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Koniec wakacji  

 

Wakacje wprawdzie minęły, za oknem pierwsze liście opadają z drzew, jednak 

tym chętniej sięgamy pamięcią do beztroskiego czasu, kiedy nikt do niczego nie przymu-

szał. Zapewne dlatego we wrześniowym numerze „Nowej Fantastyki” tematem z okładki 

pozostają, łamiący wszelkie konwenanse piraci. O ich wcieleniach w fantastyce ze swadą 

opowiada Andrzej Kaczmarczyk. Autor koncentruje się wprawdzie na literaturze i kinie, 

nie zapomina jednak  o grze komputerowej The Secret of Monkey Island (Lucasfilm Ga-

mes 1990) Rona Gilberta, Tima Schafera i Dave`a Grossmana. Oczywiście, podejmując 

temat piractwa i fantastyki nie sposób było nie wspomnieć o supersystemie rozrywko-

wym (określenie Marshy Kinder) Piraci z Karaibów, w którego skład wchodzą zarówno 

filmy, literatura, jak i gry komputerowe (oraz towarzyszące owym tekstom kultury gad-

żety kolekcjonerskie). Jak słusznie jednakże Kaczmarczyk zauważa, przesadą — podyk-

towaną zapewne względami marketingowymi — byłoby mówienie o zapoczątkowanym 

Klątwą Czarnej Perły (USA 2003, reż. Gore Verbinski) renesansie na pirackie opowieści; 

ten bowiem miał miejsce ponad pół wieku temu, zaś jego kwintesencją,  a zarazem za-

powiedzią zmierzchu ery kinowego tematu,  pozostaje Karmazynowy pirat (USA 1952, 

reż. Robert Siodmak).  

Warto sobie tę prawdę przypomnieć, zwłaszcza w czasie, gdy — jak to ujmuje 

Bartłomiej Urbański w szkicu poświęconym jednym z mitów neurologii — „największa 

batalia toczy się o mózg”1. Jest to zresztą jeden z wielu szkiców, podejmujących ostatni-

mi czasy wątki związane z nauką o funkcjonowaniu neuronów; przykładem służy ob-

szerny artykuł Łukasza Kwiatka i Mateusza Hohola w niedawnym numerze „Tygodnika 

 

 Recenzja czasopisma: „Nowa Fantastyka” 2014, nr 9 (384), ISSN: 0867-132X, ss. 80. 
 
1 B. Urbański, „90 procent bezmyślności”, „Nowa Fantastyka” 2014, nr 9 (384), s. 8. 
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Powszechnego”2. Interesujące jest potraktowanie przywołanych tu szkiców jako dialogu 

na temat roli kognitywistyki i neuronauk w tworzeniu społecznej rzeczywistości. 

Wprawdzie autorzy obu publikacji koncentrują się na różnych aspektach zagadnienia, 

jednak, czytane razem, ich rozważania pozwalają na podjęcie trudnych społecznie 

i kulturowo kwestii granic manipulacji ludzkimi emocjami (a jest to, przypomina Urbań-

ski, temat nie tylko debat filozoficznych, ale i tekstów kultury popularnej). Umożliwiają 

też dostrzeżenie ciągłości tematycznej z wywiadem Tymoteusza Wronki z Lauren Beu-

kes, znaną rodzimemu czytelnikowi głównie jako autorki powieści ZOO City (2010; wy-

danie pol. 2012) i Lśniące dziewczyny (2013; wydanie pol. 2014).  

Można by rzec, iż tytuł rozmowy:  „Potwory nie istnieją, jesteśmy tylko my” 

(s.10), celnie oddaje istotę rozważań zawartych w owych szkicach. Jednocześnie zaś mo-

że stanowić motto działu literackiego wrześniowej „Nowej Fantastyki”, w którym poja-

wiają się autorzy tej miary, co Peter Watts (w Olbrzymach, s.44-52), powracający do 

znanego miłośnikom ambitnej fantastyki świata ze Ślepowidzenia (2006; wydanie pol. 

2008). Problemowo blisko zarówno tezie Beukes, jak i rozważaniom kognitywistycznym 

jest Druciara Alexandra Gütsche (s.33-39); grozę, jaką niesie z sobą finał opowieści po-

tęguje świadomość potencjalnego realizmu zakończenia.  

W odmiennej tonacji, utrzymane są dwa opowiadania rodzimych autorów — Do-

branoc Pimky Limky Marcina Podlewskiego (s.28) oraz Matki na przemiał Dawida Kaina 

(s.29-32), których przedstawiać nie trzeba; nieprzypadkowo też redaktor odpowiedzial-

ny za dział prozy polskiej - Michał Cetnarowski, ulokował je w takiej kolejności obok 

siebie, umożliwiając czytelnikowi powolne zanurzenie się w osobliwym świecie bizzarro 

fiction. 

Największym jednakże zaskoczeniem numeru (a kto wie, czy nie tego roku) jest 

obecność na łamach „Nowej Fantastyki” autora indiańskiego pochodzenia. Stephen Gra-

ham Jones z plemienia Czarnych Stóp potwierdza w Rozdziale szóstym (s.40-43), supo-

zycję Beukes o inklinacji ludzkości do tworzenia wyimaginowanych potworów jako spo-

sobowi na — rozumiane Freudowsko — wyparcie własnej potworności.  

W stulecie wybuchu Wielkiej Wojny, zwanej później I światową, nie mogło za-

braknąć szkicu Agnieszki Haki i Jerzego Stachowicza (s.65-66), poświęconego fanta-

 

2 Zob.: Ł. Kwiatek, M. Hohol, „Skala dobra i zła”, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 35 (3339) z dn. 31 sierp-
nia, s. 50-52. 
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stycznym obrazom zmagań militarnych, jakie na kartach literatury popularnej pojawiały 

się już podczas jej trwania (przypomnijmy, iż w obiegu „wysokim” prymat pierwszeń-

stwa należy do powieści Henriego Barbusse`a, autora „Ognia. Pamiętnika oddziału w 

okopach”, 1916; wydanie pol. 1919). Z miscellaneów na uwagę zasługuje szkic Marka 

Grzywacza, poświęcony fantastyce indyjskiej (s.14-16). Jest to pierwsza cześć kolejnej 

odsłony podróży do krain, które nawet dla wytrawnego znawcy fantastyki jawią się ni-

czym średniowieczne mapy, opatrzone adnotacją kartografów Hic sunt leones. Oprócz 

tego w numerze pojawiają się recenzje i felietony; szczególnie zachęcająco o filmie Ab-

sentia (USA 2011, reż. Mike Flanagan) pisze Łukasz Orbitowski (s.78). Nie zabrakło 

również bonusu w postaci wkładki, zawierającej fragment Tysiąca imion Django Wexle-

ra. Jest to — jak czytamy w zapowiedzi — pierwszy tom cyklu Kampanie cienia; przekład 

Zbigniewa A. Królickiego, znanego z tłumaczenia m.in. powieści Raymonda E. Feista 

Nadciąga Legion Grozy (2009; wydanie pol. 2013), gwarantuje jakość tłumaczenia naj-

wyższej próby. 

*** 

 

Z frontu walki z chochlikami: tym razem owe nieznośne stworzenia poszły na ca-

łego i wykradły rubrykę „Książka miesiąca”.  


