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Zaledwie kilka dni temu przeczytałem w Internecie artykuł dotyczący jednego z 

portali randkowych, który zamienił się w zjawisko nazywane dziś „seksustawkami”. 

Otóż na tym portalu już nikt nie udaje, że spotyka się po cokolwiek innego niż „szybki 

numerek”. Podobno ma się on cieszyć olbrzymią popularnością wśród młodych Amery-

kanów w wieku 24-30 lat. Dlaczego? Jeden z portalowiczów udziela na to pytanie jasnej 

odpowiedzi: „[brak bliskości z drugim człowiekiem oznacza, że] bliskość jest czymś, 

czego ja chcę, a nie chcę! Czy to znaczy, że w moim życiu czegoś brakuje? Jestem dos-

konale szczęśliwy. Dobrze się bawię. Chodzę do pracy – jestem zajęty. A gdy mam czas 

wolny, idę na miasto z kumplami”1.  

Zaczynanie recenzji od przywołania zjawiska, które do Polski zapewne szybciej 

niż później dotrze, nie oznacza, że chcę tutaj kogokolwiek umoralniać. W tym wypadku 

służyć ma ono wprowadzeniu do Przedrzeźniacza Waltera Tevisa. Ten amerykański pi-

sarz przedstawia bowiem cywilizacyjne konsekwencje takiego promiskuityzmu i posta-

wienia na indywidualizm, które sprawiają, że ludzki świat się kończy. 

Fabuła wydanej w 1980 roku powieści nie jest skomplikowana. Jedyny funkcjo-

nujący robot dziewiątej generacji próbuje naprawiać ludzki świat, który właściwie do-

biega kresu. Ludzie zatracili zdolność czytania, interesują się wyłącznie sami sobą, od 

dziecka oddzielani od rodziców wychowują się w czymś w rodzaju szkół z internatami, 

w których uczy się ich samozadowolenia i uprawiania szybkiego seksu. Oczywiście, 

 
* Recenzja książki: Walter Tevis, Przedrzeźniacz [Mockingbird], przekł. Robert Waliś, Warszawa: MAG 
2015, ISBN: 978-83-7480-550-6, ss. 255. 
 
1 Z. Ziomeka, Jak Tinder zmienia kulturę randkowania w seksustawki, „Wysokie Obcasy”, online: 
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,115167,18545585,jak-tinder-zmienia-kulture-randko-
wania-w-seks-ustawki.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_wysokie-
obcasy [dostęp: 20.08.2015].  
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mamy do czynienia z typowym światem totalitarnym: ludzie za brak trosk materialnych 

płacą absolutną samotnością (mieszkanie z drugim człowiekiem dłużej niż tydzień kara-

ne jest więzieniem), ich życie nie ma sensu, gdyż właściwie nic nie muszą robić, skoro 

wszystkie czynności wykonują roboty. By uzyskać taki efekt cała, szybko topniejąca po-

pulacja ludzkości została uzależniona od narkotyków. Nie zauważają nawet, że przestają 

się rodzić dzieci. Robot, któremu nadano imię Spofforth i obdarzono czarną skórą, jest 

androidem (ze względów ekonomicznych pozbawionym części rodnych) z wmontowa-

nym systemem niepozwalającym mu popełnić samobójstwa. Aktualnie jest dziekanem 

nowojorskiego uniwersytetu (autor wiele lat pracował na uniwersytetach stanowych i 

kto wie, w jakim stopniu te doświadczenia wpłynęły na wykreowany obraz świata?) 

pilnującym, by studia były przyjemnością dla studentów i by niczego się nie nauczyli.  

Pewnego dnia zgłasza się do niego Bentley, pracownik innego uniwersytetu, z 

sensacyjną wiadomością, że nauczył się czytać i propozycją, że poprowadzi wakacyjne 

kursy czytania na nowojorskim uniwersytecie. Spofforth nie może się na to zgodzić, gdyż 

w międzyczasie wprowadzono zakaz uczenia czytania. Ale zleca mu odczytywanie napi-

sów z niemych filmów, gdyż wobec braku ścieżki dźwiękowej stały się one bezużytecz-

ne.  

Człowiek podejmuje się tego zadania i przenosi do miasta, gdzie w czasie przerw 

w pracy regularnie odwiedza ogród zoologiczny. Właśnie w nim poznaje Mary Lou, 

zbuntowaną kobietę, z którą relacja zmieni nie tylko jego życie. Nieco bardziej wytraw-

nym czytelnikom same nasuną się skojarzenia z tak popularną w drugiej połowie XX 

wieku literaturą dystopijną. Zakazany związek podsuwa Rok 1984 George’a Orwella; 

świat, w którym zakazana jest literatura – Fahrenheit 451 Raya; leki oszałamiające z 

kolei dodał w Nowym wspaniałym świecie Aldous Huxley – te  znane i łatwo rozpozna-

walne wątki Tevis organizuje w inny sposób. Przede wszystkim w tym postapokalipty-

cznym świecie nie było apokalipsy. Nikt nie sugeruje, że zdarzyła się jakaś wielka wojna, 

przewrót, trzęsienie ziemi czy uderzenie meteorytu. Nie, człowiek en mass osiągnął 

wszystko (czyli nieśmiertelnego robota – wszystkie wcześniejsze egzemplarze zdołały 

popełnić samobójstwo) i wyczerpał swoje możliwości. W tym świecie nie wiadomo już 

nawet, który jest rok, ponieważ powrót do oralności spowodował zanik zdolności 

liczenia czasu i ludzie nie umieją liczyć dalej niż do sześciu. 

Okazuje się jednak, że ten świat ma też słabe strony, na przykład dawne schrony 

przeciwatomowe z rozbudowanymi magazynami z nadającą się do użytku przez setki lat 
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żywnością zamieszkują (a jakże, w amerykańskim pasie biblijnym) grupy 

chrześcijańskich ekstremistów, którzy nie umiejąc czytać, wierzą w ustny przekaz Biblii. 

Ale właśnie dlatego, że nie umieją czytać instrukcji obsługi środków antydepresyjnych, 

nie wiedzą, że domieszano do nich środki antykoncepcyjne, i również wymierają. 

Bentley, zmuszony do pieszych peregrynacji po Ameryce, odkrywa między innymi 

fabrykę tosterów, z której nie wychodzi żaden produkt, gdyż obsługiwały go wyłącznie 

mało inteligentne maszyny niskiej generacji i nie były w stanie wykryć i naprawić 

drobnej usterki, która zablokowała montowanie jednego elementu w tosterze. W 

wyniku tego żadne urządzenie nie przechodziło ostatniego testu i siłą rzeczy musiało 

zostać anihilowane, a użyte do jego produkcji części montowane na nowo. Człowiek 

naprawił usterkę w ciągu godziny. 

Do najlepszych scen w powieści należą te, w których Bentley próbuje, oglądając 

nieme filmy, zrozumieć świat, w którym powstały. Tutaj Tevis okazuje niezwykłe 

poczucie humoru i miłość do dawnego kina. Nieporadność bohatera, który ma kłopot ze 

zdekodowaniem najprostszych relacji między bohaterami filmów, dla nas będące 

oczywistościami, bawi, ale też uświadamia, jak bardzo symboliczna jest kultura, w której 

się żyje. I jak w gruncie rzeczy nieprzekładalna na żaden inny język. Dziwią go nie tylko 

relacje między postaciami, ale również stroje, wyposażenie wnętrz (największy szok 

wywołuje fakt, że niemal w każdym domu znajduje się biblioteka, a bohaterowie często 

czytają!), nagminnie źle odczytuje gesty, zachowania bohaterów, choć szybko się uczy i 

próbuje przywrócić sobie to, co jego kultura mu odebrała – empatię. A nie jest to proste, 

gdyż głównym hasłem wpajanym już dzieciom w szkołach jest: „O nic nie pytaj: odpręż  

się!” I trudno w tym nie rozpoznać coachingowych haseł mających poprawiać nastrój ich 

uczestnikom. 

W przeciwieństwie do Orwella amerykański pisarz nie wyzbywa się nadziei na 

przyszłość. W nawiązaniu do amerykańskiej klasyki SF, na której zapewne sam się wy-

chował, Silverberga czy Heinleina, tworzy bohaterów posągowych do pompatyczności, 

którzy mimo początkowych wątpliwości, nie pozostawiają niedomówień co do swoich 

etycznych wyborów. Tevis, podobnie jak jego mistrzowie, świetnie włada piórem. 

Powieść czyta się wyśmienicie, a nakręcenie z niej filmu również nie byłoby wielkim 

problemem. Jak widać, niemal każdy znajdzie w niej coś dla siebie: sprawnie prowa-

dzoną fabułę, mocnych, czytelnych bohaterów, kilka mniej lub bardziej zaskakujących 

zwrotów akcji, o których pisać nie będę, pozostawiając to wytrwałości czytelników. 
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Na zakończenie powrócę jeszcze do roku ukazania się Przedrzeźniacza, gdyż ma 

on niebagatelne znaczenie. Wiem, że dla wielu naszych czytelników to niemal archaik, 

ale – podobnie jak w przypadku Gibsona – warto wiedzieć, jak drzewiej pisano. W 1980 

USA wchodziło w ostatnią fazę zimnej wojny, a pierwszy aktor i rozwodnik na 

stanowisku prezydenta największego mocarstwa świata, Ronald Reagan, zaczynał 

zaprowadzać nowy, neoliberalny i konserwatywny moralnie ład. Powieść Tevisa 

wpisuje się w surową ocenę właśnie przemijającej epoki hippisów, dając wszak również 

obraz świata, do którego wcześniejsza rewolucja moralna mogła doprowadzić. I w tym 

jest zarazem zgodny z Gibsonem i dokładnie mu przeciwny, gdyż w czym innym 

upatruje cywilizacyjnej katastrofy, szukając w niej jednak nadziei. Obie powieści wydano 

w rozkręcającej się serii „Artefakty”. Jestem tym faktem zachwycony i poruszony. 

Wydawnictwo „MAG” po niemal dekadzie promowania tego, co w fantastyce najnowsze 

(„Uczta Wyobraźni”), powraca do klasyki, dając młodemu pokoleniu czytelników szanse 

na zapoznanie się z tym, co niegdyś było ważne, pokazując różne strony przeszłości; a 

starszej generacji przywraca pamięć i ich młodości czy małoletniości, i pozwala zobaczyć 

nie zawsze wcześniej dostępne polskojęzycznemu czytelnikowi artefakty, na których 

powstała teraźniejszość i bez których nie obędzie się przyszłość. 


