
  76

Tomasz Ewertowski



+

77Podskórny Poznań | fizjologia

Jakie imiona noszą bohaterowie Lema, Zajdla, 
Wiśniewskiego-Snerga, klasyków powojennej 
polskiej fantastyki? Ijon Tichy, Pirx, Sneer, Rinah 
Devi, Rohan, Hal Bregg, Sloth, Kelvin, Net… 
brzmią obco, zwykle z angielska. Gdzie rozgry-
wa się akcja? Nawet jeśli na Ziemi, to trudno od-
naleźć jakiekolwiek znaki „kolorytu lokalnego”. 
Oczywiście można znaleźć wyjątki, ale zasad-
niczo presja konwencji była tak silna, że akcja 
nie miała nic lub niewiele wspólnego z krajem 
pochodzenia autora i czytelników. Dużo się jed-
nak zmieniło w ostatnich latach, jakiś czasu temu 
Jacek Dukaj stwierdził nawet w dyskusji Fabryka

pisarzy: „15 lat temu polski bohater w sztafażu
fantasy, horroru czy SF (także przecież krymi-
nału) to była żenada i niezamierzona komedia – 
a dzisiaj to jest właśnie cool”.

Cool polskość można oceniać różnie, ale miej-
scowe smaczki często dodają lekturze uroku. 
Tak też jest w wypadku młodych autorów fan-
tastyki związanych z Poznaniem. Lem zapraszał 
na fi lozofi czny „spacer” po kosmosie, a autorzy 
tacy jak Maciej Guzek, Michał Protasiuk i Woj-
ciech Szyda zapraszają na „przechadzki” po fan-
tastycznych Poznaniach – liczba mnoga nie jest 
tu przypadkowa, gdyż realne miasto przechodzi 
pod piórem pisarzy rozliczne metamorfozy.

Rewolucja na Dębcu

Najbliższy znanemu nam miastu jest Poznań ze
Święta rewolucji Michała Protasiuka. Powieść 
Protasiuka to rozgrywający się w najbliższej
przyszłości thriller z elementami z pogranicza
fantastyki (psycholog przeprowadza testy mające
udowodnić istnienie życia pozagrobowego; fi rma
marketingowa bada ludzkie sny, chcąc wytyczyć
przyszłe trendy konsumpcyjne; złowrogie
korporacje knują plany przejęcia władzy nad 
światem; rozszyfrowanie równań matematyka-
-mesjanisty Hoene-Wrońskiego ma prowadzić
do odkrycia praw rządzących historią). W 
powieści wartka, przygodowa akcja zgrabnie się
łączy z intelektualnymi spekulacjami – czytelnik 
może śledzić losy bohaterów próbujących
rozszyfrować tajemniczy spisek, ale zagadki i
nagłe zwroty fabuły idą w parze z rozważaniami
nad przemianami współczesności. Pytanie o los
społeczeństwa postindustrialnego, w którym
wykładniczy przyrost informacji musi w końcu
doprowadzić do zawalenia się cywilizacji pod 
jej własnym ciężarem, połączono z aktualnymi
problemami – kryzysem ekonomicznym i poli-
tycznym, projektami reform w Polsce.

Czytelnik z Poznania zgłębiający powieść po-
rusza się po znanym terenie. „U zbiegu ulic stał
odlany z brązu pomnik starego faceta z rowe-
rem. Wokół kręciła się grupka kiboli. Dresowe
spodnie i niebieskie szaliki Lecha. W zgrabia-
łych z zimna dłoniach trzymali puszki z pilsem.
Ostro wymalowane dziewczyny żuły gumę
i poprawiały krótkie spódniczki:
– Kolejorz! Kolejorz!”
Poznań Święta rewolucji odróżniają od realnego 
miasta dwa ważne elementy. Pierwszym z nich
jest Sebastian Lisiecki. Jeden z bohaterów mówi:
„Lisiecki zrobił więcej dla tego miasta niż wszy-
scy prezydenci razem wzięci. Jasne, mamy szyb-
ki tramwaj na Franowo, poszerzoną Głogowską 
i kładkę na Ostrów Tumski. Tym się szczycą 

W 2020 stolica Wielkopolski 
rozkwita, jak zresztą 
cała Rzeczpospolita, 
nowa światowa potęga 
(„teraz każdemu Niemcowi 
zagląda w oczy demon 
marginalizacji, sam powiedz, 
cóż znaczy Berlin 
przy Warszawie, 
przy Poznaniu?”).
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urzędnicy, ale dzięki Lisickiemu miasto zaczęło 
naprawdę żyć. Gdyby nie on, Wrocław dawno 
by nas przegonił”.

Kim jest Lisiecki? Politykiem, działaczem spo-
łecznym? Nie, Sebastian Lisiecki to pisarz, autor 
światowych bestsellerów, którego książki roz-
sławiły miasto. „O jego książce się mówiło, ga-
dali o niej w tramwajach i w poczekalni u fryzje-
ra. […] Jakaś fi rma organizuje nawet wycieczki 
po Poznaniu śladem bohaterów Studni”. Kreując 
postać pisarza, Protasiuk prowadzi interesującą 
grę z czytelnikiem. Mottem do Święta rewolucji

są Samogłoski Rimbauda, a fabularny Lisiecki
napisał powieść o tym tytule. Wymyślony autor 
stworzył także koncepcję reverence interactive 

novel (realny świat czytelnika styka się z akcją 
powieści), w Święcie rewolucji zaś możemy na-
potkać fragmenty stylizowane na autentyczne 
dokumenty (w tym recenzję z „Czasu Kultury”).

Specyfi ka Poznania z powieści Protasiuka to 
także Osada. Ogródki działkowe na Dębcu 
zostały zaanektowane przez bezdomnych, do-
łączyły do nich kolejne grupy ludzi wypchnię-
tych poza margines, budując alternatywne spo-
łeczeństwo. „Tworzyli autonomiczną strukturę, 
wyrosłą jak nowotwór na organizmie miasta. 
Zamkniętą, samowystarczalną enklawę, z wła-
snym kodeksem karnym, służbą zdrowia i urzę-
dem skarbowym”. Osada w Święcie rewolucji

nie jest tylko barwną, powieściową dekoracją. 
Tytułowa rewolucja to właśnie bunt wykluczo-
nych, mający doprowadzić do przemiany świa-
ta. Mieszkańcy Osady wierzą, że wśród nich 
narodził się mesjasz nowego porządku.
„Na zaimprowizowanym posłaniu z koców le-
żała młoda dziewczyna, przyciskając do pier-
si niemowlę. Dziecko ssało pierś matki, a ona 
gładziła je po głowie. Obok stał młody chło-
pak, pewnie ojciec małego. W kombinezonie 
ubrudzonym smarem wyglądał na mechanika 
samochodowego. Ogrzewał dłonie nad przeno-

śną farelką. Tymczasem trzech gości dotarło do
środka i położyło reklamówki na ziemi. Zgod-
nie przyklękli na jedno kolano i oddali pokłon
rezydentom garażu”. A w reklamówce były
dary – kwit na lewą rentę, szalik Lecha i pusz-
ka pilsa. Jak zobaczymy dalej, to niejedyny
mesjasz, który narodził się w fantastycznych
Poznaniach. To niejedyny obraz stolicy Wiel-
kopolski w twórczości Protasiuka. W swojej
debiutanckiej powieści Punkt Omega też pisał
o grodzie Przemysława, ale zupełnie inaczej.

Sen o dawnym Poznaniu
W Punkcie Omega nazwa Poznań nie pada ani 
razu. Akcja powieści rozgrywa się w niena-
zwanym mieście, w realiach odpowiadających
drugiej połowie XIX wieku. Szereg miejskich
elementów można jednak rozpoznać. W Ryn-
ku studenci spotykają się przy Pręgierzu, nad 
Starym Miastem góruje ratusz. Nie pada jednak 
ani jedno słowo o Polsce, Prusach, Niemczech
czy w ogóle o świecie zewnętrznym. Miasto
jest jak ze snu, stanowi świat zamknięty w so-
bie. A rządzi nim burmistrz Leon Lavouple.

„Tysiące oczu wpatrzone w balkon ratusza, gdzie
lada chwila pojawić się ma burmistrz w otocze-
niu świty. Tłum milczy, a w ciszy słychać ude-
rzenia ptasich skrzydeł. Ludzie są wszędzie,
rynek pęka w szwach, żywe potoki wypełniają 
wąskie uliczki, począwszy od Nadbrzeżnej, na
Placu Determinizmu skończywszy.
Ubrany w galowy mundur, kroczy dumnie, wy-
prostowany jak napięta struna. Leon Lavouple.
Siwe, nieliczne włosy, twarz przeorana siecią 
zmarszczek, trzęsące się dłonie ściskają kartkę
z treścią wystąpienia. Tłum wiwatuje”.

Lavouple nie jest miłym staruszkiem, ale groź-
nym urzeczywistnieniem Platońskiej idei o wła-
dzy fi lozofów. Wyznawca determinizmu w wer-
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sji Laplace’a rządzi miastem żelazną ręką. Choć 
jego teoria ma oczywiste luki, tajna policja dba, 
by wszyscy pokornie wierzyli w Teorię Skoń-
czonych Automatów i Wielkie Twierdzenie o Po-
wrocie, a służalcze gazety postulują, by nie pisać 
o przeszłości i przyszłości, lecz o „stanie niezre-
alizowanym” i „zrealizowanym”. Tu oczywiście 
przypomina się Orwell, ale kreacja dawnego 
quasi-Poznania służy nie tylko pokazaniu totali-
tarnego społeczeństwa. Protasiuk pozwala sobie 
też na różne fi lozofi czne zabawy. Miasto – wy-
rwany ze zwykłej rzeczywistości fragment świa-
ta, poddany różnym przekształceniom – staje się 
areną sporu między determinizmem, ofi cjalną 
fi lozofi ą władz, a woluntaryzmem, odnoszącym 
się do teorii chaosu i religii apoteozującej mi-
łość i wolność (ten temat wprowadzają już dwa 
motta powieści – z Laplace’a i z Ewangelii). Co 
ciekawe, także w tym fantastycznym Poznaniu 
rodzi się mesjasz, przy czym już nie na Dębcu, 
lecz w powieściowym odpowiedniku „Cegiel-
skiego”. „Trzy lata temu w fabryce wagonów 
pojawił się robotnik, głoszący nową, rewolucyj-
ną naukę. Wolność. Robił to skrycie, jego po-
plecznicy rozmawiali szeptem, wymieniali wie-
lokrotnie szyfrowane informacje, pozdrawiali 
się skomplikowanym zestawem gestów. Mówił 
dużo, a ludzie chłonęli jego słowa”.

Klimat Poznania z dawnych widokówek przy 
jednoczesnym braku odniesień do konkret-
nych realiów historycznych sprawia, że mamy
do czynienia jakby ze snem o dawnym Po-
znaniu, utrzymanym jednak w ryzach racjo-
nalizmu. Prawdziwą fantasmagorię daje inny 
poznański autor, Wojciech Szyda, w opowia-
daniu Po’sen. Plaga cudów.

Poznańskie fantasmagorie
Autor idzie na całość, jego Po’Sen to miejsce 
jak z obrazów Salvadora Dalego. Miasto spo-

wija magiczna Po’Świata, nad Wartą, między
mostem Jadwigi a Drogą Dębińską, stoją ta-
jemnicze Piramidy. Rataje zamieniły się w pu-
stynię, bloki wyrastają z piasków, a dresiarze
noszą turbany. Stare Miasto jest „zmrożone
syberyjskim zimnem”, przedmieścia zaś zaro-
sły tropikalną dżunglą. Jezioro Malta wyschło.
Zmarli na cmentarzach zamieniają się w księ-
gi. Niemal na każdej stronie spotykamy senne
igraszki z miejską rzeczywistością. Najzabaw-
niejsze wydają się policyjne „piłki prewen-
cyjne”: „Pod blokiem dzieciaki grały w piłkę
głową policjanta. Kauczukowa masa otaczała
czaszkę połączoną radiowo z komendą miej-
ską. Wśród krzyków i przekleństw osiedlowe
wyrostki kopały z lubością obły kształt. «Piłki
prewencyjne» (ofi cjalna nazwa) były bardzo
popularne wśród chuliganów, gdyż pozwalały
wyładować złość na funkcjonariuszach, a jedno-
cześnie – o czym małe gnojki nie wiedziały – 
umożliwiały ich stałą kontrolę. [...] Wzmocnio-
ny kauczuk chronił dostępu do sztucznej głowy
w policyjnej czapce. Przedmiotu nie dawało się
zniszczyć, skopać do imentu, co miało dodat-
kową funkcję wychowawczą. [...] O tym, że
głowy to pluskwy służące podsłuchom (uszy)
i podglądactwu operacyjnemu (oczy), nie wie-
dział nikt oprócz samych psów”.

Po’Sen Szydy to zabawa spod znaku psychode-
lii, ale kryje w sobie też coś więcej. W mieście
cudów prorocy głoszą religię przypadkowo-
ści (jaki to kontrast z determinizmem z Punktu 

Omega!). „Powiadam wam: świat, w którym 
żyjemy, powstał z przypadku. Odczytujmy
znaki, rzucajmy kośćmi, grajmy w gry losowe,
szukajmy świętych permutacji – Po’Sen jest ich
pełne. Trzeba tylko nauczyć się rozumieć język 
probabilistyki. Do was mówię, mieszkańcy Pu-
styni, podatni na stare fałszywe kulty, uznające
determinizm, związki przyczynowo-skutko-
we, wolną wolę, kreacjonizm i inne dawno
przebrzmiałe prawdy… Nasz świat nie został 
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stworzony celowo. On się Stwórcy przytrafi ł!”.
Opowiadanie zdaje się zmierzać w stronę fi -
lozofi cznych rozważań, nawet pokrywające 
ściany bloków „starożytne hasło odziedziczo-
ne po przodkach” – HWDP – tłumaczone jest 
jako „Holistyczny Wektor Długości Prawdo-
podobieństwa”. Szyda jednak funduje swoim 
czytelnikom zaskakującą woltę, w końcówce 
opowiadania zupełnie zmieniając konwencję, 
a także sens świata przedstawionego – fanta-
smagorycznego Po’sen. Choćby dla tego zaska-
kującego zwrotu warto sięgnąć po jego tekst.

Posenstadt w czarnych barwach

Szyda ma też w swoim dorobku inną, mroczną 
wizję Poznania przyszłości. W jego debiutanckim 
opowiadaniu Psychonautka miasto nosi miano 
Posenstadt. Według jakiego przepisu jest stwo-
rzone to miejsce? Należy wziąć kilka współcze-
snych trendów (feminizm, sekularyzm, paupery-
zacja i hierarchizacja społeczeństwa, integracja 
europejska, emigracja) i strachy z nimi związane, 
a następnie zbudować świat przedstawiony opar-
ty na tych lękach (z domieszką Seksmisji, tyle że
na serio). Oto Posenstadt. Klasa wyższa – skła-
dająca się wyłącznie z kobiet – mieszka w pira-
midach unoszących się nad miastem. Pozostali 
żyją w gettach w oparach alkoholu i narkotyków,
a mówią mieszaniną polskiego i niemieckie-
go („Sprzedając roślinę, zgarnąłbyś kupę geld, 
byłbyś ustawiony do końca. Verstehst du?”). Ta 
niewesoła wizja przyszłości jest oczywiście bar-
dzo tendencyjna, ale jeśli przymknąć na to oko, 
mroczne Posenstadt wciąga czytelnika (choć ko-
lorytu lokalnego za dużo w tym opowiadaniu nie
ma). Zresztą jego najciekawszym elementem jest 
właśnie ten najbardziej przyczyniający się do ten-
dencyjności opowiadania. Otóż w podziemiach 
pod miastem żyją prześladowani chrześcijanie. 
Karą za wyznawanie tej religii jest śmierć, nawet 
dla kobiet. „Członkinie Senatu były nieprzejedna-

ne. Podmiotowość kobiety kończy się tam, gdzie
zaczynają jej związki z chrześcijaństwem. Męż-
czyzna może być bezkarnie zabity, jeśli opuszcza
teren Getta. Chrześcijan wolno torturować. Oto
prawo obowiązujące na terenie Posenstadt”. Tak 
w wizji Szydy pesymistyczny obraz przyszłości
jest spleciony z przeszłością w stylu Quo vadis. 
Tak mówi biskup: „Jesteśmy jak pierwsi chrze-
ścijanie, jak oni żyjemy w podziemiach, z dala
od świata. Nasz Kościół jest dobry, bo jest prze-
śladowany... i biedny... przepojony ideą, która
obywa się bez bogactw. Zawsze w historii ilekroć
Kościół promieniował blaskiem potęgi docze-
snej, moralność upadała. Kiedyś tak znów będzie
z nami. Bo na pewno się odrodzimy... Uleczymy
ten świat... Damy mu nadzieję, miłość, zbawie-
nie”. Uderza to pozornie paradoksalne zesta-
wienie, charakterystyczne jednak dla religijnej
fantastyki Szydy – czarnowidztwu towarzyszy
jednocześnie metafi zyczny, religijny optymizm.
W Psychonautce historia, ale nie ta świecka, lecz 
święta, zatacza koło – tyle że tym razem mesjasz
narodzi się z dziewicy właśnie w Posenstadt.
W kontekście utworów Protasiuka można powie-
dzieć – po raz kolejny.

Ezoteryczny Poznań
Kontrę dla niewesołego obrazu Posenstadt 
z Psychonautki Szydy stanowi fantastyczny Po-
znań z opowiadań Macieja Guzka wydanych
w zbiorze Królikarnia. Rozrastająca się metro-
polia, wielki ośrodek przemysłowy i handlowy,
do którego ciągną pielgrzymki z całego świata,
spragnione najnowocześniejszych technolo-
gii. W 2020 stolica Wielkopolski rozkwita, jak 
zresztą cała Rzeczpospolita, nowa światowa po-
tęga („teraz każdemu Niemcowi zagląda w oczy
demon marginalizacji, sam powiedz, cóż zna-
czy Berlin przy Warszawie, przy Poznaniu?”).

Co się kryje za tą niesamowitą przemianą Pozna-
nia? Odpowiedź brzmi: Przemysł magiczny! 
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„W oddali majaczyły światła dwóch owalnych 
wież Akademii Ezoterycznej, zaraz obok lśnił le-
witujący nad miastem dysk ASP, czyli Akademii 
Sztuk Paranormalnych. Owalny talerz ASP prze-
słaniał Rajskie Ogrody Doktora zwane popular-
nie Bajopolis lub wiszącymi ogrodami – potężną 
platformę unoszącą się na wysokości sześciuset 
metrów nad ziemią. Było to supernowoczesne, 
niebotycznie drogie osiedle mieszkalne przezna-
czone dla najbogatszych poznaniaków”.

W tej wizji magicznego Poznania, serca Europy, 
pełno zabawnych odwołań do popkultury, litera-
tury i poznańskich realiów. Na przykład najwięk-
sze centrum handlowe nosi nazwę Ezoteryczny 
Poznań, za piosenką Grabaża: „Ostatnim hitem 
Ezoterycznego Poznania, który ściągał do miasta 
miliony turystów, były «pidżamy porno»”. Trwa 
też magiczny wyścig zbrojeń: „Angolom się uda-
ło. [...] Mają tego swojego wymoczkowatego 
okularnika z peronu nr 9 i 3/4, który jest całym 
sercem oddany koronie brytyjskiej. Ilościowo 
Zjednoczone Królestwo oczywiście do pięt nam 
nie dorasta, ale jakościowo – tylko pozazdrościć. 
Wywiad donosi, że Brytyjczycy ostatnio rozpo-
częli pracę nad sprowadzeniem Merlina. Jeżeli im 
się powiedzie, możemy mieć kłopoty”. Otwarte 
zostały przejścia z Ziemi do magicznych świa-
tów przez tak zwane rabbithole (to oczywiście 
nawiązanie do Alicji w krainie czarów), dzięki 
czemu w końcu nastąpił ten wyczekiwany od 
dawna cud, który zamienił Polskę w „drugą Ja-
ponię”. Przemysł magiczny generuje ogromne 
zyski i Poznań, a także inne miasta przemienia-
ją się w metropolie. Ale eksploatowanie innych 
światów przynosi nie tylko korzyści ekono-
miczne. Sprowadzony smok pozwolił „rozwią-
zać” problemy agresywnej polityki Rosji.

Brzmi cudacznie? Fantastyka ku pokrzepieniu 
serc? Kojarzy się z Sienkiewiczowskim lecze-
niem kompleksów narodowych? Do pewnego 
stopnia tak jest, ale Guzek chowa coś w zana-

drzu. Ostatnie opowiadanie Królikarni, a zwłasz-
cza późniejsza powieść Trzeci świat pokazują 
ciemne strony prosperity Rzeczypospolitej.

Czekając na mesjasza…
Książki Protasiuka, Szydy i Guzka, mimo
pewnych wad, stanowią udane połączenie
wciągającej, przygodowej fabuły, dowcipnych
pomysłów, „lekkiego” postmodernizmu i inte-
lektualnych zabaw. Nie ma w nich fi lozofi cznej
głębi, ale jest o czym pomyśleć przy czytaniu.

Czy istnieje jakiś wspólny mianownik tych wi-
zji? Dla mnie jest nim poczucie zagrożenia i wy-
brakowania, dotyczące nie tylko Poznania. Nie
przypadkiem kilkakrotnie wraca temat narodzin
nowego mesjasza. Na Królikarnię Guzka z obra-
zem światowej metropolii można spojrzeć jak 
na kompensację żalu, że nawet w skali Polski
„gród Przemysława” jest drugorzędny. Apoka-
liptyczne Posenstadt z Psychonautki i Poznań na
progu globalnego kryzysu w Święcie rewolucji

wprowadzają przygnębiające wizje dalszego
rozwoju Europy i świata, oparte przecież jedy-
nie na radykalizacji obserwowanych dziś tren-
dów. Obrazy miasta w Punkcie Omega i Po’Sen.

Plaga cudów, senne przekształcenia Poznania, 
wzbudzają niepokój swym oniryzmem. Ale pe-
wien pesymizm nie zmienia faktu, iż opisy te
pozwalają spojrzeć na miasto w niecodzienny
sposób. Wydaje się, że jest to jedna z najwięk-
szych wartości fantastyki osadzonej w lokalnym
kontekście – odświeżenie spojrzenia.

Tak jak słynne (choć, moim zdaniem, bardzo
przereklamowane) Metro 2033 Głuchow-
skiego zmieniło, przynajmniej u niektórych
moskwian, stosunek do podziemnej kolei,
którą każdego dnia dojeżdżają do pracy, tak 
poznańscy fantaści rzucają nowe światło na
poznańską codzienność.  


