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Na listopadowe, coraz dłuższe wieczory, Redakcja „Nowej Fantastyki” przygoto-

wała dwa główne cykle publikacji nawiązujące zarówno do Dnia Wszystkich Świętych, 

jak i obchodów kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.  

Pierwszy z nich poświęcony został głównie święcącemu już drugą dekadę czytel-

nicze triumfy Hellboyowi – bohaterowi cyklu komiksów Mike’a Mignolii (w szkicu za-

brakło niestety miejsca na omówienie ekranizacji, które dopełniają świat komiksów). 

Przemysław Pawełek w szkicu Dyskretny urok Apokalipsy (s. 4-6) przypomina początki i 

przebieg kariery chłopca z piekła rodem, który poświęcił się walce przeciw swym pobra-

tymcom. Odczytywane z perspektywy Campbellowskiej krytyki mitograficznej dzieje 

Hellboya okazują się równie pełne ukrytych znaczeń, co losy kulturowych herosów z 

kart antycznych eposów. Nie samym jednak Hellboyem mocne są rogi, toteż Bartłomiej 

Urbański w szkicu O przyprawianiu i usuwaniu rogów (s. 7-9); dla tych zaś, którzy od-

czuwają niedosyt piekielnych obrazów Przemysław Pieniążek przygotował opowieść o 

słynącym ze skandalizujących przedstawień teatrze Grand Guignol. Autor przybliża po-

czątki tego zjawiska, stanowiącego kulturową osobliwość Paryża w latach 1897-1962, 

dla pragnących zaś pogłębić wiedzę na temat owego teatru makabry i transgresji przy-

gotował krótkie zestawienie bibliograficzne najbardziej wartościowych opracowań.  

Przemoc, z której twórcy spektaklów Grand Guignol uczynili znak rozpoznawczy, 

była intencjonalnie estetyzowana tak, aby widzowie mogli przeżyć oczyszczenie, dzięki 

egzorcyzmującej mocy sztuki, za pomocą której możliwa staje się sublimacja (posłużmy 

się językiem freudowskiej psychoanalizy) popędu tanatycznego. Ambicji takich nie miał 

natomiast fantastyczny nurt radzieckiej kinematografii, dla którego niereferencyjna wo-
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bec rzeczywistości pozatekstowej sceneria miała prymarnie wymiar ideologiczno-

propagandowy tak, jak w wypadku „donosów z (postulowanej) rzeczywistości”. Naj-

ważniejsza ze sztuk Sebastiana Chosińskiego (s. 65-66) intencjonalnie przybliża świat 

fantastyki kinowej zza wschodniej granicy. Szkic ten obarczony jest jednakże pewnym 

błędem metodologicznym, z którego należy zdawać sobie sprawę podczas lektury: nie 

można utożsamiać kina radzieckiego i rosyjskiego, powstałego po rozpadzie ZSRR i trak-

tować obu zjawisk jako jednorodnych. Owszem, można dostrzec pewne paralelizmy 

między nimi, jednakże wynikają one raczej z estetyki niż pełnienia tożsamej funkcji w 

obrębie kultury1. Należy wyrazić też żal, że nie zostało uwzględnione kino animowane, 

oferujące znacznie szerszy wachlarz rozwiązań formalnych, niż film aktorski. Jest ono z 

pewnością mniej znane nawet admiratorom radzieckiej fantastyki, choć nie pozostaje 

obecnie całkiem zapoznane dzięki inicjatywie Agencji Artystycznej MJT – wydawcy czte-

ropłytowej antologii Filmy animowane sowieckiej propagandy (2007). Pośród zebranych 

filmów nie zabrakło i tych, które formalnie można zaliczyć do kina fantastycznego. Za 

przykładsłuży Rewolucja międzyplanetarna (ZSRR 1924, reż. Jurij Merkulow i in.). 

W dziele literackim zwraca uwagę twórczość rodzimych pisarzy, współbrzmiąca 

z listopadowymi świętami. Oba opowiadania, tj. Krótka odwilż Szczepana Dracza Piotra 

Górskiego (s. 17-32; gwoli ścisłości: nie TEGO Górskiego, niemniej też autora godnego 

uwagi) oraz Ballada o Bogdanie Wyklętym Huberta Fryca (s. 33-40), można potraktować 

jako rozrachunek z przeszłością – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i pamięcią 

zbiorową. Niegdyś podobne rozliczenie można było odnaleźć w Prawem wilka Szczepana 

Twardocha (2008), jednak Fryc zdaje się kłaść większy nacisk na tragizm jednostki.  

Wciąż żywe spory o pamięć, jakie widać w obu utworach być może przesłaniają 

finezyjny koncept historii alternatywnej z opowieści Theodory Goss (s. 41-48) oraz 

posthumanistyczne dylematy Johna Barnesa (Szybki jak sen, ulotny niczym westchnienie; 

s. 49-54). Nie znaczy to, by przywołane tu utwory były złe artystycznie – jednakże w 

konfrontacji z propozycjami rodzimych twórców fantastyki wypadają blado. Trudno 

jednak, aby było inaczej, skoro w imaginarium communis myślenie o przyszłości możli-

 

1 Osobną i znacznie szerszą, niż dotyczącą jedynie kina fantastycznego, kwestią pozostaje propagandowy 
wymiar zjawiska charakterystycznego dla rosyjskojęzycznej fantastyki – „bojewików”. Owszem, można je 
traktować jako popkulturowe teksty o charakterze propagandowym, niemniej należy pamiętać o szcze-
gólnym kontekście społecznym, w jakim one funkcjonują. „Bojewiki” są bowiem zarówno świadectwem 
tęsknot za hegemonia militarną i polityczną byłych krajów ZSRR, jak i poszukiwaniem własnej formuły 
nurtu sensacyjno-awanturniczego w kulturze zdominowanej przez model Hollywoodzki.  
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we jest dopiero wówczas, gdy wizje przeszłości zostaną uzgodnione tak, by możliwe sta-

ło się stworzenie ich kanonu. Być może dlatego wciąż żywym zainteresowaniem cieszy 

się fantastyka socjologiczna, zwłaszcza ta, w której przywołane zostają osiągnięcia nurtu 

social fiction, który zdominował rodzimą fantastykę naukową na przełomie lat siedem-

dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku (za jej ostatni, rozrachunkowy z dorobkiem 

zjawiska przejaw można uznać Dzień drogi do Meorii Marka Oramusa, 1990). Nie powin-

no dziwić przeto, iż w rubryce „Książka miesiąca” umieszczona została kontynuacja Zaj-

dlowskiej Całej prawdy o planecie Ksi – Drugie spojrzenie na planetę Ksi Marcina Kowal-

czyka (s. 67); jest to bowiem nie tylko przejaw reklamy powieści, ale i wydawnictwa Su-

perNOWA (w końcu to ta oficyna ogłosiła konkurs, którego pokłosiem jest powieść Ko-

walczyka), ale i świadomości literackich i pozaliterackich zobowiązań, które mogą na-

kładać na sobie twórcy ambitnej fantastyki, wykraczającej poza – tak chętnie serwowa-

ne przez popkulturę – wizje kolejnych „awantur w Kosmosie”. 

 


