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Recenzja grudniowej „Nowej Fantastyki” 

 

  „Coś się kończy, coś się zaczyna”… Można byłoby – za Andrzejem Sapkowskim – 

podsumować tymi słowami grudniowy numer „Nowej Fantastyki”. Istotnie, ostatnia 

tegoroczna edycja periodyku skłania do podsumowania mijającego roku; taką też funkcję 

pełni zestawienie bibliograficzne, tradycyjnie pozwalające zorientować się w zawartości 

rocznika pisma. Już sama jego lektura nie tylko pozwala na mentalny powrót do przeszłości 

dla przywołania lekturowych emocji; pozwala zarazem dostrzec, że narzekania na brak dobrej 

fantastyki, jakie można napotkać niekiedy w sieci internetowej, to zaledwie jedna strona 

medalu1. Owszem, bywają wzloty i upadki (czy też może „wzloty inaczej”), jednak literatura 

niemimetyczna potrafi zaskoczyć świeżością spojrzenia na – zdawałoby się – spetryfikowane 

tematy, zastępując publicystyczność ich potraktowania artystyczną wizją. Jednakże 

uważniejsza lektura tego zestawienia budzi niekiedy zdziwienie: dlaczego Ursula LeGuin 

znalazła się w dziale polskich opowiadań, skoro w numerze listopadowym pytania jej 

zadawane przez Michała Hernesa były w dziale publicystycznym? Można by rzec: errare 

humanum est, jednak takie niedociągnięcia wytrącają z toku lektury. 

Na szczęście czytelnik grudniowego numeru pisma większych powodów do 

niezadowolenia nie ma; co więcej – może zostać (całkiem przyjemnie) zaskoczony: oto 

bowiem w okresie sprzyjającym najróżniejszym podsumowaniom i retrospektywnemu 

spojrzeniu na mijający rok „Nowa Fantastyka” w dziale literackim oferuje… debiuty. I to, do 

czego uprawnia wrażenie po lekturze, całkiem udane. Na szczególna uwagę zasługują 

zwłaszcza opowiadania Droga do Jeruzalem Grzegorza Irzyka, oraz Śniadanie u Barabasza 

Przemysława Karbowskiego. Utwory te łączy nie tylko okołobożonarodzeniowa tematyka, ale 

też poszukiwanie – w dobie załamania tradycyjnych paradygmatów wiary i religijności – 

nowych form artystycznego wyrazu dla obserwowanych współcześnie tendencji do ekspresji 

nowej wrażliwości religijnej. Czy poszukiwania te – odrębne na tle funkcjonującego w 

periodykach adresowanych do miłośników fantastyki, niczym Złota galera Jacka Dukaja z 

1990 roku – zaowocują (co zdaje się sugerować Michał Cetnarowski w notce biograficznej 

towarzyszącej utworowi Irzyka) zmianą pokoleniowej warty? Jest to śmiała, aczkolwiek nie 

pozostająca bez potwierdzenia, teza; może istotnie już czas na przełamanie dotychczasowych 

                                                             
1 Zob. np.: http://mamerkus.blogspot.com/2013/09/o-kondycji-wspoczesnej-fantastyki-sow.html [dostęp 

08.12.2013].  
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paradygmatów opisu religijności? Do głosu dochodzi przecież pokolenie ukształtowane na 

innym niż niepodległościowy etos Kościoła, wychowane na grach, ale i dyskusjach wokół 

błędów „naziemnego personelu Pana Boga”. Przewartościowania w sferze duchowej nie 

pozostały bez echa w tej twórczości, w której dominuje „synkretyzm religijny” (jak u Irzyka), 

ale i tendencja do „apokryficznego” opowiedzenia znanych z Ewangelii zdarzeń. 

Dla miłośników dobrej prozy redakcja przygotowała jednak nie tylko wspomniane tu 

utwory. Na uwagę zasługuje z pewnością Edmund po drugiej stronie lustra Marcina 

Podlewskiego – laureata konkursu literackiego „Nowej Fantastyki”, podejmującego 

(podobnie jak Irzyk i Karbowski) tematykę związaną z wiarą i religią. Ta jest zresztą obecna 

również w utworze, którego druk należy potraktować jako wyjątkowy prezent dla 

czytelników: Bogu i Mammonie Petera Wattsa. Tego pisarza nie trzeba przedstawiać nikomu, 

a zarówno powieść Ślepowidzenie, tak i tom Odtrutka na optymizm cieszą się w pełni 

zasłużoną estymą. Zaprezentowany na łamach numeru utwór ma swoją polską premierę. 

Artystycznie i koncepcyjnie od poziomu innych twórców nie odbiega Benjamin Roy 

Lambert, którego Podział pracy (o czym informuje w notce pod opowiadaniem Marcin 

Zwierzchowski) to debiut sensu stricto, nie tylko nad Wisłą. Tym większa jest zasługa 

Zwierzchowskiego, który – jako redaktor działu literatury obcej pisma – potrafił znaleźć i 

docenić tak wartościową opowieść. Do idei początku nawiązuje też szkic krytyczny Tomasza 

Miecznikowskiego poświęcony „prequelowi idealnemu”. Przypominając kilka mniej lub 

bardziej udanych realizacji, autor poszukuje wyznaczników opowieści o początkach zdarzeń 

znanych (i uznanych) historii; szkoda jedynie, że skoncentrował się na serialach, pomijając 

prequele niegdysiejszych przebojów filmowych, z których niejeden do dziś wzbudza emocje 

kinomanów; przykładem służy Coś (USA 1982, reż. John Carperter) – arcydzieło, które 

doczekało się opowieści w postaci kontynuacji o identycznie brzmiącym tytule Coś (Kanada-

USA 2011, reż. Matthijs van Heijningen jr.). Miejmy przeto nadzieję, że autor nie zakończy 

swych peregrynacji po meandrach popkultury, w której początek nie zawsze bywa 

jednoznacznie określony (prequel jest tego zjawiska reprezentatywnym przykładem). Tym 

zaś, którzy lubią nie tylko to, co już znają, Paweł Deptuch poleca Niezwyciężonego Roberta 

Kirkmana, znanego głównie dzięki cyklowi Walking Dead. 

Z innych tekstów godne polecenia są uwagi Macieja Parowskiego, odsłaniającego 

tajniki warsztatu redakcyjnego w cyklu wspomnień Kolejne piwo dla szczeniaka kojcu. A 

prócz tego solidna porcja recenzji utworów literackich, filmów i komiksów; grudniowe 

nowości przedstawia Marcin Zwierzchowski, zwracając uwagę potencjalnych czytelników na 
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finałowy tom Przedksiężycowych Anny Kańtoch. Dla spragnionych zaś nowinek 

technologicznych Mateusz Wielgosz przygotował kilka informacji w rubryce „Zastrzyk 

przyszłości”; coś dla siebie znajdą też amatorzy konkursów. 

W skrócie: 79 stron nowości dla miłośników fantastyki powinno zapewnić lekturową 

satysfakcję na długie, zimowe wieczory, podczas oczekiwania na kolejny – tym razem już 

przyszłoroczny – numer „Nowej Fantastyki”.  

 

       Adam Mazurkiewicz 

 


