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Dzień teraźniejszy — tyle że nieco później 

 

Czym jest „Infoszok” Davida Louisa Edelmana? Futurologiczną wizją, odzianą w li-

teracki kamuflaż czy też  beletrystyką, podniesioną do rangi naukowego proroctwa dzięki 

przenikliwości autora? A może powieść ta stanowi świadectwo żywotności koncepcji Hu-

gona Gernsbacka, według którego fantastyka naukowa miała prognozować rozwój tech-

nologiczny1? Oczywiście należy pamiętać, że nie sposób obecnie — po eksperymentach 

New Wave i fantastyki cyberpunkowej — powrócić do idei „fantastyki Gernsbackowskiej” 

bez świadomości przemian, jakie stały się z udziałem nurtu science fiction; zarazem jed-

nak nie sposób też czytać dziś opowieści z kręgu „fantastyki bliskiego zasięgu” bez świa-

domości historycznego zakorzenienia ich w koncepcjach opowieści o świecie przyszłości 

z pierwszej ćwierci XX wieku. 

Trudno byłoby zresztą czytać dziś takie utwory, jak Edelmana, kierując się wska-

zówkami reprezentantów metodologii, akcentujących samoistny charakter utworu lite-

rackiego; wyrasta on bowiem na tyle mocno z pozaartystycznej rzeczywistości czytelnika, 

by kontekst ten zyskał istotniejszy wymiar, niż tylko quasi-realistycznej scenografii, 

uprawdopodabniającej przebieg fabularnych zdarzeń. Tym bardziej, że w powieści 

zwraca zresztą uwagę nie tyle sensacyjna akcja, co właśnie otoczka obyczajowo-spo-

 

 Recenzja książki: David Louis Edelman Infoszok [Infoquake], przekł. M. Kubiak, Lublin: Fabryka Słów 2012, 
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1 Hugo Gernsback, wypowiadając się na temat istoty literatury fantastycznonaukowej, definiował ją w nas-

tępujący sposób: „A charming romance intermingled with scientific fact and prophetic vision (A New Sort of 

Magazine”, „Amazing Stories” 1926 nr 1, s. 3). Szerzej na temat koncepcji fantastyki naukowej w ujęciu Gern-

sbacka zob.: G. Westfahl, “The Mechanics of Wonder: The Creation of the Idea of Science Fiction”, Liverpool 

1998 (tu r. “>>An Idea of Tremendous Import<<: Hugo Gernsback Theory of Science Fiction”, s. 37-66).  



2 

 

łeczna, co podkreśla zarówno decyzja dołączenia do „właściwej” powieści pseudo-nauko-

wych dodatków w postaci kalendarium wydarzeń „przedakcji”, słowniczka — zawierają-

cego spis postaci i opracowanie słownika idiomów — oraz genealogii protagonistów. Po-

nadto w treści utworu znajdują się imitacje kodów QR Code, podkreślające realistyczny 

charakter opisywanych zdarzeń. 

Sama fabuła — jakkolwiek dość atrakcyjna lekturowo — stanowi bowiem zaled-

wie pretekst do snucia futurologicznych wizji na temat postbiologicznej przyszłości czło-

wieka. Ukazanie kolejnych etapów odchodzenia od koncepcji jednostki jako skończonego 

biologicznie projektu na rzecz eksperymentów — tym razem w sferze realności, nie myśli 

i artystycznych prowokacji w duchu Stelarca [właśc. Steliosa Arcadousa] i Orlan — pod-

porządkowane zostało krytycznemu namysłowi nad konsekwencjami takich „udoskona-

leń” rodzaju ludzkiego. 

Takie rozłożenie akcentów przywołuje na myśl zarówno Wellsowską i Gernsbac-

kowską koncepcję opowieści o świecie jutra, jak i poszukiwania autorów tworzących nurt 

postcyberpunku (znacząca pozostaje zwłaszcza twórczość Neala Stephensona; przede 

wszystkim „Zamieć”, 1992, wydanie pol. 1999); jednocześnie blisko Edelmanowi do „Ac-

celerando” Charlesa Strossa (2005; wydanie pol. 2009) oraz tych opowieści, wyrosłych z 

refleksji (post)cyberpunkowej, w których ukazano możliwość manipulacji genetycznych 

(przykładem służy „Nakręcana dziewczyna” Paola Bacigalupiego, 2009; wydanie pol. 

2011). Jednakże biopunk to w opowieści Edelmana jeden z etapów — po iście cyberpun-

kowej rewolucji, jaka zaszła w obrębie świata przedstawionego — ewolucji ludzkości. Z 

tego względu nie można traktować jej jako reprezentatywnej dla żadnego z przywołanych 

tu nurtów fantastyki, inspirowanych literackimi eksperymentami. 

Zarazem, właśnie z uwagi na powinowactwa „Infoszoku” z nowymi nurtami filozo-

fii postbiologicznej (głównie transhumanizmem i ekstropizmem), konieczna staje się 

świadomość przemian koncepcji ludzkiej tożsamości, jakim uległa ona wraz z ekspansyw-

nym rozwojem technologii komputerowych i wirtualnej rzeczywistości oraz narzędzi, 

umożliwiających coraz pełniejszą immersję w wykreowany sztucznie świat virtual reality. 

Z tego względu „Infoszok” oferuje wyzwanie intelektualne, któremu być może nie 

każdy sprosta. Jeśli jednak uda się nam przebrnąć przez warstwę ideową — jakkolwiek 

nieodłączne staną się w tym wypadku lektury pomocnicze w postaci opracowań teore-

tycznych, jak i manifestów grup identyfikujących się z myślą postbiologiczną — czeka nas 
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równie fascynująca, co przerażająca podróż w świat możliwej przyszłości, która zaczyna 

stawać się już dziś.  

 


