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Artefakty to kolejna, po dobrze znanej Uczcie wyobraźni, obiecująca seria wydaw-

nicza MAG. Publikowane mają byc  w niej wznowienia niesłusznie zapomnianych lub nie-

szczego lnie popularnych w Polsce klasyko w fantastyki. Moz na więc spodziewac  się nie-

banalnych tytuło w, z kto rymi kaz dy szanujący się fan science fiction powinien się zapo-

znac , a prawdopodobnie nie miał dotąd okazji. Czy taką włas nie pozycją okazała się po-

wies c  Johna Brunnera Wszyscy na Zanzibarze? Czy MAG rzeczywis cie zdołał wyczarowac  

dla swoich czytelniko w prawdziwy – nomen omen – artefakt? 

Wszyscy na Zanzibarze jest z całą pewnos cią ksiąz ką, kto ra juz  dawno powinna była 

doczekac  się wznowienia i trafic  do nowej, szerokiej rzeszy czytelniko w. Dlaczego? Od-

powiedz  jest prosta – to jedna z tych pozycji, kto re zaskakują aktualnos cią, niezalez nie 

od rozdz więku między czasem powstania a czasem odbioru, a takz e trafnos cią prognoz.  

Wielu two rco w fantastyki prognostycznej – poczynając od S. Merciera, poprzez Ju-

liusza Verne i H. G. Wellsa, a na rodzimych Romanie Gajdzie czy Stanisławie Lemie kon -

cząc – po latach od powstania ich dzieł, zaskakuje czytelniko w tym, z jaką precyzją udało 

im się „wymys lic  przyszłos c ”. Niezmienną fascynację budzą rozwaz ania nad tym, w jaki 

sposo b słowo kolejnych pisarzy, po kilkunastu, kilkudziesięciu czy stu latach, nagle staje 

się ciałem. Czytając powies c  Brunnera, ro wniez  trudno oprzec  się wraz eniu, z e opisana 

niemal pięc dziesiąt lat temu fikcja dzisiaj sprawia wraz enie jak najbardziej realnej i 

prawdopodobnej rzeczywistos ci.  

W przypadku tej powies ci cięz ko jednoznacznie osądzic , czy wykreowana przez au-

tora wizja przyszłos ci jest jeszcze jedynie prognostyką czy juz  nalez ałoby widziec  ją jako 

pewien rodzaj futurologicznego wartos ciowania. Trudno się bowiem oprzec  wraz eniu, 

z e Brunner, piszący pod koniec lat 60., przemyca do swojego s wiata przedstawionego 
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pewne tres ci aksjologiczne. O słusznos ci tego odczucia przekonuje ro wniez  zamieszczo-

na w blurbie wypowiedz  Joe Haldemana: Brunner był człowiekiem gniewnym, złościły go 

niesprawiedliwość i cynizm, a ta desperacka powieść […] miała być pobudką dla świata po-

grążonego w oparach konsumeryzmu; dla ludzkości tkwiącej w mglistym przeświadczeniu, 

że to my władamy naturą. 

S wiat Wszystkich na Zanzibarze to bowiem nie tylko inteligentne komputery, upadek 

nauki i rozumu, triumf bezdusznego konsumpcjonizmu i polityki w jej najbardziej ohyd-

nej formie, globalne przeludnienie i rygorystyczna kontrola urodzen . To ro wniez  nie tyl-

ko powro t rasistowskich tendencji ukrytych pod płaszczykiem ro wnos ci i demokracji 

czy totalitarne podejs cie do kwestii eugeniki w masce humanitaryzmu. To przede 

wszystkim rzeczywistos c  ogarnięta masową histerią, s wiat, nad kto rym niepokojąco pali 

się czerwona ostrzegawcza lampka. Najgłębsza z refleksji proponowanych przez Brun-

nera nie rozgrywa się na poziomie wynalazko w, postępu czy nowinek technicznych, a 

nawet nie na poziomie daleko idących przemian społecznych, ale gdzies  na płaszczyz nie 

wartos ci – w  „przyszłej rzeczywistos ci” autora, juz  niebezpiecznie zachwianych, stacza-

jących się po ro wni pochyłej. 

Wspomniany wyz ej Joe Haldeman w tej samej wypowiedzi pisze ro wniez : W SF nie 

chodzi o przewidywanie przyszłości – SF ma objaśniać przeszłość i teraźniejszość. Koszmar 

Brunnera z roku 1968 ziszcza się wokół nas na rozliczne sposoby, których on nie był w sta-

nie przewidzieć. Gdyby właściwi ludzie przeczytali wtedy tę książkę i zareagowali w sposób 

zgodny z jej duchem, nasz świat nie byłby dzisiaj w tak niepewnej sytuacji. Być może nad-

szedł czas, żeby poznało ją nowe pokolenie. Po przeczytaniu powies ci Brunnera jestem 

skłonna podpisac  się pod słowami Haldemana obiema rękami. Tak, ta ksiąz ka nie prze-

widuje przeszłos ci – ona objas nia przeszłos c  i teraz niejszos c . 

Odbiorcę nastawionego na wartką akcję i lekką, przyjemną lekturę, Wszyscy na 

Zanzibarze z pewnos cią rozczarują. Narracja prowadzona jest tu w sposo b dos c  niety-

powy, nie do kon ca linearny, a fabuła rozwija się raczej powoli, spokojnie, by dopiero w 

połowie powies ci (liczącej, przypomnę, niemal 700 stron!) dos c  gwałtownie przyspie-

szyc . Dla czytelnika wymagającego, pragnącego przez ycia głębszej refleksji i rozkoszo-

wania się zagłębianiem w lekturę nie będzie to jednak wadą – wprost przeciwnie, cieka-

wa, nietypowa konstrukcja go zaintryguje.  

Autor (takz e w niebanalny sposo b, z kto rym jednak czytelnik powinien zapoznac  się 

samodzielnie) przemyca do narracji pewną znaczącą informację o swoim dziele. Zostaje 



3 
 

ono mianowicie nazwane „nie-powies cią”. Wyjas nieniem tego sformułowania będzie 

prawdopodobnie włas nie konstrukcja. Tekst gło wny ksiąz ki podzielony został bowiem 

na cztery następujące po sobie naprzemiennie częs ci. Rozdziały opatrzone hasłem Kon-

tekst stanowią przybliz enie realio w s wiata przedstawionego, najczęs ciej w formie pseu-

docytato w, fragmento w fikcyjnych dzieł literackich. Te, kto re przyporządkowano do ka-

tegorii Świat tu-i-teraz, to rodzaj newslettera czy zapisu audycji informacyjnej z rzeczy-

wistos ci, w kto rej rozgrywa się akcja powies ci. W częs ci z etykietą Na zbliżeniu czytelnik 

poznaje rozmaite kro tkie opowiastki dotyczące wielu ro z nych bohatero w epizodycznych, 

pozornie ze sobą niezwiązane, uszeregowane jednak w pewnym logicznym porządku. 

Natomiast rozdziały rozwijające gło wną os  fabuły zostały oznaczone jako Ciągłość. 

Dzieło jako całos c  sprawia wraz enie chaosu kontrolowanego. Z jednej strony, natłok 

informacji wyrzucanych przez narratora, nie zawsze w na pierwszy rzut oka składnie, 

moz e przytłoczyc  odbiorcę, z drugiej zas  – jest to wyraz nie zabieg celowy, wspo łczesny 

czytelnik bez trudu odkryje, jak idealnie taka forma wypowiedzi odzwierciedla specy-

ficzny szum, w kto rym funkcjonuje tzw. społeczen stwo informacyjne.  

Uwagę przykuwa takz e sam język powies ci. Bohaterowie s wiata Wszystkich na Zan-

zibarze mo wią w zupełnie inny sposo b niz  my, a juz  na pewno stylem odmiennym niz  

ten, jakim posługiwali się ludzie wspo łczes ni powstaniu ksiąz ki. Neologizmy – niekto re 

bliskie kierunkowi, w kto rym poszedł język wspo łczesny, a inne zupełnie do niego nie-

przystające, trudne do zrozumienia – zastanawiają, dziwacznie ugrzecznione i zeufemi-

zowane wulgaryzmy intrygują. Język not prasowych i audycji informacyjnych rzeczywi-

stos ci przedstawionej sprawia wraz enie jakiejs  kuriozalnej odmiany „futurystycznej no-

womowy”. Łączy tendencje zbliz one do oryginalnej nowomowy orwellowskiej i cechy 

przejaskrawionej wersji wspo łczesnego języka społeczen stwa informacyjnego.  

Jedno jest pewne – Brunner potrafi obudzic  w swoim czytelniku wewnętrznego ję-

zykoznawcę. Az  chce się analizowac ! 

Prawdziwy Artefakt nie moz e jednak istniec  bez pięknej, kuszącej i cennej otoczki 

wizualnej, ale i tutaj nie sposo b poczuc  się zawiedzionym. MAG po raz kolejny udowod-

nił, z e jest wydawcą solidnym i nie oszczędza kosztem jakos ci wydania. Twarda oprawa, 

wysokiej klasy papier, dobrze zabezpieczony grzbiet, estetyczna oprawa graficzna i ty-

pografia, skład i korekta bez zarzutu, a dodatkowo – zakładka w formie eleganckiej ta-

siemki. Jednym słowem – solidna firma, marka sama w sobie.  
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Na szczego lną uwagę zasługuje ro wniez  ilustracja okładkowa autorstwa nieza-

wodnego Dark Crayona – nie obawiam się tego powiedziec , two rcy wielu najpiękniej-

szych okładek ksiąz ek fantastycznych na polskim rynku wydawniczym. Profesjonalnie 

wykonana grafika przyciąga uwagę, uwalnia wyobraz nię i emocje odbiorcy, wzbudza 

niepoko j, a przede wszystkim doskonale harmonizuje z tres cią powies ci. Przed przystą-

pieniem do lektury warto na chwilę się przy niej zatrzymac , przyjrzec  uwaz nie i dac  się 

ponies c  nasuwającym się refleksjom. Ta chwila zadumy nad obrazem moz e stanowic  

piękne preludium do zagłębienia się w s wiat przedstawiony Brunnera, a poro wnanie 

doznan  wzbudzonych przez ilustrację z wraz eniami po przeczytaniu ksiąz ki, przynajm-

niej dla mnie okazało się ciekawym dos wiadczeniem.  

Wszystkich na Zanzibarze polecam kaz demu, kto nie gardzi niekoniecznie łatwą i 

przyjemną, za to ambitną i skłaniającą do refleksji literaturą. Tak czytelnikom dojrzałym, 

kto rzy odkryją w powies ci więcej niz  jedno dno, jak i inteligentnym młodym ludziom – 

dla nich fascynujące moz e okazac  się przeczytanie tej ksiąz ki z perspektywy dzisiejszych 

problemo w społecznych. Jestem tez  pewna, z e ta pozycja zaciekawi nie tylko miłos niko w 

fantastyki, a dla oso b nieprzekonanych do tego gatunku moz e stanowic  dowo d (jeden z 

wielu!) na to, z e pojęcia „SF” i „literatura wysoka” nie muszą się wykluczac .  


