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Od przybytku głowa nie boli? 

Przyznam szczerze, że mam problem z jednoznaczną oceną tej książki. Z jednej 

strony jest w niej wszystko to, co tygryski lubią najbardziej. Cyberpunkowe wszczepy i 

augmentacje (wszczepione protagoniście bez jego woli dla ratowania życia) jak w Deus 

Ex: Human Revolution. Otoczone murem supernowoczesne miasto wśród 

radioaktywnych postapokaliptycznych pustkowi jak w Ergo Proxy. Replikanci z 

kryzysem tożsamości, ścigani i eksterminowani za swoje poszukiwania jak w Łowcy 

androidów. Wątpiący w swoją poczytalność neo-noirowy detektyw po przejściach jak w 

Harrym Angelu. Rozdarta wewnętrznie, fanatycznie lojalna, filozoficznie usposobiona 

kruczowłosa android(ka) jak w Ghost in the Shell. Seria tajemniczych morderstw, 

poetyckich, brutalnych, nieprawdopodobnych i perfekcyjnie zaaranżowanych jak, nie 

przymierzając, w Hannibalu. Wojskowo-korporacyjna konspiracja i eksperymenty na 

ludziach. Psioniczne moce. Nawet mechy. What’s not to like? 

Z drugiej strony jest w niej to wszystko, ale niewiele niestety inwencji własnej. 

Miałam czasami wręcz wrażenie, że czytam fanfika najnowszej części Deus Ex, 

doprawionego dla smaku paroma szczyptami innych odniesień. Raduchowska bardziej 

zdaje się realizować w roli postmodernistycznego bricoleura niż pisarki, dzielącej się z 

nami swoimi oryginalnymi pomysłami i poglądami. Można oczywiście podziwiać 

generalne obycie autorki i bawić się świetnie, tropiąc poszczególne odniesienia do 

tytułów powszechnie znanych i kochanych (choć tu zabawę psują niestety mało subtelne 

mrugnięcia okiem w stylu replikantów generacji Ghost Inside). Inna sprawa, że, jak 

widać z powyższej wyliczanki, autorka sięga raczej do popkulturowych reiteracji niż do 

źródłowych tekstów gatunku, mało tu niestety bezpośrednich odniesień do Gibsona, 

Dicka, czy Asimova.  

 
 Recenzja książki: Martyna Raduchowska, Czarne Światła. Łzy Mai, Fabryka Słów 2015, ISBN: 978-83-

7964-070-6, ss. 460. 
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Gorzej, że misternie spleciona z poszczególnych cytatów wizja świata prezentowana 

jest przez dobrą połowę książki, spychając jakikolwiek rozwój fabuły na drugi plan. Co 

więcej, niestety ta przydługa ekspozycja podana jest na tyle expressis verbis, że jak dla 

mnie ubliża inteligencji czytelnika. Podobnie zresztą jak dość tendencyjnie zarysowany 

transhumanistyczny problem granic człowieczeństwa, od lat już roztrząsany przez 

znacznie lepszych i bardziej oryginalnych autorów, który pojawia się u Raduchowskiej 

chyba głównie dlatego, że jest ostatnimi czasy w modzie, bo Czarne światła nie wnoszą 

do dyskusji nic nowego. 

Około połowy książki docieramy do fabuły właściwej, śledztwa w sprawie 

tajemniczych morderstw, dla odmiany sowicie zaprawionego wykładami z kryminologii, 

wygłaszanymi przez trzydziestoletniego weterana do młodej partnerki, ucieleśniającej 

archetypowego żółtodzioba. Mniejsza już o to, że założenia behawioralne nie zmieniają 

się na jotę mimo postępującego transhumanizmu i wyłonienia się psionicznych mocy. Do 

tej pory zastanawia mnie, jakim sposobem przez te trzy lata rekonwalescencji głównego 

bohatera z powierzchni ziemi zniknęli wszyscy doświadczeni policjanci i najwyraźniej 

doszło do całkowitej wymiany policyjnej kadry.  

Z początku byłam cokolwiek sceptyczna wobec dodawania do i tak dość 

wybuchowego koktajlu jeszcze psioniki, ale muszę przyznać, że zdecydowanie dodaje 

historii grozy i tajemnicy. Majstersztykiem natomiast jest wątek ogrodu pamięci, 

konstruowanego rzecz jasna za pomocą oprogramowania do tworzenia wirtualnej 

rzeczywistości w połączeniu ze zmodyfikowanymi genetycznie środkami 

psychoaktywnymi. Sceny w nim się rozgrywające są odpowiednio niejasne, symboliczne 

i budzące ciarki na plecach. Prosimy o więcej. 

Trzeba by powiedzieć jeszcze kilka zdań na temat bohaterów, co do których także 

mam mieszane odczucia. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że autorka chciała 

skapitalizować pewne silnie zarysowane archetypy, funkcjonujące w kulturze 

popularnej, co samo w sobie niczym złym nie jest. Obawiam się jednak, że Adam Jensen 

ścigający major Kusanagi, to świetny pomysł na fanfika, ale trochę za mało na powieść. 

Co więcej, motywy kierujące postaciami nie zawsze przekonują, co przy takiej ilości 

introspekcji i terapii, jaką przechodzi dla przykładu główny bohater, powinno być chyba 

powodem do zmartwienia. 

Nie zrozumcie mnie źle, bardzo się cieszę, że Raduchowska podjęła zaniedbany 

nieco w Polsce gatunek, a fabuła jej książki jest intrygująca, wielowątkowa i oczywiście 
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nadal do końca nie wyjaśniona, sprawiając, że czekam z niecierpliwością na następne 

tomy Czarnych świateł. Irytuje mnie tylko tendencja autorki do wykładania wszystkiego 

„krowie na rowie” jakby obawiała się, że inaczej czytelnik nie nadąży za jej błyskotliwym 

tokiem rozumowania. Może to po prostu niepewność młodej, niewyrobionej 

warsztatowo pisarki. Pozostaje tylko postawić jako przykład do naśladowania mistrzów 

takich jak Jacek Dukaj, William Gibson, czy Philip K. Dick, którzy zwykli wrzucać nas w 

sam środek akcji tylko po to, by pozwolić nam rekonstruować na podstawie półsłówek i 

subtelnych aluzji obraz fantastycznego świata, jaki dla nas zgotowali. I mieć nadzieję, że 

skoro już przebrnęliśmy przez ekspozycję, kolejne tomy napakowane będą 

błyskotliwymi dialogami i zaskakującymi zwrotami akcji. 


