

nalny, specyficzny, wyróżniający się nawet na tle tej mocno charakterystycznej serii.  

 Pozycje wchodzące w skład „Artefaktów” zwykle cechuje swoista ponadczaso-

wość. To książki, które się nie starzeją i wciąż tak samo mocno dotykają kolejne pokolenia 

czytelników. Nie inaczej jest w przypadku Odwróconego świata – powstałego w 1974 ro-

ku, a nadal tak samo uniwersalnego i aktualnego pod względem stawianych pytań i poru-

szanych zagadnień filozoficznych.  

 Christopher Priest dotąd był polskim czytelnikom znany głównie z doskonałej po-

wieści Prestiż, zekranizowanej przez Christophera Nolana, a obecnie kojarzony jest także 

z wydaną niedawno – również nakładem MAGa – Rozłąką, niezwykle poruszającą historią 

alternatywną. Odwrócony świat to jednak zupełnie inna pozycja – odznacza się odmienną 

tematyką, nastrojem i stylem narracji.  

 
 Recenzja książki: Christopher Priest, Odwrócony świat, Warszawa: MAG 2016, ISBN: 978-83-7480-632-9, 

ss. 284. 
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 Tutaj opowiedziana historia i intryga schodzą nieco na drugi plan, ustępując miej-

sca kreacji świata przedstawionego. To właśnie nietypowe, niezwykle oryginalne i skom-

plikowane uniwersum gra w Odwróconym świecie pierwsze skrzypce, a losy głównego bo-

hatera stanowią jedynie przyczynek do ukazania tej dziwnej, wielowymiarowej rzeczywi-

stości, która z pewnością może zadziwić odbiorców nieprzywykłych do tego typu kon-

wencji. Nakreślona fabuła wydaje się tylko otoczką utworzoną wokół meritum – nietypo-

wego pomysłu na wizję konstrukcji świata.  

 Autor powoli, spokojnie, systematycznie wprowadza czytelnika w realia wykreo-

wanej przez siebie rzeczywistości, ostrożnie dawkuje informacje, od czasu do czasu myli 

tropy, sugeruje błędne przesłanki. Gdy tylko wygląda na to, że cokolwiek zaczyna się już 

wyjaśniać, nagle następuje nieoczekiwany zwrot i obraz świata przedstawionego znów 

się zaciemnia, komplikuje, a ostatecznie dąży do zupełnie nieoczekiwanego, zaskakują-

cego, mocnego i dramatycznego finału. 

 Co ciekawe czytelnik poszukuje odpowiedzi na dręczące go podczas lektury pyta-

nia dokładnie w tym samym tempie, co główny bohater. On również jest zdezorientowany 

i nieświadomy mechanizmów rządzących uniwersum, w którym żyje, także dopiero je po-

znaje – mozolnie i stopniowo uczy się ich. Uzyskiwane fragmentaryczne informacje też 

niejednokrotnie go zadziwiają i szokują, również i on bowiem od czasu do czasu bywa 

wprowadzany w błąd. Mimo że to nie sam bohater stanowi najważniejszy element powie-

ści, a raczej jest narzędziem służącym realizacji zamysłu autora, taka konstrukcja sprawia, 

że czytelnikowi łatwo się utożsamić z protagonistą, wytworzyć z nim swoistą więź.  

 Na uwagę zasługuje również konstrukcja postaci młodego Helwarda Manna – 

wkraczającego w dorosłe życie i odkrywającego ponure tajemnice związane z funkcjono-

waniem rzeczywistości, w jakiej się znajduje. Z biegiem czasu zmienia się nie tylko poziom 

wiedzy i świadomości bohatera, ale także przechodzi on interesującą wewnętrzną meta-

morfozę, całkowicie – nomen omen – odwrotną do przemian zachodzących w otaczającym 

go świecie. Helward, z początku trudny do utrzymania w ryzach, dociekliwy, zadający pro-

blematyczne, krępujące pytania, niecierpliwie dążący do poznania, z czasem ulega jakby 

wypaleniu, jego postępująca socjalizacja przybiera wreszcie formę przesadnego konfor-

mizmu. Podczas gdy jego świat, po raz pierwszy od czasów swojego powstania, ewoluuje, 

a skostniałe społeczeństwo wychodzi poza własne ramy i otwiera się na rzeczywistość 

zewnętrzną, Helward pozostaje w tyle, cofa się w rozwoju umysłowo-społecznym. To 
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dość zaskakujący sposób kreacji głównego bohatera, wydaje się jednak doskonale współ-

grać z ogólnym zamysłem autora i przesłaniem powieści.  

 Odwrócony świat nie jest bowiem wyłącznie popisem tworzenia jak najbardziej 

nietypowego, skomplikowanego i dziwacznego fantastycznego uniwersum. Uważny, po-

trafiący czytać między wierszami odbiorca z pewnością dostrzeże szereg filozoficznych 

pytań, jakie stawia przed nim Priest. Autor snuje tu ciekawe, skłaniające do refleksji roz-

ważania dotyczące kondycji współczesnej mu ludzkości (która, jak widać, przez ostatnich 

czterdzieści lat wiele się nie zmieniła), możliwych skutków powszechnego konsumpcjo-

nizmu, czy mechanizmów funkcjonowania systemów totalitarnych, opartych na ślepym 

posłuszeństwie wobec idei i bezkrytycznej wierze w wizję świata stworzoną przez ogól-

nie uznany autorytet, czy racji bytu skostniałych tradycji w życiu społeczeństwa z biegiem 

czasu podlegającemu dynamicznym przemianom. Pisarz przemyca tę problematykę w 

sposób jednocześnie mocny i nienachalny.  

 Osobiście, za najciekawsze pytanie, do którego postawienia sobie zmusiła mnie 

lektura Odwróconego świata, uważam jednak to dotyczące natury ludzkiej percepcji. Czy 

istnieje jedna, obiektywna prawda? A co, jeśli dla każdego może przedstawiać się ona ina-

czej i zależy od indywidualnego sposobu doświadczania świata? Czy to, co widzimy i czu-

jemy, zawsze jest prawdziwe? Na ile można zaufać własnej percepcji? Czy prawda o ota-

czającej rzeczywistości tkwi w samym człowieku i jego postrzeganiu, czy może znajduje 

się zupełnie poza nim i jest od niego niezależna? W jaki sposób człowiek jest w stanie 

poznać naturę świata – empirycznie, poprzez zawierzenie autorytetom, czy też w ogóle 

nie jest w stanie zyskać co do niej pewności? Czy prawdą łatwo jest manipulować? To 

właśnie te pytania dręczyły mnie jeszcze długo po odłożeniu książki na półkę, nie dawały 

spokoju i niejednokrotnie spędzały sen z powiek.  

 Christopher Priest niewątpliwie skonstruował powieść potrafiącą zaintrygować – 

jednocześnie zaszokować i pobudzić do myślenia, wzbudzić silne emocje i skonfundować. 

Rzeczywistość przedstawiona Odwróconego świata jest jednak mocno abstrakcyjna, psy-

chodeliczna. Zapewne nie każdemu przypadnie do gustu, niektórym może wydać się prze-

sadnie udziwniona. Powieść Priesta to lektura przeznaczona dla odbiorców specyficznych 

– nie bojących się wyzwań i eksperymentów literackich, otwartych na innowacje, przeła-

mywanie granic konwencji i skłonnych do abstrakcyjnego myślenia. To również pozycja 

skierowana do czytelników wymagających i ambitnych, którzy lubią sami rozgryzać po-

zostawione przez pisarza tropy i po nich, małymi kroczkami, dochodzić do zrozumienia. 
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Może nie przypaść do gustu osobom preferującym łatwe rozwiązania, otrzymane na złotej 

tacy. Jednak ci, którym frajdę sprawia samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, będą za-

chwyceni.  

 Odwrócony świat to jedna z tych książek, które mocno zapadają w pamięć i pozo-

stają w świadomości czytelnika na długo. Jedna z tych książek, które nie przechodzą bez 

echa i mogą odcisnąć na odbiorcy trwały ślad.  


