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Homo futuris w przestrzeni technologii 

 

Jeff Noon znany jest rodzimemu czytelnikowi głównie jako autor Wurta (1993; 

wydanie pol. 1998)1. Jest to poniekąd kulturowa niesprawiedliwość, niepozwalająca 

dostrzec w owym pisarzu kogoś innego, niż jedynie twórcę jednej książki. Tymczasem to 

autor nie tylko kontynuacji Wurta — Pyłków (1995; wydanie pol. 1998) i Automated 

Alice (1996) — ale m.in. również TVciała (2012; wydanie pol. 2014).  

Jest to powieść, która — gdyby spróbować ją streścić — okazałaby się banalną 

opowiastką o wzlocie i upadku telewizyjnej gwiazdki. Zarazem jednak podczas lektury 

trudno oprzeć się (w pełni zresztą uzasadnionemu) wrażeniu, że konwencjonalna fabuła 

to jedynie pretekst dla ważkich kulturowo i cywilizacyjnie obserwacji, futurystyczny 

sztafaż rekwizytów zaś skrywa jedynie coraz bardziej palące kwestie podejmowane 

przez współczesną refleksję humanistyczną. Czyż nie jest w niej przecież obecny od lat 

wątek zaniepokojenia wpływem coraz to nowych form rozrywki oferowanej przez 

media na społeczeństwo2? 

 
 Recenzja książki: Jeff Noon, TVciało [Channel SK1N], przekł. W. Próchniewicz, Warszawa: Wydawnictwo 
MAG 2014, ISBN: 978-83-7480-411-0, ss. 195. 
 
1 Ostatnio, z okazji dwudziestolecia publikacji utworu, powieść ukazała się w prestiżowej serii Wydawnic-
twa MAG „Uczta Wyobraźni”; informacja o tym pojawiła się na stronie oficyny; zob.: http://www.mag.com. 
pl/ksiazka/113 [dostęp: 5.09.2014]. Jest to jedyny w historii tej serii przypadek, by wznowieniu 
towarzyszyła aura niezwykłości, ale też i uhonorowana powieść to zjawiskowy popis wyobraźni Noona. O 
wyjątkowości utworu mogą świadczyć konteksty, w jakich Wurt zostawał przywołany; przykładem służy 
praca Joanne Benford, poświęcona obrazom postmodernistycznego miasta (Sing of the City Electric. An 
Exploration of Postmodern Thoeries of Architecture and Identity, b.m.w.: Moog Enterprises 2008, ISBN: 1-
900701-162-978-1-900701-167, s. 38–39). 
2 Zob. np.: S. Brenton, R. Cohen, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality TV, przekł. L. Stawowy, Warszawa: 
MUZA S.A. 2004, ISBN: 83-7319-493-2, ss. 181; B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli 
kultura obrażania, przekł. E. Klekot, Warszawa: MUZA S.A. 2004, ISBN: 83-7319-609-9, ss. 428; T. 
Kozłowski, Samotny hulaka. Rzecz o protokulturze ery pop, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf 2012, 
ISBN: 978-83-62726-63-9, s. 86–205. 
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Świat przedstawiony, jeśli pozbawić go fantastycznonaukowej rekwizytorni, 

okazuje się — podobnie zresztą jak np. w Idoru Williama Gibsona (1996; wydanie pol. 

2011) — współczesnością czytelniczą. Przywołanie środkowej części „Trylogii Mostu” 

pozostaje zresztą w pełni zasadne; oba utwory ukazują wpływ mediów na kreowanie 

ludzkich postaw w rzeczywistości zdominowanej przez kompulsywny konsumpcjonizm, 

który można utożsamić już nie tylko z hedonistycznym materializmem, lecz przede 

wszystkim – ze świadectwem reorientacji aksjologicznej3. Tę zaś można — przywołując 

koncepcję „megatrendów rozwojowych”4 — uznać za futurologicznie weryfikowalną 

prognozę społecznych zachowań.  

Zarazem należy pamiętać o istotnej różnicy perspektyw, z jakiej obaj pisarze 

naświetlają ów problem: w Idoru spoglądamy na zjawiska z punktu widzenia fana, 

poszukującego obiektu swego zauroczenia estetycznego; Noon przybliża nam spojrzenie 

przedmiotu (określenie to, jakkolwiek prowokacyjne, jest w pełni zamierzone) zabiegów 

marketingowych, zmierzających do stworzenia „marki”, do jakiej została zdegradowana 

utalentowana muzycznie protagonistka. Dzieje się tak, gdyż — paradoksalnie — to nie 

Rez Lo (a tym bardziej jego wirtualna wybranka), ani Noli Blue są bohaterami 

przywołanych tu opowieści Noona i Gibsona tak, jak protagonistką np. animacji Perfect 

Blue (Japonia 1997, reż. Satoshi Kon) nie jest Mima Kirigoe. Każdorazowo protagonistą 

opowieści jest rynek oczekiwań i potrzeb odbiorców, które starają się zaspokoić — 

wspomagani ultranowoczesną technologią — managerowie gwiazd. 

Oczywiście TVciało (podobnie zresztą jak Idoru i anime Kona) nie są traktatami 

społecznymi, lecz tekstami kultury, które rodzimy czytelnik  — przyzwyczajony do 

gatunkowej klasyfikacji genologicznej — bez wahania umieści w nurcie popularnym. Nie 

miejsce tu, by dyskutować z utrwalonymi w imaginarium communis stereotypami, 

zwróćmy jednak uwagę, iż wizja Noona dalece wykracza poza realizacje schematu 

fabularnego „od pucybuta do milionera (i z powrotem)”. Można przy tym zauważyć w 
 
3 Zob.: M. Golka, Wprowadzenie, [do]: W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Poznań: Wydawnictwo 
Naukowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2004, ISBN: 83-232-1380-1, s. 7. Wątek związany krytyką 
konsumpcji w TVciele podkreśla autor jednej z internetowych recenzji; zob.: zicocu [?], Jeff Noon — TV 
Ciał0, „Kawerna.pl”, http://www.kawerna.pl/recenzje/ksiazka/item/7506-jeff-noon-tv-cial0.html [wpis z 
dn. 9.02.2014; dostęp: 6.09.2014]. 
4 Za Krzysztofem Borodako przyjmujemy definicję magatrendu jako znaczących zjawisk, mających bliżej 
określone kierunki zmian i pozostają rozważane głównie z uwagi na ich wpływ na otoczenie (tenże, 
Foresight w zarządzaniu strategicznym, Warszawa: C. H. Beck 2009, ISBN: 978-83-255-0816-6, s. 90). Do 
megatrendów, które ukazuje Noon, należy z pewnością telekomunikacja globalna oraz rozwój cywilizacji 
informacyjnej (zob.: J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wrocław: Wydawnictwo alta2 2001, ISBN: 978-
83-8855-560-2, s. 19). 
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kreacji wielu postaci (np. George`a Golda, Ekspresjonistycznego Porywacza Młodych 

Talentów Muzycznych) dystans do opisywanych zdarzeń, nieobcy nurtowi fantastyki 

postcyberpunkowej, której twórcy rozliczają się z wizjami swych poprzedników; 

reprezentatywną dla tego zjawiska są powieści Neala Stephensona: Zamieć (1992; 

wydanie pol. 1999) oraz Diamentowy wiek (1995; wydanie pol. 1997), jak i Bruce`a 

Bethkego Zderzenie czołowe (1995; wydanie pol. 2002). Nawiązań do tekstów kultury 

cyberpunkowej można zresztą w utworze Noona doszukać się więcej. Już sam pomysł 

fabularny (na ciele bohaterki pojawia się znamię, przekształcające ją stopniowo w „żywy 

odbiornik”) wskazuje na inspiracje pisarza dwoma reżyserami awangardowego kina: 

Davidem Cronenbergiem jako reżyserem Wideodromu (USA-Kanada 1983) oraz 

Shinny`ą Tsukamotą (twórcą Tetsuo: człowieka z żelaza, Japonia 1989). Nie jest to jednak 

prosty przekład kinowych obrazów ciała poddanego presji technologii na język 

literatury, tak jak Noli Blue nie stanowi powieściowej inkarnacji Maxa Renna oraz 

bezimiennych bohaterów Tsukamoty: trampa i mężczyzny (i metalicznego mężczyzny)5. 

Noon ma świadomość przemian mentalności i wyobrażeniowego imaginarium, toteż 

jego bohaterowie nie stanowią kalki swych ideowych antenatów; bliżej zresztą niż do 

nich byłoby Noli Blue do Valjeana, jednego z bohaterów Wgrzeszników Pat Cadigan 

(1991; wydanie pol. 2003). 

Jednocześnie zaś perypetie bohaterki to nie tylko remitologizacja — w 

rozumieniu ponownej mitologizacji na drodze dekonstrukcji dotychczasowego mitu — 

awansu społecznego epoki, gdy sława może stać się udziałem każdego. To, jak pisarz 

ukazuje sposób łączenia się sztuki, nauki i technologii, by tworzyć nową wartość 

naddaną, ukierunkowuje uwagę czytelnika na problematykę obecną w nowych ruchach 

filozoficznych, związanych z refleksyjnym projektem cyberkultury6. 

Gina, w zakończeniu Wgrzeszników Cadigan, zauważa:  

Każda odpowiednia technologia kogoś krzywdzi. Całkiem wielu ludzi. Rozszczepienie jądra 

atomu, reakcja termojądrowa, (...) linia produkcyjna Forda (...). Każda technologia posiada swój grzech 

 
5 Być może należałoby — jakkolwiek możliwość nadinterpretacji nakazuje w tym względzie ostrożność — 
przywołać jedno z opowiadań Roberta Sheckley`a, Niekończący się western (1957). Być może też 
należałoby rozważyć, jak sugeruje to Alicja Gawdzik, powinowactwo między TVciałem a Rokiem 1984 
George`a Orwella (1948; wydanie pol. 1988); zob: taż, TV Ciało, „Książka podstawą diety”, http://ksiazka-
podstawa-diety.blogspot.com [wpis  dn. 23.06.2014; dostęp: 6.09.2014]. 
6 Zob.: P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa: Poltext 2010, ISBN: 978-
83-7561-082-6, s. 42–75. 

http://ksiazka-podstawa-diety.blogspot.com/
http://ksiazka-podstawa-diety.blogspot.com/
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pierworodny (...) Co czyni z nas pierworodnych wgrzeszników. I musimy żyć dalej z tym, co 

stworzyliśmy7. 

Cóż jednak mają zrobić bohaterowie TVciała, pozbawieni możliwości kontrolowania 

swego życia, nawet jeśli stygmatyzująca ich odmienność zanika? I czy istotnie zanika, czy też 

może pojawi się w dowolnym miejscu jako kolejny przejaw techno-emergencji, co 

sugerowałyby senne metamorfozy jednego z bohaterów? 

 

 
7 P. Cadigan, Wgrzesznicy, przekł. K. Walewski, Olsztyn: Solaris 2003, ISBN: 83-88431-45-5, s. 495. 


