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„Przestańcie, przez was giniemy!” 

O, General Motors, odcisnąłeś swą chciwość na dzieciach aż do czwartego pokolenia. O, AEC, powy-

ginałeś im ręce i nogi, zesłałeś bielmo ma oczy, aż do dwudziestego pokolenia. Aż po kres ludzkości 

przekląłeś nas, Ojcze. Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w Waszyngtonie, daj nam dzisiaj naszego 

powszedniego propionianu wapnia, dioctanu sodu, bromianu potasu, fosforanu wapnia, chlora-

miny T, ałunu potasowego, benzoesanu sodu, butylowanego hydroksyanizolu, cytrynianu izopro-

pylowego, retinolu i kalcyferolu. Dorzuć, proszę, trochę mąki i soli. Amen (s. 98) 

Czy nie tak właśnie powinna brzmieć modlitwa współczesnego człowieka? Czy nie 

tak wygląda nasz dzisiejszy chleb powszedni? Ludzkość niewątpliwie dąży do samoza-

głady. Skażone powietrze, woda niezdatna do picia i kąpieli, coraz większa podatność na 

wszelkiego rodzaju choroby, odporność na leki, liczne alergie, wzrost urodzeń dzieci z wa-

dami wrodzonymi, upośledzeniami czy zaburzeniami, nadmierne faszerowanie się anty-

biotykami, chemicznie i genetycznie modyfikowana żywność, wszechobecne chemikalia 

i syntetyki, fałszowanie faktów, manipulacja medialna, wyniszczanie środowiska natural-

nego, bunty ekologów, ekoterroryzm naprzeciw powszechnego konsumpcjonizmu, droga 

do władzy i majątku prowadząca po trupach... Ponura wizja rzeczywistości przedstawio-

na w Ślepym stadzie wcale nie jest daleka od tego, co naprawdę dzieje się z naszym świa-

tem. John Brunner nie wymyślił niczego nowego, lekko podkoloryzował tylko to, co rze-

czywiście obserwujemy każdego dnia i nieco wybiegł w przyszłość (oczywiście „przy-

szłość” z perspektywy człowieka tworzącego w latach 70. ubiegłego wieku, która dla czy-

telnika w 2016 roku może odpowiadać mniej więcej teraźniejszości), pokusił się o swego 

rodzaju prognozę, spekulację, jak świat może wyglądać za najdalej kilkadziesiąt lat, jeśli 
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wciąż będzie zmierzał w tym samym kierunku, a ludzki sposób myślenia nie ulegnie zmia-

nie. Dziś wiemy, że niestety nie uległ.  

W Ślepym stadzie współczesny odbiorca odnajduje rzeczywistość, w jakiej sam 

żyje, a w najlepszym przypadku taką, w jakiej nieuchronnie będą żyły jego dzieci. Dosko-

nale widzi, że to, co przepowiedział Brunner, dzieje się na jego oczach, właśnie tutaj i te-

raz. Może w mniej przerysowanym wydaniu, może jeszcze nie „aż tak”, może to dopiero 

zaczyna się dziać, jednak niewątpliwie proces ten postępuje – szybko i bezkompromisowo 

– i już niebawem, za chwilę, może jutro, a może za kilka lub kilkanaście lat, to ten, kto dziś 

czyta Ślepe stado (zajadając zupkę z proszku i w ciszy, bo przed chwilą wyłączył telewizor, 

nie mogąc patrzeć na wiadomości z kraju i ze świata), wyjdzie na ulicę w masce filtracyj-

nej, drapiąc się po swędzącej od dokuczliwej łuszczycy głowie, by dotrzeć na demonstra-

cję, podczas której wymaluje czarną czaszkę i piszczele na czyimś samochodzie albo wi-

trynie sklepu z żywnością instant. I to właśnie jest w Ślepym stadzie najbardziej przeraża-

jące...  

Hej, muskularny człowieku! 

Tak, ty! 

Napędzany parą, benzyną i prądem,  

Po którym betonowe i cementowe zostają ślady,  

Opasujesz glob, tresujesz kontynenty, całej Ziemi każesz robić sztuczki,  

Ciebie przywołuję! 

Który pakujesz i konserwujesz jedzenie w niezniszczalnych puszkach,  

Który murowanymi ścianami odgradzasz się od mrozu,  

Który pędzisz kołami po szynach ze lśniącej stali,  

Który mnożysz produkty i majątki, a pożerasz lasy,  

Który orzesz bruzdy na bezludnych równinach,  

Szybujesz wyżej od orła, płyniesz szybciej niż rekin,  

Przerzucasz światowe bogactwo i cuda czynisz, cuda,  

Ciebie wychwalam, ciebie sławię pod niebiosa... (s. 168)1 

Dramatyzm powieści napisanej przez uznanego amerykańskiego pisarza na po-

czątku lat 70. XX stulecia polega właśnie na jej porażającej aktualności. Wśród wszystkich 

wizji „niedalekiej przeszłości” i licznych spekulacji snutych przez autora w jego książkach, 

 

1 Pieśń o nienarodzonych państwach, 1924. 
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ta wydaje się najbardziej uzasadniona i, prawdopodobnie właśnie z tego powodu, najmoc-

niejsza.  

Ślepe stado to chyba najlepsza ze wszystkich powieści Brunnera, jakie do tej pory 

zdarzyło mi się przeczytać. Odciskająca na odbiorcy najmocniejsze piętno, najsilniej od-

działująca na emocje, skłaniająca do najbardziej natarczywych i nurtujących refleksji, 

a także najlepiej napisana. Widać w niej cechy charakterystyczne dla twórczości autora 

i obeznany z jego stylem czytelnik  bez problemu będzie w stanie zidentyfikować spod 

czyjej ręki wyszła, choćby nawet otrzymał anonimowy egzemplarz. Pozycja ta różni się 

jednak znacząco od innych książek Brunnera, choćby z racji tego, że dominuje w niej 

o wiele prostszy, a przy tym bardziej dosadny i mocniejszy język, jak również bardziej 

naturalistyczne, brutalniejsze opisy.  

Ślepe stado to gorzka i niezwykle dramatyczna, ale nie typowa dystopijna wizja, 

mająca poruszać, wzbudzać silne emocje, ale niekoniecznie wpędzać w depresyjny nas-

trój. Na poczucie beznadziei nie ma tutaj czasu. Powieść emanuje gniewem i raczej pobu-

dza niż dołuje.  

Autor przedstawia losy bohatera zbiorowego – ludzkości – za pomocą krótkich, 

fragmentarycznych, ale niezwykle sugestywnych scen, przetykanych wstawkami w pos-

taci informacji z mediów, treści korespondencji czy dokumentów urzędowych, wywiadów 

prowadzonych na antenie programów telewizyjnych, przemów polityków czy orędzi 

władz do narodu. Rzuca czytelnikiem z miejsca w miejsce, od jednej postaci do drugiej, z 

jednej sytuacji w inną. Taka forma doskonale buduje dramatyzm, w odbiorcy bezceremo-

nialnie miotanym po coraz to nowych rejonach świata przedstawionego rośnie poczucie 

zagrożenia. Obserwuje on tragedię za tragedią, śledzi przewijające się kolejno przed jego 

oczami ujęcia i niezwykle łatwo poddaje nastrojowi wszechobecnego niepokoju, grozy 

i paniki.  

Emocje nie nadążają za obrazowymi, niemal filmowymi scenami, nie mają czasu 

ujść, a czytelnik pochłania jednym tchem następne i następne fragmenty, niczym zdjęcia, 

klatka po klatce. Wrażenia kumulują się w nim, by po odłożeniu książki na półkę wybuch-

nąć ze zdwojoną siłą. Tama w końcu pęka...  

Właśnie tak można w najkrótszej formie opisać doświadczenia, towarzyszące lek-

turze Ślepego stada. Można też powtórzyć za Jamesem Blishem – słynnym, nieżyjącym już, 

amerykańskim pisarzem i krytykiem literackim, a także twórcą rekomendacji zamiesz-
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czonej na tylnej stronie okładki (również polskiego) wydania: „Najlepsza powieść Brun-

nera, jaką dotąd czytałem. […] Wspaniale rozplanowana i dramatyczna. Prawdziwe dzieło 

sztuki!”.  

Jedynym, co może podczas lektury irytować, jest wszechobecna „kurna”. W dialo-

gach nagminnie pojawia się bowiem ten sztucznie złagodzony, niepotrzebnie ocenzuro-

wany „przerywnik”. W dodatku mówią w ten sposób dokładnie wszyscy bohaterowie, bez 

względu na wykształcenie, stan majątkowy, status społeczny, inteligencję, elokwencję czy 

umiejętność wysławiania się. Brzmi to zwyczajnie nienaturalnie i znacznie bardziej pro-

stacko niż cięższy wulgaryzm, który prawdopodobnie owa „kurna” ma zastępować. Nie 

wiadomo wprawdzie, czy jest to zasługą samego autora (jeśli tylko nadarzy się okazja, 

z pewnością nie omieszkam zajrzeć do oryginalnego tekstu, by to sprawdzić), czy też za-

nadto pruderyjnego tłumacza, jednak ta „kurna” w ustach każdej, bez wyjątku, postaci po 

prostu drażni.  

Ślepe stado to już trzecia książka Johna Brunnera, dla której Wydawnictwo MAG 

znalazło miejsce w swojej doskonałej serii „Artefakty”. I bardzo dobrze! Bo ten autor 

każdą kolejną pozycją zachwyca jeszcze mocniej i ogromnie cieszy fakt, że polscy czytel-

nicy dostali nareszcie szansę zapoznania się z jego twórczością. A co do samego Ślepego 

stada... Książka bezsprzecznie gwarantuje kilka nieprzespanych nocy, spędzonych na roz-

ważaniach dotyczących kondycji współczesnej ludzkości.  

A owce głodne i nienakarmione 

Patrzą w górę odęte wiatrami: 

A ta mgła gruba, którą piją one,  

Psuje wnętrzności i między trzodami  

Śmierć i zarazę rozsiewa morowę,  

Od której owce padają krociami2. 

 

 

 

 

 

 

2 John Milton, Lycidas, przekł. B. Lenartowicz. Cyt. za: John Brunner, Ślepe stado, Warszawa: MAG 2016, 
s. 432. 


