
Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2015, nr 3 (50) 
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Odyseusze cyberprzestrzeni* 

 

 W jednym z najbardziej znanych epizodów Odysei Homera tytułowy bohater 

trafia na wyspę czarodziejki Kirke. Jak czytelnicy zapewne pamiętają, wszyscy poza 

Odysem marynarze zostają zamienieni w chrząkające zwierzątka. Zapewne znacznie 

mniej osób wie, że uratowała go niepozorna roślinka zwana molly. Wiele wieków 

później w swej reinterpretacji starożytnego eposu pamięć o niezwykłym kwiecie 

przywrócił James Joyce, nadając żonie głównego bohatera imię Molly. Imię oczywiście 

popularne, ale przez irlandzkiego pisarza użyte intencjonalnie.  

Podejmując próbę zrozumienia intencji Williama Gibsona towarzyszącej mu przy 

pisaniu w latach osiemdziesiątych pierwszego tomu trylogii Ciągu, Neuromancera, warto 

było zacząć od przypomnienia tego dawnego, a dziś już pewnie niezbyt dobrze 

pamiętanego epizodu, gdyż imię Molly nadał on głównej postaci kobiecej tego tomu 

(powróci ona zresztą w tomie trzecim, ale już pod innym mianem)1. Cóż robi Molly? Jest 

ochroniarką, a jej podopiecznym zostaje Case, niezwykły cybernetowy kowboj, za próbę 

oszukania kolejnego zleceniodawcy farmakologicznie pozbawiony możliwości wchodzę-

nia do cyberświata i wyrzucony na margines zarówno życia, jak i świata – przebywa w 

miejscu zwanym Chibą, mieście zagubionym gdzieś na Pacyfiku, pełnym prostytutek, 

przemytników, nałogowych hazardzistów – jednym słowem wykolejeńców, podobnych 

do Case’a. To miejsce przypomina wyspę Kirke, jeśli uznamy, że to jej postindustrialna 

wersja. Molly musi Case’a znaleźć, a następnie doprowadzić do kliniki, w której 

przywrócona zostanie mu zdolność funkcjonowania w cyberświecie, gdyż ktoś – niczym 

złośliwy bóg-demon – postanowił wykorzystać cyberkowboja do wykonania jeszcze 

 
* Recenzja książki: William Gibson, Trylogia Ciągu: Neuromancer, Graf Zero, Mona Liza Turbo, przeł. Piotr 

Cholewa, Warszawa: MAG 2015, ISBN: 978-83-7480-540-7, s. 826.  

 
1 Na związki Neuromancera z Odyseją już dawno wskazywał Lance Olsen – nie jestem więc w tym 

porównaniu odkrywczy, nawet jeśli w dużej mierze sam do tego doszedłem. 



jednej mission impossible. Wśród kilku zagadek, przed którymi staje czytelnik trylogii 

Ciągu odpowiedź na pytanie, kim (lub czym) jest zagadkowy zleceniodawca, należy do 

najbardziej podstawowych. 

Brzmi znajomo? Oczywiście, ale trzeba Gibsonowi oddać i tę sprawiedliwość, że 

to właśnie wydany w 1984 Neuromancer zapoczątkował jedną z obecnie najbardziej 

rozpowszechnionych subkonwencji literatury fantastycznej, cyberpunk. Mam 

świadomość, że dla wielu Czytelników rok ów, o ile nie kojarzy się ze słynną powieścią 

George’a Orwella, stanowi niemal prehistorię, a treść futurystycznej powieści 

amerykańskiego pisarza co najwyżej może wprowadzać jeszcze większy myślowy 

zamęt. Warto więc usytuować nie tylko Neuromancera, ale również wydane w ciągu 

kolejnych kilku lat Grafa Zero i Mona Lizę Turbo na tle tej mrocznej epoki. 

Rzadko mi się zdarza, bym pisząc recenzję powieści fantastycznej miał punkt 

odniesienia. Tym razem jednak natknąłem się na wiekowy już tekst Andrzeja Świecha 

Cyberpunk. Kroniki w chromie opublikowany w numerze 2-3 „Ha!artu” z 2002 roku2. Nie 

wiem, czy po tylu latach autor go jeszcze pamięta, ale ironiczny styl i mało wyszukane 

bon moty nie najlepiej świadczą o jego literackiej świadomości. Zauważa on, że pisarze z 

tego nurtu zwracają uwagę właśnie na lata 80. jako kluczowe dla powstania cyberpunku, 

nie wyciąga jednak z tego żadnych konsekwencji. A szkoda, gdyż obraz świata ukazany 

w Ciągu staje się dzięki temu o wiele czytelniejszy. 

W USA lata te to dwie kadencje prawicowego prezydenta-aktora Ronalda 

Reagana, za którego nie tylko nastąpiła eskalacja „zimnej wojny”, ale również z całą 

bezwzględnością (i w „braterskich” stosunkach z brytyjską „Iron Lady” Margaret 

Thatcher) wprowadzano w krajach anglosaskich neoliberalny porządek, będący 

następstwem kryzysu z końcówki lat 70. Z reform tych wyłonił się ekonomiczny świat, w 

którym dzisiaj funkcjonujemy – rządzony przez korporacje, z szybko powiększającymi 

się różnicami w dochodach między najbiedniejszymi i najbogatszymi oraz błyskawicznie 

rosnącym znaczeniem technologii informatycznych, które wówczas były jeszcze w 

powijakach (tak, były to czasy, gdy Internet nie był powszechnie dostępnym dobrem). 

Artyści z założenia nie czują się dobrze w świecie, którego głównym hasłem jest 

bogacenia się i pościg za kasą. I cyberpunk jest  odpowiedzią na taką rzeczywistość.  

 
2 Cybertech.net.pl, online: http://cybertech.net.pl/online/system/ZINek3/rozwazania/plik/cyberpunk-

kroniki.htm (dostęp: 15.07.2015). 
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Wówczas pojawiające się w kolejnych tomach powieści korporacje zajmujące się, 

czy to bliżej niesprecyzowanymi operacjami finansowymi (Neuromancer), czy to 

nowymi technologiami (Graf Zero), czy to mediami (Mona Liza Turbo) ukazują swoje 

prawdziwe oblicze bezwzględnych wyzyskiwaczy, na których czele stoją w najlepszym 

przypadku stuknięci milionerzy marzący o wiecznym życiu, w najgorszym zwykli 

mafiosi funkcjonujący w globalnych pół-legalnych organizacjach. Stający naprzeciwko 

nich hackerzy to ostatni romantycy, bez reszty oddani cyberprzestrzennym podróżom 

Odyseusze, którzy – jak Graf Zero – nie potrafią uwolnić się od deku i porzucają dla 

cyberświata nawet kochaną z wzajemnością dziewczynę (Odyseusz też nie wytrzymał 

zbyt długo po powrocie na Itakę). To również futurologiczne wyciąganie ostatecznych 

konsekwencji z nieuchronnego, choć wtedy nie przez wszystkich jeszcze dostrzeganego 

rozwoju przemysłu informatycznego, nieuchronnie prowadzącego nas poza znanego 

nam dziś człowieka (o czym z takim przyjęcie pisze Peter Watts w Ślepowidzeniu i 

Echopraksji – również przez „MAG-a” opublikowanych). 

Po 30 latach trylogię Ciągu bezwzględnie warto przeczytać lub sobie 

przypomnieć, by z jednej strony, zweryfikować niekiedy niezwykle śmiałe projekty 

Gibsona, a z drugiej, by uchwycić historię ważnego dla fantastyki gatunku. 

Na koniec pozostaje omówić jeszcze dwie kwestie, które wydają się niezmiernie 

ważne w kontekście recenzowanej książki, nawet jeśli pozornie nie są z nią ściśle  

związane.  

Trylogia Ciągu została wydana w nowej serii wydawnictwa „MAG” – „Artefakty”. 

Nie zdarza się często, by nazwa serii tak precyzyjnie oddawała rolę i znaczenie 

wydawanej w jej ramach pozycji. Powieść Gibsona – jak starałem się pokazać – spełnia 

wszystkie warunki definiujące „artefakt”: jest ważna dla szerokiego grona fanów 

fantastyki, ale również dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak powstawał 

dzisiejszy ład literacki, gdyż – i w tym może jest to jeszcze istotniejsze – zapoczątkowała 

ona wciąż produktywny nurt nie tylko w literaturze, ale w całej kulturze współczesnej 

(filmów i gier video osadzonych w cyberpunkowym świecie nie sposób wyliczyć). 

Andrzej Świech w swym przywoływanym wcześniej artykule sugeruje, że poziom 

produkcji cyberpunkowej nie jest – mówiąc eufemistycznie – zbyt wysoki. Cóż, może to 

kwestia upływu czasu albo słabej orientacji w literaturze fantastycznej Redaktora, ale 

chciałbym zakończyć swoją recenzję przywołaniem również w „MAG-u” wydanej, choć 



w ramach innej serii – „Uczty Wyobraźni” – powieści Iana McDonalda Rzeka Bogów3. Nie 

byłoby powieści brytyjskiego fantasty bez amerykańskiej trylogii. Nie dlatego, by 

McDonald był epigonem Gibsona. Absolutnie nie – stworzył on w swej niezwykłej 

powieści własną, odwołującą się zarówno do postępu w technologiach informatycznych, 

jak i tak ważnych dla dzisiejszej wrażliwości kwestii ekologicznych, wersję cyberpunku.  

Między „Artefaktami” a „Ucztą Wyobraźni” zachodzi więc symbioza, a czytelnicy 

drugiej z nich śmiało powinno sięgać do pierwszej, by zobaczyć ścieżki, które łączą 

dawne i nowe powieści i – przy okazji – móc powiedzieć o czytanych utworach coś 

więcej niż „fabuła ssie” – tak boleśnie obnażające braki warsztatowe kiepskich 

blogowych recenzentów. 

 
3 I. McDonald, Rzeka Bogów, przeł. Wojciech Próchniewicz, Warszawa: MAG 2010. 


