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Tym razem w moje ręce trafiła nie premiera, a trzecie wydanie, a więc książka 

o ugruntowanej już pozycji. Ugruntowanej tym bardziej, że w 2008 zebrała najbardziej 

prestiżowe nagrody na polskim rynku fantastyki: Zajdla, Żuławskiego i Sfinksa. Stwarza 

to o tyle dogodną sytuację, że krytyk nie musi obawiać się o złamanie kariery i ducha 

walki recenzowanego autora. Wybaczcie więc, jeśli zaskoczy Was ostrość tej recenzji, 

uważam jednak, że zwłaszcza książki o tak silnej pozycji powinny być poddawane suro-

wej ocenie. 

Założenie tej polifonicznej powieści wydaje się na pierwszy rzut oka całkiem obiecu-

jące:  

Na planetę Ruthar Larcke przybywa z misją ratunkową USS „Ronald Reagan”. Czterysta trzy-

naście lat wcześniej zaginął tu statek poszukujący planet do terraformowania. Załoga misji od-

krywa kolejne zagadki: skąd na planecie odległej o sto dwadzieścia lat świetlnych od Ziemi kilku-

milionowa ludzka społeczność? Czy jeden z członków załogi zaraził się obcą formą życia? I czy ich 

misja jest rzeczywiście misją ratunkową? 

Wojna, rewolucja, zakulisowe intrygi, niespełniona miłość. Sensacyjna akcja Kameleona nie 

przeszkadza w stawianiu ważnych pytań. Czy zabijanie leży w naturze człowieka? Czy istnieje 

granica poznania? Co jest istotą wiary? Pasjonująca wielowątkowa opowieść, pełna zagadek, ta-

jemnic i zwrotów akcji pozostanie w czytelniku na długo.1 

Niestety z realizacją jest gorzej. Ponad pięćset czterdzieści stron można bez 

uszczerbku dla głębi refleksji i konkluzji zamknąć w krótkim opowiadaniu. Co gorsza, 

szczątkowe dawkowanie informacji stało się tu swego rodzaju strategią narracyjną, fru-

strującą nie tylko czytelnika, ale i samych bohaterów powieści. Kiedy zaś docieramy 

 
 Recenzja książki: Rafał Kosik, Kameleon, Warszawa: Powergraph 2015, ISBN: 978-83-64384-36-3, ss. 

543. 

 
1 Streszczenie na okładce obecnego wydania. 
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wreszcie do jakichś odpowiedzi, okazują się one wewnętrznie sprzeczne i niespójne z 

logicznego punktu widzenia. A szkoda, bo miał Kameleon potencjał na ciekawy głos w 

dyskursie ksenologicznym.  

Na powieść składają się trzy wątki: losy astronautów wysłanych na mocno spóźnio-

ną misję ratunkową, dzieje mieszkańców Ruthar Larcke, przechodzących błyskawiczną 

rewolucję przemysłową, wojnę i rewolucję w jednym, oraz zamykająca całą książkę re-

trospekcja na wydarzenia towarzyszące pierwszej wyprawie na planetę. Pierwszy wątek 

potraktowany jest dość szkicowo, służąc bardziej za ramę dla narracji właściwiej, bo też 

i miotający się na oślep astronauci nie mają ostatecznie żadnego wpływu na przebieg 

wydarzeń. 

Najwięcej miejsca i uwagi autor poświęca wydarzeniom toczącym się na samej pla-

necie. Niestety, mimo nieprawdopodobnego wręcz tempa zmian społecznych, politycz-

nych i naukowych, mrowie zaprezentowanych postaci zlewa się ze sobą i nie budzi sym-

patii. Poszczególni naukowcy, wojskowi, politycy i kapłani jeden w drugiego są prze-

świadczonymi o swej wielkości, odpychającymi egoistami, małostkowymi tchórzami lub 

fanatykami. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego używam tak swobodnie formy męsko-

osobowej. Nie jest to przypadek, bo kobiecych postaci w całej tej historii jak na lekar-

stwo, te zaś, które się pojawiają, scharakteryzowane są jeszcze bardziej powierzchownie 

niż mężczyźni, tak iż mogłyby w większości zostać zastąpione przez przysłowiową sek-

sowną lampę2.  

W istocie im dalej w powieść, tym bardziej miałam ochotę zastosować filmoznawczy 

skądinąd test Bechdel. Pomysł wywodzi się z refleksji Wirginii Wolf, na temat dominacji 

męskiej perspektywy w reprezentacji kobiet w literaturze. Test Bechdel dziś dość po-

wszechnie stosowany do filmów, zwłaszcza hollywoodzkiej proweniencji, ale także gier 

komputerowych czy komiksów3, może wiele w tym przypadku powiedzieć o ideologii 

niezbyt głęboko skrywającej się pod powierzchnią tekstu. Trzy proste kryteria tego testu 

to: 1) czy występują przynajmniej dwie kobiece postacie (nazwane z imienia) 2) czy kie-

dykolwiek rozmawiają one ze sobą i 3) czy rozmawiają o czymkolwiek innym niż męż-

czyźni. Z przykrością muszę stwierdzić, że w ponad pięciusetstronnicowej, wielowątko-

wej powieści Kosika, te trzy proste wymogi nie zostają spełnione. Kobiety bez wyjątku 

 
2 Por. Forrest Helvie, The Bechdel Test and a Sexy Lamp: Detecting Gender Bias and Stereotypes in Main-
stream Comics, Sequart Organization, online: http://sequart.org/magazine/34150/the-bechdel-test-and-
a-sexy-lamp-detecting-gender-bias-and-stereotypes-in-mainstream-comics/ (dostęp: 15.07.2015). 
3 Por. http://women-in-film.silk.co/ http://bechdeltest.com/ https://bechdelgamer.wordpress.com/ 
http://bechdeltestingcomics.tumblr.com/ (dostęp: 15.07.2015). 

http://sequart.org/magazine/34150/the-bechdel-test-and-a-sexy-lamp-detecting-gender-bias-and-stereotypes-in-mainstream-comics/
http://sequart.org/magazine/34150/the-bechdel-test-and-a-sexy-lamp-detecting-gender-bias-and-stereotypes-in-mainstream-comics/
http://women-in-film.silk.co/
http://bechdeltest.com/
https://bechdelgamer.wordpress.com/
http://bechdeltestingcomics.tumblr.com/
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służą tu za seksualną motywację/dystrakcję/nagrodę dla męskich aktantów. Kiedy zaś 

próbują podejmować jakiekolwiek działanie, ich emocjonalna i irracjonalna natura nieu-

chronnie powoduje katastrofalne w skutkach zagrożenie dla całej ludzkości. Ktoś mógł-

by próbować powoływać się na zacofaną feudalną strukturę społeczną na Ruthar Larcke, 

ale kiepskie to wyjaśnienie, skoro to samo odnosi się do uczestniczek obu misji z Ziemi, 

poza tym nie widzę żadnego powodu dla którego nagła eksplozja geniuszu dotyka tylko 

męską populację planety.  

Nawet pojawiające się w ostatnim rozdziale przedstawienie pierwszego kontaktu, 

przyznaję dość interesujące i pobudzające wyobraźnię, okazuje się niestety mało orygi-

nalne. Skojarzenia z klasyką polskiej fantastyki naukowej nasuwają się nieodparcie. Idea 

obcej formy życia obejmującej całą planetę i powołującej do istnienia efemeryczne, a do-

celowo i humanoidalne, formy by wyjść naprzeciw człowiekowi mnie usilnie kojarzy się 

z Solaris Lema. Nawet upiornie roje insektoidów atakujące astronautów i wysysające z 

nich świadomość można swobodnie prześledzić do Niezwyciężonego tego samego autora 

chociażby. 

Podsumowując, przyznać muszę, że Kameleon zawiódł moje oczekiwania, rozbudzo-

ne imponującą galerią nagród i kolejnymi wznowieniami. Pod pozorem fundamental-

nych pytań o granice poznania, sens religii i źródło wszelkich konfliktów, serwuje nam 

komunały i powiela seksistowskie stereotypy. Pozostaje tylko nadzieja, że od czasu jego 

entuzjastycznie przyjętej premiery siedem lat temu, co nieco zmieniło się w polskiej fan-

tastyce i dziś nie zostałby oceniony tak wysoko. 

 


