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Jak umrzeć, stać się bezlitosnym zabójcą,  

a potem się zakochać 

Nie cierpię narzekania na young adult – po pierwsze dlatego, że w obrębie każdej 

konwencji powstają utwory fajne, niefajne i kompletnie niejadalne (chyba że przez mole), 

po drugie wrzucanie do szufladki jest dobre, kiedy segreguje się dokumenty biurowe, a 

nie literaturę, a po trzecie założenie, że teksty przeznaczone dla młodych oczu i umysłów 

są kiepskie jest obraźliwe dla czytelników, którzy niekoniecznie muszą tarzać się z 

lubością w płodach intelektualnych Jamesa Joyce’a czy Sylvii Plath, żeby zasłużyć na 

miano pełnoprawnych odbiorców literatury. Przykro mi, jeśli kogoś rozczarowałam, 

wszelako prawda jest brutalna i niezbyt śliczna – po prostu przygody z czytaniem nie 

trzeba od razu zaczynać od bardzo ambitnych dzieł, ale powoli rozwijać przyjemność 

lektury, zaczynając od rzeczy najprostszych, powoli odnajdując drogę (nie zawsze i nie 

każdemu – nomen omen – pisaną) ku wyższym rejestrom. Jestem niepoprawna 

politycznie? Możliwe, ale to właśnie powiedziałabym każdemu negującemu konwencję 

jako całość. Na argument schematyczności też jestem odporna, doskonale wiedząc, że 

literatura, film czy serial opierają się o podobne prawidłowości, przywołują tożsame 

wzorce jak wiele dzieł uznawanych klasyczne lub – o rety! – będących lekturą szkolną. Po 

cichu powiem, że nasza kochana/ nienawidzona Trylogia Henryka Sienkiewicza to po 

prostu literatura popularna, której mocą był talent pisarza i ideologiczne przeznaczenie. 

Lalki Prusa nie lubi się za kontekst społeczny, a za erotomanię Izabeli Łęckiej i Baśnie 

tysiąca i jednej nocy  (nie wiedzieliście tego? To już wiecie). A zatem – nie wolno kręcić 

nosem na żaden przejaw artystycznej aktywności i wypada na zimno podejść do 
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wszelkich wytworów tejże. Ostatecznie nawet wśród nieinteresujących i oczywiście 

kliszowych realizacji znaleźć się może taka, od której trudno się odkleić.  

Taką właśnie powieścią jest Restart autorstwa Amy Tintery, rzecz bardzo dobrze 

napisana, ze świetnym pomysłem, wyzyskującym zresztą tak modne ostatnio powsta-

wanie z martwych. Realizacja ta jest bardzo dobrze przemyślana, w koncepcji postapo-

kaliptycznego świata nie ma nic przesadzonego, a raczej bliskiego znanym czytelnikowi 

realiom. Oto po epidemii śmiertelnego wirusa, która wstrząsnęła światem i dokonała nie-

opisanych zniszczeń w strukturach społecznych i gospodarczych, zaczęły pojawiać się 

przypadki samoistnych reanimacji, skutkujących przemianą osobowości. Zmartwych-

wstali dorośli okazali się agresywni, niemożliwe było okiełznanie ich pierwotnych ins-

tynktów ukierunkowanych na destrukcję, natomiast dzieci oraz nastolatkowie znosiły 

przemianę całkiem dobrze, a przeobrażenia psychiczne zależały wyłącznie od czasu, po 

jakim następowała reanimacja. Im dłużej dana osoba pozostawała w stanie śmierci, tym 

wyższe zdolności zyskiwała, tracąc jednak – według zawiadującej programem badań 

korporacji – na empatii. Młodych ludzi grupowano zatem i szkolono do walki, wysyłając 

mocno nieletnich żołnierzy na rozmaite misje. Jedną z takich wytrenowanych zabójczyń 

jest Wren Connolly, która do życia powróciła po rekordowych 178 minutach i jako bez-

względnie wykonująca rozkazy, nieomylna i niemal nieludzko wyalienowana restartka 

stałą się legendą Korporacji Odnowy i Rozwoju Ludzkości i postrachem obywateli Re-

publiki Teksasu. 

Widać wyraźnie, że Tintera zmiksowała tutaj ze sobą zarówno elementy 

postapokaliptyczne, jak i dystopijne, dołożyła nieco sztafażu young adult i opakowała to 

wszystko w schemat właściwy dla romansu paranormalnego. Istotnym aspektem jest to, 

że główna bohaterka, Wren, jest jednocześnie narratorką, co umożliwia czytelnikowi 

wejrzenie w jej świadomość czy psychikę. Ważny to zabieg, choć nieco niebezpieczny z 

punktu widzenia logiki wywodu, ponieważ protagonistkę poznajemy jako maszynę do 

zabijania, której niczyja krzywda czy śmierć nie obchodzi, nie dotyka, nie pozostawia 

żadnych śladów. Siedemnastoletnia panna Connolly jest zrestartowaną i pozbawioną 

emocji, doskonale wytrenowaną w pościgach i tropieniu, bezrefleksyjnie oddaną pracy 

dziewczyną. Wystarczy jednak, że na horyzoncie pojawia się szczeniaczek… Nie, nie 

szczeniaczek, tylko bezbronny facecik, restart o niskich możliwościach, a nasza 

twardzielka – jak to w klasycznym romansie bywa – wbrew własnym oporom podejmuje 

się go wyszkolić. Po drodze jest ból, krew, docinki i fochy, ale… Relacja, jaką próbuje 
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pokazać Tintera (korzystając najwyraźniej z dobrych wzorców przemiany psychopaty w 

empatę, jakie oferował choćby niefortunnie zakończony serial Dexter) jest niezwykle 

sympatyczna w odbiorze. To bardzo frapująca więź, w której do przełamania lodów 

wystarczy zdrowe podejście do niezdrowej sytuacji, dokładnie takie, jakie oferuje 

bohaterce Callum Reyes, w którym po 22 minutach bycia martwym nie umarło wyraźnie 

nic. Duet Wren-Callum zapiera dech w piersiach nawet tak wytrawnej czytelniczce 

romansów paranormalnych jak ja. Autorce udało się wykreować niezwykłą (choć 

oczywiście kliszową momentami) chemię pomiędzy dwójką bardzo młodych ludzi, którzy 

w obliczu dorosłych wyzwań nie zachowują się jak rozkapryszone primadonny, tylko 

działają tak, jak powinni – najpierw obowiązki, potem emocje. Dojrzewanie Wren 

obserwuje się z przyjemnością, ponieważ Tintera bardzo zgrabnie markuje początkowe 

zdziwienie protagonistki własnym stanem emocjonalnym, ba, nawet samo odkrycie, że 

ów stan w ogóle w niej istnieje, zostaje opisane w taki sposób, że odbiorca nie ma ochoty 

zadać pytania o to, jak psychopata o zabójczych skłonnościach (panna Connolly naprawdę 

lubi przemoc) staje się nagle tak wrażliwy na potrzeby innych. 

Wizja świata, którą proponuje autorka, jest bardzo udatnie i logicznie 

wykoncypowana, zwłaszcza z uwagi na mocne uzasadnienia dotyczące podwalin nowego 

porządku. Archetypowym złym jest tutaj oczywiście bezduszna, oszukująca ludzi 

korporacja, której szefów interesują wyłącznie zyski, a te osiąga się w wyabstrahowaniu 

od dbania o czyjekolwiek poza własnym dobro. Nic to nowego i odkrywczego, ale dobra 

dystopia, to taka dystopia, która dyskretnie daje o sobie znać i której właściwości 

odkrywa się nie w pierwszym, lecz omalże ostatnim rozdziale. Ujawnianie intencji władz 

korporacji odbywa się stopniowo, w atmosferze narastającej grozy, kiedy bohaterka 

obserwuje kilka incydentów i zaczyna powoli pojmować, kim jest, i gdzie się znalazła. Jej 

wybór jest może oczywisty, podobnie jak nieco cukierkowe zakończenie powieści, ale ta 

jako całość wypada doskonale.  

Tintera z wprawą zawiązuje intrygę, dynamizując akcję poprzez niezwykle wartki 

tok przejmującej narracji. Relacja Wren jest bardzo wyrazista, autorka potrafiła uchwycić 

i zbalansować portret psychologiczny oscylujący pomiędzy wrażliwością nastolatki a 

morderczymi instynktami, jakie nachodzą bohaterkę. Środowisko, w którym funkcjonuje 

protagonistka, to właściwie sierociniec, w którym tresuje się dzieci w posłuszeństwie i 

ćwiczy się je do walki, pozbawiając wszystkiego, co mieć powinny. To już nie dzieci w 

zasadzie, ale istoty obce – i tak traktowane przez trzymających się na dystans nadzorców. 
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W dobitny (choć multiplikowany na potrzeby fantastycznego uniwersum) sposób 

pokazuje Tintero wszystkie mechanizmy indoktrynacji i kontroli, które przeobrażają 

zrestartowanych w obiekty wysyłane do wykonywania niebezpiecznych misji. Tytułowy 

Restart ma jednak migotliwe znaczenie – może bowiem dotyczyć zarówno samych 

zmartwychwstałych, jak i nowego porządku, a nawet finałowych decyzji Wren. Powieść 

Tintero to rzecz wielowarstwowa, na którą składa się kilka rozmaitych konwencji, 

zgrabnie zszytych w solidną całość. Jest to tekst wartościowy i dobrze napisany. Szkoda 

tylko, że nawet wydawca nie dostrzegł w nim potencjału, skoro obok licznych literówek i 

potknięć interpunkcyjnych, znalazł się ortograficzny błąd! Czemu młodzi odbiorcy mają 

być gorsi? Czemu się ich nie szanuje, nie dokonując porządnej korekty powieści? Bo young 

adult i miękka oprawa? Bez żartów – książki mają uczyć także tego, że nieistotne, jak 

wysoką wartość artystyczną przedstawiają, po prostu są słowem drukowanym z 

przeznaczeniem do czytania. A to należy respektować. 
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