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Ciemny Eden zupełnie nieznanego nad Wisłą Chrisa Becketta to kolejna powieść 

wydana w prestiżowej (i być może najlepszej zarówno pod względem edytorskim, jak i 

doboru publikacji) serii wydawniczej dostępnej dla miłośników fantastyki na rynku pol-

skim. Już teraz zaznaczmy, iż poza „Ucztą Wyobraźni” trudno byłoby tę powieść usytuo-

wać w sieci typologicznej, do jakiej przyzwyczaiła nas „literatura gatunków” (termin in-

tencjonalnie odwołuje się do utrwalonego w refleksji filmoznawczej pojęcia „kina gatun-

ków”). Trudniej ją zresztą — podobnie jak wiele celnych utworów, rozsadzających ramy 

konwencji, których przykładem służy proza Paolo Bacigalupiego — zdefiniować inaczej 

niż przez negację.  

Z pewnością bowiem nie jest to powieść o eksploracji planety, choć wątek ten od-

grywa istotną rolę; trudno też określić ją mianem historii osady przymusowych koloni-

stów, mimo że pojawia się ten wątek (co więcej, stanowi punkt wyjścia fabuły). Toteż, 

jakkolwiek odnajdziemy dla Ciemnego Edenu opowieści będące istotnym punktem odnie-

sienia — należy do nich Cieplarnia Briana Aldissa (1962; wydanie pol. 1983) i Kameleon 

Rafała Kosika (2008), do pewnego stopnia za „ideologiczny archetekst” można też uznać 

„Trylogię księżycową” Jerzego Żuławskiego (1903–1911) — sam utwór Becketta pozo-

staje na tyle oryginalną wizją, że wymienione tu (i wiele innych) opowieści, jakkolwiek 

korespondują z nim ideowo, z pewnością nie są dlań fabularną inspiracją. 

Tym, co stanowi o wyjątkowości Ciemnego Edenu, jest sposób prowadzenia narra-

cji. De facto w powieści nie ma jednego narratora; co więcej — każdy z głosów pozostaje 

równouprawniony w stosunku do pozostałych. Zarazem jednak nie można w wypadku tej 
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powieści odwołać się do techniki „punktu widzenia” jako organizującej tworzywo literac-

kie. Zdarzenia poznajemy w kolejności chronologicznej, choć wiedza o nich zostaje nam 

udostępniona przez kilku bohaterów; zmieniają się oni w roli referujących, kolejno cią-

gnąc opowieść. Ten oryginalny zabieg nie pozostaje jedynie formalną zabawą; biorąc pod 

uwagę kulturowe realia świata przedstawionego, zdaje się pozostawać konsekwencją 

przyjętej wizji kultury, w której o ciągłości pamięci decyduje wtórna oralność. Toteż za 

motto powieści można byłoby uznać słowa Waltera Onga: „Kultura oralna jest w stanie 

stwarzać zadziwiająco złożone, inteligentne i piękne kompozycje myśli i doświadczenia”1. 

Z tej perspektywy zrozumiały staje się też dobór opowiadających, który można 

uznać za reprezentatywny dla ukazanej w powieści zmiany paradygmatu kulturowego, 

związanego z przejściem — w obrębie świata przedstawionego — od (wtórnego) matriar-

chatu do (pierwotnego) patriarchatu. Można by w takim ukształtowaniu losów kolonii 

upatrywać rozprawy z utopijnym projektem feminizmu i wizją społeczeństwa kierowa-

nego przez kobiety nastawione — w myśl stereotypu — na społeczne interakcje2. Kiedy, 

na skutek okoliczności zewnętrznych, system staje się niewydolny, jego krach obnaża ilu-

zoryczność ideologicznych podstaw, którymi rządziła się wspólnota. Co ciekawe, Beckett 

nie ulega pokusie konfrontacji obu wizji porządku społecznego (tj. opartego na współ-

pracy i konkurencji); nie opowiada się też za żadnym z nich, dostrzegając wady i zalety 

obu wizji wspólnoty; to czytelnik ma wybrać system, z którym będzie się identyfikował, 

w pełni świadomy jego ograniczeń (ale i szans). 

Na podział „kultura matriarchalna – kultura patriarchalna” nałożona zostaje inna 

dychotomia, związana z konfliktem pokoleniowym. Nieprzypadkowo tymi, którzy wywo-

łują ferment pośród kolonistów, są reprezentanci młodszego pokolenia. Nie wystarcza im 

już zastany porządek świata i w dążeniu do zmian rzucają wyzwanie potomkom jego ko-

dyfikatorów. Katalizatorem ich decyzji jest jednakże nie tyle przymus wyzwolenia się z 

marazmu, co konieczności wynikające z potrzeb mających wpływ na równowagę ekono-

miczną i bezpieczeństwo kolonii, stojącej przed wizją głodu, spowodowanego ekstensyw-

nym charakterem wypraw łowieckich. Interesujące przy tym jest, że — podobnie jak w 

wypadku konfrontacji obu paradygmatów społecznych — autor pozostawia ocenę postę-

 
1 W. Ong, Oralność i piśmiennictwo. Słowo poddane technologii, przekł. J. Japola, Lublin 1992, s. 87. 
2 Interesującym głosem w poruszanej tu kwestii jest wypowiedź Margaret Piercy, autorki identyfikującej 
się z ruchem feminizmu — w w szkicu Utopijne idee feministyczne (Alternatywna ekonomia, alternatywne 
społeczeństwa, red. A. Szytłak, O. Ressler, Gdańsk 2007, s. 124-128). 
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powania bohaterów odbiorcy; wprawdzie można dostrzec jego sympatię dla „rewolucjo-

nistów” choćby w oddaniu im w przeważającej mierze głosu narracji, niemniej ich czyny 

ukazane zostały tak, by zaznaczyć ambiwalencję ich oceny.  

Stopniowi problematyzacji podejmowanych w powieści kwestii towarzyszy nie 

mniej skomplikowana językowa kreacja świata przedstawionego i bohaterów. Muszą oni 

— jako kolejni przejmujący funkcję narratorów — być na tyle rozpoznawalni, by uwiary-

godnić swym językowym sposobem bycia własny światopogląd i zaprezentować się czy-

telnikowi jako charaktery, nie typy. Zarazem samo zróżnicowanie idiolektów stało się dla 

Becketta zaledwie punktem wyjścia do kreacji osobliwości świata przedstawionego; tytu-

łowy ciemny Eden jest bowiem planetą poza Układem Słonecznym, na którym życie roz-

winęło się w formach obcych doświadczeniu pierwszych ziemskich kolonizatorów. A po-

nieważ nie mamy w utworze jednego narratora, który mógłby z perspektywy zewnętrz-

nego, stojącego „ponad światem” obserwatora, zrelacjonować owe osobliwości, musimy 

rekonstruować je z wypowiedzi cząstkowych tak, by uzyskać obraz całości. A jest ona z 

pewnością godna poznania, rzadko bowiem w literaturze fantastycznej mamy do czynie-

nia z tak spójną logicznie, a zarazem egzotyczną — tu w znaczeniu: niewzorowaną na 

ziemskiej — wizją ekosystemu (niemała w tym zasługa tłumacza, potrafiącego oddać lo-

kalny koloryt planety i językowe zabawy autora). Toteż nie powinny dziwić słowa z jed-

nego z blogów internetowych, poświęconych literaturze, w którym czytamy: „W moim od-

czuciu Ciemny Eden to jedna z oryginalniejszych historii, jakie miałam okazję poznać. Po-

czątkowo trudno się w nią zagłębić, ale ten stan nie trwa długo, więc naprawdę warto dać 

książce Chrisa Becketta szansę. Nie zrażajcie się tym, że to literatura science fiction. Nawet 

jeśli na co dzień nie gustujecie w tym gatunku, to opowieść o zmieniającej się społeczności 

i nowych wyzwaniach podejmowanych przez człowieka może się wam spodobać”3. 

Trudno podczas lektury Ciemnego Edenu nie dostrzec w przywołanej tu opinii w pełni 

zrozumiałej fascynacji nietuzinkową powieścią, z którą powinien zapoznać się nie tylko 

miłośnik dobrej fantastyki, ale i literatury. 

 

 
3 Dominika S. [?], Ciemny Eden — Chris Beckett, w: blog “Dosiakowe Królestwo”, http://dosiakksiaz-
kowo.blogspot.com/2014/04/ciemny-eden-chris-beckett.html [wpis z dn. 18.02.2014; dostęp: 
28.06.20122]. 


