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Bot Maxa Kidruka to powieść szczególna z kilku względów. Przede wszystkim nie 

zdarza się często, by utwór z kręgu literatury popularnej był rekomendowany przez poli-

tyka, występującego niejako oficjalnie, rodzimy czytelnik poznaje bowiem – jego funkcję 

w parlamencie; być może Iryna Geraszczenko (bo o niej mowa) nie jest politykiem z 

pierwszych stron gazet, niemniej jej obecność jako autorki Przedmowy ma swoja wagę – 

tak marketingową, jak i polityczną, choć w samej treści Przedsłowia brak jest akcentów 

jawnie upolityczniających opowieść. Trudno jednakże wyzbyć się wrażenia, iż słowa Ge-

raszczenko, kierowane do miłośników fantastycznego dreszczowca, to sposób na promo-

wanie rodzimej, ukraińskiej popkultury, zwłaszcza w obliczu światowej hegemonii mo-

delu zachodniego (przede wszystkim amerykańskiego).  

W takim ujęciu można byłoby lekturową zachętę posłanki do Rady Najwyższej 

Ukrainy odczytywać jako propozycję namysłu nad modelem popkultury odcinającym się 

od obcych wzorców w poszukiwaniu własnej tożsamości1. Czymże bowiem innym, niż za-

chętą do podjęcia owych działań, byłyby słowa:  

 

Maksym Kidruk pretenduje do miana pierwszego pisarza ukraińskiego który specjalizuje się w (...) 

modnym gatunku, prezentując Bota jako pierwszy ojczysty technothriller. Myślę, że warto pomóc naszemu 

technofantaście: na dobry początek kupić i przeczytać jego nową powieść2! 

 

 Recenzja książki: Max Kidruk, Bot [Bot], przeł. Julia Celer, Warszawa: Wydawnictwo Akurat 2014, ISBN: 
978-83-7758-770-6, ss. 621. 
 
1 Kidruk zresztą po części realizuje ów postulat nie tylko tworząc protagonistę osadzonego w rodzimych 
realiach ukraińskich, ale i sięgając po elementy poetyki skazu; z tej perspektywy zrozumiała staje się inkli-
nacja pisarza do sygnalizowania losów bohaterów, zanim one nastąpią. W utworze literackim taka maniera 
może być waloryzowana negatywnie (zob.: Bot – Max Kidruk, „Dosiakowe Królestwo”, http://dosiakksiaz-
kowo.blogspot.com/2014/09/bot-max-kidruk.html [wpis z dn. 6.09.2014; dostęp: 13.09.2014]. Jednakże w 
kulturze oralnej, z której wywodzi się skaz, jest to naturalny element konstrukcyjny. 
2 I. Geraszczenko, Przedmowa, w: Kidruk, Bot…, s. 6. 
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Czy owe słowa są konieczne (powieść bowiem np. nie potrafiłaby obronić się swy-

mi walorami artystycznymi), czy też raczej stanowią przejaw polityki kulturalnej Ukra-

iny? Trudno jednoznacznie na pytanie to odpowiedzieć: powieść Kidruka to jego debiut 

nad Wisłą, toteż – jakkolwiek jest on znany swym krajanom zarówno jako powieściopi-

sarz, jak i reportażysta – polski odbiorca zyskał szansę na zapoznanie się z jego twórczo-

ścią (a raczej jednym z jej nurtów) dopiero obecnie, dzięki Wydawnictwu Akurat, będą-

cemu Imprintem Wydawnictwa MUZA SA3. Już choćby ten fakt powinien zwrócić uwagę 

rodzimego czytelnika, albowiem polityka wydawnicza obu oficyn (tj. Akurat i MUZY) kon-

sekwentnie zmierza do uprzystępniania polskim czytelnikom utworów o szczególnych 

walorach artystycznych i proponujących pogłębiony namysł nad rzeczywistością (wy-

starczy przypomnieć, iż to właśnie MUZA wprowadziła na polski rynek prozę Manela Lo-

ureiro, dzięki Wydawnictwu Akurat zaś mogliśmy w ubiegłym roku zapoznać się z Czer-

wonym Golemem Petera Higginsa).  

Kidruk jako autor thrillerów fantastycznych z pewnością nie odstaje od wymienio-

nych tu pisarzy; jego powieść zawiera to, za co ceniony jest przez odbiorców nurt „dresz-

czowca” poświęcony niebezpieczeństwom związanym z niekontrolowanym postępem 

technologicznym: wartką akcję, wyraziste (choć – przyznajmy – nieco uproszczone psy-

chologicznie) postaci bohaterów, suspens i gwałtowne zwroty fabularne. A przy tym kwe-

stie, które pisarz podejmuje, i sposób ich prezentacji sprawiają, że niejednokrotnie mamy 

wrażenie, iż czytamy nie tyle fantastykę naukową (a tym bardziej fantastykę bliskiego za-

sięgu), co powieść realistyczną. Nakłada to na twórcę pewne ograniczenia, związane z 

czytelniczym odczuciem prawdopodobieństwa, toteż pisarz – aby pozostać wierny zało-

żeniom nurtu technothrillera – zmuszony jest respektować zarówno obecny stan wiedzy, 

jak i futurologiczne prognozy możliwych kierunków rozwoju technologii, o których pisze.  

Niedoścignionymi autorami tak skonstruowanych opowieści byli niewątpliwie Mi-

chael Crichton i Tom Clancy (choć blask jego gwiazdy ostatnimi laty nieco wyblakł, o czym 

świadczy rezerwa, z jaką przyjęta została powieść Poszukiwany żywy lub martwy, 2010; 

 

3 Co więcej, polscy czytelnicy mogli spotkać również autora, przebywającego na zaproszenie organizatorów 
tegorocznego POLCON-u (4–7 września 2014) w Bielsku-Białej. 



3 

 

wydanie pol. 2012)4. Do fascynacji twórczością Crichtona Kidruk przyznaje się zresztą za-

równo w posłowiu do Bota (s. 598), przywołując jedną z powieści amerykańskiego pisa-

rza – Rój (Rój, 2002; wydanie pol. 2003), jak i czyniąc inny jego utwór – Kongo (1980; 

wydanie pol. 1994) – powieścią czytaną przez głównego bohatera (s. 385). Jest to zresztą 

wybór – biorąc pod uwagę oś fabularną Bota – niezbyt trafny; bardziej adekwatną lekturą 

byłby z pewnością Park jurajski (1990; wydanie pol. 1993). Być może jednak podobień-

stwo roli, jaka współczesnemu opisywaniu rzeczywistości przypisywana zostaje nielinio-

wym równaniom chaosu, nazbyt szybko doprowadziłaby czytelnika utworu Kidruka do 

samodzielnego rozwiązania zagadki5. Tym niemniej warto zauważyć, iż obie opowieści – 

przy zachowaniu różnic wynikających z odmiennej tematyki i immanentnych poetyk pi-

sarzy – pozostają równie wierne osiągnięciom nauki, w każdej zaś z nich passus dotyczący 

istoty fraktali może stanowić (jakkolwiek, przyznajmy, bardzo uproszczone) wprowadze-

nie w tę problematykę; co więcej: Kidruk zamieszcza dodatek, poświęcony osobliwościom 

zbioru Mandelbrota (s. 611–619), którego lekturę można uznać za wprowadzenie do sa-

modzielnych poszukiwań czytelniczych na omawiany w nim temat, natomiast program 

generujący fraktale (tj. wykresy nieliniowych równań), który wykorzystuje protagonista 

(s. 412), istnieje naprawdę i można pobrać go darmowo z internetu, aby przekonać się o 

estetycznym pięknie stworzonych za jego pomocą wykresów6.  

Zarazem – paradoksalnie – to, co stanowiło o wartości utworu Crichtona (tj. re-

spektowanie akrybii naukowej w opisie zjawisk związanych z teorią „efektu motyla”), w 

utworze Kidruka stanowi o zachwianiu proporcji pomiędzy fabułą sensu stricto (tzn. rela-

cjonowaniem perypetii bohaterów) a wtrętami narratora. Owszem, wspomniany wyżej 

 

4 Jako przykład przywołajmy opinię jednego z użytkowników internetowego forum poświęconego literatu-
rze: „Jak na tego autora książka wcale nie powala na kolana, jak w przypadku poprzednich pozycji spod 
znaku Toma Clancyego. Może temat jest już mocno wyeksploatowany?” (http://lubimyczytac.pl/ksiazka/ 
122541/poszukiwany-zywy-lub-martwy [wpis z dn. 12.12.2012; dostęp: 12.09.2014]). Oczywiście nie brak 
i przeciwstawnych recenzji, które zresztą – ilościowo – dominują. 
5 Jednocześnie zaś Kidruk sięga po wątki obce prozie Crichtona, zakorzenione w paradygmacie cyberkul-
tury, do którego autor pośrednio się odwołuje: przy stechnicyzowani rekwizytorni twórcy Bota nieobce są 
wątki związane z ludzką podświadomością. To nowość w poetyce technothrillera, związana zapewne z 
aspektem metafizycznym new science. Punktem doniesienia dla nich mogą być teksty kultury, w których 
pojawia się wątek „zracjonalizowanego opętania” psychiki bohatera przez siły, których nie rozumie, a które 
kryją się w jego podświadomości; przykładem służą filmy: Zakazana planeta (USA 1956, reż. Fred M. Wil-
cox) i Odmienne stany świadomości (USA 1980, reż. Ken Russell). 
6 Program jest do pobrania na stronie: http://www.chaospro.de [dostęp: 12.09.2014]. Co ciekawe – a zara-
zem zwiększające wiarygodność Kidruka jako pisarza – opisane przez niego procedury instalowania oraz 
sposób jego użytkowania programu są inspirowane rzeczywistością pozatekstową. 

http://www.chaospro.de/
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dodatek jest niezbędny, jednakże obszerne dyskursywne partie rozważań nad istotą rze-

czywistości poddanej dyktatowi równań chaosu, co bardziej niecierpliwi czytelnicy mogą 

potraktować jako zbędne. A szkoda, to one bowiem właśnie stanowią o tym, że nie można 

Bota traktować jako jeszcze jednej opowieści o „awanturze w tajnym laboratorium”. 

Z czego jednakże wynika owo odczucie lekturowej dysproporcji? Kidruk pozostaje 

przecież wierny poetyce technothrillera stworzonej w prozie Crichtona. Należy jednak 

mieć świadomość pozaartystycznych uwarunkowań, wpływających na różnicę odczytań. 

Park jurajski został udostępniony rodzimemu czytelnikowi u progu lat dziewięćdziesią-

tych XX wieku, kiedy to informacje na temat fraktali i równań chaosu nie były tak po-

wszechne (również dzięki rozwojowi wiedzy o nich i popularyzacji jej w sieci interneto-

wej) co współcześnie. Ówczesny czytelnik, o ile nie miał kierunkowego wyższego wy-

kształcenia matematycznego, zdany był na bardzo nieliczne publikacje, adresowane za-

sadniczo do specjalistów; przykładami służą opracowania: Fraktale i chaos Jacka Kudre-

wicza (1993) oraz Fraktale Judda Robbinsa (1993; wydanie pol. 1994). Tymczasem od-

biorca Bota bez trudu, nawet jeśli jego wiedza matematyczna jest elementarna, potrafi 

sam (np. za pomocą wspomnianego tu programu komputerowego) tworzyć fraktale; 

owszem, zapewne niewiele będzie wiedział na ich temat i nie zrozumie ich istoty, niemniej 

na poziomie „pop-wiedzy” jego kompetencje będą na tyle wystarczające, by uznał tak ob-

szerne (jak w obu przywołanych utworach) wprowadzenie w temat za zbędne.  

Z pewnością jednak – mimo podnoszonych tu zastrzeżeń – od czasów pierwszych 

technothrillerów nie zmieniło się jedno: pisarz, aby zainteresować odbiorcę swoją opowieścią, 

musi być sprawnym gawędziarzem, mającym do przekazania istotną wizję rzeczywistości 

w atrakcyjny czytelniczo sposób. A nie sposób zaprzeczyć, iż Bot spełnia oba warunki7. Nie 

tylko bowiem historia nieudanego eksperymentu militarno-naukowego, przeprowadzanego na 

– odległej od czytelniczego doświadczenia pozatekstowego – chilijskiej pustyni, jest interesu-

jąca ze względu na swą egzotyczność, ale i scenki obyczajowe, zwłaszcza te z życia protagoni-

sty w Kijowie (można je potraktować zresztą jako „donosy z rzeczywistości”), pozostają dla 

rodzimego czytelnika intrygujące jako obrazy z życia naszych wschodnich sąsiadów. I tylko 

 

7 Znamienne dla współczesnej kultury audiowizualnej pozostaje, że Kidruk osiąga cel, posługując się na 
równi sztuką słowa, co środkami pozaliterackimi; w utworze nie brak quasi-faktograficznych fotografii, do-
kumentujących przestrzeń akcji, map, rysunków kompleksu badawczego, fraktali, o których dyskutują pro-
tagoniści, a nawet wykorzystywanej przez bohaterów broni.  
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scena, kiedy boty, poznając własną seksualność, powtarzają obserwowane na ekranie zdarze-

nia, zdają się mieć zachwianą proporcję dramaturgii i „czarnego humoru”; pisarz poświęca ją, 

jak zaznacza w posłowiu, Quentinowi Tarantino, jednak nie sposób wyzbyć się wrażenia, że 

jest ona co najmniej mało konieczna (by nie rzec – zbędna). Tym niemniej powieść nadal po-

zostaje warta lektury. 

Niemała w tym zasługa pisarza, umiejącego charakteryzować swych bohaterów dzięki 

ich językowemu sposobowi bycia. Mimo iż uproszczone w rysunku, postaci te zachowują wła-

snych charakter, przydając wiarygodności opisywanym zdarzeniom. Autor nie uniknął oczywi-

ście skonwencjonalizowanych rozwiązań; znamienny pod tym względem pozostaje wątek li-

kwidacji problemów przez wojsko USA oraz uczynienie Japończyków odpowiedzialnymi za 

wątpliwe etycznie powstanie botów. O ile jednak „wątek amerykański” należy uznać za trybut 

spłacany założeniom technothrillera, należy zastanowić się nad możliwością odczytywania de-

cyzji japońskich naukowców w kontekście działań niesławnej tajnej „Jednostki 731”, oskarżo-

nej o zbrodnie wojenne przeciw ludzkości. Być może jest to nie tylko resentyment, lecz świa-

domość niebezpieczeństw, jakie niesie z sobą postęp technologiczny, pozbawiony etycznych 

zahamowań. Nieprzypadkowo Kidruk pisze: 

 

Współczesne metody i narzędzia są tak doskonałe, że pozwalają przeprowadzać doświadczenia bez za-

głębiania się w istotę procesu czy zjawiska. (...) Właśnie w takich warunkach – na granicy kilku dyscyplin, z udzia-

łem uczonych, spośród których wielu bynajmniej nie jest znawcami głównego przedmiotu badań— rozwój nano-

technologii może przynieść niespodziewane i potworne rezultaty, o jakich nikomu się nawet nie śniło8. 

 

Trzeba o tym pamiętać, albowiem – jak przekonują doświadczenia XX wieku – najbar-

dziej niebezpieczni są domorośli eksperymentatorzy niepoczuwający się do odpowiedzialności 

za efekty swych doświadczeń – przeprowadzanych tak w laboratoriach, jak i na społeczeństwie. 

 

8 M. Kidruk, Posłowie autora, w: tegoż, Bot…, s. 603–604. 


