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Wit Szostak (mówimy o artystycznym pseudo)

przyszed∏ na Êwiat w trudnym dla polskiej litera-

tury fantastycznej okresie. Rok 1999 bowiem by∏

to dziwny rok. Fin de siècle zasta∏ fantastów

w rozsypce. Po dekadzie, w której królowali tacy

oryginalni pisarze, jak Sapkowski, Dukaj, Hube-

rath, Ziemkiewicz i Lewandowski, nasta∏ czas

posuchy i dezorientacji. GdzieÊ pogin´∏y dobre

teksty, kruszy∏a si´ dominujàca rola miesi´czni-

ka „Nasza Fantastyka”. Wizjonerzy zeszli ze

sceny na antrakt lub zaj´li si´ zjadaniem w∏a-

snego ogona w autoparodystycznym stylu. Wo-

bec tego widowni´ próbowali rozbawiaç nowi

twórcy, którzy jednak nie mieli jeszcze do za-

proponowania wiele ponad klisze zachodniego

popu. Kiedy spojrzymy na list´ nominacji do

Nagrody imienia Janusza Zajdla w 1999 roku –

wÊród 6 opowiadaƒ widzimy 3 wydane w ama-

torskich fanzinach „Czerwony Karze∏” i „Fenix”

(który móg∏ jedynie wspominaç lata ÊwietnoÊci),

ale i te wzi´te z „Nowej Fantastyki” by∏y wybo-

rem na pustkowiu. Nazwiska? Tandemu Joker

i Rec nikt dziÊ nie pami´ta. Maja Lidia Kossa-

kowska (wówczas debiutujàca) jest teraz wyso-

konak∏adowà i p∏odnà pisarkà, ale kroczy wcià˝

wyznaczonà przez siebie Êcie˝kà ledwie po-

prawnie pisanej rozrywki. Ewa Bia∏o∏´cka tworzy-

∏a opowiadania niezbyt wyrafinowane, ale pe∏ne

dobrych uczuç (najwyraêniej takich brakowa∏o

w Polsce), a Konrad Lewandowski swoim El
Ninio 2035 odcina∏ kupony. Wówczas zwyci´-

˝y∏o CyberJoly Drim Antoniny Liedtke, ewene-

ment i znak czasu, bo by∏o opublikowane w In-

ternecie i pisane internetowym slangiem – i to

w zasadzie jego g∏ówne zalety.

By∏ to ewidentny czas prze∏omu, powodowany

równie˝ uwiàdem rynku wydawniczego. Dukaj

toczy∏ kilkuletnià batali´ o wydanie kolejnej powie-

Êci i zbioru opowiadaƒ, które mia∏y go za 4 lata

odrodziç jako dojrza∏ego motyla. Sapkowski

koƒczy∏ swój cykl o Wiedêminie i fani zachodzili

w g∏ow´, czy popularny autor odp∏ynie do krainy

Avalonu, Anna Brzeziƒska dopiero debiutowa∏a

literacko, zanim wpad∏a na pomys∏ stworzenia

markowego wydawnictwa. Andrzej Pilipiuk – fa-

scynujàcy grafoman, ale przyznajmy mu to –

póêniejszy odnowiciel polskiej literatury, wo∏a∏ na

puszczy o wychowywanie czytelników. Robert

Szmidt dopiero mia∏ za∏o˝yç swój kiepski periodyk

„Science Fiction”, który (te˝ przyznajmy mu to)

odkryje dla Êwiata mi´dzy innymi Rafa∏a Kosika,

¸ukasza Orbitowskiego i Maçka Guzka. Poten-

taci mainstreamu: Wydawnictwo Literackie i Dol-

noÊlàskie, nie wiedzieli, ˝e za chwil´ b´dà robiç

z fantastyki produkt markowy. A w Lublinie ma-

∏e medyczne wydawnictwo zastanawia∏o si´, co

by tu wydrukowaç – dziÊ produkujà 90 procent

egzemplarzy polskich ksià˝ek fantastycznych,

jakie zalewajà ksi´garskie pó∏ki.

A co najgorsze, Polacy jeszcze nie wiedzieli, ˝e

chcà czytaç polskie ksià˝ki.
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Co tu zresztà mówiç o polskiej literaturze, skoro

kino Êwiatowe mia∏o si´ jeszcze gorzej. JeÊli

wierzymy w symbioz´ sztuk, to uwiàd prozy

przeplata∏ si´ z uwiàdem filmu. A w 1999 roku do-

gorywa∏o stare i wykluwa∏o si´ nowe. Koniec sta-

rego niech reprezentuje film I stanie si´ koniec
z Arnoldem Schwarzeneggerem, film o koƒcu

Êwiata z ràk szatana w roku 1999. Dzie∏o z am-

bicjami, lecz mia∏kie. Tak jak mia∏ki by∏ póêniej-

szy o kilka miesi´cy powrót Gwiezdych wojen
pod postacià Mrocznego widma. Zamyka∏y one

okres z ok∏adem dekady, w której twórcy kina

SF albo nie wiedzieli, co majà do powiedzenia,

albo brakowa∏o im technicznych mo˝liwoÊci

(z wyjàtkami, jak Terry Gilliam i jego 12 ma∏p).

Tamten Êwiat dogorywa∏, ale mia∏ si´ wyrodziç

nowy, bo bracia Wachowscy ju˝ kombinowali

film o bia∏ych królikach i czerwonych pigu∏kach,

a Peter Jackson chodzi∏ za pieni´dzmi na film

o ma∏ych Hobbitach.

W takim Êwiecie posuchy pojawi∏o si´ opowiada-

nie K∏opoty z b∏aznem. To by∏ debiut! Nie ugra∏

˝adnej nagrody, nikt go nie wyró˝ni∏, ale wielu

zapami´ta∏o go dobrze. Wyrafinowany intelektu-

alny tekst, spisany bogatym j´zykiem, wnikajàcy

w tajemnice psychologii, od˝egnujàcy si´ od re-

alizmu. Autor pisa∏ o czymÊ innym ni˝ dotych-

czasowi, niemia∏cy przecie˝, twórcy. To jedno

opowiadanie starczy∏oby, ˝eby Êwiat fantastyki

(który ceni autorów pojedynczych tekstów) po

dziÊ dzieƒ pami´ta∏ Wita Szostaka.

Ale tamta proza by∏a jedynie wst´pem do lite-

rackiej wspinaczki i literackiego odszczepieƒ-

stwa.

Ka˝dy dobry pisarz musi byç odszczepieƒcem.

Musi wystrugaç swà w∏asnà piecz´ç. Szostak

zaczà∏ od modyfikowania fantasy, lecz z czasem

zaproponowa∏ „fantastyk´ totalnà”, przez co po-

depta∏ fantastyk´. Wyszed∏ z troch´ innego dzie-

dzictwa ni˝ to anglosaskie. Miast inspirowaç si´

spekulatywnà wyobraênià spod znaku Tolkiena,

czerpa∏ bardziej z symbolizmu autorów pokroju

Borgesa, Calvino, Marqueza. By∏o ju˝ w Polsce

kilku autorów, którzy w´drowali podobnymi

Êcie˝kami – wszyscy zwiàzani z literà „s” – Szy-

da, Sobota, Szczepan Twardoch, no i Szostak.

Nabrawszy rozp´du, Szostak zaczà∏ pisaç „dzi-

wolàgi”. Bo czy porzàdny, u∏o˝ony czytelnik nie

nazwie dziwolàgiem powieÊci napisanej jako

zbiór oberków (co to w ogóle sà oberki?), Êpiew-

nym rytmem, nawrotami kompozycji opisujàcej

„banalnà” histori´ rodziny w najbardziej zabitej

dechami wiosce w Polsce? Banalne problemy,

mi∏oÊç, muzyka i poszukiwanie straconego wiej-

skiego czasu, jak wyj´te ˝ywcem z ksià˝ek Tade-

usza Nowaka. Ani s∏owa o politycznych rozgryw-

kach w pot´˝nych królestwach (tym si´ zajmuje

fantasy), upad∏ych anio∏ach i bywalcach wirtual-

nej rzeczywistoÊci (tym si´ zajmuje SF). O dzi-

wo, ta anomalia zatytu∏owana Oberki do koƒca
Êwiata zyska∏a uznanie w fantastycznym Êwie-

cie. Byç mo˝e przypodoba∏a si´ wzruszajàcà

poetykà i g∏´bià magiczno-realistycznej wizji.

Mo˝na bowiem próbowaç t´ powieÊç okreÊlaç

jako polskie liryczne Sto lat samotnoÊci.

Chocho∏y to pod wzgl´dem fabu∏y luêna konty-

nuacja Oberków. Ale pod wzgl´dem formy jest

tym, czym przewa˝nie sà drugie cz´Êci filmo-

wych hitów – 10 razy wi´cej efektów specjal-

nych. Szostak coraz konsekwentniej podà˝a za

swoim literackim credo. Literackie przetwarzanie

rzeczywistoÊci prowadzi do ca∏kowitego zerwa-

nia z realizmem.

Sama fabu∏a z wiejskiej przeradza si´ w wielko-

miejskà. Poznajemy wielkà kamienic´ w Krako-

wie zamieszkanà przez cz∏onków jednej rodzi-

ny, którzy opanowani wizjà zebrania klanu pod

jednym dachem, odzyskujà stopniowo mieszka-

nia starego domu. Wspólnie ustalajà rodowe ry-

tua∏y, sposób Êwi´towania, zasady wieczerza-
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nia, chowania zmar∏ych, codziennych czynno-

Êci. Dom poznajemy z narracji trzydziestolatka,

którego imienia autor nie podaje. Ojciec narrato-

ra przed laty zapad∏ w Êpiàczk´ w niewyjaÊnio-

nych okolicznoÊciach, a brat, geniusz o niespo-

kojnym duchu, przepad∏ tu˝ przed wigilià Bo˝ego

Narodzenia. Akcja toczy si´ w∏aÊnie od Bo˝ego

Narodzenia do Wielkiego Postu. G∏ówny bohater

podà˝a Êladami zaginionego brata, spotyka jego

znajomych, odkrywa jego fascynacje muzyczne,

zapiski. Wchodzi w jego skór´. Wià˝e jego zagi-

ni´cie ze Êpiàczkà ojca. JednoczeÊnie obserwu-

jemy barwne opisy ˝ycia w Domu i jego burzliwe

przemiany w przeciàgu tych paru miesi´cy.

Oprócz Domu obserwujemy Kraków, a ten jest

miastem wypaczonym, ulegajàcym zmianom.

Jednym razem jest niczym nadmorski port po-

przecinany kana∏ami, gdzie po Rynku G∏ównym

p∏ywa si´ gondolà, kiedy indziej widzimy, jak od-

bywajà si´ w nim karnawa∏owe obrz´dy nie gor-

sze od tych w Rio, a jeszcze póêniej zamienia

si´ w aren´ dziwacznej wojny domowej, epide-

mii bezsennoÊci lub w wyludnionà pustyni´ ni-

czym po kataklizmie nuklearnym.

Literackiego mi´sa jest wi´c wiele. Szostak w ka˝-

dà sceneri´ wplót∏ mrowie refleksji i narracji. Dla

przyk∏adu przez kilkadziesiàt stron snuje opis

Êwiàt Bo˝ego Narodzenia w rodzinie Chocho-

∏ów. Roztrzàsa powiàzania kulinariów z kulturà.

Obserwuje wzajemne relacje i zachowania do-

mowników, pozornie nieznaczàce, a w istocie

skrywajàce dramaty. Rysuje fresk, który tkwi

gdzieÊ mi´dzy psychologià a socjologià. Bardziej

dynamiczny opis otrzymujemy, kiedy umiera

jeden z domowników i ca∏a rodzina musi ustano-

wiç nowy obrz´d pochówku w rodowej kaplicy

na strychu oraz w piwnicznych katakumbach

i kiedy si´ okazuje, ˝e ta jedna Êmierç oznacza

ca∏kowità przemian´ domowych uk∏adów. Rów-

nie bogate sà opisy Êwiata poza kamienicà.

Szostak wymyÊli∏ i zrelacjonowa∏ karnawa∏owy

obyczaj „stosów”, kiedy to w noc sylwestrowà

ca∏y Kraków bawi si´ przy wielkich ogniskach

p∏onàcych szczàtków mebli. Dynamiczna, choç

niezbyt chyba udana, bo ocierajàca si´ zbytnio

o grotesk´, jest relacja z wojny secesyjnej, jaka

wybucha w sercu stolicy Ma∏opolski. Stare cen-

trum miasta bowiem postanawia si´ od∏àczyç od

macierzy. Rosnà barykady, tworzà si´ komitety,

rozpoczynajà si´ wysiedlenia, zbiegajà zagra-

niczni korespondenci, wybuchajà dziwaczne

walki i szpiegowskie podchody.

Tak pokazane sà makroscenerie. PowieÊç jest

jednak przede wszystkim w´drówkà duszy nar-

ratora bez imienia. Formalnie – jednego z Cho-

cho∏ów, który za namowà swej matki poszukuje

zaginionego brata, Bartka Chocho∏a. Realnie –

nie wiadomo kogo. Rozwiàzanie zagadki to˝sa-

moÊci bohatera mo˝e byç kluczem do interpre-

tacji ca∏ej powieÊci. Bohater w´druje przez

zmieniajàce si´ krajobrazy miasta. Widzimy, jak

pomimo pozornej swobody relacji brakuje mu

nici porozumienia z resztà domowników. Obser-

wujemy, jak rozwija si´ jego zwiàzek mi∏osny

z Zosià. Jak podczas pracy (jest historykiem

sztuki i przewodnikiem turystycznym) opowiada

zagranicznym turystom alternatywne, zmyÊlone,

legendarne wersje historii królów pochowanych

w wawelskich kryptach. Jak odkrywa histori´

muzyki ludowej dziadków, która z wiosek przy-

w´drowa∏a do Nowej Huty i zasymilowa∏a si´

z jazzem. W pewnym momencie, gdy bohater

zaczyna tropiç kolejne zagadki z ˝ycia swojego

brata, powieÊç staje si´ podobna do thrillera hi-

storycznego. Ale ten wàtek szybko zaczyna si´

rozsypywaç, a nastroje narratora stajà si´ coraz

bardziej neurotyczne, coraz bardziej surreali-

styczne staje si´ jego postrzeganie Êwiata.

Ten surrealizm nie jest przypadkiem. SennoÊç

wype∏nia histori´ Chocho∏ów. Bohater czuwa,

gdy inni Êpià. Âpi, gdy Êwiat jest aktywny. Im

bardziej brnie w ˝ycie, tym d∏u˝ej Êni. ZmyÊlo-

ne legendy o Kazimierzu Wielkim opowiadane
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turystom koncentrujà si´ wokó∏ motywu króla

pogrà˝onego w Êpiàczce w trakcie krucjaty do

Jerozolimy. W Êpiàczce tkwi ojciec bohatera.

Kraków atakuje epidemia bezsennoÊci.

Sen jest wi´c kluczem. Kolejne scenerie powie-

Êci nie wià˝à si´ w ca∏oÊç. Wàtki sà urywane

przez inne wàtki. CoÊ, co w innej opowieÊci by-

∏oby istotnym szczegó∏em prowadzàcym do kul-

minacji (jak np. tajemnicza kaseta z nagraniami

koptyjskiej liturgii albo apokryf spisany przez za-

ginionego brata), tutaj okazuje si´ niewa˝ne

i jest bezlitoÊnie porzucane. Taka jest jednak

logika snu – skutki nie majà przyczyn i niczemu

si´ nie trzeba dziwiç. Chocho∏y to mo˝e byç

opowieÊç o nieprzerwanym Ênie. Czyim? To ju˝

otwarte pytanie do czytajàcego.

Taka forma to deklaratywny rozwód z realizmem.

Ca∏kiem niedawno w eseju Po co fantasy re-
alizm? Szostak wy∏o˝y∏ swoje literackie poglà-

dy. Wed∏ug niego niepotrzebnym ograniczeniem

jest to, ˝e literatura fantastyczna, zarówno na-

ukowa SF, jak i magiczna fantasy, pos∏uguje si´

technikà prozy realistycznej. No bo przecie˝ czy

cybernauta rusza na podbój cyberprzestrzeni,

czy czarnoksi´˝nik rzuca wyzwanie Êwiatu – za-

wsze mamy do czynienia ze Êwiatem przedsta-

wionym, który jest efektem przeróbki dokonanej

na bazie naszego Êwiata w myÊl spójnych za∏o-

˝eƒ. Po zbudowaniu tego fantastycznego Êwiata

autorzy opisujà go w formie ortodoksyjno-reali-

stycznej. Najwi´kszà estymà w ocenie takich

dzie∏ cieszà si´ spójnoÊç wizji i racjonalnoÊç

w post´powaniu bohaterów. Wed∏ug Szostaka

jest to podejÊcie mocno przestarza∏e: „Podczas

gdy ca∏a Êwiatowa literatura dostrzega∏a niewy-

starczalnoÊç paradygmatu realistycznego – ko-

niec wielkich narracji, zburzenie jednoÊci Êwiata,

wreszcie zu˝ycie pewnych form literackich – fan-

tasy w najlepsze wznosi∏a mury wokó∏ powieÊci

realistycznej. W tym sensie fantasy nie jest get-

tem, tylko skansenem, ch´cià ocalenia czegoÊ,

w co mo˝na wierzyç tylko wtedy, kiedy zamknie

si´ oczy na Êwiat dooko∏a”.

Tak wi´c mamy g∏ówny nurt, który si´ rozwiód∏

z realizmem (Mann, Schulz, Joyce, Marquez),

oraz fantastyk´, która do niego przylgn´∏a. To,

co proponuje Szostak, polega na fantastyce bez

realizmu. Nie on pierwszy, i jest dyskusyjne, czy

da si´ tak tworzyç na wi´kszà skal´. Jacek Dukaj

uwa˝a, ˝e oniryczno-nierealistyczna proza nie

znajdzie odbiorców, gdy˝ fantastyk´, wed∏ug

niego, czytajà eskapiÊci, którzy je˝eli ju˝ znajdà

si´ w innym Êwiecie, to potrzebujà odczuwaç

jego realnoÊç. Znowu˝ Lech J´czmyk przed laty

wyszed∏ z konstatacjà, ˝e papier (i czytelnik) nie

mo˝e znieÊç zbyt wiele niezwyk∏oÊci. Je˝eli opi-

szemy Êwiat, który nas otacza, na sposób awan-

gardowy, wówczas odbiorca nie czuje si´ zagu-

biony, bo z dwóch elementów (przedmiot i jego

opis) zna ten pierwszy. Natomiast fantastyka za-

war∏a niezwyk∏oÊç ju˝ w pierwszym elemencie –

samym Êwiecie przedstawionym. Gdyby dorzu-

ciç tutaj nierealnoÊç jego postrzegania – by∏oby

to zbyt wiele. GdzieÊ musi byç punkt zaczepie-

nia dla percepcji.

Szostak deklaruje „pójÊcie na ca∏oÊç”. Ale czy

jest tak w istocie? Zarówno Oberki…, jak i Cho-
cho∏y opisujà Êwiat banalnie zwyk∏y – radomskà

wiosk´ i krakowskà kamienic´. Wobec tego nie

jest on wi´c bardziej fantastyczny od Schulza.

Choç nie mo˝na wykluczyç, ˝e Szostak manipu-

luje nie tylko przy postrzeganiu, ale równie˝ przy

samym przedmiocie Êwiata. Mo˝e rzeczywiÊcie

Kraków zosta∏ rozdarty wojnà domowà. Mo˝e

faktycznie wyparowali wszyscy ludzie. Mo˝e cho-

cia˝ Dom Chocho∏ów, który przecie˝ jest pierw-

szorz´dnà utopià, z jakà si´ chyba jeszcze nie

spotkano ani w literaturze, ani w Êwiecie realnym,

to coÊ, co naprawd´ wystàpi∏o w ˝yciu bohate-

rów. Obawiam si´ ˝e tego nie rozstrzygniemy,

skoro nikt nie jest w stanie jednoznacznie po-

strzegaç.
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Szostakowskie zabawy z opisywaniem pozosta-

wiajà nam dwie g∏ówne interpretacje: onirycznà

i impresyjnà. Ci bardziej przywiàzani do rzeczy-

wistoÊci mogà przyjàç, ˝e ca∏a narracja jest

snem – pozostaje zastanawiaç si´ czyim. Ci, któ-

rzy nie wierzà w jednoznacznoÊç przekazu, mogà

zaryzykowaç tez´ dalej idàcà i niewykluczajàcà

poprzedniej – Êwiat postrzegamy wedle swojego

nastroju. Nawet najbardziej niewra˝liwy na im-

presjonizm m´˝czyzna ma czasem tak, ˝e cho-

dzàc ulicami rodzinnego miasta, jednego dnia

widzi same pi´kne, m∏ode, rozeÊmiane dziew-

czyny, a innego dostrzega jedynie szarych,

zm´czonych ludzi. Czy to Êwiat si´ zmienia, czy

nasze oglàdanie? Czy jest jeden Kraków, czy ty-

le Krakowów, ile obserwacji przetworzonych

przez ten subiektywny odbiornik, jakim jest cz∏o-

wiek? Czy je˝eli zamieszka w nas ukojenie, to

po Rynku G∏ównym zacznà p∏ywaç gondole?

A je˝eli wkradnie si´ niepokój, to na Floriaƒskiej

ustawià barykady?

˚ycie na jawie to nierozerwalne ma∏˝eƒstwo

Êwiata na zewnàtrz ze Êwiatem wewnàtrz. Sen

nie potrzebuje tego pierwszego.

Muzyka, ludzie, pamiàtki, s∏owa. 

Wszystko mieÊci si´ w Êrodku. 

Ja.

Krzysztof G∏uch
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Animacja, 
czyli uduszenie
Kacper Bartczak
˚ycie Êwietnych ludzi
Wydawnictwo Kwadratura
¸ódê 2009

Dzisiaj ksià˝ki hagiograficzne ju˝ nam nie gro-

˝à. Przynajmniej nie na takà skal´, aby zatwar-

dzia∏y grzesznik nie si´gnà∏ po ksià˝k´ pod tytu-

∏em ˚ycie Êwietnych ludzi. Bez obaw, Kacper

Bartczak proponuje kadry z ˝ycia cz∏owieka,

który nie jest doskona∏y i który taki byç po pro-

stu nie jest w stanie.

W opisywanym Êwiecie znaleêç mo˝na ca∏à pa-

let´ niedoskona∏oÊci, choç to wcale nie znaczy,

˝e jest on z∏y. Iluzje, z∏udzenia optyczne, determi-

nizmy nawarstwiajà si´ jak fa∏dy obrusu, które

tworzà osobliwy ornament, ciekawe poprzez za-

k∏ócenie na monotonnej powierzchni sto∏u. Takà

w∏aÊnie ozdobà jest u Bartczaka cz∏owiek –

powsta∏y z zak∏óceƒ i nieistniejàcy bez nich.

W pierwszej z dwu cz´Êci tomiku g∏ównym êró-

d∏em obserwowanej dyfrakcji jest narzucony

wzorzec spo∏eczno-kulturowy, a dok∏adniej pa-

radygmat zachowaƒ masowych.


