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Jednocześnie jest „Demokrator” mniej
niezwykłym osiągnięciem literackim. Jest
to jednak debiut, jakiego nie było od bar-
dzo dawna. Debiut, który wiele zapowiada 

Życie w Grodopolis

Gociek pełnymi garściami czerpie z ro-
syjskiej literatury, amerykańskiego ko-
miksu i klasycznych wolterowskich po-
wiastek filozoficznych. Potem podlewa
wszystko fantastycznonaukowym sosem
i serwuje wyjątkowe – choć nieco cięż-
kostrawne – danie. W aluzjach można
się łatwo zagubić. Nieuważny czytelnik
może np. przeczytać „Demokratora” li
tylko jako satyrę na naszego wschodniego
sąsiada, a tym samym przegapić moment
gogolowski i nie zauważyć, że śmieje się
z samego siebie.

Nawet i uważniejszy czytelnik może
tego i owego nie zauważyć. Czytając „De-
mokratora”, jesteśmy więc trochę jak żaba
w kociołku, pod którym z wolna zwiększa
się ogień. Od pierwszych stron narrator
nachalnie przekonuje nas, np., o przewa-

gach Grodopolis. Jest to bowiem kraina,
gdzie wszystko jest możliwe: silniki nie
emitują spalin, nikomu niczego nie bra-
kuje, nie ma konfliktów politycznych i każ-
dy jest ze swego bytu ogólnie zadowolony.
Oczywiście od razu bierzemy naszego nar-
ratora za bezmyślną propagandową krzy-
kaczkę, która mami biedne orwellowskie
społeczeństwo. Tymczasem narrator by-
najmniej propagandową krzykaczką nie
jest, ma wręcz bardzo konkretną tożsa-
mość, którą poznajemy jednak dopiero
na ostatnich dziesięciu stronach „Demo-
kratora”.

Jeszcze zanim dojdziemy do epilogu,
czujemy jednak, że w kociołku robi się
ciepło. Dociera do nas, że być może głos
opowiadający historię czterech bohaterów
wcale nas tak bardzo nie oszukuje. Być
może technologia Grodopolis to faktycznie
szczytowe osiągnięcie ludzkości. Niepokoi
nas jednak to, że służy ona tylko trzem
celom: wojnie, podkreśleniu statusu elit
i kontroli nad ogółem mieszkańców. Dla-
czego w fantastycznym Grodopolis myśl
techniczna rozwinęła się w tym kierunku?

Michał Kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

„Demokrator” Piotra Goćka to imponujące osiągnięcie intelektualne.
Żadna wydana w ostatnich latach polska książka nie zasiała w mojej gło-
wie tak wielu ciekawych i niepokojących myśli.

Despotyzm z wolnością na sztandarach



Dlaczego, choć z pozoru zaawansowana,
tak bardzo przypomina ona tę szczątkową
technologię, którą zwykle podpierały się
elity feudalne? Cóż, inna technologia zwy-
czajnie nie jest potrzebna przy zaniku
klasy średniej. Jak to wyłuszcza w powieści
grupce wyselekcjonowanych studentów
profesor nowej słusznej nauki o państwie:
„[...] zupełnie nieopłacalne dla społeczeń-
stwa jest sztuczne podtrzymywanie tzw.
coś tam mających, czyli średniaków. Wręcz
przeciwnie: im więcej ich będzie, w tym
większym marazmie pogrąży się nasza
kraina! Dowodem słuszności naszych
teorii są też gorszące i pożałowania godne
losy innych narodów, szczególnie Jeuro-
polis i Metropolis, które postawiwszy na
średniactwo, odkryły, że nic nikomu się
nie chce, wszyscy uważają, że dobrze jest
tak jest. Oczywiście, szanowni obywatele,
że dobrze jest, jak jest – ale tylko u nas,
bo u nas jest najlepiej”.

Naturalnie, profesor sugeruje, że rów-
nież i inne centra po odkryciu swoich
błędów czym prędzej je naprawiły i pozbyły
się „średniaków”. Śladami Grodopolis po-
szło zapewne w końcu i „Jeuropolis”,
i „Metropolis”, i wschodnie państwo „Ki-
cajów”. Żaba w tym momencie nie może
już wyjść z kociołka, zaczyna jej jednak

coś świtać. Otóż „Demokrator” kpi sobie
ze współczesnej Rosji. Problem polega
jednak na tym, że w naszym postdemo-
kratycznym, nowośredniowiecznym świe-
cie w pewnym sensie ziścić się mogą naj-
dziksze mary z kart „Dziennika pisarza”
Fiodora Dostojewskiego. I oto rosyjska
idea wielkiego ludu, który szczerze kocha
geniusza-demokratora i tłumnie wali do
chramów „Szczwanego Jerzego”, może
faktycznie stać się ideą globalną.

Demokratyczny despotyzm

Powieść Goćka naturalnie podąża śladami
Huxleya i Orwella, ale ja jeszcze wyraźniej
słyszę w niej głos wcześniejszych myślicieli
francuskich, jak choćby Tocqueville’a
i Constanta. Gociek opisuje bowiem, jak
demokracja bez szczypty tego, co niektórzy
nazywają klasycznym liberalizmem, ewo-
luuje w kierunku nowego, niezwykłego
despotyzmu. Nie jest to jednak brutalny
orwellowski totalitaryzm ani też hux-
leyowski odważny i zupełnie jawny tech-
nokratyzm. Podobnie jak Tocqueville
w ostatnim rozdziale swego studium de-
mokracji Gociek opisuje despotyzm spryt-
ny, ukryty i dojrzały. Despotyzm wiedzący,
jak bez używania wyłącznie brutalnej siły
wywierać na społeczeństwo wpływ niemal
magiczny. Technologia daje mu lepszą
kontrolę niż armia szpiegów i godziny
przesłuchań. Zarządzanie kontrolowanymi
konfliktami pomiędzy oligarchami staje
się zaś pewniejszą metodą rozładowywania
napięć społecznych niż kosztowna masowa
eugenika, o której pisał Huxley.

Najbardziej przygnębiające jest jed-
nak to, że od tego despotyzmu nie ma
ucieczki. Bohaterowie Goćka, tu nie ma
zaskoczenia, więc pozwalam sobie ten
fragment zdradzić, ponoszą porażkę
w starciu z demokratorem i jego faktycz-
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nym twórcą – demonicznym obywatelem
Szajdo. Część z nich ucieka, jednak nikt
nie emigruje, tak jak czynili od pokoleń
rosyjscy dysydenci. Dokąd mieliby uciec?
Edward Snowden, który niedawno ujawnił,
jak to „Metropolis” nas elektronicznie in-
wigiluje, aby nie zgnić w więzieniu, musiał
czym prędzej oddać się w ręce „Kicajów”,
zaiste znanych na całym świecie przyjaciół
wolności i demokracji. Ostatecznie zaś
osiadł, gdzież by indziej: w samym Gro-
dopolis.

Ten brak alternatywy to jeden z naj-
ciekawszych elementów powieści Goćka,
który jasno pokazuje, że nie ma tu mowy
o prostej satyrze politycznej. Bohaterowie
„Demokratora” uciekają w końcu tam,
gdzie szukanie ich nie ma już sensu, bo
są już na zupełnym marginesie dominu-
jącej cywilizacji. Gdzieś, gdzie dla więk-
szości ludzi nie ma już niczego, chcą stwo-
rzyć małą normalność, doznawać piękna,
uczyć dzieci historii i sensownej ekonomii,
żyć.

Między powieścią a powiastką

Wyśpiewawszy peany na temat dojrzałości
konceptu Goćka, jestem jednak zmuszony
napisać także o tym, co niezwykle orygi-
nalną, debiutancką powieść fantastyczną
dzieli od arcydzieł gatunku. Jest to sty-
listyczna nieporadność i zbyt spłycona
psychologia postaci, czyli klasyczne pro-
blemy debiutantów. Powieść Goćka jest,
np., nieznośnie wręcz felietonowa, a przez
to po brzegi naćkana mniej lub bardziej
udanymi grepsami. Superszybki pociąg
nazywa się „Pindolino”, mowa jest o „Ka-
nale Marnomorskim”, zaś szef gułagu to,
jakże inaczej, „Jeż Jeżow Jagoda”. Podobne
przykłady można mnożyć bez końca. Do-
dajmy do tego plejadę imion i nazw, które
są już dowcipami zupełnie niewybrednymi,

jak choćby „generał Elektrokutafon”, i bę-
dziemy mieli pełny obraz bardzo wyra-
zistego poczucia humoru, które jednak
nie musi trafiać do czytelników o nieco
wrażliwszych smakach. Oczywiście grepsy
Goćka w zamierzeniu miały, zapewne,
kontestować jałową, zakochaną w pięknej,
acz pustej frazie prozę głównego nurtu,
takiego Jerzego Pilcha chociażby. W prak-
tyce jednak Goćkowi wyszła nie kontes-
tacja, lecz grubawe stylistyczne dowcipasy.
Rafałowi Ziemkiewiczowi, dla porównania,
stosowanie łobuzerskiej poetyki udaje się
znacznie lepiej połączyć z lekkością stylu
i ciekawymi rozwiązaniami fabularnymi.
Dowodem tego wspaniały, choć nieco nie-
doceniony, „Walc stulecia”, który skądinąd
koncepcyjnie bardzo mi powieść Goćka
przypomina.

Co do psychologii postaci, to wchodzi
autor „Demokratora” w poetykę baśniowej
powiastki filozoficznej, więc zgodnie z re-
gułami rządzącymi tym gatunkiem spłyca
psychologiczny profil głównych bohaterów.
Czy t to jednak szczęśliwy wybór? Dobra
powiastka filozoficzna ma bowiem kilka-
dziesiąt stron i właśnie dlatego jej prostota
tak bawi. Powieść Goćka ma (niestety)
stron aż prawie pięćset, więc powiastko-
wość i schematyczność postaci wzorowa-
nych na bohaterach „Czarnoksiężnika
z krainy Oz” w końcu zaczyna dojrzałego
czytelnika nużyć. Sądzę, że gdyby Gociek
pokusił się o napisanie pełnokrwistej po-
wieści, to byłaby ona znacznie mniej mę-
cząca. Powieść, a zwłaszcza powieść fan-
tastyczna jest bowiem szeroką sztalugą,
dzięki której można śmiało malować więcej
niż jednym pędzlem i wciąż na nowo
przykuwać uwagę odbiorcy swoim kunsz-
tem. Różnicę widać od razu, kiedy po-
równa się wielką fantastyczną powieść
Bułhakowa, czyli „Mistrza i Małgorzatę”,
z jego fantastycznymi powiastkami, choćby
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z niezwykle popularnym „Psim sercem”.
Prostotę „Psiego serca” zestawić z kolei
można z głębią Władimowskiego „Wier-
nego Rusłana”, który oparty jest przecież
na dokładnie tym samym „psim” chwycie. 

Moc i odwaga

Mimo tych słabości „Demokrator” jest,
jak na debiut, niezwykle udany. Można

tej książce bowiem zarzucić wiele, ale na
pewno nie miałkość i braku pomysłu. To
rzecz mocna i odważna, choć może nie
tak piękna, jakby się tego chciało. Z nie-
cierpliwością czekam na więcej.

Piotr Gociek
„Demokrator”
wyd. Ender 2013
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