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Na misję z kotem w butach 

 

Powszechnie uważa się, że pierwsza powieść napisana przez autora jest punktem 

odniesienia, ponieważ to do niej porównuje się późniejsze dzieła. Jest to ścieżka, na 

którą wstępuje pisarz rozpoczynający żmudną wędrówkę przez nierzadko zdradzieckie 

odmęty prozy. Tym bardziej ciekawi mnie przebieg zmagań pisarskich Anny Nieznaj, 

której książka pt. Błąd warunkowania jest nie tylko jej debiutem, ale – zgodnie z 

zapowiedzią wydawnictwa Genius Creations – stanowi literackie entrée do serii o 

„Czarnych Kotach”1. Ile będzie liczyć tomów? Tego jeszcze nie wiadomo. 

Nimbem tajemnicy zdaje się być owiana poniekąd i sama autorka, która – jak dotąd 

– nie opublikowała zbyt wielu tekstów. Jednakże jej pisarstwo – uporządkowane, 

skondensowane i przesycone emocjami – przykuło już uwagę pism takich jak „Science 

Fiction”, „Fantasy i Horror” czy „Esencja”2. Ba, jej opowiadanie pt. Dziewczynka ze 

strychu doczekało się publikacji w antologii pokonkursowej „Science Fiction po polsku 

2”3. Można więc domniemywać, że obecny dorobek pisarski Nieznaj nie jest anonimowy, 

a w dodatku zyskał już szacunek w niektórych kręgach literackich. Nie dziwi więc fakt, 

że pisarka postanowiła oddać do rąk czytelników tekst o zdecydowanie większych 

gabarytach. Eksperyment ten, choć z pewnością cenny dla rozwoju warsztatu 

pisarskiego samej autorki, nie należy do najbardziej udanych. 

Błąd warunkowania to pozycja łącząca elementy powieści politycznej z elementami 

fantastyki naukowej. Książka składa się z powiązanych ze sobą historii, w których 

 
 Recenzja książki: Anna Nieznaj, Błąd warunkowania, Genius Creations 2014, ss. 370 – wersja 

elektroniczna. 

 
1 Zob. Błąd warunkowania – Anna Nieznaj (zapowiedź), w: Wydawnictwo Genius Creations, http://genius-
creations.pl/aktualnosci/blad-warunkowania-anna-nieznaj-zapowiedz, [dostęp: 20.10.2014].  
2 Zob. Anna Nieznaj, w: Wydawnictwo Genius Creations, http://geniuscreations.pl/autorzy/anna-nieznaj/, 
[dostęp: 20.10.2014]. 
3 Ibidem. 
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postacie, miejsca oraz wydarzenia układają się w mozaikę – frapującą, choć 

niepozbawioną brakujących części. Jej akcja rozgrywa się u progu XXII wieku, który, 

wbrew oczekiwaniom czytelników, na płaszczyźnie technologicznej nie różni się od 

początków XXI. Odmienność Europy przyszłości leży w sposobie prowadzenia i 

rozwiązywania światowych problemów, który opiera się na prowadzeniu wojen 

prywatnych na skalę międzynarodową przy pomocy mediów elektronicznych, bez 

potrzeby uciekania się do krwawych konfliktów zbrojnych.  

 Bohaterami Błędu warunkowania są Koty – elitarny oddział zmodyfikowanych 

genetycznie agentów unijnego wywiadu. Ich niezwykłe DNA jest wynikiem połączenia 

materiału genetycznego człowieka i kota.  Odmienność kocich superżołnierzy nie 

przejawia się jednak w fizjonomii, co niekiedy w przerażający sposób ukazuje kino 

fantastyczne (pamiętna Mucha czy Dystrykt 9); agenci nie ukazują również 

bezwzględnego posłuszeństwa swoim przełożonym, jak ma to miejsce w Uniwersalnym 

żołnierzu. Czytelnik poznaje Koty już w pierwszych rozdziałach, w których hybrydyczni 

zwiadowcy mają odnaleźć zaginionego w tureckiej Adanie kolegę po fachu. Następnie 

wikłają się w intrygę, którą życiem przypłaca jeden z kocich agentów.  

Należy przyznać, iż kreacja postaci – znanych już z wydanych wcześniej opowiadań 

Czarne koty czy też Nocą wszystkie koty są czarne4 – została dokonana niemal po 

mistrzowsku; to pełnowymiarowe indywidua, w których cechy ludzkie splatają się z 

animalistycznymi, tworząc harmonijną całość. Ich wyostrzone zmysły i wrażliwa 

osobowość, niezastąpione w wypełnianiu zadań natury militarnej, pociągają za sobą 

konsekwencje, z którymi zwykły człowiek nie musi się mierzyć. Grupowy charakter 

egzystencji, genetyczna odmienność względem reszty ludzkiej populacji, sprawiają, że 

przeżywanie sytuacji kryzysowych (poważne problemy zdrowotne, utrata bliskich osób) 

pozostawia je w poczuciu odosobnienia i bezsilności. Dojrzałość, jakiej wymagają od 

Kotów poszczególne misje zderza się z buńczuczną naturą studenta, który pragnie 

zapomnieć o złu przenikającym świat. Związki, flirt, alkohol (niekiedy w zbyt dużych 

ilościach) składają się na poza-militarne życie hybrydycznych bohaterów, którzy w tak 

znacznym stopniu zdają się (jak i pragną) przypominać egzystencję przeciętnego 

człowieka. Chwile beztroski, które dane jest im przeżyć pomiędzy poszczególnymi 

misjami, pobudzają do refleksji nad faktyczną naturą eksperymentu genetycznego, 

 
4 Zob. A. Nieznaj, Nocą wszystkiej koty są czarne, w: „Magazyn kultury popularnej Esensja”, http://esen-
sja.stopklatka.pl/tworczosc/opowiadania/tekst.html?id=17103&strona=1#strony [dostęp: 20.10.2014]. 
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którego Koty są wynikiem. W umyśle czytelnika mogą rodzić się pytania dotyczące 

makiawelistycznego aspektu kocich egzystencji: czy istnieje taki rodzaj zagrożenia, 

który usprawiedliwiłby tworzenie istot z góry skazanych na śmierć? Jak bardzo należy 

bać się wroga, by swemu sojusznikowi odbierać prawo wyboru własnej drogi życia? 

Koty nie należą do ludzkiego świata i z powodu swoich nietypowych cech intuicyjnie 

wyczuwają, że nie są w pełni akceptowane. Świadczy o tym przepełnione bólem pytanie 

– „[…]czy jesteśmy grzechem?”5, które Sanja, główna przedstawicielka kociego wywiadu, 

zadaje kapelanowi. 

Brak akceptacji – choć z bardziej zrozumiałych względów – dotyczy również 

samych adwersarzy. Wynika on z przestępczej działalności, jaką się parają aniżeli 

z przyczyn egzystencjalnych. Podobnie jak w przypadku Kotów, przeciwnicy to istoty 

z krwi i kości, których cechy charakteru ujawniają się zarówno w prozaicznych, jak 

i dramatycznych sytuacjach. Poczynając od rozdziału Złe duchy, autorka z nie mniejszą 

pieczołowitością buduje postaci adwersarzy, unikając przy tym zbędnego 

demonizowania bohaterów.  

  Pomimo ciekawie rozbudowanych postaci – zarówno Kotów, jak i ich 

przeciwników – konstrukcja fabularna powieści nie jest pozbawiona mankamentów. 

Jako że na rozdziały składają się wcześniej publikowane opowiadania, poszczególne 

części książki wykazują pewną autonomię względem siebie. W efekcie w każdym z nich 

zastajemy bohaterów w innych miejscach, w trakcie trwania innych misji, co sprawia, że 

czytelnikowi trudniej jest „odnaleźć się” w opisywanych sytuacjach.  Elementami 

wiążącymi wszystkie rozdziały pozostają bohaterowie oraz przynależność opisywanych 

historii do jednego świata przedstawionego. Zastosowanie takiego zabiegu sprawia, że 

w swojej budowie Błąd warunkowania upodabnia się do serialu telewizyjnego, w którym 

każdy rozdział pełni rolę osobnego odcinka, a bohaterowie muszą sprostać 

różnorodnym, nie zawsze powiązanym ze sobą wyzwaniom. Konsekwencją takiego 

działania na płaszczyźnie literackiej jest nierówne, godzące w płynność powieści tempo 

akcji. Oscylując pomiędzy emocjonującymi scenami z tajnych misji, a szarą egzystencją 

bohaterów, autorka stworzyła hybrydę literacką, która nie zadowoli w pełni ani 

czytelnika żądnego wrażeń, ani tego, który nastawia się na niezmąconą odgłosami bitwy 

lekturę.   

 
5 A. Nieznaj, Błąd warunkowania, s 370. 
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Co więcej, obraz świata przedstawionego, choć bliski współczesności, jest fabularnie 

zbyt nijaki. Brakuje w nim elementów, które nadałyby mu większej dynamiki, nie 

sprowadzając go jedynie do funkcji koniecznego tła dla rozgrywających się w powieści 

wydarzeń. Gdyby odrzeć książkę ze wszystkich elementów sensacyjnych, to to, co 

pozostałoby w jej centrum, stanowiłoby podłoże do współczesnych powieści głównego 

nurtu aniżeli pozycji stricte fantastycznych.  

Błąd warunkowania to książka, która odkrywa przed czytelnikiem potencjał pisarski 

autorki, który, choć obiecujący, wymaga jeszcze dopracowania. Poprzeczka postawiona 

Annie Nieznaj jest wysoka, gdyż słowa raz napisanego cofnąć się nie da, zwłaszcza 

w przypadku tekstu, który jest powieściowym debiutem. W kontynuacji cyklu pisarce 

przyjdzie zmagać się z pamięcią czytelników o nie do końca udanej pierwszej części, 

a także z widmem twórczej porażki, jaka może nastąpić w trakcie rozbudowywania 

opowieści. Jedynym ocaleniem dla intrygującego pomysłu Nieznaj byłoby określenie 

wiodącej tematyki „Czarnych Kotów” i konsekwentnej ich realizacji. Pozwoliłoby to na 

ominięcie chaosu w fabule, spowodowanego niezdecydowaniem pisarki co do wyboru 

gatunku literackiego, w którym chce osadzić swoją opowieść.  Zapobiegłoby to również 

przypadkowemu i niezgrabnemu łączeniu elementów różnorakich konwencji. Czy Anna 

Nieznaj dokona rewizji swoich błędów? Czy historia Kotów doczeka się rozwinięcia, na 

jakie zasługuje? Na te pytania czytelnicy będą mogli sobie odpowiedzieć, gdy ukaże się 

kolejny tom cyklu o „Czarnych Kotach”. 

 


