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Lipcowy numer „Nowej Fantastyki” — jakby w przewidywaniu letnich upałów — 

sprawia, że jego lektura budzi momentami przynajmniej dreszcz na plecach, a na pewno 

przyprawia o gęsią skórkę. Dzieje się tak zarówno za sprawą omówienia pierwszego 

sezonu serialu American Horror Story autorstwa Przemysława Pieniążka, jak i szkicu 

Andrzeja Kaczmarczyka, ukazującego mroczne strony życia w prowincjonalnej filmowej 

Ameryce.  

Odwołując się do opowiadania Washingtona Irvinga z 1820 roku o nawiedzonej 

kotlinie Sleppy Hollow, traktowanego jako mit fundatorski amerykańskich opowieści 

o niesamowitych miejscach, Kaczmarczyk finezyjnie ukazuje jego przemiany, które zao-

wocowały równie — co w XIX wieku utwór Irvinga dla amerykańskiego gotyku — „ar-

che-tektową” dla telewizyjnych seriali opowieścią filmową Davida Lyncha o miasteczku 

Twin Peaks i jego mieszkańcach. Oczywiście nie wszystkie z powstałych seriali pozostają 

godne uwagi, z czego autor zdaje sobie zresztą sprawę, przestrzegając przed oglądaniem 

Hemlock Grove (USA 2013, reż. Eli Roth i in.); ze zrozumiałych względów nie rozwodzi 

się zresztą nad tym (jak sam go określa nieco złośliwie) „Twin Peaks czasów Zmierzchu” 

(s. 8), całkiem słusznie więcej uwagi w zamian poświęcając innym, znacznie bardziej 

udanym koncepcyjnie i artystycznie produkcjom, m.in. Eerie Indiana (USA 1991-1992, 

reż. Bob Balaban i in.). W klimacie filmowej niesamowitości pozostajemy za sprawą 

opowieści Roberta Zielińskiego o wpływach malarskiej wyobraźni na wizje reżyserów, 

tworzących nastrojowe opowieści, w których od pojawiającego się potwora ważniejsza 

jest sugestia jego obecności. Można zresztą traktować uwagi Ziębińskiego jako punkt 
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wyjścia do własnych poszukiwań, do czego jesteśmy zachęcani w ramach zabawy, której 

reguły zamieszczone zostały pod artykułem (s. 12).  

Temat (w mniejszym lub większym stopniu) niesamowitości kontynuuje 

w numerze również Marek Grzywacz, za sprawą prezentacji egzotycznej dla polskiego 

czytelnika fantastyki brazylijskiej. Okazuje się, że kraj ten pozostaje nie tylko potenta-

tem w produkcji kawy, również w dziedzinie fantastyki potrafi zaskoczyć świeżością 

spojrzenia na skonwencjonalizowane problemy. Jest to zaledwie pierwsza część szkicu, 

toteż miejmy nadzieję, że już za miesiąc przyjdzie nam kontynuować wojaże przez bra-

zylijską wyobraźnię, nie ograniczającą się przecież do pop-filozoficznych dywagacji Pao-

lo Coelho. 

Za literackie dopełnienie rozważań nad „kulturą grozy” można uznać Ciemne 

ogrody Grega Kurzawy. Pozornie konwencjonalna opowieść o domu i jego tajemnicach 

,niepostrzeżenie przeistacza się w ciąg zdarzeń, których nie sposób objąć rozumem. 

I choć nie ma w fabule zdarzeń, które można byłoby uznać jednoznacznie za manifesta-

cję sił irracjonalnych, trudno nie wzdrygnąć się na myśl o potędze literatury 

i konsekwencjach czytania. 

Paolo Bacigalupi to pisarz, którego nie trzeba przedstawiać miłośnikom wysma-

kowanej, nastrojowej fantastyki. Autor publikowany m.in. w prestiżowej serii Wydaw-

nictwa MAG „Uczta Wyobraźni” powraca krótką formą, która — w myśl sugestii redakcji 

— pozostaje (wespół z Hazardzistą; „Nowa Fantastyka” 2009, nr 7) zapowiedzią więk-

szej opowieści, zatytułowanej roboczo The Water Knife. Biorąc pod uwagę walory prozy 

tego autora miejmy nadzieję, że rychło po premierze będziemy mogli oczekiwać na 

przekład.  

Biorąc pod uwagę artyzm obu opowieści, trudno zdecydować, która z nich sta-

nowi ozdobę działu prozy zagranicznej (Shoggoty w rozkwicie Elizabeth Bear plasują się 

zdecydowanie poniżej oczekiwań, rozbudzonych prozą Bacigalupiego, toteż nie warto o 

nich pamiętać). Przeciwnie w prozie polskiej: tu w sposób zdecydowany palmę pierw-

szeństwa należy przyznać Wiktorowi Ruszkiewicza, autorowi Starcia ultymatywnego (s. 

29-35). Aż trudno uwierzyć, że mamy do czynienia z debiutantem — tak perfekcyjnie 

ukazany został postludzki świat, będący nie tylko (wbrew sugestii redakcji) parodią Du-

kajowej koncepcji fantastyki (ultra)naukowej. To również — a może przede wszystkim 

— artystyczna refleksja nad coraz silniej zaznaczającą się w najnowszej filozofii myślą 
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postbiologiczną. Dobrze się przeto stało, że odpowiedzialny za dział polskiej prozy Mi-

chał Cetnarowski potrafił docenić tak oryginalny utwór, umożliwiając jego druk na ła-

mach tego samego pisma, które niegdyś udostępniło miejsca debiutowi Jacka Dukaja. 

 

*** 

 

Na koniec tradycyjnie już wieści z frontu: ofensywa chochlików pozornie załama-

ła się i — w ramach dywersji — powróciły one do sabotażu stylistycznego, ucinając zda-

nie, w którym pojawia się imiesłów przysłówkowy współczesny tak, iż pojawia się tylko 

zawierający go człon wypowiedzenia (s. 4). 

Jednakże uważna lektura słowa wstępnego (s. 1) pozwala dostrzec, że chochliczy 

odwrót miał charakter nie tyle panicznej ucieczki, co odwrotu na z góry upatrzone pozy-

cje: passus dotyczący Dzisiejszych czasów (USA 1936, reż. Charles Chaplin) razi błędem 

merytorycznym, łatwym do wychwycenia dla każdego, kto oglądał to arcydzieło. Ukaza-

na w filmie „maszyna do mechanicznego karmienia” robotnika nie jest — wbrew sugestii 

Jerzego Rzymowskiego — esencją kreatywności w służbie lenistwa; to protest przeciw-

ko mechanizacji życia i fordyzmowi, którego istotą stała się specjalizacja przy taśmie 

produkcyjnej (w filmie Chaplin w roli robotnika przykręca śruby, co po wyjściu z fabryki 

daje asumpt do kilku slapstickowych żartów). Sama maszyna zaś miała zaoszczędzić 

czas przeznaczony na przerwę śniadaniowa i sprawić, by pracujący byli bardziej pro-

duktywni. Zresztą finał tego epizodu jednoznacznie świadczy (podobnie, jak np. prze-

mowa w Dyktatorze, USA 1940, reż. Charles Chaplin) o zapatrywaniach Chaplina.  

 

  

 


