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Lektura na jesienne wieczory 

 

Październik w kalendarzu polskich wydarzeń kulturalnych już od ćwierćwiecza 

nieodłącznie kojarzy się z łódzkim Międzynarodowym Festiwalem Komiksów i Gier, to-

też czytelnicy „Nowej Fantastyki” nie będą zapewne zaskoczeni, że i na jej łamach poru-

szony został problem rysunkowych opowieści. Wprawdzie tytuł szkicu Pawła Deptucha 

– Polska w komiks urodzajna – należy traktować jako wyraz hurraoptymistycznej prze-

sady, bowiem rynek komiksów w Polsce nie dorównuje zachodniemu, niemniej autor 

istotnie ma rację, podkreślając normalizację giełdy czytelniczej i obecność na niej najcie-

kawszych dokonań artystycznych i koncepcyjnych ostatnich lat. Tym bardziej jednak 

należy wyrazić żal, że w 2013 roku zamknęło działalność sieciowe Polskie Centrum 

Webkomiksu. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rozmaitość oferowanych wizji z kart 

opowieści rysunkowych, istotnie nie możemy mieć powodów do narzekań; jako suple-

ment można potraktować dołączone do szkicu zestawienie „kanonu komiksowego” (s.7). 

Mimo iż pozostaje ono wysoce subiektywne (z niezrozumiałych względów zabrakło w 

nim np. twórczości rysowników reprezentujących artystyczny underground, m.in. Ro-

berta Crumba), może stanowić cenną wskazówkę w poszukiwaniach lekturowych – 

zwłaszcza dla czytelników młodszych doświadczeniem. 

Komiks jako medium łączące sztukę słowa i rysunku zdaje się być dobrym wpro-

wadzeniem do „genologicznych patchworków”, którym poświęcony został kolejny szkic 

Wawrzyńca Podrzuckiego o związkach fantastyki naukowej z wątkami religijnymi (s.8-

9) oraz rozmowa Piotra Pieńkosza z Elżbietą Cherezińską na temat „powinowactw z wy-

boru” fantastyki i historii (s.10-12). Lektura obu wypowiedzi, zwłaszcza w kontekście 

ewolucji, jakim podlega koncepcja fantastyki i fantastyczności we współczesnej literatu-
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rze, uzmysławia, jak to, co wyobrażone może służyć konceptualizacji istotnej problema-

tyki kulturowej. Dlatego też dobrze się stało, że przywołane tu rozważania puentuje 

druga część szkicu Marka Grzywacza poświęconego panoramie fantastyki indyjskiej. Jej 

odmienność na tle dokonań Zachodu, a zarazem związki z tradycją europejską i amery-

kańską, pozwalają dostrzec potencjał skryty w twórczości (niekiedy jedynie pozornie) 

niemimetycznej; zresztą jakkolwiek egzotycznie by te wizje nie wyglądały,  mieliśmy 

możliwość (o czym przypomina autor) zetknąć się z jedną z tamtejszych powieści – 

Chromosomem z Kalkuty Amitava Ghosha (1995; wydanie pol. 2002). Oczywiście trudno 

na podstawie jednej powieści wyrokować o całości produkcji literackiej jakiegokolwiek 

kraju, niemniej możemy zapoznać się choć z jej próbką. 

Dział literacki przynosi, podobnie zresztą jak publicystyczny, kilka niespodzia-

nek. Mariaż gatunkowy science fiction i fantasy oferuje utwór Jana Żerańskiego Powrót 

demonów słońca (s.28-35). Zaskakujący jest już wybór motta będącego parafrazą strof 

Williama Blake`a. Być może autor ukierunkowuje w ten sposób lekturę opowieści, jed-

nakże zarazem sprowadza swych czytelników na interpretacyjne manowce, nakazując 

im poszukiwać mistyki tam, gdzie jej nie ma. 

Zarazem, odwołując się do formuły zaproponowanej niegdyś przez Jacka Dukaja 

w autokomentarzu do Ruchu generała (2000), który utwór ten określił mianem opowie-

ści fantasy pisanej podług reguł science fiction, redaktor w notce dołączonej do opowie-

ści Żerańskiego sugeruje, iż w tym wypadku mamy do czynienia z fantasy utrzymanym 

w stylistyce i rekwizytorni właściwej cyberpunkowi (s.35). Należy jednak podczas lektu-

ry podobnych deklaracji zachować szczególną ostrożność, łatwo bowiem dać się zwieść 

efektownie brzmiącym quasi-genologicznym tezom i definicjom operacyjnym prowa-

dzącym do „nadprodukcji terminologicznej”. Konieczne jest też wzięcie pod uwagę kon-

tekstu świadomości gatunkowej towarzyszącej lekturze obu utworów: o ile bowiem w 

2000 roku fantasy zdawała się wciąż niewyeksploatowaną, w 2014 rynek zdaje się być 

zbyt przesycony rozmaitymi nurtami i subgatunkami opowieści spod znaku „magii i 

miecza”, by można było w zaproponowany przez redakcję sposób odczytywać pomysł 

Żerańskiego; ponadto ewolucja cyberpunku w postcyberpunk, następnie zaś stopniowy 

zanik czytelniczej fascynacji tym ostatnim na rzecz „fantastyki bliskiego zasięgu”, spra-

wia, że odczytywanie Powrotu demonów słońca jako utworu nawiązującego do poetyki 

cyberpunku jest nadmiernym uproszczeniem interpretacyjnym. Być może mamy w tym 
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wypadku do czynienia z formułą, którą roboczo można byłoby określić mianem neo-

cyberpunku, należy jednakże zastanowić się, czy i ten termin jest istotnie niezbędny. 

Podobnie – z genologicznej perspektywy – problematyczny jest termin etno-

horror zaproponowany w notce redakcyjnej pod opowiadaniem Marty Krajewskiej Daję 

życie, biorę śmierć (s.41). Jeśliby za jego wyznaczniki uznać nawiązania do folkloru, z 

pewnością należałoby jako etno-horror potraktować zarówno cykl Stefana Dardy o 

Czarnym Wygonie (2010-2014), jak i Starą Słaboniową i spiekładuchy Joanny Łańcuckiej 

(2013), a nawet – skoro punktem odniesienia pozostaje folklor – mianem tym być może 

należałoby też określić Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego (1986). Supozycja ta jedynie 

pozornie ma cechy reductio ad absurdum, bowiem w notce redaktorskiej horror i fantasy 

zostają z sobą utożsamione (zapewne jest to wpływy anglojęzycznego myślenia o gatun-

kach i ich taksonomii). Tym niemniej, mimo podnoszonych tu wątpliwości, oba utwory 

są niewątpliwie godne lektury. 

Na nie mniejszą uwagę zasługują zresztą pozostałe opowieści: Nawet cienie będą 

szeptać Sebastiana Uznańskiego (s.17-27) oraz Anioły sublimacji Jasona Sanforda (s.42-

62); łączy je pretekstowe potraktowanie wykorzystywanej konwencji, oba też można 

umieścić w nurcie artystycznej refleksji związanej z pytaniami o granice człowieczeń-

stwa. Co ciekawe, autorzy nie podejmują owych kwestii wprost, koncentrując się raczej 

na – pozornie błahej – grze z czytelnikiem w rozpoznawanie inspiracji gatunkowych. 

Zarazem jednak w tle fabularnych zdarzeń pojawia się kwestia odpowiedzialności za 

czyny, które zmieniają losy jednostek; niewątpliwie z uwagi na dziecięcego bohatera,  

dramat zostaje wyraziściej ukazany w opowiadaniu Uznańskiego, niemniej również wy-

bory protagonistów Aniołów sublimacji nie są wolne od wątpliwości związanych z dyle-

matami etycznymi. 

Problematyce tej, choć ujętej od innej strony, poświęcona jest również pierwsza 

część szkicu Macieja Parowskiego Trust mózgów (s.63-64), w którym autor przypomina 

sylwetkę twórczą Adama Wiśniewskiego-Snerga. Autor Robota jawi się we wspomnie-

niach Parowskiego jako uwikłany w literackie dialogi z innymi pisarzami: Januszem A. 

Zajdlem, Adamem Hollankiem, Wiktorem Żwikiewiczem. Który z nich inspirował, a który 

był inspirowany? Do jakiego stopnia? Dziś coraz trudniej jest odróżnić prawdę od arty-

stycznej legendy; nie ona jest zresztą w tym wypadku najważniejsza, lecz twórczość 

przywołanych tu pisarzy... 
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Październik to czas szczególny również dla Redaktora Naczelnego „Nowej Fanta-

styki”  Jerzego Rzymowskiego; w tym bowiem miesiącu mija rok, odkąd objął tę funkcję. 

Z perspektywy owego czasu można dostrzec ewolucję pisma, które powoli znów zaczyna 

stawiać na wysokiej klasy publicystykę i popularyzację wiedzy o fantastyce tworzonej 

na terenach będących dotychczas „białymi plamami” w kartografii wyobraźni. Polityka 

redakcyjna pozwala przeto żywić umiarkowany optymizm i jakkolwiek „Nowej Fanta-

styce” daleko wciąż jest do roli, którą pełniła w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 

przestała też podążać za gustami czytelników, by – w zamian – je kształtować. To wła-

ściwy kierunek przemian i z pewnością dobrze rokujący na przyszłość. Niemały udział w 

owych przemianach mają również poszczególne redakcje na czele z prowadzonym przez 

Michała Cetnarowskiego działem literatury polskiej promującym rodzimą dobrą fanta-

stykę, niezależnie od jej podziału na różne nurty, konwencje i style; trudno zresztą, aby 

było inaczej, skoro Cetnarowski to nie tylko baczny obserwator rynku literatury fanta-

stycznej w Polsce, ale i pisarz obdarzony szczególnym zmysłem artystycznym.  

Życzmy zatem Redakcji wytrwałości w dążeniu do celu i energii niezbędnej do 

kontynuowania pracy, nam zaś – czytelnikom – wielu lekturowych emocji. 


