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Sierpniowe lektury...  
 

Dla bohatera powieści Violetty Sajkiewicz i Roberta Ostaszewskiego Sierpniowe 

kumaki (2012), zbliżający się koniec wakacji miał być czasem spokoju. Oczywiście, jak to 

w kryminałach zwykle bywa, wakacyjne plany pokrzyżował los, zaś pragnienie spokoju i 

potrzeba wypoczynku ustąpić musiały nieprzewidzianym zdarzeniom, które porywają 

protagonistę w wir zdarzeń. Podobne odczucia towarzyszą lekturze sierpniowego nu-

meru „Nowej Fantastyki”. Korzystając ze sprzyjającej rozleniwieniu (intelektualnemu, 

ale nie tylko...) aury, chciałoby się  pogrążyć w mało zobowiązującej literaturze, tymcza-

sem redakcja zadbała o poziom rozrywki, dalece odbiegający od tego, co zwyczajowo 

można byłoby określić mianem „literatury wagonowej”. 

Radosław Pisula i Paweł Deptuch przypominają komiksy, które zapoczątkowały 

zjawiska kulturowe: Strażnicy Galaktyki i Wojownicze Żółwie Ninja.  Jakkolwiek pozosta-

ją one utrzymane  w różnych stylistykach i adresowane do odmiennych kręgów odbior-

ców,  stanowią świadectwo przemian istotnych dla współczesnej kultury popularnej. Są 

też świadectwem potencjału, tkwiącego w rysunkowych opowieściach, przyczyniając się 

do zmiany skonwencjonalizowanego obrazu „komiksu bohaterskiego” (na wnikliwą lek-

turę zasługuje zwłaszcza szkic Deptucha, śledzącego meandry historii kulturowej karie-

ry rysunkowej opowieści o zmutowanych gadach, zamieszkujących kanały amerykań-

skiej metropolii). Refleksji nad możliwościami (czy zawsze wykorzystywanymi, to kwe-

stia osobna) komiksu dopełnia obszerna recenzja cyklu, poświęconego kolonizacji odle-

głych światów autorstwa Deptucha. Składają się na niego: Aldebaran (1994-1998; wy-

danie pol. 2009), Betelgeza (2000-2005; wydanie pol. 2009), Antares (2007-niezakoń-

czone; wydanie niepełnie pol. 2014). Twórca owych wizji Luiz Eduard de Oliveira (kry-

 

 Recenzja czasopisma: „Nowa Fantastyka” 2014, nr 10 (385), ISSN: 0867-132X, ss. 80. 



2 

 

jący się pod pseudonimem LEO), ukazuje proces zasiedlania jako proces wielowymiaro-

wy, w którym terraformowanie i aspekty techniczne są równie istotne, co socjologiczne. 

Niegdyś w podobny sposób projektował ludzką przyszłość Marsa Kim Stanley Robinson 

w „cyklu marsjańskim”, na który składają się: Czerwony Mars (1993; wydanie pol. 1998), 

Zielony Mars (1994; wydanie pol. 1998), Błękitny Mars (1996; wydanie pol. 1998). W 

obu tekstach kultury pojawiają się akcenty polemiczne wobec niegdysiejszych optymi-

stycznych wizji zasiedlania kosmosu, właściwych Złotej Erze SF, ale też świadomość 

uwikłań nowej kolonii ludzkiej w uwarunkowania wywiedzione z Ziemi, które zazwyczaj 

stają się balastem niepozwalającym uniknąć wielu błędów. Zarazem,  jeśli tak, jak czynią 

to Robinson i Oliveira,  twórca potrafi znaleźć atrakcyjną fabularnie formułę, czytelnik 

otrzymuje nieczęstą szansę na lekturę opowieści, której walory związane z konstrukcją 

postaci, dramaturgią akcji, kreacją świata przedstawionego, etc., znajdują dopełnienie w 

niebanalnie stawianych pytaniach filozoficznych o granice wolności jednostki, wycho-

wanej w określonym systemie aksjologicznym i możliwością jego modyfikacji pod 

wpływem warunków zewnętrznych.  

Jednakże temat ten, obecny zwłaszcza w nowych nurtach filozoficznych związa-

nych z postbiologizmem, znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w komiksie, ale i w 

kinie, o czym przekonuje lektura recenzji Ewolucji planety małp. Joanna Kułakowska, 

podkreślając zalety tego obrazu jako filmu rozrywkowego, wskazuje na „drugie dno” — 

filozoficzne — opowieści, dzięki któremu przeistacza się ona w moralitet na temat od-

powiedzialności człowieka za swoje eksperymenty. Jest to oczywiście przesłanie 

uproszczone, niemniej godne uwagi, zwłaszcza w kontekście zabaw mitami, jakie oferują 

różnorodne opowieści o Herkulesie, przybliżone przez Jerzego Rzymowskiego, który 

ukazuje popkulturowe meandry asymilacji dziejów mitycznej postaci. 

Dla znużonych kinem komiksowym (rozumianym zarówno jako filmowe adapta-

cje rysunkowych pierwowzorów, jak i jako obrazy utrzymane w takowej poetyce) i kul-

turą obrazkową, redakcja przygotowała wywiad Joanny Kułakowskiej z Tadem William-

sem,  autorem m.in. cyklu Pamięć, Smutek i Cierń (1988-1993; wydanie pol. 1993-1994). 

Tę rozmowę poświęconą w przeważającej mierze pisarstwu i fascynacjom autora, moż-

na odczytywać jako dopowiedzenie do wywiadu Tymoteusza Wronki z 2007 roku, 

udzielonego przez Wiliamsa portalowi „Katedra” w trakcie trwania Polconu w Warsza-
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wie1. Z obu rozmów wyłania się portret twórcy niepospolitego, bezgranicznie oddanego 

swojej pracy. 

W dziale prozy, podobnie jak w wypadku krytyki, wiele zaskoczeń oferuje niejed-

noznaczne opowiadanie Tomasza Duszyńskiego pt. Kolczasty (s.30-38), w którym pisarz 

wraca do czasów wojny i okupacji. Czy jednak tytułowy protagonista opowieści staje się 

reprezentantem losów miasta? Czy też może utwór jest propozycją innego spojrzenia na 

tamten „czas pogardy”? Osoba odpowiedzialna za dopuszczenie do druku tego opowia-

dania w sierpniowym numerze z pewnością miała świadomość możliwych odczytań 

„Kolczastego” w kontekście tragedii Powstania Warszawskiego; dobrze zatem się stało, 

że w dyskurs na ten temat wprowadzono również opowieść, zrywającą z utrwalonym w 

tradycji sposobem narracji patriotycznej i rekwizytornią (opowiadanie to jest zresztą 

interesującym dopełnieniem komiksu Sierpień Rafała Bąkowicza, 2009; w obu wypad-

kach fantastyka okazuje się nośną ideowo konwencją umożliwiającą przekroczenie 

ograniczeń realizmu). 

W przeciwieństwie do Duszyńskiego, Andrzej W. Sawicki w Księżniczce i śpiących 

rycerzach (s.17-29) stawia na eskapistyczną zabawę konwencją, łącząc cyberpunkową, 

postbiologiczną wrażliwość ze steampunkową rekwizytornią; dla czytelników Nadziei 

czerwonej jak krew (2011) opowieść ta może być z pewnością zaskoczeniem, warto jed-

nak pamiętać o Maszynie różnicowej Bruce`a Sterlinga i Williama Gibsona (1990; wyda-

nie pol. 1997) — w obu utworach pojawia się wątek mechanizacji doświadczenia jed-

nostki jako szansy na przetrwanie w stechnicyzowanym (na modłę steampunkową) 

świecie. 

W nastroju podobnym do opowieści Sawickiego utrzymana jest Ilustrowana bio-

grafia Lorda Grimma Daryla Gregory`ego (s.39-46) z interesującą, oddającą nastrój opo-

wieści, ilustracją Daniela Grzeszkiewicza (s.42). Do pewnego stopnia obraz stechnicy-

zowanej ludzkości można odnaleźć również w „Odrodzeniu” Kena Liu (s.47-55). W ten 

sposób udało się utrzymać jedność tematyczną działu literackiego (wyjątkiem pozostaje 

oczywiście „Kolczasty” Duszyńskiego). Zarazem jednak, dzięki wysokiemu poziomowi 

każdego z utworów, czytelnik nie odczuwa znużenia ani nie ma poczucia repetycji fabu-

larnych konceptów.  

 

1 Wywiad dostępny jest pod adresem: http://katedra.nast.pl/artykul/2639/Wywiad-z-Tadem-William-
sem/ [dostęp: 16.08.2014]. 

http://katedra.nast.pl/artykul/2639/Wywiad-z-Tadem-William%1fsem/
http://katedra.nast.pl/artykul/2639/Wywiad-z-Tadem-William%1fsem/


4 

 

*** 

 

P. S. Chochliki najprawdopodobniej spakowały walizki i wyruszyły na wyprawę w nie-

znane. W sierpniowym numerze jedynym śladem ich obecności jest błąd frazeologiczny 

(s.8), wynikający z niezgrabności stylistycznej; z kolei na stronie 9. pojawia się błąd in-

terpunkcyjny, wynikający z nie dość uważnej lektury zasad stawiania przecinków. Po 

ekscesach z poprzednich numerów ilość błędów jest doprawdy śladowa i stanowi zale-

dwie cień po chochliczej ofensywie. Miejmy przeto nadzieję, że drukarskie szkodniki 

zagubią się i niedane im będzie powrócić do redakcji wraz z końcem urlopu. 

 

 


