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Godziwy koniec dobrego roku 

Grudzień to czas podsumowań mijającego roku. Na łamach „Nowej Fantastyki” 

zwyczajowo ukazuje się wówczas zestawienie bibliograficzne, którego lektura pozwala 

zarówno na odświeżenie niegdysiejszych emocji czytelniczych, jak i sprawny powrót do 

przeczytanych tekstów. Nie zżymajmy się zatem, iż strony te można było wykorzystać w 

lepszy sposób, choćby przez poszerzenie działu recenzji – owe dwie stronnice zadruko-

wane drobną czcionką to skarbiec naszych czytelniczych fascynacji, emocji, polemik...  

Ale  grudzień to też czas przełomu, w którym – powtórzmy za tytułem opowia-

dania Andrzeja Sapkowskiego – „coś się kończy, coś się zaczyna”. Trudno bowiem trak-

tować jako podsumowanie blok tematyczny, zapoczątkowany rozważaniami Jerzego 

Rzymowskiego pt. Gotowanie żaby (s. 1). Refleksję na temat antyutopii i jej możliwych 

pól odniesienia kontynuują Adam Rotter i Karolina Cisowska w szkicu Twoja utopia mo-

im więzieniem (s. 4-7) oraz Robert Skowroński w Demontażu mechanicznej pomarańczy 

(s. 8-9). Interesującym jest fakt, że antyutopijny kontekst stanowi punkt odniesienia dla 

kolejnych rozważań w numerze – Wszystkich stworzeń mądrych i głupich Wawrzyńca 

Podrzuckiego (s. 10-11). Dawno juz nie było na łamach pisma tak wyrazistego tematu 

przyczynków popularnonaukowych, toteż można polecić je nie tylko admiratorom opo-

wieści o zniewolonej przyszłości, ale i zainteresowanym różnorodnością kontekstów 

interpretacyjnych, w jakie  są one uwikłane. Tym bardziej, że – powtórzmy za Bogdanem 

Mazanem – antyutopia rozlicza się z utopią, nie tylko ukazując konsekwencje jej realiza-

cji, lecz i założeń1. Mogą one pozostawać wyrażone, ale też  – co uzmysławia felieton Ra-

 

 Recenzja: „Nowa Fantastyka” 2014, nr 12 (387), ISSN: 0867-132X, ss. 80. 
 
1 Zob. B. Mazan, Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii, „Prace Polonistyczne” ser. XXXI, 
Łódź 1975. 
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fała Kosika Twarze, wiele twarzy (s. 72) – przemilczane; opowieść o kradzieży sztućców 

ze stołówki to jedynie pozornie beztroska anegdota literacka, skrywająca refleksję nad 

mechanizmami społecznego nadzoru. 

Znacząca dla sygnalizowanej przez Mazana kwestii relacji utopia – jej formy anty-

tetyczne pozostaje formuła traktatu, po jaką sięgają twórcy obrazów raju na ziemi, dość 

szybko obnażającego swe demoniczne oblicze. Nieprzypadkowo przecież Wisława 

Szymborska puentuje własną lekturę dzieła Morusa (ale i jego ideowych spadkobier-

ców) słowami:  

Mimo powabów wyspa jest bezludna, 

a widoczne po brzegach drobne ślady stóp 

bez wyjątku zwrócone są ku morzu2. 

Tak jak w dziale krytycznym dominuje myśl antyutopijna, tak w literackim wy-

raźnie zaznacza się tendencja do traktowania fantastyki jako metaforze egzystencjalnej. 

Jest w tym zresztą pewna wspólnota stylistyczna – przecież i twórcy utopii (oraz ich 

form negatywnych) w najcelniejszych realizacjach sięgali po środki oferowane przez 

przypowieść.  

Nieprzypadkowo zatem, jak się wydaje, redakcja zdecydowała się na umieszcze-

nie dwu krótkich form prozatorskich, które łączy instrumentalne traktowanie konwencji 

fantastycznej. Wiara. Opowiadanie bizantyjskie Bartosza Działoszyńskiego (s. 17-32) 

oraz Radość Pawła Palińskiego (s. 33-36) – a po części również Król Piotra Rogoży (s. 37-

39) – odwołują się do imaginarium communis, by poprzez skonwencjonalizowane for-

muły odświeżać sposób mówienia o sprawach najważniejszych. Dlatego też chybione 

byłoby odczytywanie utworów Działoszyńskiego i Rogoży jedynie przez pryzmat zbliża-

jących się świąt Bożego Narodzenia (choć taka pokusa jest mocna). To przede wszystkim 

odpowiedzi na pytanie o wartości transcendentne w świecie, w którym – jak pisze w 

jednym z grudniowych numerów „Tygodnika Powszechnego” Błażej Strzelczyk – komer-

cyjny wymiar święta wypiera jego sferę sacrum3. 

Niejako dla równowagi, w dziale prozy obcej pojawia się inspirowane steampun-

kową wyobraźnią opowiadanie Alana Gratza Bohater z Five Points (s. 40-53); jest to 

 

2 W. Szymborska, Utopia, [w]: tejże, Nic dwa razy. Wybór wierszy, wyb. S. Barańczak, Kraków: Wydawnic-
two Literackie 1997, s. 226. 
3 Zob. B. Strzelczyk, Mikołaj w kieracie, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 49 (3413),  s. 28-31. 
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pierwszy przetłumaczony utwór autora znanego głównie z prozy adresowanej do mło-

dzieży oraz scenariuszy wybranych odcinków paradokumentalnego serialu City Confi-

dential (USA 1998-2005). Czy przypadnie do gustu rodzimym miłośnikom opowieści o 

„awanturach w wieku pary i elektryczności”? Być może, trudno bowiem odmówić utwo-

rowi plastyczności wizji Nowego Jorku końca XIX wieku, dorównującej tej z zapomnia-

nego dziś reportażu Herberta Asbury’ego The Gangs of New York: An Informal History of 

the Underworld (New York 1928)4.  

W przeciwieństwie do Gratza, kolejnej autorki – Gwyneth Jones – nie trzeba ni-

komu przedstawiać. Twórczość angielskiej pisarki znana jest miłośnikom fantastyki 

znad Wisły, toteż będą zapewne ukontentowani, zapoznawszy się z jej kolejną opowie-

ścią. Cegły, patyki, słoma odwołują się do poetyki „szkoły jednego pomysłu”, w której 

opowieść zbudowana jest wokół uprzednio sformułowanego założenia. Damon Knight 

podkreśla: 

Pisarz science fiction może sobie wymyśleć, co mu się żywnie podoba (...). Potem jednak musi, 

stosując reguły gry, budować swą opowieść z żelazną logiką, nie negując faktu, który legł u jej powstania, 

chyba że negacja taka sama w sobie stanowi jej podstawę i opatrzona jest posiadającym pozór prawdopo-

dobieństwa tłumaczeniem5.  

Utwór ten stanowi zresztą świetne dopełnienie – jako coincidentia oppositorum – 

innych opowiadań pomieszczonych w numerze. Trudno byłoby zresztą znaleźć lepszą 

puentę domykającą tak ciekawy i obfitujący w czytelnicze zaskoczenia rok, jaki zaser-

wowała nam w 2014 redakcja „Nowej Fantastyki”... Toteż już teraz, oczekując stycznio-

wego numeru, życzmy sobie podobnej dawki lekturowych emocji, zaś gronu Redakto-

rów – wielu literackich (i nie tylko) talentów do odkrycia, celnych spostrzeżeń oraz pa-

sji, bez której praca staje się jałowym wypełnianiem kolejnych obowiązków. 

 

 

 

 

4 Sam reportaż stanowi podstawę bardziej znanego, choć obecnie też zapomnianego filmu Gangs of New 
York (USA 1928, reż. James Cruzer). Dopiero reportaż i film Cruzera można rozpatrywać jako źródło „wła-
ściwego” intertekstu dla Bohatera z Five Points, tj. filmu Gangi Nowego Jorku (USA-Włochy 2002, reż. Mar-
tin Scorsese), którego akcja rozgrywa się zresztą w tej samej dzielnicy, co opowieść Gratza. 
5 Opinia Kighta za: J. Grifiths, Co to jest SF?, przekł. A. Nakoniecznik, [w:] Spór o SF, wyb. R. Hadke, L. Jęcz-
myk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 77. Jest to, w myśl opinii Knighta, postawa przeciwna znamiennej dla 
„pisarzy-ekstrapolistów”, tworzących konwencjonalną fantastykę naukową (zob. tamże, s. 76-77). 


