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Konfuzje (Foucaultiańskie) 4GH→N 

Konfuzja 1. Wiem, że styl internetowych recenzji znacząco odbiega od sposobu, w 

jaki uprawiano szlachetną sztukę krytyki niegdyś. Niemniej są sytuacje, w których po-

mny wystąpień Boya, Irzykowskiego czy chociaż Kisiela, nie mogę postąpić inaczej, niźli 

powrócić do klasycznej recenzji rozumiejącej, czyli takiej, w której czytelnik odnajdzie 

nie tylko zachętę do lektury, ale również wskazówki, które zdaniem uniżonego sługi 

Czytelników warto przy tej lekturze uwzględnić. Świadom jednak ciążących na mnie ob-

owiązków oznaczę niektóre fragmenty nawiasami prostymi – ich pominięcie nie będzie 

miało znaczenia dla odbioru tekstu (ich przeczytanie natomiast da jedną z możliwych 

strategii lekturowych tej niezwykłej i wyjątkowo aktualnej powieści zmarłego przed 

dokładnie dwoma dekadami pisarza). 

Konfuzja 2. Fabuła, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Pierwsza część powieści 

to dwutorowa narracja dotycząca jednego bohatera, posługującego się kodem 4GH. W 

czasie realnym jest on poddawany skomplikowanym zabiegom, mającym na celu wydo-

bycie z otchłani jego podświadomości i pamięci istotę jego talentu/geniuszu. W tym celu, 

czy to z jego snów, czy z rozmów z nim agent Freeman (trudno uwierzyć, ale tak – jest 

czarnoskóry) odtwarza w sposób zamierzony, choć nie chronologiczny, ostatnie 6 lat 

życia bohatera (urządzenie, do którego został podpięty, kongenialnie ukazuje okładka 

powieści, ale o uwikłaniach gatunkowych później). 

Okazuje się, że osobnik posługujący się kodem 4GH w ciągu tych lat około 20 razy 

zmienił zawód i osobowość. W świecie niezbyt odległej przyszłości, w którym toczy się 

akcja powieści (mamy mniej więcej rok 2020, powieść została wydana w 1975), Nick 

Halfinger (połowiczność wpisana w nazwisko znacząca dla bohatera, ale i dla interpre-

tacji), bo tak pierwotnie nazywał się osobnik posługujący się kodem 4GH, od 6 lat ukry-
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wał się przed służbami federalnymi. Jako wybitnie uzdolnione dziecko trafił do ośrodka 

Turnover, w którym szkolono go do działań na rzecz państwa. Jako dwudziestodwulatek 

uciekł z ośrodka i rozpoczął swą podróż między osobowościami – był między innymi 

inżynierem utopii, kapłanem wymyślonego przez siebie kultu, a wreszcie głównym in-

formatykiem w hiperkorporacji S-ZO. W każdym z tych zawodów sprawdzał się, a gdy 

robiło się niebezpiecznie, zmieniał osobowość i personalia, by iść dalej. Władze federal-

ne pozornie najbardziej interesuje, jak mu się to udawało. Rzeczywistość jednak nie jest 

taka prosta. Freeman, wychowany w innym, równie tajnym ośrodku, jest odpowiednim 

partnerem dla Nicka, cierpliwie tłumacząc mu piękno i harmonię świata, w którym żyją 

(ot, jeszcze jedna wersja Equilibrium czy Fahrenheita 457). Co się jednak stanie, gdy sze-

fowie agenta stracą cierpliwość i porwą przyjaciółkę uciekiniera, Kate, by zmusić go do 

pełnej współpracy? 

Konfuzja 3. Świat przedstawiony, czyli Pomocny Słuchacz. Na początku lat 90. 

Ameryką, bo tam toczy się akcja powieści, wstrząsnęło (dosłownie) wielkie trzęsienie 

ziemi, które zmiotło San Francisco. Pod wpływem szoku (w tytule, co obnaża tytuł an-

gielski, chodzi o nieco inny szok) i nagłej utraty podstaw, na których do tej pory wspierał 

się społeczny ład, zmienił się sposób zarządzania społeczeństwem. W jego efekcie udało 

się utrzymać spokój, ale zdano sobie sprawę, jak trudne jest kontrolowanie nastrojów 

społecznych. Nicka szkolono również po to, by nad tymi nastrojami panował. Jednym z 

elementów tejże kontroli wydaje się Pomocny Słuchacz, coś w rodzaju darmowej linii 

zaufania, na którą każdy może zadzwonić, by wyrzucić swoje lęki i żale wobec świata. 

Nie otrzyma tam wsparcia psychologicznego w sensie porady, ale mając pewność ano-

nimowości, może w ten sposób rozładować emocje. Oficjalnie wiadomo, że Słuchacz nie 

jest zarządzany przez rząd, ale nikt nie wie przez kogo. Rozwiązanie tej zagadki to kolej-

ny przełomowy moment powieści.  

(W tle mamy już jak najbardziej państwową loterię delficką, na której ludzie mo-

gą obstawiać zaistnienie, bądź nie, wydarzeń w perspektywie miesięcy czy lat. I to jest 

właśnie rządowy klucz do nastrojów ludności. Mając wiedzę, ile osób czego oczekuje, 

władza dostosowuje swoje posunięcia do tychże nastrojów – i oczywiście odpowiednio 

modelować propagandę, by osiągnąć własne cele. Dla 4GH to nieustające źródło docho-

dów, gdyż jego zdolności pozwalają mu bez trudu wyczuwać zachowania rządu. W tym 

miejscu po raz pierwszy muszę przywołać Michela Foucault. Gdy Brunner pisał Na fali 

szoku, francuski filozof był już u szczytu medialnego powodzenia, a jego przemyślenia 
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dotyczące relacji wiedzy i władzy znane były nie tylko słuchaczom jego wykładów, ale 

również czytelnikom bestselerowych Nadzorować i karać czy Historia szaleństwa w do-

bie klasycyzmu. W opisywanej powieści, angielski pisarz nie tylko wykorzystuje założe-

nia tej filozofii, ale również poddaje je krytycznej recepcji. Widać to szczególnie, jeśli 

porówna się tę powieść z opublikowaną również w MAG-u, a wydaną przed kilkoma 

miesiącami w tej samej serii „Artefakty”, inną powieścią tego pisarza, Wszyscy na Zanzi-

barze, pierwotnie wydaną w roku 1968. W niej również Brunner planuje przyszłość, lecz 

nieco baśniowe, w sensie fantazji genetycznej, rozwiązania, nie mają śladu obecności 

Foucaulta. Do konsekwencji wynikających z założeń twórcy metafory paneptikonu 

Brunner dodał własne przemyślenia na temat mediów, zainspirowane zapewne również 

święcącym wówczas nomen omen medialne triumfy Marshalem MacLuhanem. I choć 

może wydawać się to nieprawdopodobne, Brunner przewidział Snowdena, choć uczynił 

z niego znacznie większego idealistę.) 

Konfuzja 4. O gatunku, czyli czym jest i co zapowiada Na fali szoku. Powieść 

Brunnera to właściwie lektura obowiązkowa dla wszystkich cybermaniaków, hakerów i 

tych, którzy posługują się na co dzień komputerami – czyli wszystkich naszych Szanow-

nych Czytelników. Oto w niej po raz pierwszy pojawia się pojęcie robaka komputerowe-

go (w powieści Nick nazwał go „tasiemcem”, ponownie idąc za sugestiami Foucaulta, 

opowiadając przyjaciółce o ideologicznym znaczeniu naturalistycznego języka wcze-

snych informatyków). I w przeciwieństwie do naszej dzisiejszej niechęci do wszelkich 

„robali” i innych „wirusów”, tego nie będzie lubił tylko rząd. I to tak bardzo, że ktoś bar-

dzo wysoko zapragnie autentycznej głowy twórcy tego cybernetycznego stworzenia. 

Trudno nie dostrzec w tej powieści jakichś pierwocin cyperpunku, trzeba jednak uczci-

wie powiedzieć, że Brunner, w przeciwieństwie do choćby Williama Gibsona, oferuje 

swemu czytelnikowi nadzieję. 

Konfuzja 5. Rozwiązanie, czyli Przepaść. 4GH – kod, którym posługiwał się przez 

lata ucieczki Nick – pozwalał mu w dowolny sposób zmieniać wszystkie dane na swój 

temat (również stworzyć nową osobowość), połączywszy się z system informatycznym 

za pomocą dowolnego telefonu. Po schwytaniu, kod na polecenie szefa FBI został zdez-

aktywowany. No tak, ale przecież istnieje wiedza, do której dostęp musi być (tak prze-

cież twierdzą wszystkie rządy) utrudniony ze względu na dobro państwowe. Dostęp do 

niego daje kod „N”. A co się stanie, gdy wiedzę o nim zdobędzie programista-haker, 

przekonany (i słusznie), że jego misją jest uwolnić ludzkość od władzy? 
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(W tym właśnie miejscu Brunner mówi Foucaultowi: „Sprawdzam!”. Dla francu-

skiego filozofa nie ma ucieczki od ujarzmienia, wszystko pozostaje we „władzy dyskur-

sów”, ale też, jako wierny uczeń Montaigne’a, jest on sceptycznie nastawiony do ludzkiej 

natury. W angielskim pisarzu jest znacznie więcej optymizmu, wierzy on, że człowiek z 

natury dąży do wolności, której nie zdobywa się kosztem innych, lecz właśnie dla in-

nych, absolutnie za to nie ufając Państwu. Dlatego stawia nas przed pytaniem: co by by-

ło, gdyby nie było tajemnic? Gdyby każdy mógł wiedzieć wszystko o wszystkich?) 

Rozwiązania znajdują się w najdziwniejszym mieście świata, położonej na abso-

lutnie płaskim terenie Przepaści. Tam dopiero wraz z Nickiem (i Kate) czytelnik znajdzie 

odpowiedzi na pytanie, czym jest Pomocny Słuchacz, co stało się z opozycyjną wobec 

Turnover (i stworzoną znacznie wcześniej) Cleas College i dlaczego pewna puma wyda-

wała się dumna, że została uznana za psa.  

Konfuzja 6. Podsumowanie. Czytając powieści Brunnera, widząc ich filmowość i 

tendencje do hollywoodzkich zakończeń, długo byłem przekonany, że jest Amerykani-

nem. Dopiero dyskursywne, pełne łatwo przyswajalnej i – co ważne – znaczące dla fabu-

ły dialogi między bohaterami uświadomiły mi, że te powieści pisał jednak Europejczyk. 

Nie ma w tym nic europocentrycznego (w końcu John Crowley!), lecz konkluzja: rzuto-

wanie na kontynent amerykański przyszłości przez europejskich pisarzy wynika ze 

świadomości, że właśnie tam staje się jutro. Myślę, że jasno zarysowałem aktualność Na 

fali szoku, nie tylko nie psując Szanownym Czytelnikom radości z lektury, ale również 

pokazując, że dobra fantastyka bywa trafniejsza i czytelniejsza niż przepowiednie No-

stradamusa. Może właśnie dlatego tak bardzo poetów bał się Platon? Będąc – jak chciał 

Shelley – nieuznawanymi prawodawcami świata, muszą ograniczyć się do roli proro-

ków. Po 40 latach od opublikowania, Na fali szoku nie tylko zaskakuje trafnością dia-

gnoz, ale również daje nadzieję, której w ciężkiej codzienności tak bardzo nam ostatnio 

brak. 


