
1

in
ne Planety

nr 1 /kwartalnik/ polska fantastyka: literatura + muzyka + filozofia

Konrad T. Lewandowski    Fantastyczne  krucjaty

INGLOT
PILIPIUK

SMUSZKIEWICZ
SZYDA

NADOLNA



2

Witajcie !
Zapraszamy do lektury pierwszego nu-

meru  �PLANET�, nowego pisma po�wiê-
conego fantastyce. Je�li przeczytali�cie na-
g³ówek, wiecie ju¿, jaki profil tematyczny
obrali�my.  Obok  SF, fantasy i horroru �
konwencji  tradycyjnych �  proponujemy
co� jeszcze: muzykê, poezjê i mitologiê. W
ró¿nych dawkach bêd¹ one stale obecne na
naszych ³amach. Od nastêpnego numeru
otwieramy �Metafizicon� - stronê po�wiê-
con¹ filozofii. Nie chcemy popa�æ w tema-
tyczne sekciarstwo, st¹d te �udziwnienia�.
W koñcu chyba wszyscy mamy ju¿ do�æ fan-
zinowego schematyzmu . �Planety� bêd¹  pi-
smem fantastycznym, ale o bardzo pojem-
nej formule. Najlepszym tego dowodem -
niniejszy numer.

Teksty literackie, wszystkie wysokiej
próby, orbituj¹ wokó³ spraw metafizycznych.
Inglot i Dranikowska pisz¹ o mi³o�ci (i jej
braku?) jako kosmicznej potêdze decyduj¹-
cej o losach ludzi. Przeciwwag¹ s¹ opowia-
dania Pilipiuka i Nadolnej � mocny humo-
rystyczny akcent w tym numerze. Publicy-
styka równie ró¿norodna. Lewandowski
pisze o fandomowych wojnach, felietoni�ci
i recenzenci o ksi¹¿kach, polityce i ... psach.
A na deser �Planetarium� � diagnostyczne
wypowiedzi o polskiej SF lat 90. My�lê, ¿e
szczególnie godny  uwagi  jest g³os prof.
Antoniego Smuszkiewicza.

Je�li, jak chce Jacek Inglot, fantastyka
jest �wspólnot¹ w ob³edzie�, pismo jej po-
�wiêcone jest kamieniem w mozaice szaleñ-
stwa. �Planety� bêd¹ syntez¹ potencja³ów
imaginacyjnych pisz¹cych na ich ³amach au-
torów. Literatura, publicystyka, wywiady:
wszystko najlepszego sortu. Qualitas (ja-
ko�æ), a nie quantitas (ilo�æ) jest nasz¹ de-
wiz¹. Grawitacja nas nie dotyczy. St³ucz-
cie zegarki, wy³¹czcie PC-ty, zdezaktywuj-
cie �komórki�. Pora na spacer po planecie.

Wojciech Szyda
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a ja ju¿ tak bardzo têskniê
¿e kosmos staje siê niczym
nie ma ¿adnego �wiat³a
¿adnego zapachu ani d�wiêku
tylko stare sple�nia³e nieznane groby
których tak bardzo siê bojê

Znowu, do diab³a, spó�ni³em siê na
autobus. Na dworze by³o zimno,

szaro i nieprzyjemnie, poza tym nie bardzo
mia³em ochotê wracaæ do domu, do niej,
wiêc postanowi³em wej�æ do kawiarni.

By³o t³oczno, ale przytulnie. Piêk
na kelnerka przynios³a mi fili¿an-

kê cappuccino i czarodziejsko siê u�miech-
nê³a. Zrobi³o mi siê jeszcze przyjemniej,
jaka� m³oda kobieta mówi³a za moimi ple-
cami do swojego mê¿czyzny: -�Têskni³am
za tym, ¿eby znale�æ siê tu z  tob¹ i wypiæ
najlepsze w mie�cie martini...�. Zaraz, za-
raz. Wczoraj z nudów przespa³em siê ze
swoj¹ kobiet¹ i te¿ chyba mówi³a co� o
têsknocie. Dziwne s¹ te kobiety, dopraw-
dy, nie wiadomo o co im chodzi.

Sta³em nad ranem pod drzwiami
swojego domu i próbowa³em tra-

fiæ kluczem do zamka. Powierze wko³o
fruwa³o i obwija³o siê wokó³ moich ko-
stek. W g³owie zakwita³y mi najwspanial-
sze erotyczne obrazy. Usta tej kelnerki by³y
miêkkie, namiêtne i soczyste. Ca³a pach-
nia³a czere�ni¹...

Jako� wsun¹³em siê do �rodka. Sku
lona, siedzia³a w podkoszulce pod

�cian¹, samotna i przera¿ona jak zwierz¹t-
ko. Ziewn¹³em, by³em zmêczony i bardzo
chcia³o mi siê spaæ. -�Gdzie by³e��- pra-
wie nie dos³ysza³em, tak cicho mówi³a. Nie
czu³em siê zobowi¹zany jej czegokolwiek
wyja�niaæ, nie chcia³o mi siê je nawet upo-
korzyæ, czy cos takiego. Najlepiej w ogó-
le, ¿eby jej nie by³o. - �Pomó¿ mi. Co�
z³ego siê ze mn¹ dzieje. Nie by³o ciê ca³¹
noc, a ja p³aka³am z bólu i strachu.�. Zsu-

Beata Dranikowska
Skrzyd³a

Mia³em niezbyt udany dzieñ. Du
si³em w sobie niechêæ do �wia-

ta, do ludzi, do ¿ycia; siedzia³em w g³êbo-
kim fotelu, ze szklank¹ gor¹cego piwa z
cynamonem i imbirem w d³oni. P³yn roz-
grzewa³ mi my�li i prze³yk, przyjemnie
rozleniwia³. Pod wyci¹gniêtymi nogami
szele�ci³a dzisiejsza gazeta z nader kusz¹-
cymi wiadomo�ciami o kolejnych pod³o-
�ciach tego �wiata. Na ekranie telewizora
migota³y szczup³e, opalone kobiety o pier-
siach  i po�ladkach z g³êbi mêskich ma-
rzeñ. Za oknem szala³a pó�na jesieñ, msz-
cz¹c siê za ludzkie wygody i ciep³o w do-
mach ostrym deszczem i zimnym wiatrem
na zewn¹trz.

Md³e �wiat³o z telewizora rozpra
sza³o jej kontury. Cienka koszul-

ka jakby z premedytacj¹ spe³za³a jej z ra-
mion. Obrócona do mnie ty³em, tu¿ przed
telewizorem siedzia³a mocno pochylona na
taborecie. £okcie opiera³a na kolanach
i mrucza³a co� do siebie. Popatrzy³em z
niechêci¹ na jej blady kark, przebieg³em
wzrokiem po jej zmêczonej sylwetce i po-
czu³em, ¿e muszê wyj�æ.

W ³azience by³o ch³odniej i przy
jemniej. Mimo to nawet tutaj nie

mog³em uwolniæ siê od jej obecno�ci. Ja-
kie� perfumy, kosmetyki, myd³a...Spojrza-
³em na swoj¹ twarz w lustrze i da³em jej
dobra radê: �Ka¿da kobieta jest ciekaw-
sza od twojej w³asnej�. Poczu³em siê
znacznie lepiej.

dlaczego znowu wychodzisz
b³agam ciê
znów ciê nie ma
umieram tak za ka¿dym razem
przecie¿ wystarczy ¿e ciê we mnie nie ma
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nê³a koszulkê i pokaza³a do ty³u palcem.
Zapali³em �wiat³o. Pod ³opatkami mia³a
ogromne, sine guzy z krwistymi nalecia-
³o�ciami.

Wszystko siê zmienia. Wszystko,
co by³o dobre, zmienia siê i ni-

gdy nie powraca. Zostaje tylko ¿al. Zosta-

je poprute serce trzepoc¹ce na d³oni, któ-
re mo¿na komu� zostawiæ na poduszce
i odej�æ niezauwa¿onym.

Jak mam go witaæ, jak mam go ¿egnaæ,
¿eby do mnie wraca³? Co jest moim grze-
chem, tak wielkim, ¿e nie mo¿na go wy-
baczyæ? Czujê coraz wiêcej, on czuje co-
raz mniej. P³aczê, marznê, czekam, godzê
siê. Bóg nie powinien ³¹czyæ kobiety z
mê¿czyzn¹.

Gdyby ból, który czujê móg³ uskrzy-
dlaæ by³abym ju¿ anio³em.
Tak okropnie boli...jest tak ciemno
i zimno. Niech on ju¿ przyjdzie...

Przyjecha³em po ni¹ trzy dni pó�
niej do szpitala. W samochodzie

nie usiad³a obok mnie, tylko z ty³u. Nie
opiera³a siê plecami, ca³¹ drogê kurczo-
wo trzyma³a zag³ówek przedniego siedze-
nia. Nie odezwa³a siê ani s³owem. - �Co�
ci jest?�. Cisza. Szum silnika. -�Co jest z
tym guzem?� -�To nie s¹ guzy�

Mija³y dni. Ca³ymi dniami le¿a³a
na brzuchu, obwi¹zana banda-

¿em, wpatrzona w �cianê. Czêsto p³aka³a.
Rzadko kiedy by³em w domu, a i tak nie
chcia³o mi siê za bardzo z ni¹ rozmawiaæ.

Której� nocy obudzi³em siê i poczu
³em na sobie jej natarczywy

wzrok. Sta³a nade mn¹, dziwnie wynios³a,
ch³odna, zdeterminowana. - �Odchodzê.
Muszê ciê opu�ciæ, chocia¿ nie chcê.�
Bo¿e pomy�la³em, jakie� babskie gadanie
o trzeciej nad ranem.-�Daj spokój� -chcia-
³em obróciæ siê na drugi bok. Ona? Od-
chodzi? W ¿yciu by tego nie zrobi³a. A
gdyby nawet, to nie rozpacza³bym nad
tym...Dziwny szelest kaza³ mi odwróciæ
g³owê. Moja kobieta, z rozrzuconymi ra-
mionami, z w³osami na z³otych policzkach,
rozwinê³a skrzyd³a. Ksiê¿yc prze�wietla³
sieæ cieniutkich ¿y³ek w mniej opierzonych
miejscach. Na d³ugich ko�ciach by³a nie-
naturalnie rozci¹gniêta jej liliowa skóra.
Oniemia³em. Dotkn¹³em j¹ i poczu³em pió-
ra jak u ptaka. U�miecha³a siê smutno, w
jej oczach l�ni³y ³zy. By³a piêkna jak anio³
ze starego malowid³a.

Poca³owa³a mnie w czo³o i stanê³a
wyprostowana na parapecie. Po

chwili skrzyd³a unios³y j¹ w noc. Nigdy
wiêcej jej nie zobaczy³em.

01.11.97

Rzeczywisto�æ jest to co� , co nie znika kiedy
przestajemy w to wierzyæ.

Phillip K. Dick



5

Moje spotkanie
z Rivendell

Jest wieczór. Idê z ch³opakami przez
o�nie¿one pole, za� ksiê¿yc o�wie-

tla nam drogê. Za nami pozosta³o opas³e
cielsko miasta, otoczone pomarañczow¹
³un¹, pozosta³ �wiat pogr¹¿ony w niezdro-
wym pêdzie. Moi towarzysze o d³ugich
w³osach i brodach, nios¹ pakunki, których
zawarto�ci nie domy�li³by siê cz³ek po-
stronny.

Idê z grupk¹ przyjació³ jakby nie z
tej bajki - z zespo³em Rivendell - na

próbê. Tu zdradzê niewtajemniczonym, i¿
Rivendell jest jednym z najbardziej zna-
nych i wed³ug mnie najlepszych zespo³ów
polskiej sceny folkowej. Sama grupa wy-
powiada siê jednak inaczej:

�Nie jeste�my kapel¹ folkow¹, ale kape-
l¹ fantastyczn¹, tak jak niektórzy zajmuj¹
siê literack¹ lub plastyczn¹ stron¹ fanta-
styki, tak my zajmujemy siê jej muzycz-
nym aspektem�

Zespó³ czerpie swoje inspiracje
g³ównie z literatury (twórczo�æ

Tolkiena), ale te¿ z kultur ró¿nych naro-
dów. W muzyce Rivendell mo¿emy us³y-
szeæ rytmy celtyckie i s³owiañskie, jak
równie¿ andyjskie i australijskie. Wystar-
czy popatrzeæ na instrumenty, których Ri-
vendell ma dziesi¹tki, od tych  klasycznych
po aborygeñskie didgeridoo i indiañskie
zamponas.

 �Dla niektórych jeste�my bardziej zna-
ni z tego, ¿e robimy instrumenty, ni¿ z tego,
¿e na nich gramy� mówi Konrad, który
w³a�nie spêdzi³ tydzieñ w pracowni w Su-
detach, jego rêce s¹ poranione od d³uta,
ale u�miech na twarzy i satysfakcja z wy-

konania nowego bêbna s¹ wa¿niejsze.
�To co robimy, to przede wszystkim ciê¿-

ka praca, po�wiêcili�my siê ca³kowicie mu-
zyce, próby trwaj¹ czêsto do bia³ego rana.
Niektórzy ze starego sk³adu nie wytrzy-
mali tempa pracy i odeszli, miêdzy inny-
mi nasza wokalistka. Ju¿ od pó³ roku ze-
spó³ w nowym sk³adzie szykuje siê do tra-
sy koncertowej i wydania p³yty.�

Te s³owa wyja�niaj¹, dlaczego od
pewnego czasu Rivendell bardzo

rzadko pojawia siê na scenie. Rivendell
chce zaskoczyæ fanów efektami swojej
pracy, prawdziwie profesjonalnym pozio-
mem, nowymi utworami i now¹ opraw¹
plastyczn¹. Zespó³, ze swoimi oryginalny-
mi instrumentami i w niezwyk³ych stro-
jach, wygl¹da niczym elficka kapela z mi-
tycznej krainy Rivendell. Stare akcenty
zostan¹ jednak utrzymane .

 �Wa¿ne jest, aby utrzymaæ profesjo-
nalny poziom, ale nie straciæ ducha, tego
czego��

Zespó³ szuka obecnie wokalu, cha
ryzmatycznej osoby, która bez

reszty mog³aby po�wiêciæ siê muzyce i co
najwa¿niejsze, czu³a klimat, który towa-
rzyszy grupie od pocz¹tku.

Wszystko zaczê³o siê bowiem od
fascynacji muzyk¹ celtyck¹

i angielskim serialem �Robin Hood�. Gru-
pa Denetor, króra, jak wiele innych, gra³a
ciê¿kie punkowo-metalowe rytmy, stwierdzi-
³a, ¿e to jest w³a�nie �czad� i �dlaczego nie�.
Ponadto jeden z cz³onków zespo³u, fascy-
nowa³ siê twórczo�ci¹ Tolkiena        i uda³o
mu siê zaraziæ innych niezwyk³ym klimatem
�wiata smoków, hobbitów i elfów  i nie wia-
domo kiedy Denetor przemieni³ siê w Ri-
vendell. Wyró¿nienie na regionalnych prze-
gl¹dach muzycznych spotêgowa³o entuzjazm
wówczas m³odego jeszcze zespo³u. Legen-
da  Rivendell rozpoczê³a siê na dobre, ale....

MUZYKA SFER
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Moi rodzice my�l¹, ¿e mi przej
dzie� mówi Szczur, nowy cz³o-

nek  grupy, który jednak¿e dawno temu
przewin¹³ siê ju¿ przez jej szeregi. �My
chcieliby�my podziêkowaæ rodzicom, któ-
rzy podtrzymuj¹ nas duchowo w trudnych
chwilach, okazuj¹ zrozumienie i pomagaj¹
te¿ finansowo, gdy zajdzie taka potrzeba�
wypowiadaj¹ siê bracia Kamil i Konrad
�przede wszystkim jednak naszemu ojcu,
bez wsparcia którego, nic by siê chyba nie
uda³o�

Rodzice cz³onków zespo³u wiedz¹
¿e najwa¿niejsza dla Rivendell

jest muzyka, ale równie¿ spontaniczno�æ i
wolno�æ. �Jeste�my buntownikami, nie dla
nas brudy cywilizacji i zabijanie siê za pie-
ni¹dze.� Cywilizacja ma jednak swoje do-
bre strony i ch³opcy nie odrzucaj¹ ich.
�Dlaczego mieliby�my je odrzucaæ, mo-
¿emy mieszkaæ w lesie i mieæ dobry sa-
mochód�

 Ale.. ale..
�Miasto nam zdecydowanie nie pasuje,

du¿o w nim z³ych ludzi i cz³owiek te¿ sta-
je siê z³y, w lesie mo¿na wyj�æ i por¹baæ
drzewo, wy¿yæ siê i mieæ spokój dla sie-
bie i innych.�

Gdy wyja�niam ponownie sk¹d
przyjecha³em i co zamierzam ro-

biæ w przysz³o�ci ch³opcy odpowiadaj¹:
�Nie mamy nic przeciwko garniturom�
Wszyscy �miejemy siê d³ugo, a mi wyda-
je siê, ¿e rozumiem ludzi z Rivendell, je-
dynych, spo�ród  stu tysiêcy mieszkañców
Lubina, ochotników w czasie akcji prze-
ciwpowodziowej. �Wziêli�my ciê¿arówkê
sponsora i ruszyli�my... po prostu.�

Zastanawiam siê dlaczego, ale czy
zawsze musi byæ cel? Przynajmniej

w muzykowaniu Rivendell jest on jasny.
�Chcemy stworzyæ konkretny gatunek

polskiej muzyki, jej fundament, wspólnie

z innymi zespo³ami z bran¿y, nawi¹zaæ bli-
skie kontakty z bractwami, klubami fanta-
styki, klubami Tolkiena i wspólnie skonso-
lidowaæ subkulturê fantastów w Polsce.�  Ja,
jako cz³onek Klubu Fantastyki �Druga Era�,
cieszê siê niezmiernie s³ysz¹c te s³owa.

Na koniec pytam ch³opaków, co
chcieliby powiedzieæ swoim fa-

nom...
�Nie próbujcie nas nie rozumieæ, je-

ste�my bezpo�redni.�
... i jaki utwór uwa¿aj¹ za najbardziej

charakterystyczny dla nowego Rivendell.
� Poza utworami Tolkiena, które zna

ka¿dy....hmm...
...chyba Mech P³onnik:

wiosna, lato, jesieñ, zima
wiosna daje kwiaty wszystkim

wiosna, lato, jesieñ, zima
lato daje ciep³em wszêdzie

wiosna, lato, jesieñ, zima
jesieñ daje rankiem grzyby

wiosna, lato, jesieñ, zima
ksiê¿yc daje z³ote my�li...

rozmawia³ Remigiusz Witczak

�Nieruchomy czas miêdzy Gwiazd¹ Polar-
n¹, Wielk¹ Nied�wiedzic¹ i Krzy¿em Po³udnia
(...) Tutaj, nad morzem pustynnym, niebo przy-
biera³o ciê¿ar ogromny, z konstelacjami, które
cz³owiek widzia³ od pocz¹tku �wiata i w ci¹gu
wieków wyodrêbnia³ i nazywa³., tworz¹c w³a-
sne mity w nieosi¹galnym bezmiarze, dostoso-
wuj¹c pozycje gwiazd do konturu postaci, za-
ludniaj¹cych jego wyobra�niê wiecznego ba-
jarza. By³a jaka� dziecinna zuchwa³o�æ w tym
wype³nianiu firmamentu nied�wiedziami, psa-
mi, bykami i lwami. Daj¹c imiona konstela-
cjom cz³owiek cofa³ siê do jêzyka swoich pierw-
szych mitów (...) Gwiazdy obecne na niebie,
którego sama nazwa przybiera³a teraz ów uro-
czysty majestat, jakie mia³o niegdy� to s³owo
dla tych, co je wynale�li.�

      Alejo Carpentier
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Iwona Micha³owska
Szamani i alchemicy

Objêto�æ i charakter tego artyku³u
nie pozwalaj¹ na przedstawienie

pe³nej panoramy wspó³czesnej literatury
iberoamerykañskiej. Zamiast tego propo-
nujê krótk¹ objazdówkê po terenach prze-
ze mnie wybranych. Ka¿d¹ tak¹ wyciecz-
kê nale¿y poprzedziæ drobn¹ porcj¹ wia-
domo�ci ogólnych. W przypadku literatu-
ry iberoamerykañskiej warto wyklarowaæ
trzy pojêcia, nie do koñca to¿same: 1)
wspó³czesnej literatury iberoamerykañ-
skiej, 2) boomu, oraz 3) realizmu magicz-
nego. Ni¿ej postaram siê je wyja�niæ.

Na pocz¹tku lat 60 nast¹pi³ w Eu
ropie wybuch (tzw. boom) zain-

teresowania twórczo�ci¹ pisarzy z Ame-
ryki £aciñskiej. Na topie znalaz³y siê na-
zwiska Vargasa Llosy, Cortazara, Marqu-
eza, Fuentesa i paru innych autorów z tam-
tego kontynentu. Jednak poza geografi¹
³¹czy³o tych twórców niewiele. Pojêcie la-
tynoamerykañskiego boomu odnosi siê do
miejsca pochodzenia owej literatury i do
czasu, w którym powsta³a (b¹d� wst¹pi³a
na piedesta³). Nie odnosi siê natomiast do
jej charakteru � st¹d uto¿samianie jej z re-
alizmem magicznym jest b³êdne. Ten ostat-
ni  termin odnosi siê do specyficznej, choæ
nie³atwej do zdefiniowania, konwencji li-
terackiej uprawianej przez niektórych pi-
sarzy z tamtych stron. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e niektóre nazwiska, dzi� z rozpêdu wrzu-
cane do wielkiego, barokowego worka,
znane by³y w Europie d³ugo przed rokiem
1960. Mam na mysli przede wszystkim Ar-
gentyñczyka Borgesa, który jako pisarz
zaistnia³ w latach 30 (najlepsze jego zbior-

ki przypadaj¹ na lata 40) oraz Kubañczy-
ka  Alejo Carpentiera. Obecno�æ tego
ostatniego jest o tyle wa¿na, ze jako pierw-
szy sformu³owa³ i rozpowszechni³ pojêcie
�rzeczywisto�ci cudownej� � lo real ma-
ravilloso � rzeczywisto�ci bez której nie
narodzi³oby siê zjawisko zwane realizmem
magicznym. �Rzeczywisto�æ cudowna�
to pojêcie odnosz¹ce siê do realiów Ka-
raibów, Amazonii � tych rejonów Ame-
ryki, gdzie najmocniej przemiesza³y siê
ludy i plemiona tubylcze oraz nap³ywo-
wy element z Afryki i Europy. W ten
sposób powsta³ jedyny w swoim rodza-
ju tygiel kulturowo-religijno-magiczny.
Wystarczy urodziæ siê i dorastaæ w tym
�wiecie, umieæ obserwowaæ i pisaæ, by
staæ siê realist¹ magicznym.  (Warto do-
daæ, ¿e za manifest artystyczny realizmu ma-
gicznego uchodzi � oparta na  krytyce surre-
alizmu � przedmowa Alejo Carpentiera do
�Królestwa z tego �wiata� � przyp. red).

Sztandarowym dzie³em realizmu
magicznego jest �Sto lat samotno-

�ci� Gabriela Garcii Marqueza, powie�æ
totalna obejmuj¹ca ca³¹ (mo¿liw¹, acz nie-
oczywist¹) historiê �wiata, ukazanaego
jako wioska Macondo. Poza typow¹ kara-
ibsko-amazoñsk¹, barokow¹ wylewno�ci¹
znajdziemy tu wiele innych smaczków (np.
odniesienia do innych dzie³ literatury ibe-
roamerykañskiej). Powie�æ utrzymana jest
w tonacji mitu, nie w europejskim pojê-
ciu, lecz odwo³uj¹cego siê do tradycji
rdzennych mieszkañców Ameryki Po³u-
dniowej.

Marquez spogl¹da na �wiat jakby
przez obiektyw szerokok¹tny,

stara siê dostrzec i odnotowaæ jak najwiê-
cej z obserwowanej rzeczywisto�ci � od-
tworzyæ pewn¹ ca³o�æ. Pracuje metod¹ de-
dukcji � gromadzi jak najwiêksz¹ ilo�æ
szczegó³ów, by w oparciu o nie uzyskaæ

INNE KONSTELACJE
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ca³o�ciowy obraz. Jego przeciwieñstwem
jest Jorge Louis Borges, kreuj¹cy swoje
�wiaty poprzez indukcjê, na bazie detalu,
wokó³ którego osnuwa nastêpnie opo-
wie�æ. Marquez dzia³a z rozmachem, na
otwartej przestrzeni; Borges podaje czy-
telnikowi niæ Ariadny i prowadzi go przez
labirynt swojego mikrokosmosu. Oszczêd-
nie rozporz¹dzaj¹cy s³owami nie napisa³
¿adnej powie�ci � twierdzi³, ¿e jest na to
zbyt leniwy (mawia³ te¿: �uk³adanie ob-
szernych ksi¹¿ek to pracowite i zubo¿aj¹-
ce szaleñstwo� � przyp. red.). Przyczyna
le¿y chyba jednak w �wiadomo�ci ciê¿aru
s³owa, w mi³o�ci do harmonii, w przed-
k³adaniu przejrzysto�ci nad przepych

Co siê tyczy inspiracji: U Borgesa
p³yn¹ przede wszystkim z Euro-

py oraz z tradycji ¿ydowsko-kabalistycz-
nej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Argentyna, kraj
bia³ych imigrantów, zapatrzony w salony
kulturalne Europy, nie tylko geograficznie,
ale i kulturalnie ró¿ni siê od obszarów
oko³okaraibskich � choæ i tam zdarzaj¹ siê
próby pisania w manierze �magiczno-re-
alistycznej�. Podobnym przypadkiem jest
Julio Cortazar, autor w Polsce niegdy�
kultowy � Argentyñczyk, który wiêkszo�æ
doros³ego ¿ycia spêdzi³ we Francji. Nie
nale¿y klasyfikowaæ go jako magicznego
realisty. Je�li przyrównaæ pisarza-fantastê
do maga � ró¿nica miêdzy Marquezem a

Borgesem i Cortazarem jest taka, jak miê-
dzy szamanem i alchemikami.

A jednak pojêcie realizmu magicz
nego nie ogranicza siê tylko do

geografii. Ka¿da twórczo�æ, która zdoby-
wa rozg³os, rusza w �wiat i zaczyna byæ
powielana. Tak w³a�nie by³o (jest?) z re-
alizmem magicznym. �wiadomie czerpi¹
z niego twórcy popularnego serialu �Przy-
stanek Alaska�. Siêgn¹³ doñ niepokorny
Jim Jarmusch w swoim �Truposzu�. Jedni
i drudzy wykorzystuj¹ ³atwy rekwizyt w
postaci Indian � ludzi ¿yj¹cych bli¿ej na-
tury i mocniej odczuwaj¹cych bicie serca
ziemi ni¿ my, biali. To jest w³a�nie kwinte-
sencja realizmu magicznego: dotkn¹æ ser-
ca ziemi, siêgn¹æ do nie�wiadomo�ci zbio-
rowej, odbyæ podró¿ do �róde³ czasu.

Do realistów magicznych bywa nie
kiedy przyrównywany, i chyba

s³usznie  Jonathan Caroll. Jego nieustan-
ne wêdrówki miêdzy jaw¹ a snem, �wia-
tem ¿ywych i umar³ych, dowodz¹, ¿e i
jemu udaje siê od czasu do czasu uchwy-
ciæ puls ziemi. Twórczo�æ Carolla, prze-
nikliwego i odwa¿nego psychologa, przy-
wodzi na my�l innego, wspomnianego ju¿
�mia³ka: Julio Cortazara. Temu ostatnie-
mu nie przydarzaj¹ siê wprawdzie lataj¹-
cy szamani i gadaj¹ce psy, za to jungowsz-
czyzna, podobnie jak u Carolla, wyziera
niemal spod ka¿dego akapitu. Cortazar
bawi siê swobodnie archetypami i nie�wia-
domo�ci¹ zbiorowa, jest to jednak swobo-
da intelektualisty, nie mistyka.

¯ycia nie mo¿na opowiedzieæ, mo¿
na je tylko prze¿yæ� � powiedzia³

Oscar Wilde. Podobnie z literatur¹ � opo-
wiadanie o niej to jak podró¿owanie pal-
cem po mapie. Nie zaspokaja g³odu pod-
ró¿y, a jedynie go wzmaga. Je�li kto� po
przeczytaniu tego tekstu zechce odwiedziæ
bibliotekê, niech lepiej zapnie pasy i
sprawdzi, czy ma do�æ powietrza w ko³ach,
bo jazda mo¿e byæ ostra!
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Andrzej Pilipiuk
W moim bloku straszy

Warszawa, dnia 28 lutego 1999
Nad. Tomasz Etter

ul. Tomasza Paczenki 11 m. 25
Warszawa

Do Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.
Do wiadomo�ci:

1) Koordynatora S³u¿b Specjalnych
2) Premiera Rzeczpospolitej Polskiej
3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Ministrze!
Uwa¿am za swój obywatelski i patriotyczny obowi¹zek poinformowaæ o szeregu

dziwnych zjawisk jakich �wiadkiem by³em w okresie po przeprowadzeniu siê do swoje-
go nowego mieszkania. Zacznê mo¿e od pocz¹tku, bo tak bêdzie ³atwiej.

W sierpniu 1998-go roku, wygrawszy przypadkowo miliard w �rodê, w totolotku,
kupi³em okazyjnie mieszkanie dwupokojowe w bloku przy ulicy wówczas �lusarskiej,
obecnie zdekomunizowanej i nosz¹cej imiê znanego opozycjonisty Tomasza Paczenki.
Mieszkanie dwupokojowe po³o¿one jest na pi¹tym piêtrze (ca³y blok ma piêter dzie-
siêæ) i posiada wszelkie wygody. Z okien rozci¹ga siê piêkny widok na poblisk¹ bazê
MPO, w której jestem zatrudniony. Przez dwa miesi¹ce mieszka³em sobie zupe³nie spo-
kojnie, atoli po pewnym czasie zaczê³y nêkaæ mnie dziwne podejrzenia. Zaobserwowa-
³em mianowicie, ¿e ilekroæ wychodzê z mieszkania, czy to rano do pracy, czy wieczo-
rem do sklepu monopolowego, za ka¿dym razem, gdy naciskam guzik wezwania, winda
przyje¿d¿a z do³u, tj. z parteru. Pocz¹tkowo ignorowa³em ten fakt, pó�niej jednak za-
cz¹³em siê nad nim g³êbiej zastanawiaæ. W zastanawianiu siê i logicznym formu³owa-
niu wniosków pomog³o mi znacznie moje wykszta³cenie (niepe³ne �rednie).

Po pierwsze wyda³o mi siê dziwne, ¿e windê za ka¿dym razem wo³aæ muszê z
parteru. Ostatecznie ludzie je¿d¿¹ i w dó³ i w górê, wiêc je�li mieszkam na pi¹tym
piêtrze (w po³owie bloku, mo¿na by rzec), winda powinna przyje¿d¿aæ to z do³u, to z
góry, w równej ilo�ci, tj. po piêædziesi¹t procent ka¿dego wariantu. Wyliczy³em te¿ (to
by³o obliczenie pomocnicze), ¿e gdybym mieszka³ na parterze, to w dziesiêciu procent
przypadków winda czeka³a by na minie a w pozosta³ych przypadkach, przyjecha³aby na
wezwanie z góry. Poniewa¿ jednak gdy wraca³em z roboty winda za ka¿dym razem
czeka³a na mnie na parterze, zacz¹³em siê zastanawiaæ o co w tym wszystkim chodzi.
Stwierdzi³em, ¿e jedynym logicznym wyja�nieniem tego fenomenu jest mo¿liwo�æ taka,
¿e wiêcej osób zje¿d¿a w dó³ ni¿ jedzie wind¹ do góry. Postanowi³em wobec tego prze-
prowadziæ obliczenia ilo�ci osób wchodz¹cych i wychodz¹cych z budynku.

Wzi¹³em dwa dni wolnego i zaczai³em siê przy oknie na korytarzu swojego piêtra,
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sk¹d mia³em niez³y widok na wej�cie do
bloku. Wedle moich wyliczeñ w budynku
licz¹cym sobie 60 mieszkañ mieszkaæ
powinno ok. 240 osób. (�rednio po cztery
na mieszkanie). Teoretycznie niektóre oso-
by w ci¹gu dnia kilkakrotnie wchodz¹ i wy-
chodz¹  z  budynku, udaj¹c siê do roboty,
lub do sklepu, jednak  liczba  wchodz¹cych
i wychodz¹cych powinna siê równowa¿yæ.
(wprawdzie budynek posiada tak¿e zagad-
kowe drzwi szarego koloru od drugiej stro-
ny, ale s¹ one zamkniête na g³ucho). Wedle
moich wyliczeñ od szóstej  rano, do dwu-
dziestej czwartej, do bloku wesz³o trzysta
osób, opu�ci³o go za� ponad pó³ tysi¹ca.
(Konkretnie 532 osoby, w tym prawie wy-
³¹cznie mê¿czy�ni). Zdecydowana wiêk-
szo�æ wysz³a ok. godziny siódmej rano. Na-
stêpnego dnia  proporcje by³y  zbli¿one. Tym
razem obserwacjê prowadzi³em od pi¹tej
rano do dwudziestej, bo pó�niej by³ mecz
w telewizji i nie chcia³em go przegapiæ.

W ci¹gu nastêpnych tygodni zaj¹³em
siê spraw¹ wodoci¹gów i kanalizacji. Za-
obserwowa³em, ¿e w godzinach miêdzy
czwart¹ nad ranem a szóst¹ ci�nienie wody
w kranie mam tak nik³e, ¿e praktycznie
niemo¿liwe jest umycie siê.

Za czê�æ pensji naby³em sobie niedu¿e
radio turystyczne produkcji japoñskiej. Nie-
stety odbieranie jakichkolwiek programów
w moim mieszkaniu okaza³o siê niemo¿li-
we. Wszystkie stacje  ton¹ w dziwnym szu-
mie. W odleg³o�ci dwudziestu metrów od
domu radio odbiera normalnie.

Maj¹c w ramach zwolnienia lekarskie-
go (rozhrata³em sobie rêkê i wda³a siê in-
fekcja, jak to zazwyczaj u �mieciarzy, taki
ju¿ zawód parszywy) trochê wolnego cza-
su po�wiêci³em go na dok³adniejsz¹ obser-
wacjê mojego bloku i jego mieszkañców.
Naby³em na stadionie od � Ruskich� lor-
netkê i za jej pomoc¹ poczyni³em dalsze

spostrze¿enia. Za dnia z budynku wycho-
dz¹ prawie wy³¹cznie kobiety. Jak wyliczy-
³em statystycznie dziewiêædziesi¹t procent
z nich jest blondynkami. Wynik obliczeñ
wyda³ mi siê dziwny  i odbiegaj¹cy od �red-
niej statystycznej kraju. Obliczenia porów-
nawcze przeprowadzi³em na Krakowskim
Przedmie�ciu. Uzyskane wyniki pozwoli³y
mi stwierdziæ, ¿e w�ród mijaj¹cych mnie
ko³o uniwersytetu kobiet blondynki stano-
wi³y zaledwie osiem procent.

Naby³em jamnika, co pozwoli³o mi
w³óczyæ siê wokó³ domu o ró¿nych porach
bez budzenia podejrzeñ. Po zmroku zaob-
serwowa³em kolejne zdumiewaj¹ce zjawi-
sko. Dwadzie�cia siedem procent okien
mojego bloku �wieci noc¹ na czerwono.
(okna zas³oniête s¹ w wiêkszo�ci  nieprzej-
rzystymi zas³onami z grubej czarnej tka-
niny, ale trochê przebija bokami). �wiat³o
pali siê non stop, a czasami b³yska pulsa-
cyjnie ze zmienn¹ czêstotliwo�ci¹. Rozb³y-
ski zapisywa³em i usi³owa³em rozszyfro-
waæ czy nie chodzi o jaki� kod, ale nic z
tego nie wysz³o. Kartkê z zapisem za³¹-
czam, mo¿e wasi specjali�ci zdo³aj¹ to od-
czytaæ. Pewnej nocy wracaj¹c z psem oko-
³o dwudziestej trzeciej natkn¹³em siê na
jeszcze jeden fenomen. Przed moj¹ klatk¹
zaparkowany by³ autobus, z którego wy-
siadali ¿o³nierze w mundurach i gêsiego
znikali wewn¹trz budynku. Jak mog³em
stwierdziæ z autobusu wysiad³o ich stu
piêædziesiêciu (!), co wyda³o mi siê fizycz-
nie niemo¿liwe. Autobus natychmiast od-
jecha³. Nie muszê chyba nadmieniaæ, ¿e
mimo i¿ oczekiwa³em do czwartej rano a
potem od ósmej do dwudziestej drugiej,
¿aden z mê¿czyzn w mundurach nie opu-
�ci³ budynku. Postanowi³em, nie zra¿aj¹c
siê trudno�ciami, prowadziæ badania da-
lej. Myszkuj¹c po bloku stwierdzi³em, ¿e
na wszystkich piêtrach poni¿ej mojego
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drzwi mieszkañ wykonane s¹ ze stali i
wyposa¿one w wyj¹tkowo wymy�lne wi-
zjery przywodz¹ce na my�l skomplikowa-
n¹ aparaturê optyczn¹. Nastêpnym moim
posuniêciem by³o spisanie stanu wszyst-
kich liczników w budynku. Po miesi¹cu
powtórzy³em pomiar. W przypadku dwu-
dziestu mieszkañ, nie muszê nadmieniaæ,
¿e by³y to te mieszkania, które maj¹ stalo-
we drzwi, a nocami �wiec¹ na czerwono,
odczyty liczników wykaza³y �rednie zu¿y-
cie pr¹du rzêdu 33 tysiêcy kilowatogodzin,
czyli miesiêcznie tyle, ile ja w poprzed-
nim miejscu zamieszkania wypali³em
przez dziesiêæ lat (!). W ci¹gu kilku dal-
szych tygodni zmieni³em miejsce obser-
wacji. Przyczajony w �mietniku zbada³em
dok³adnie  rodzaj mê¿czyzn wychodz¹-
cych z budynku. Jak mog³em stwierdziæ,
ludzie ci byli w wieku pomiêdzy dwu-
dziestk¹ a piêædziesi¹tk¹. Wygl¹d ich by³
podejrzanie przeciêtny, podobnie jak ich
ubiór  reprezentuj¹cy pe³n¹ w³a�ciwie
gamê tego, co siê w naszym kraju nosi.

Przejdê teraz do rzeczy, tj. moich wnio-
sków z obserwacji. Oczywi�cie zwyk³y
cz³owiek tego by siê nie domy�li³, ale ja
czasami  ksi¹¿ki fantastycznonaukowe
czytam, na wideo ró¿ne rzeczy ogl¹dam,
a i kablow¹ telewizjê posiadam, wiêc siê
po³apa³em. W dwudziestu podejrzanych
mieszkaniach dzia³aj¹ tajemnicze urz¹dze-
nia. Ich praca charakteryzuje siê bardzo
du¿ym poborem mocy (�rednio ponad ty-
si¹c kilowatogodzin dziennie!). Podczas
pracy emituj¹ czerwone �wiat³o, oraz in-
nego rodzaju promieniowanie powoduj¹-
ce odbarwianie siê w³osów kobiet. Apara-
ty te  prawdopodobnie dla ch³odzenia swo-
ich stosów atomowych u¿ywaj¹ wody kra-
nowej i to w ilo�ci powoduj¹cej spadek
ci�nienia w instalacji ca³ego bloku. Urz¹-
dzenia te s¹ cenne (�wiadcz¹ o tym ¿ela-

zne drzwi w podejrzanych mieszkaniach)
oraz nielegalne (o czym �wiadczy dok³ad-
ne zas³anianie okien). Efektem dzia³ania
maszyn s¹ t³umy facetów opuszczaj¹cych
co rano budynek. Nasuwaj¹ siê tu nastê-
puj¹ce teorie:

Po pierwsze: maszyny te mog¹ byæ
wehiku³ami czasu z których wysiadaj¹ na-
ukowcy dla badania naszej epoki. Teoria
ta ma dwie s³abe strony. Badacze ci po
pewnym czasie powinni wracaæ do swo-
ich czasów, czego nie zaobserwowa³em,
po drugie: przybywa ich tu znacznie zbyt
wielu (�rednio kilkuset ka¿dego ranka).

Po drugie: maszyny te zajmowaæ siê
mog¹ klonowaniem ludzi (od razu w po-
staci doros³ej i w dodatku w ró¿nym wie-
ku), którzy s¹ nastêpnie wypuszczani w nie-
znanym celu na ulice naszego miasta. Byæ
mo¿e mylê siê i nie s¹ to klony, ale andro-
idy lub cyborgi obci¹gniête ludzk¹ skór¹,
jak ten z filmu �Terminator�, z Arnoldem
Szwardzenegerem.

Po trzecie i ta teoria wydaje mi siê naj-
bardziej prawdopodobna, maszyny te s³u-
¿¹ jako przeka�niki materii pomiêdzy na-
szym uk³adem s³onecznym a planet¹ agre-
sorów. Przerzucani na ziemiê agenci maj¹
za zadanie mordowanie wybitnych polity-
ków i zajmowanie ich miejsc, aby w chwili
inwazji ca³kowicie sparali¿owaæ nasze
dzia³ania obronne.

Niezale¿nie od tego, która z  moich teo-
rii znajdzie potwierdzenie, s¹dzê, ¿e ist-
niej¹ca w moim bloku aparatura stanowi
zagro¿enie dla naszej planety, naszej cy-
wilizacji i naszej Ojczyzny w szczególno-
�ci. Sugerujê przys³anie oddzia³u koman-
dosów, który wtargnie do podejrzanych
mieszkañ  i wystrzelawszy obs³ugê maszyn
dokona ich oglêdzin, a nastêpnie ca³kowi-
tego zniszczenia. Komandosi musz¹ byæ
specjalnie dobrze dobrani z uwagi na nie-
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znane niebezpieczeñstwa, jakie mog¹ im zagroziæ (obce formy ¿ycia, promieniowanie,
lasery i dezintegratory). W razie ostateczno�ci budynek zniszczyæ nale¿y za pomoc¹
bomby atomowej (my�lê, ¿e na taki cel �Ruscy� jedn¹ nam sprezentuj¹). Aha. Jeszcze
jedno. Chcia³bym, ¿eby wyp³acono mi z rezerwy bud¿etowej za radio, psa i lornetkê, a
jak siê to skoñczy, to chêtnie dosta³bym jaki� order.

£¹czê wyrazy powa¿ania
Tomasz Etter.

*    *    *

Warszawa, dn. 01.05.1999.
Nad. Sekretariat Koordynatora S³u¿b Specjalnych

Pan Tomasz Etter
ul T. Paczenki 11 m 25
Warszawa

Szanowny Panie.

Na polecenie Ministra przeprowadzili�my gruntowne �ledztwo w sprawie porusza-
nej przez Pana w li�cie (data wp³yniêcia 5 marca 1999). Stwierdzili�my co nastêpuje:

1) Winda w Pañskim bloku zaprogramowana jest w ten sposób, by po dojechaniu na
dane piêtro po piêciu minutach samoczynnie wracaæ na parter.

2) W bloku Pañskim dzia³a dwadzie�cia agencji towarzyskich. Posiadaj¹ one osobne
wej�cie (takie szare drzwi po drugiej stronie budynku), otwarte w godzinach 22 - 5 rano.
Klienci, który siê zasiedz¹, wypuszczani s¹ normaln¹ klatk¹ schodow¹, co powodowa³o
anomalie w Pañskich obliczeniach. Czerwone �wiat³o wi¹¿e siê z wystrojem wnêtrza tych
lokali a znacz¹cy pobór wody w godzinach nocnych - ze zwiêkszonymi potrzebami higie-
nicznymi personelu i go�ci. Specyfika zawodu t³umaczy anormaln¹ ilo�æ kobiet z jasnymi
w³osami (tlenionymi). Stalowe drzwi zabezpieczaj¹ przed natrêtnymi klientami i pobor-
cami haraczy.

3) Odno�nie poboru mocy: Dwadzie�cia mieszkañ na parterze wyposa¿ono w liczniki
radzieckie, odczyt podany jest w innych jednostkach. Celem uzyskania wyniku w kilowa-
togodzinach nale¿y wskazania podzieliæ przez 100. Nie ma to wiêkszego znaczenia, bo i
tak pobór pr¹du agencje rozliczaj¹ rycza³tem.

4) Odbiór programów telewizyjnych i radiowych w Pañskim mieszkaniu uniemo¿li-
wiaj¹ stoj¹ce na dachu anteny satelitarne nale¿¹ce do jednej z sieci telewizji kablowej.
Woko³o miejsca ich dzia³ania powstaje �g³ucha strefa�. Proponujê Panu bezpo�rednie
pod³¹czenie anteny radia do koñca kabla telewizyjnego, co powinno pozwoliæ na odbiór
setek stacji  z ca³ego kontynentu.

Niestety z ¿alem muszê Pana zawiadomiæ, ¿e nasi prawnicy po zapoznaniu siê z Pañ-
sk¹ sytuacj¹ stwierdzili, i¿ pies, lornetka i radio s¹ �rodkami trwa³ymi, ponadto nie by³y
niezbêdne do prowadzenia przez Pana obserwacji, w zwi¹zku z czym ¿adne koszta
zwrócone byæ nie mog¹.

£¹czê wyrazy powa¿ania
/podpis nieczytelny/
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Odnie�lismy sukces i zaczê³a siê
pora umierania. Zaczyna siê nastep-
ny cykl historii.

Najwa¿niejszym pozytywem jest fakt,
¿e fantastyka prze³ama³a wreszcie otacza-
j¹cy j¹ mur g³ównonurtowego milczenia.
Sta³a siê tematem, o którym siê mówi za-
równo na uniwersytetach jak i w dzia³ach
kulturalnych opiniotwórczych czasopism.
To co�  na co musieli�my czekaæ przez bite
dwadzie�cia lat od powstania zjawiska
polskiej SF w drugiej po³owie lat siedem-
dziesi¹tych. Marzyli�my o tym, chcieli�my
tego.

Rzecz negatywna to fakt, ¿e ten suk-
ces oznacza nasz koniec. Zaczynamy prze-
chodziæ do legendy. Wtapiamy siê w g³ów-
ny nurt. Jeszcze trochê, a staniemy siê tym,
czym by³a M³oda Polska. Skoñczy³o siê ide-
owe paliwo. Ostatnio drukowane teksty s¹
wyra�nie epigoñskie, co nadrabiane jest in-
tensywno�ci¹ emocjonalnego i ideologicz-
nego zaanga¿owania; wystarczy porównaæ
�Karê Wiêksz¹� z �Psychonautk¹�, czy �Pra-
wo Sêpów� z �Karimem Gryfem�, albo �Pa-
cykarza� z �Artim Libshitem, kreatorem cie-
lesnym�. Zmieni³o siê to, ¿e �wiat ju¿ nie
uwiera. Nie trzeba rozliczaæ siê z nim na
papierze. Wystarczy przej�æ siê do pubu na
piwo. Rzeczywisto�æ ju¿ siê nam nie wcina
w ¿ycie - to jest ten brak ideowego paliwa.
Owszem, zosta³y jeszcze autorskie ambicje,
ale tych wystarczy na dzia³alno�æ epigoñsk¹.

Odnie�li�my sukces i zaczê³a siê pora
umierania. Zaczyna siê nastêpny cykl histo-
rii. Na odrodzenie polskiej fantastyki trzeba
zaczekaæ a¿ znów �wiat zacznie siê waliæ.

                                                                                                                Przewodas

Czekaj¹ nas czasy monopolu, co z
pewno�ci¹ nie wyjdzie polskiej fanta-
styce na dobre.

Najbardziej istotnym (i pozytywnym
oczywi�cie) zjawiskiem w polskiej  fanta-
styce  lat dziewiêædziesi¹tych jest jej po-
wrót do formy  ksi¹¿kowej. Pocz¹tek de-
kady by³ pod tym wzglêdem fatalny, w
roku  bodaj 92 czy 93 nie wydano ani jed-
nej polskiej nowo�ci. Anglosasi  (a  przede
wszystkim Amerykanie) wyparli nas z pó-
³ek ksiêgarskich  i wydawniczych planów.
Pisa³em o tym bardzo niekorzystnym zja-
wisku w NF, w kasandrycznym felietonie
�Nasza klasa� -  dzi� wielu, a zw³aszcza
Ziemkiewicz, chce, abym publicznie to od-
szczeka³.  Nawet  to  czê�ciowo (bodaj na
Nordconie) zrobi³em, ale  nie  przesadza³-
bym  z  entuzjazmem, bowiem wcale spra-
wa nie jest zakoñczona. Wi¹¿e  siê  to z
pytaniem o negatywne zjawisko: na ksiê-
garskie  pó³ki  mo¿na wróciæ, ale trzeba
siê jeszcze na nich utrzymaæ. A tu wie�ci
s¹ ma³o ciekawe, ci¹gle sprzeda¿ polskich
tytu³ów  jest  znacznie  mniejsza od anglo-
saskich, czêsto na granicy op³acalno�ci.
Wydawcy te¿ to widz¹: w zesz³ym roku
zwin¹³ ¿agle SR,  teraz  REBIS  odstêpuje
od kontynuowania swej �niebieskiej� se-
rii, Zysk nie wspomina o szerszym zain-
westowaniu w polskie tytu³y.  Na  polu
bitwy zostaje w³a�ciwie tylko superNO-
WA, co daje jej monopol. I bêdzie to mo-
nopol zacznie szkodliwszy od starego,
czerwonego  - za PRL-u po odrzuceniu
ksi¹¿ki przez �Iskry� mo¿na by³o  i�æ do
KAW-u, WL-u, Wydawnictwa Poznañ-

PLANETARIUM

Co jest najwa¿niejszym pozytywnym a co najwa¿niejszym
negatywnym zjawiskiem w polskiej fantastyce lat 90?
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skiego czy Czytelnika. Obawiam siê, ¿e
lada chwila bêdzie ju¿ jasne, ¿e po odrzu-
ceniu  ksi¹¿ki  przez  Kowalskiego  autor
mo¿e wraz z maszynopisem skoczyæ do
Wis³y (lub Odry, je�li mieszka we Wro-
c³awiu) - a zda¿a mu siê odrzucaæ ksi¹¿ki
dobre. Je�li czekaj¹ nas czasy monopolu -
a na razie na to siê zanosi  - to z pewno�ci¹
nie wyjdzie to polskiej fantastyce na dobre.
Nawet  je�li  monopolist¹ bêdzie tak sym-
patyczny facet jak Mirek Kowalski.

Jacek Inglot

Rankingi czytelnicze - o czym czê-
sto siê zapomina - nie decyduj¹ o war-
to�ci wskazanych utworów.

Nie³atwo na poczekaniu wskazaæ naj-
wazniejsze pozytywne i negatywne zjawi-
ska w polskiej fantastyce lat 90. Pytanie
wymaga g³êbokiego zastanowienia i kry-
tycznej oceny bez ma³a ca³ego dziesiêcio-
lecia. Z tego powodu odpowied� mo¿e byc
tylko subiektywna i bardziej podyktowa-
na intuicj¹ ni¿ przemy�leniem, wywo³ana
raczej pierwszym skojarzeniem ni¿ ch³od-
n¹ (co w tym przypadku by³oby jak naj-
bardziej wskazane) refleksj¹.

Najwa¿niejszym pozytywnym zjawi-
skiem (nie tylko zreszta w literaturze fan-
tastycznej) by³o zniesienie cenzury i roz-
wój wolnego rynku wydawniczego. To
oczywi�cie spowodowa³o w konsekwen-
cji pojawienie sie nurtu religijnego i zwrot
ku metafizyce, czego wczesniej bardziej
utechniczniona fantastyka unika³a. Teraz
mo¿na pisaæ o wszystkim i wyra¿aæ naj-
g³êbsze ukryte pragnienia.

Z drugiej jednak strony zniesienie ad-
ministracyjnych ograniczeñ wytworzy³o
sk³onno�æ do bezkrytycznej swawoli, w
my�l ob³êdnej zasady, ¿e co prawnie nie

zabronione, to dozwolone, tak jakby zwy-
czajna przyzwoito�æ przesta³a nagle obo-
wi¹zywaæ. Likwidacja cenzuralnych barier
spowodowa³a nap³yw utworów miernych,
lecz schlebiaj¹cych nie zawsze wyrobio-
nym gustom czytelniczym. I to uwa¿am za

najwazniejsze negatywne zjawisko - uto¿-
samianie tego, co dobre, z tym co siê do-
brze sprzedaje. Mam nadziejê, ¿e jest to
zjawisko przej�ciowe - swoisty sposób
odreagowania  napiêæ wywo³anych cenzor-
skimi zakazami. Z tym wi¹¿e sie te¿ os³a-
bienie (czy wrêcz utrata) autorytetu kryty-
ki literackiej, która stoi (a w ka¿dym razie
staæ powinna) na stra¿y najwy¿szych war-
to�ci  - etycznych i artystycznych. �le ro-
zumiana demokracja przenoszona bez ¿ad-
nych podstaw na grunt sztuki stwarza nie-
bezpieczn¹ tendencjê do wyrokowania o
warto�ciach w drodze g³osowania, które-
go form¹ jest niew¹tpliwie pokupno�æ nie-
których utworów. Nie mam tu nic przeciw-
ko urz¹dzanym przez ró¿ne czasopisma
plebiscytom, ale pragnê zaznaczyæ, ¿e w
istocie ranking czytelniczy - o czym nie-
stety czêsto siê zapomina - nie decyduje o
warto�ci wskazanych utworów, ale wska-
zane utwory okre�laj¹ stopieñ i rodzaj kul-
tury literackiej g³osuj¹cych czytelników.

prof. Antoni Smuszkiewicz
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Jacek Inglot
Don Kichote 2598

Ten sen, a w³a�ciwie obraz, nêka³
go ju¿ kolejn¹ noc. To by³a twarz

kobiety wy³aniaj¹ca siê z ciemno�ci, wi-
dziana pocz¹tkowo  z  pó³profilu,  powoli
obracaj¹ca siê, aby wreszcie spojrzeæ pro-
sto. Zielone,  lekko zmru¿one oczy, nieco
zbyt pe³ne, blado-czerwone  usta,  wij¹ce
siê, krêcone w³osy. Kobieta u�miechnê³a
siê  nieznacznie,  ale kiedy otworzy³a usta,
aby co� powiedzieæ, obraz znikn¹³ jak
zdmuchniêty. Dalej by³ jego zwyk³y, czar-
ny jak studnia  sen,  gdzieniegdzie upstrzo-
ny gar�ciami bia³ych iskier, które  nie  wia-
domo  dlaczego natrêtnie brzêcza³y niczym
dzwonek interkomu. Odeus budzi³ siê nie-
chêtnie i powoli. Rzeczywi�cie dzwoni³
interkom. Podniós³ rêkê i pstrykn¹³ w wy-
³¹cznik.

- Przepraszam,  kapitanie - pozna³ g³os
oficera wachtowego, porucznika Kunerta.

- Mamy co� ciekawego, do�æ niezwy-
k³¹ emisjê. Chcia³bym, aby pan to zoba-
czy³.

- Dobrze - Odeus ziewn¹³. - Zaraz
przyjdê. Trzy minuty pó�niej siedzia³ ju¿
w sterówce. Kunert na du¿ym ekranie
przegl¹da³ jaki� materia³. Strzêpy obrazów
uk³ada³y siê w kalejdoskopow¹, zupe³nie
nieczyteln¹  mozaikê, wreszcie co� czy
kto�  trzymaj¹cy kamerê znieruchomia³ i
mogli wreszcie cokolwiek  zobaczyæ.
Kadr przedstawia³ ponur¹, ciemn¹ pola-
nê, zasnut¹ bia³ymi oparami, otoczon¹
drzewami o fantazyjnym, nieziemskim
kszta³cie,  przypominaj¹cym  florê plane-
ty Pur. Kamera drgnê³a i zjecha³a na lewo,
obejmuj¹c fragment kosmicznego dysku o
do�æ archaicznym kszta³cie. Na opuszczo-
nym w b³oto trapie k³êbi³o siê kilkana�cie

nagich  kobiet.  Kamera wykona³a zbli¿e-
nie: jak widzieli, niektóre kobiety histe-
rycznie krzycza³y, inne w zupe³nym szo-
ku patrzy³y martwo przed siebie. Odeusa
zaintrygowa³a jedna twarz - skupiona i
spokojna, co� mówi³a zwrócona do kame-
ry. Drgn¹³, poznawszy kobietê ze snu.
Obraz zblad³, postacie zniknê³y w bagien-
nym oparze. Po chwili wszystko znik³o.

- Sk¹d nadano ten komunikat? - spy-
ta³.

-  Pewnie  z gromady Aderaan - odpo-
wiedzia³ stoj¹cy od d³u¿szego czasu w
drzwiach sterówki Nesthoor. - Czy nie tak?
Kunert sprawdzi³ czytnik i skin¹³ twierdz¹-
co g³ow¹.

-  Wiesz  co� o tym? - Odeus popatrzy³
uwa¿nie na Nesthoora. Ten u�miechn¹³ siê
enigmatycznie.

- Tak, to nadano z Dulcynei.
-  E, nie ma takiej planety - obruszy³

siê Kunert. - Co� zmy�lasz.
-  Szybko ferujesz s¹dy, go³ow¹sie -

powiedzia³ Nesthoor, przypominaj¹c,  ¿e
jest tu najstarszym. Zreszt¹  by³  to jego
ostatni  lot. - Oczywi�cie, ¿e ta planeta ist-
nieje, tylko nikt nie wie gdzie.

- Dziwne - mrukn¹³ Odeus. - Nic o tym
nie s³ysza³em.

-  Nie  wyk³adaj¹ o tym w akademiach,
choæ mo¿e powinni. To co widzieli�cie, to
relacja z katastrofy, a w³a�ciwie przymu-
sowego  l¹dowania automatycznego trans-
portowca �Ter-16�, wioz¹cego blisko
dwie�cie piêædziesi¹t  obiet dla osadników
na New Walden. Wyruszy³  w drogê sto
dwadzie�cia lat temu i nigdy nie dotar³ do
celu.  Wiecie, to by³ pocz¹tek kolonizacji
kosmosu, technika pokonywania podprze-
strzeni pozostawa³a wówczas w fazie na
po³y eksperymentalnej, na zawsze zginê-
³o w otch³ani niezbadanego kosmosu wie-
le statków. Oczywi�cie, kiedy �Ter-16� nie
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przyby³ o oznaczonym  czasie na miejsce,
wys³ano do najbardziej prawdopodobne-
go rejonu katastrofy ekspedycjê ratunko-
w¹. Nic jednak nie nieznaleziono, statek
przepad³ bez �ladu.

- W takim razie sk¹d ta emisja?
-  W³a�nie,  to jakby zupe³nie osobna

historia. Jakie� sze�ædziesi¹t lat temu sa-
telity nawigacyjne sektora Perseusza z³a-
pa³y  s³ab¹ wi¹zkê emisji video z kierunku
Aderaan. By³o to kilkadziesi¹t  sekund re-
lacji z b³otnistej planety, na której wyl¹-
dowa³  statek z gromad¹ kobiet na pok³a-
dzie. Porównanie danych wykaza³o, ¿e to
�Ter-16� - widocznie w czasie awaryjne-
go l¹dowania czê�æ  kabin uleg³a dehiber-
nacji, st¹d te nagie kobiety. Wyobra¿am
sobie, co musia³y przej�æ, budz¹c siê na-
gle w piekle nieznanego �wiata.

-  Nie próbowano ich ratowaæ? - Odeus
cofn¹³ zapis i patrzy³ teraz na twarz ko-
biety, niemo poruszaj¹cej ustami.

- Jak? W komunikacie nie zawarto ¿ad-
nych danych astronawigacyjnych,  sama
emisja zosta³a kilkadziesi¹t razy odbita i
jedyne co  zdo³ano ustaliæ. to ogólny kie-
runek na Aderaan. Mimo to pos³ano wte-

dy wyprawy do przypuszczalnych miejsc
katastrofy. Bez rezultatu. Tej planety nie
mo¿na odnale�æ.

- A dlaczego taka dziwna nazwa, Dul-
cynea? - spyta³ Kunert.

-  To  chyba pomys³ jakiego� mi³o�ni-
ka Cervantesa, Dulcynea, jak wiadomo,
naprawdê nie istnia³a, st¹d i Don Kichote
nie móg³ jej odnale�æ.  By³a dlañ z³udze-
niem, gar�ci¹ wra¿eñ i urojonych obrazów,
takich jak te, które bezsensownie od tylu
lat przemierzaj¹ czas i przestrzeñ, bez koñ-
ca mami¹c nas daremnym wezwaniem...

Pieæ dni pó�niej Nesthoor zobaczy³
Odeusa w barze kosmodromu Ka-

rak�Pur.  Kapitan  siedzia³  ponury przy
kontuarze i obraca³ w palcach staro¿ytn¹
monetê, któr¹ przechowywa³ jako co� w
rodzaju talizmanu.  Nesthoor  przysiad³ siê
i czas jaki� w milczeniu s¹czyli piwo.

-  Zdecydowa³em siê - powiedzia³
Odeus. - Zbiorê wszystko co mam i kupiê
jacht. Jestem pewien, ¿e mo¿na je odna-
le�æ. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo,
¿e po tym wszystkim po³o¿y³y siê z po-
wrotem do lodówek. Czekaj¹ na mnie...
�ni¹ o mnie.

Nawigator  spojrza³ na niego ostro,
potem, jakby rozumiej¹c, pokrêci³ z rezy-
gnacj¹ g³ow¹.

- Gonisz na mira¿ami, tej kobiety ju¿
dawno nie ma!

-  Doprawdy?  - Odeus upi³ ³yk piwa i
u�miechn¹³ siê, ale do wewn¹trz, do siebie.

-  Wybij to sobie z g³owy, gromada
Aderaan liczy przesz³o trzy tysi¹ce �wia-
tów,  do tej pory zbadano mo¿e ze sto.
Gdyby� ¿y³  trzy razy d³u¿ej, nie zdo³a³-
by� oblecieæ bodaj po³owy z tego. Na co
ty liczysz?

Odeus pu�ci³ monetê i patrzy³, jak wi-
ruje na blacie.

    - Na szczê�cie - odpowiedzia³.
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Andrzej Pilipiuk
REWIZJA

Gwa³towne walenie do drzwi wy
rwa³o Jakuba Wêdrowycza ze

snu. Otworzy³ leniwie oko i popatrzy³ na
fosforyzuj¹ce w ciemno�ci wskazówki
budzika. Jakub nigdy nie przywi¹zywa³
wagi do tego, o której godzinie siê obu-
dzi, zegar by³ prezentem od syna.

-Ma³a wskazówka na czwartej, du¿a
wskazówka na dwunastej - wymrucza³ eg-
zorcysta. - Znaczy czterdzie�ci minut po
pó³nocy. Kogo niesie o tej porze?

£omot do drzwi nie ustawa³.
-To  napewno gliny - wydedukowa³

staruszek.
Wygrzeba³ siê spod pierzyny, przyg³a-

dzi³ w³osy kawa³kiem skórki od boczku,
strzepn¹³ okruchy s³omy z waciaka.

-Kto tam? - zapyta³.
-Milicja Obywatelska! - pozna³ g³os

Birskiego - Otwieraæ w imieniu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej!

-Diabli nadali - mrukn¹³ Jakub sam do
siebie.

Siêgn¹³ rêk¹ za ³ó¿ko i poci¹gn¹³ spo-
r¹ drewnian¹ wajchê do siebie. W³¹czy³
radio, nastawi³ je prawie na ca³y regulator
i pocz³apa³ do drzwi.

-A nakaz macie? - zapyta³.
-Podpisany przez prokuratora -

o�wiadczy³ Birski z dum¹. - No otwieraj,
bo wywalimy drzwi.

-Naci�nij na klamkê imbecylu, to same
siê otworz¹ - powiedzia³ Jakub i nala³ so-
bie szklankê serwatki z kanki stoj¹cej pod
oknem, bo co� go pali³o pragnienie. Gli-
niarze sforsowali pozbawione zamka
drzwi. By³o ich o�miu.

-�cis³a rewizja - zarz¹dzi³ Birski.
Nakaz - powiedzia³ Jakub wyci¹gaj¹c d³oñ.

Posterunkowy poda³  mu papier. Jed-
nocze�nie kto� zapali³ �wiat³o. Jakub wpa-
trzy³ siê w równe rz¹dki literek, ale jako�
nie móg³ ich posk³adaæ w wyrazy.

-Trzymasz do góry nogami - poinfor-
mowa³ go ¿yczliwie gliniarz.

-Sam przeczytaj - zez³o�ci³ siê egzor-
cysta i odda³ mu papier.

-Jeste� oskar¿ony o produkcjê bimbru
- wyja�ni³ Birski. - Mamy nakaz rewizji
i aresztowania w zale¿no�ci od wyników.

Radio wydziera³o siê na ca³ego, a sied-
miu gliniarzy buszowa³o po cha³upie. Po
jakich� dziesiêciu minutach jeden z nich
podszed³ do komendanta.

-Ani kropli.
Jak to ani kropli? - zdziwi³ siê Birski. -

Co ty Jakub, zosta³e� abstynentem?
-Tak - wyja�ni³ z godno�ci¹ bimbrow-

nik. - A co, nie wolno?
-Musi tu byæ chocia¿ parê butelek. -

posterunkowy  wyda³ dyspozycjê pod-
w³adnym. - W donosie pisali, ¿e wczoraj
przepu�ci³ przez destylarkê piêæ stulitro-
wych beczek zacieru.

Jakub zanotowa³ sobie w pamiêci, ¿e
znowu kto� napisa³ na niego donos. Birski
sta³ i nas³uchiwa³.

-Uciszcie siê - zarz¹dzi³.
Gliniarze przerwali opukiwanie �cian

i rozbieranie pieca.
-Wy³¹cz który� to przeklête radio!
Radio zosta³o wy³¹czone. W ciszy

nocy wszyscy us³yszeli dziwne bulgotanie.
-Co to jest? - zapyta³ Birski Jakuba.
Wêdrowycz wzruszy³ ramionami.
-Dobiega spod pod³ogi! - powiedzia³

Rowicki przyk³adaj¹c ucho do glinianego
klepiska.

-Jakubowski, skocz do radiowozu po
kilofy.

-Czy to nie lekka przesada? - zaniepo-
koi³ siê Jakub.
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-Zamknij siê. Je�li bêdzie trzeba, roz-
bierzemy tê cha³upê belka po belce.

-A kto wam r¹czki rozbuja?
Wróci³ Jakubowski. Przyniós³ cztery

kilofy. Niebawem w pod³odze zia³a spora
dziura. Odg³os bulgotania ucich³.

-Deski - zameldowa³ z dziury Rowic-
ki. - Co� jakby strop piwnicy.

-Rozwaliæ!
Rozwalili.
-Pod deskami jest cysterna, wyk³ada-

na kafelkami - raportowa³ aspirant. - Po-
jemno�æ jakie� trzysta litrów. Czuæ tu spi-
rytusem, ale jest sucha. Ca³a zawarto�æ
sp³ynê³a tak¹ dziur¹ w dnie, gdzie� ni¿ej.

Jakub wyszed³ przed dom. Odetchn¹³
g³êboko ch³odnym nocnym powietrzem.
S³ysza³ jak w �rodku domu w�cieka siê
Birski.

-Rozwalcie to betonowe dno i kopcie
dalej za kana³em. - Za³o¿ê siê ¿e ma pod
spodem drug¹ cysternê! O nawet widaæ,
tu jest zatyczka a sznurek idzie do d�wi-
gni za ³ó¿kiem. Musia³ spu�ciæ bimber gdy
tylko zaczêli�my waliæ do drzwi.

Wyszed³ i stan¹³ obok Jakuba. Zapali³
papierosa.

-No to znowu trzy lata odsiadki - po-
wiedzia³ z m�ciw¹ satysfakcj¹.

-Za co? - zdziwi³ siê Jakub
-Za bimber. Taka cysterna...
-Za sam zapach bimbru w piwnicy nie

macie szans mnie posadziæ.
-Zdobêdziemy i dowody. Dokopiemy

siê do drugiej cysterny. Lepiej siê napij na
zapas bo przez nastêpne trzy lata...

Jakub wzruszy³ ramionami.
-Zaskar¿ê was o bezprawne wtargniê-

cie. O dewastacjê domu... A drugiej cy-
sterny nie ma. To spust awaryjny. Nigdy
tego nie znajdziecie.

-Ty nas zaskar¿ysz? - zdziwi³ siê Birski.
Zaci¹gn¹³ siê jeszcze raz a potem

pstrykniêciem wyekspediowa³ tl¹cego siê
peta w ciemno�æ.

-Uwa¿aj! - wrzasn¹³ Jakub, ale ju¿ by³o
za pó�no. Niedopa³ek wpad³ do studni.

Og³uszaj¹ca eksplozja poderwa³a na
równe nogi mieszkañców trzech okolicz-
nych wsi. Studnia na podwórzu Jakuba
zionê³a trzydziestometrowej wysoko�ci,
b³êkitnym p³omieniem i upodobni³a siê do
p³on¹cego szybu naftowego w Kuwejcie.
Gliniarze wysypali siê z cha³upy.

-Kapitanie, co pan zrobi³? - zawy³ Ro-
wicki.

Birski og³uszony eksplozj¹ le¿a³ na
ziemi i wpatrywa³ siê w niebo.

-Poniewa¿ wasz szef w³a�nie spali³
dowody rzeczowe, - powiedzia³ Jakub znu-
¿onym g³osem, - mo¿e by�cie tak sobie ju¿
poszli. Siaæ rano bêdê, wyspaæ siê trzeba

Studnia dogasa³a.
* * *
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Krzysztof G³uch
Kogo lubi SF?

Pokutuje pogl¹d, ¿e fantastyka jest
prawicowa - stwierdzi³ kiedy� na

spotkaniu KF �Druga Era� fan Micha³
-A jaka jest? - zdziwi³em siê.
Wed³ug  Micha³a fanta�ci s¹ prawicow-

cami na przekór systemowi. Pod rz¹dami
nazistów niechybnie urz¹dziliby partyzant-
kê komunistyczn¹. �Fantastyka reaguje na
wynaturzenia bie¿¹cego �wiata� - stwier-
dzi³ red. Parowski. Zapewne, ale w Pol-
sce, gdzie od prawie dziesiêciu lat rz¹dzi
nie wiadomo kto, SF lewica nie podnosi
g³owy. Có¿ takiego w tej fantastyce jest,
¿e sobie j¹ ludzie �prawi� umi³owali?

Na w³asn¹ odpowiedzialno�æ spoj
rza³bym na problem okiem socjo-

loga literatury. Podczas gdy  my dyskutowa-
li�my, marcowa �NF� wydrukowa³a w �hyde
parku� teksty dwóch autorów. Scriptoris An-
drzeja Pilipiuka (pozwolê sobie przypisaæ
panu Pilipikowi lewicowe ujêcie spraw) -
rzecz historyczna o zmaganiach siê chrze�ci-
jañstwa z islamem, gdzie islam jest religi¹
prze�ladowan¹ i mi³osiern¹. Drugi autor -
Barnim Regalica - zaprezentowa³ polityczny
obraz przysz³ej Polski rz¹dzonej przez ludzi
bliskich sercu obecnych wyborców UW.

Dwa te teksty, my�lê, �wietnie re
prezentuj¹ obydwie dru¿yny. Bo

spójrzmy! Oko nasze skupiwszy na histo-
rii �wiata (zw³aszcza za� chrze�cijañstwa).
ujrzymy postêpuj¹cy proces laicyzacji. Re-
ligia, �lizgaj¹c siê po wymy�lonych przez
siebie prawach jednostki, traci wp³yw na
kszta³t �wiata. Byæ mo¿e osi¹gana jest
nowa (posoborowa) jako�æ i byæ mo¿e re-
ligia �okrzepnie� w pozycji �przyjaznego

rozdzia³u od pañstwa�. Byæ mo¿e... Jedno
natomiast nie ulega dyskusji: ��wieccze-
jemy�. W swej masie zaczynamy siê dzie-
liæ na obojêtnych i na �ortodoksów�.

Co w takim wypadku uczyni literat
chc¹cy dogry�æ kleryka³om?

Wspomniany antyreligijny trend jest prze-
cie¿ po jego my�li. Opisze totalitarne rz¹dy
czarnych w roku 2050? Cwanego Papie¿a?
Legendarnego  ks. Kociubê uzbrojonego po
zêby? Okrutny �wiat posuchy seksualnej?...
Ma³o to chyba przekonuj¹ce wizje, bo nie-
realne wobec nieuchronnego procesu. Le-
wicowy literat siêgnie po stare dzieje. Wszak
to dla niego kopalnia nadu¿yæ i krwawych
paranoi. St¹d mamy Sryjkowskiego Przyby-
sza z Narbony, Szczypiorskiego Mszê za
miasto Arras, Andrzejewskiego Bramy raju,
Geenewaya Dzieci¹tko z Macon, Bergmana
Siódm¹ pieczêæ. Doprawdy same arcydzie-
³a! Ale to przecie¿ main-stream!

Z kolei literat prawicowy w SF czuje
siê chyba jak ryba w wodzie. Kto

zaprzeczy, ¿e dystopia nie jest najsilniej-
sza broni¹ fantastyki? A jaka bardziej oczy-
wista dystopia od tej, która pokazuje prze-
�ladowanych chrze�cijan, rozwiniêt¹ euge-
nikê, regulacjê narodzin i �mierci? Wystar-
czy jedynie wyolbrzymiæ s³owa dzi� niewin-
nie wypowiadane i ju¿ mamy krwaw¹ wi-
zjê. Konserwatysta, jak sama nazwa wska-
zuje, w postêp s³abo wierzy. O przesz³o�ci
pisze tonem aprobaty,  w przysz³o�æ spo-
gl¹da z obaw¹. Widzi w niej to, co rewolu-
cjonista w znienawidzonej przesz³o�ci.
Natomiast rewolucjonista dostrzega raj
wybiegaj¹c my�l¹ naprzód.

I tu byæ mo¿e le¿y dramat lewicowych
fantastów. We wspó³czesnej literatu-

rze g³upio siê wyrywaæ z nadmiernym opty-
mizmem. Có¿, taka estetyka. Sprzyja to
prawicowcom, którzy mog¹ spokojnie
rozwijaæ najkrwawsze wizje i wytykaæ:

KRESY LITERATURY
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Wojciech Szyda
Pies

W fantastyce panuje moda  na  koty.
Dotyczy to g³ównie fantasy. Tad

Williams, Andrzej Sapkowski i Feliks W.
Kres nie tylko pisz¹ powie�ci i opowiada-
nia o kotach, ale te¿ prywatnie deklaruj¹
siê jako ich wielbiciele. W SF mi³o�nikiem
kotów by³ Robert Heinlein. Pisarze od daw-
na czuli s³abo�æ do tych czworonogów, któ-
re w Chinach i Boliwii hoduje siê na miê-
so. Osobi�cie nie przepadam za kotami, a
peanów na cze�æ kociej gracji i tajemniczo-
�ci nie rozumiem. Kocham natomiast psy,
które s¹ stworzeniami równie tajemniczy-
mi, a przy tym mniej egoistycznymi, ³atwiej
umiej¹cymi wej�æ z cz³owiekiem w emo-
cjonalny i psychiczny kontakt. Staro¿ytne
mitologie pe³ne s¹ tak psów jak i kotów,
dziwi wiêc selektywny stosunek autorów
fantasy do tych zwierz¹t. Pies to nie eks-
ploatowany motyw w fantastyce, a warto
po niego siêgn¹æ, zw³aszcza gdy zna siê
mitologiê. Ni¿ej podajê gar�æ wiadomo�ci,
jakie uda³o mi siê na ten temat wyszperaæ.

Wed³ug greckiego mitu pierwsze
go psa wytresowa³ Apollo i po-

darowa³ Artemidzie, by towarzyszy³ jej w
polowaniach. W innym micie, o nieszczê-
�liwej mi³o�æi Prokris i Kefalosa, wystê-
puje pies Lellaps. W �Odysei� symbolem
wierno�ci jest pies Argos. W sanktuarium
Asklepiosa kap³ani trzymali psy, które
mia³y leczyæ pacjentów lizaniem. Znany
jest staro¿ytny nagrobek Likas, tesalskiej
suki my�liwkiej, na którym widnieje epi-
tafium: �My�lê, ¿e teraz jeszcze, gdy ju¿
le¿ysz w grobie, o ³owczyni, dzikie zwie-
rzêta lêkaj¹ siê twych bia³ych ko�ci�.

PROWOKACJE  KONTROLOWANE�a widzicie, wstrêciuchy?! Do tego ten
wasz postêp doprowadzi!�. Niektórzy na-
wet dorobili siê metody pisania o historii
w sposób prawicowy. Bez skrupu³ów
chwal¹ ciemne karty Ko�cio³a, feudalizmu
i kapitalizmu (np. Ziemkiewicz, Solski).
Có¿, maj¹ do tego prawo. Takie zabiegi
nie ra¿¹ w czasach, gdy lewicowe k³am-
stwo historyczne jest metod¹ w literaturze
i regu³¹ w filmie (np. Jostein Gaardner
przemilczaj¹cy realia epoki, by opisaæ �w.
Augustyna jako �redniowiecznego play-
boya i �wiaty alternatywne w Królowej
Margot i Li�cie Schindlera).

A fanta�ci lewicowi? Có¿... Je�li cho-
dzi o wizje przysz³o�ci, maj¹ trudniejsze
zadanie.

Notki o autorach:
Beata Dranikowska � rocznik 1977,

studentka III roku marketingu poznañskiej
AE. Wokalistka i autorka tekstów w go-
tyckiej grupie �The Rapsody�. Opowiada-
nie �Skrzyd³a� zajê³o pierwsze miejsce w
konkursie literackim KF �Druga Era�.

Ewa Nadolna � absolwentka poloni-
styki zwi¹zana z zielonogórskim KF �Ad
Astra�. Publikowa³a m.in. na ³amach
�Czerwonego kar³a� i �Czarnej dziury�.
Temat pracy magisterskiej: motyw lustra
w literaturze fantastycznej.

Iwona Micha³owska � absolwentka
iberystyki, ma na swoim koncie tekst kry-
tyczny w �NF� 9/98 (�Cortazar a realizm
magiczny�) oraz opowiadanie w �Fenik-
sie� 8/98 (�Konstelacja�). Pracê magister-
sk¹ pisa³a z Cortazara i Dicka.

Piotr Prytulak � rocznik 1978, praw-
dopodobnie student prawa na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Specjalizuje siê w
miniaturach literackich.
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Pies by³ znakiem zodiaku w Babilo
nie, równie¿ chiñski horoskop mówi

o Roku Psa. Jak smok  fortunê, tak pies
symbolizuje tajemnicê w kulturze chiñskiej.
W Egipcie powiernikiem bogini Izydy, �pa-
nem miejsca oczyszczeñ� by³ Anubis przed-
stawiany z g³ow¹ psa lub szakala. Z psem spo-
tykamy siê w dawnych wierzeniach ba³kañ-
skich. Przodkowie dzisiejszych Bu³garów
czcili go jako bóstwo i sk³adali mu ofiary, choæ
ich stosunek do ¿ywych psów by³ mniej na-
maszczony: æwiartowali je przy zawieraniu
uk³adów, aby wzmocniæ moc przysiêgi.
Wspomina o tym biskup ochrydzki Teofilakt.

Pogañscy Litwini oddawali ho³d
¯werunie-suce, pani dzikich zwie-

rz¹t. Z kolei ¯mudzini jeszcze w XVII
wieku oddawali ho³d psom podczas �wiê-
ta zmar³ych (tzw. Wspominki Psów Pra-
cowitych). Istnia³ wtedy zwyczaj dawania
psom pierwszego i ostatniego kawa³ka je-
dzenia, wierzono bowiem, ¿e przyniesie
to szczê�cie.

W mitologii  Jaæwingów i Wêgrów
pies odgrywa³ niemniejsz¹ rolê,

a w polskich bajkach jest czêsto przeciw-
nikiem smoków i olbrzymów. Warto zwró-
ciæ uwagê, ¿e legendarni bracia Lech,
Czech i Rus wywodzili siê z zamku Psary.
Dwaj inni s³owiañscy bohaterowie zwani
byli Suczycem i Sukos³awem, poniewa¿
mia³a ich wykarmiæ suka. Na s³ynnej ki-
jowskiej Z³otej Bramie widnieje rysunek
olbrzymiej suki walcz¹cej z odyñcem.
Uff... Przeskoczmy jeszcze na chwilê do
Ameryki. U Azteków przewodnikiem dusz
po za�wiatach by³ pies Xolotl. Indiañskie
plemiê Tinnów wyznaje pogl¹d, ¿e �wiat
powsta³ z cia³a psa.

Powy¿sze przyk³ady to zaledwie
wycinek, ale wystarczaj¹, by udo-

wodniæ tezê tego felietonu. Jak¹ tezê ? Tê
sam¹, któr¹ wyra¿a wzór: PIES =, a cza-
sami PIES>KOT.

Ewa Nadolna
Trzy ¿yczenia pana
Henia

Mojego s¹siada pana Henia spo
tka³em pierwszy raz wracaj¹c z

zakupów. Wchodzi³, a w³a�ciwie chwiej-
nym krokiem gramoli³ siê po schodach.

- Cz... cze�æ s¹siad! - wybe³kota³ i g³o-
�no czkn¹³.

Wyczu³em wyra�ny odór wódki zmie-
szany z zapachem piwa. Co prawda nie
mam nic przeciwko piwu, ale z wódeczk¹
to ja wolê ostro¿nie. Szybko urywa mi siê
film a potem nikt mi nie wierzy, ¿e nicze-
go nie pamiêtam. Ale do�æ o mnie, wra-
cajmy do pana Henia. Pomiêdzy czkniê-
ciami uda³o mu siê wprosiæ do mnie na
ma³¹ chwilkê. Pomy�la³em, ¿e to niez³a
okazja, by nawi¹zaæ stosunki miêdzys¹-
siedzkie, wiêc nie stawia³em oporu. Pan
Henio poklepa³ mnie przyja�nie po ramie-
niu, co utwierdzi³o mnie w przekonaniu,
¿e jestem na dobrej drodze. Zawsze mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e zabraknie mi soli lub cze-
go� w tym rodzaju.

Henio (po drodze zd¹¿yli�my
przej�æ na ty) roz³o¿y³ siê wygod-

nie w moim ulubionym fotelu i wyj¹³ z kie-
szeni kurtki napoczêt¹ pó³litrówkê ¿ytniej.
W te pêdy pobieg³em do kuchni po sprzêt
i grzybki. Pierwszy kieliszek poszed³ g³ad-
ko, toruj¹c drogê nastêpnym. Nie chcia-
³em okazaæ siê kompletnym ignorantem i
wyj¹³em z barku drug¹ butelkê, która ja-
kim� cudem uchowa³a siê z czasów oble-
wania mieszkania. Henio by³ wyra�nie
zadowolony.

- Ty Jasiu jeste� równy ch³op! Ja to od
razu wiedzia³em, ¿e nie zadzierasz nosa,
jak ten in¿ynierek z czwartego piêtra.

Pochwa³a Henia mile po³echta³a moje
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ego. Henio z ka¿d¹ chwil¹ stawa³ siê roz-
mowniejszy, a ja bardziej pijany, co wcale
nam nie przeszkadza³o w pogawêdce.

- A wiesz ty Jasiu, ¿e ja to dzi� mia³em
szczê�cie? Z³apa³em o tak¹ rybê (Henio
roz³o¿y³ rêce, pokazuj¹c jaka to by³a ryba).
Nie uwierzysz, ale ten stary karp by³ z³o-
ty.

- E tam - machn¹³em rêk¹. - Ka¿dy wie,
¿e karp ma z³ote ³uski.

- Nie, nie - Henio zaprotestowa³. - On
by³ naprawdê z³oty! Znam siê na rybach,
od lat ³apiê na wêdkê.

Jako laikowi w tej profesji nie wypa-
da³o mi d³u¿ej oponowaæ. Henio przegryz³
wódeczkê grzybkiem i kontynuowa³ pod-
jêty temat.

- Ja go do czerpaka, a on, znaczy ten
karp, do mnie ludzkim g³osem: jak mnie
pu�cisz, to spe³ni¹ siê twoje trzy ¿ycze-
nia. W pierwszej chwili pomy�la³em, ¿e
mi siê co� rzuci³o na uszy. Potrz¹s³em g³o-
w¹, ale nie, wci¹¿ s³ysza³em to samo, no
to go pu�ci³em.

- I co, ¿yczy³e� ju¿ sobie czego�? - za-
pyta³em raczej z grzeczno�ci ni¿ z zainte-
resowania.

- Jeszcze nie zd¹¿y³em, bo mnie ¿ona
wys³a³a po zakupy, tylko ¿e po drodze spo-
tka³em Tadka z bloku obok i jako� zupe³-
nie o tych zakupach zapomnia³em. Oj, da
mi moja popaliæ jak wrócê.

Henio wyra�nie posmutnia³. Po¿egna-
li�my siê jak dwaj przyjaciele z  ³awy
szkolnej i Henio wróci³ do siebie.

Obudzi³em siê z bólem g³owy i nie
doborem p³ynów w organizmie.

Zwyk³e oznaki kaca. Pomy�la³em, ¿e He-
nio te¿ pewnie tak siê czuje i od razu zro-
bi³o mi siê l¿ej. Bycie osamotnionym w
takich odczuciach od razu cz³owieka przy-
gnêbia. Na taki stan rzeczy najlepsza jest
puszka piwa, wiêc nieco sflacza³y posze-

d³em dokonaæ odpowiedniego zakupu.
Wracaj¹c, od razu zauwa¿y³em mê¿czy-
znê uwieszonego na moim dzwonku.

- A, jeste�! - facet u�miechn¹³ siê sze-
roko. - No co ty, nie poznajesz? To ja,
Heniek!

Rzeczywi�cie, rysy jakby podobne, tyle
¿e ten go�æ by³ o dobre 20 lat m³odszy od
poznanego wczoraj s¹siada. Z nieukrywa-
n¹ rezerw¹ wpu�ci³em go�cia do �rodka.

- Je�li ty jeste� Henio, to czy przypad-
kiem wczoraj nie by³e� starszy?

- To moje pierwsze ¿yczenie. Zobacz
sam jak siê sprawdza.

Wyj¹³em z torby piwo i postawi³em
przed Heniem. Mo¿e faktycznie z³apa³ tê
z³ot¹ rybkê?

W ci¹gu kilku dni na naszej klatce na-
st¹pi³y wyra�ne zmiany. Henio przeniós³
siê z pierwszego piêtra na trzecie do m³o-
dej nauczycielki, a ja z coraz wiêkszym
zainteresowaniem zerka³em na jego osie-
rocon¹ ¿onê. Nie min¹³ tydzieñ i ja z dru-
giego przenios³em siê na pierwsze piêtro,
zajmuj¹c ³ó¿ko Henia. Jemu to zreszt¹ nie
przeszkadza³o, wrêcz przeciwnie, by³ z tej
wymiany piêter bardzo zadowolony. Ko-
lejny tydzieñ przyniós³ now¹ niespodzian-
kê. Zo�ka, jego osierocona ¿ona, wypa-
trzy³a przez okno nowego mercedesa He-
nia i oczy zab³ys³y jej z po¿¹dania.

- Ju¿ ja go urz¹dzê! - zasycza³a przez
zaci�niête zêby i wybieg³a z mieszkania.

Po chwili pó³ bloku by³o �wiadkiem
rozgrywaj¹cej siê na trzecim piê-

trze sceny. Co jak co, ale g³os to Zo�ka
mia³a. Wróci³a z tryumfuj¹cym u�mie-
chem, machaj¹c mi przed oczyma kluczy-
kami.

- Ta jego lafirynda odda³a mi samo-
chód. Jak j¹ postraszy³am, to od razu
zmiê...

Henio wpad³ jak burza, przerywaj¹c
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Maksymalna paranoja nie polega  na
przekonaniu, ¿e wszyscy s¹ przeciwko to-
bie, ale na przekonaniu, ¿e wszystko jest
przeciwko tobie

Phillip K. Dick

wypowied� Zo�ki. Rzuci³ siê w stronê
swojej ¿ony, próbuj¹c wyrwaæ jej kluczy-
ki. Nie mog³em na to patrzeæ spokojnie.
Jaki by³by ze mnie mê¿czyzna, gdybym
pozwoli³ na takie zachowanie wobec ko-
biety? Odepchn¹³em Henia z ca³ej si³y.
Wpad³ na szafê i  zwali³ siê na pod³ogê.
Zmierzy³ mnie nienawistnym wzrokiem.

- ¯eby ciê pokrêci³o! - wycharcza³.
Poczu³em nag³y ból przeszywaj¹cy

wszystkie me cz³onki. Powykrêca³o mnie
jak po heinemedinie. Z trudem uda³o mi
siê usi¹�æ na ³ó¿ku. Oszo³omiony, d³ugo
nie zdawa³em sobie sprawy z tego, co siê
sta³o. Henio zd¹¿y³ siê pozbieraæ. Przera-
¿ony podszed³ do mnie i po³o¿y³ rêkê na
mym ramieniu.

- Wybacz, stary, to by³o ostatnie ¿y-
czenie.

Dopiero teraz zrozumia³em. Henio w
gniewie wypowiedzia³ trzecie ¿yczenie.

- Wiêc nic siê ju¿ nie da zrobiæ? - roz-
p³aka³em siê jak ma³e dziecko.

Od tamtej nieszczêsnej chwili moje
¿ycie uleg³o wymuszonej zmia-

nie. Henio z poczuciem winy wróci³ do
¿ony i zaopiekowa³ siê mn¹. Codziennie
skoro �wit pcha mój wózek nad staw w
nadziei, ¿e znów uda mu siê z³owiæ z³ote-
go karpia. Ja niestety wiem, ¿e nic z tego
nie wyjdzie. Jaki� czas temu znajomy przy-
niós³ mi karpia w ramach podziêkowania
za drobn¹ przys³ugê. Z³oty nie z³oty, ale
smakowa³ wybornie.

    5.07.1997

Konrad T. Lewandowski
Fantastyczne krucjaty

Przybysze z zewn¹trz, ledwie co
rzuciwszy okiem na polsk¹

fantastykê, zaraz zaczynaj¹ nam wyrzu-
caæ, i¿ ci¹gle drzemy ze sob¹ koty. K³ót-
nie, podzia³y, prowokacje... A fuj ! Po-
winni�my byæ grzecznymi misiami, no-
siæ kokardki na szyjach i podawaæ ³apê
na zawo³anie. W ¿adnym wypadku wy-
stawiaæ pazury i szczerzyæ k³y. Strofo-
wanie to nie ma za grosz sensu - to nieza-
wodna metoda upupienia ca³ej autorskiej
ferajny. O wielko�ci polskiej SF i fanta-
sy zadecydowa³y bowiem �wiête wojny
toczone nieustannie od po³owy lat 70.

Mo¿e nie tyle same wojny co spo
sób ich rozstrzygania i metody

prowadzenia. To w³a�nie odró¿nia fanta-
styczne krucjaty od polskiego piekie³ka
bulgocz¹cego w g³ównym nurcie. W �li-
teraturze wysokiej� walka idzie o dotacje.
O powodzeniu tej czy innej �awangardo-
wej rewolucji� decyduje zdobycie doj�cia
do wiêkszej kasy lub szerszych politycz-
nych pleców.  St¹d niejednej ambitnej �od-
nowicielce literatury� za ca³y talent star-
czy umiejêtno�æ roz³o¿enia nóg przed w³a-
�ciwym facetem, mog¹cym wiele (nieko-
niecznie w ³ó¿ku).

Nam dotacji nie daj¹, tote¿ nawet
ci, którzy chcieliby siê sprzedaæ

zachowuj¹ przyk³adn¹ cnotê. Konkuren-
cji mo¿na przywaliæ tylko w jeden sposób:
napisaæ taki tekst, by oponentom opad³y
szczêki i spodnie, a czytelnicy oszaleli. Nie
da siê walczyæ zakulisowo o wzglêdy nie-
istniej¹cych mecenasów i sponsorów.  W
efekcie po ka¿dej awanturze zostaj¹ ksi¹¿-
ki i opowiadania, które chce siê czytaæ i
dyskutowaæ o nich jeszcze przez d³ugie
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myka w �Czytelniku� s¹ Oramus, Parowski
oraz ca³e pokolenie starszych fanów  wycho-
wanych na najlepszych ksi¹¿kach Dicka,
Vonneguta i Harrisona. W 1984 r. Jêczmyka
zmuszono do odej�cia a �Czytelnik� zacz¹³
na�ladowaæ politykê KAW-u.

Wci¹¿ jeszcze tli siê rozpoczêta w
1982 r. Wielka �wiêta Wojna

Klubu Twórców (Ziemkiewicz, Kres i ako-
lici) z �Fantastyk¹� a pó�niej �NF�. Obec-
nie dzia³ania wojenne straci³y  na rozma-
chu, g³ównie dlatego, ¿e �m³odzi gniewni�
dorobili siê brzuchów oraz potomstwa i
przysz³o im przerzuciæ energiê ¿yciow¹ na
inne fronty. Klub Twórców generowa³ ko-
lejne spory krytyczne, intrygowa³, tworzy³
konkurencyjne pisma. Parowski odgrywa³
siê skutecznie kreuj¹c kolejne gwiazdy SF
i  fantasy spoza Klubu - Huberatha, Sap-
kowskiego, Dukaja, Bia³o³êck¹ i wspiera-
j¹c czarn¹ owcê Klubu Twórców, czyli Le-
wandowskiego. W  efekcie fani mieli co
czytaæ i urozmaicone ¿ycie towarzyskie.

Do po¿ytecznych awantur zaliczyæ
mo¿na Wojnê Pirogow¹ 1993-95,

rozpoczêt¹ przez Sapkowskiego morder-
czym najazdem na konkurencjê. Wiêk-
szo�æ napadniêtych nie zdo³a³a siê zdobyæ
na nic poza ja³ow¹ polemik¹, ja okopa³em
siê w Mas³omêczu, Kres zacz¹³ od nowa
pisaæ swoje ksi¹¿ki. Ale gdzie diabe³ nie
mo¿e tam babê po�le... Rozjuszonego
wieszcza spacyfikowa³a Bia³o³êcka, zdoby-
waj¹c w 1995 r. nagrodê Zajdla za �Tka-
cza iluzji�. Efektem wojny o pirogi sta³o
siê to, ¿e czo³ówka polskich autorów za-
czê³a uwa¿niej czytaæ w³asne teksty i zapa-
³a³a pragnieniem zemsty, co wp³ynê³o po-
zytywnie na  jako�æ nastêpnych utworów.

Za istotn¹ nale¿y uznaæ wojnê Prze
wodasa z Klubem Twórców. Hi-

storia ta zaczyna siê powtarzaæ  w przy-
padku kilku aktualnych m³odych wilków.

lata. Ponadto, pomijaj¹c personalne
utarczki miêdzy autorami, w naszym �ro-
dowisku jest wiêcej miejsca na idealizm i
romantyczne porywy, ze zbawianiem �wia-
ta w³¹cznie, przy czym ta ostatnia choro-
ba tylko poradycznie prowadzi do gro�-
nych powik³añ, jak u Snerga. Proszê za-
uwa¿yæ: u nas nikt siê jeszcze nie zapi³ ani
nie zaæpa³ !

Pierwsz¹ �wiêt¹ wojnê rozpocz¹³ Ja
nusz Zajdel przeciwko systemowi

totalitarnemu. Za jej pocz¹tek nale¿y  uznaæ
pierwsze wydanie �Limes inferior� w 1982
r, jednak trzeba uwzglêdniæ te¿ �Wyj�cie z
cienia�, napisane du¿o wcze�niej, choæ nie
od razu wydane. Faktycznie wiêc Zajdel
ws¹pi³ na wojenn¹ �cie¿kê w 1975 r. Kru-
cjatê tê zakoñczy³a �mieræ pisarza w lipcu
1985 r. Jej efektem by³o powstanie ca³ej
szko³y literackiej, do której gremialnie za-
pisa³ siê warszawsko-³ódzki Klub Twórców.
Trwa³ym rezultatem jest natomiast kanon
polskiej SF socjologicznej (�Limes...�, �Pa-
radyzja�, �Ca³a prawda o planecie Ksi�)
oraz kult Zajdla w fandomie. Cz³owiek, któ-
ry opisa³ rozpad totalitaryzmu, przewidu-
j¹c, ¿e �zniszczy go rdza�, urós³ w �rodo-
wisku do rangi mêczennika, przerastaj¹c
moralnie Lema.

Na prze³omie lat 70/80 rozpoczê³a
siê wojna Krajowej Agencji

Wydawniczej z �Czytelnikiem�, a �ci�lej:
Andrzeja Wójcika z Lechem Jêczmykiem.
Zakoñczy³y j¹ realia ekonomiczne po roku
1989. Efekty wywalczono proporcjonalnie
do zamierzeñ. W KAW chodzi³o tylko o for-
sê (nak³ady ksi¹¿ek przekracza³y wtedy 200
tys. egz.), pozosta³y wiêc stosy �serii z gliz-
d¹� i �Spotkañ w przestworzach�, które nie-
specjalnie da³o siê czytaæ nawet wtedy, gdy
cz³owiek mia³ 17 lat i bzika na punkcie �sa-
jens fikszyn�. Teraz dzie³a te chwal¹ sobie
mole i korniki. Rezultatem dzia³alno�ci Jêcz-
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Sprawa ta zaczê³a siê w roku 1987, a za-
koñczy³a w 1996 r. nagrod¹ Zajdla za �No-
tekê 2015�. W tym okresie robi³em kolej-
no za grafomana, pismaka wyklêtego, szar-
latana, rytualnego wroga, autora niezale¿-
nego i wreszcie czo³owego twórcê, gdy¿
konflikt ten zmusi³ mnie do przeorania
szczytów rankingów  publicystycznych i
literackich.

Najtragiczniejszym epizodem po
zostaje szaleñcza misja nawraca-

nia �wiata nauki przez Snerga, rozpoczêta
wydaniem w 1990 r. �Jednolitej Teorii
Pola� a zakoñczona 5 lat pó�niej samo-
bójstwem pisarza. Odt¹d �wariant Zajdla�
(spi¿owa statuetka) i �wariant Snerga� (pê-
tla z drutu) to dwa bieguny przeznaczenia
ka¿dego fantasty.

Te sprawy to przesz³o�æ. Obecnie,
wraz z koncepcyjnym st³amsze-

niem �Fenixa� przez duet Grzêdowicz-
Zientalak, g³ówny ciê¿ar bojów przesun¹³
siê na liniê �Nowa Fantastyka� - �Magia i
Miecz�, przy sukcesywnie postêpuj¹cym
upadku �NF�, która przekszta³ca siê w pi-
smo g³ównonurtowe. �Fenix� stacza siê do
poziomu fanzinu. Szansê rozwoju ma w
tej chwili �Magia i miecz�, je�li nie ugrzê�-
nie w gettcie RPG.

Najnowszym konfliktem jest Total
na Wojna �l¹skiego Klubu Fan-

tastyki z Reszt¹ Fandomu. �KF, monarchia
absolutna rz¹dzona ¿elazn¹ rêk¹ El¿biety
III prowadzi dzia³ania przeciwko gdañ-
skiemu GKF-owi o supremacjê politycz-
n¹ i przeciwko �NF� o supremacjê ideow¹.
Wynik jest ³atwy do przewidzenia, gdy¿
fandomowe wojny wygrywa siê nie talen-
tem organizacyjnym  lecz dobrymi pisa-
rzami, a tych w �KF-ie brak.

Ogólne s³abowanie polskiej fanta
styki dowodzi, ¿e czym prêdzej

trzeba wywo³aæ nastêpny konflikt. Nikt i

nic nie organizuje ju¿ m³odych wilków w
k¹�liwe watahy. Bezpo�rednim tego skut-
kiem jest upadek warsztatowego samo-
kszta³cenia. Od kiedy za� warsztaty lite-
rackie po Klubie Twórców przejê³a Iwo-
na ̄ ó³towska, doszed³ do tego jeszcze za-
nik pisarskiej samo�wiadomo�ci i erup-
cja epigonizmu. Nie ma siê co dziwiæ,
skoro tworzyæ literaturê uczy m³odych
kobieta, która w swym d³ugim ¿yciu nie
dosta³a nawet nominacji do nagrody Zaj-
dla i której g³ówn¹ trosk¹ jest osi¹gniê-
cie mo¿liwie wysokiej pozycji towarzy-
skiej poprzez rozmaite uzurpacje i pod-
chody.

Cieñ nadziei daje fakt, ¿e ci¹gle
jeszcze m³odzi patrz¹ na ³amy

�NF� z mieszanin¹ nienawi�ci i po¿¹dania.
Jestem te¿ pe³en otuchy, gdy widzê jakie-
go� debiutanta, który jeszcze nie bardzo
wie, którym koñcem przyciskaæ d³ugopis
do papieru, ale ju¿, z za³o¿enia, uwa¿a siê
za co� lepszego ode mnie. O to w tym
wszystkim chodzi i wa³a pokonanym!

Z ostatniej chwili

27 pa�dziernika w poznañskiej
ksiêgarni �Jedynka� go�ci³ Andrzej
Sapkowski. Mimo ¿e do zakoñcze-
nia sagi zosta³o jeszcze kilka mie-
siêcy, Sapek rozpocz¹³ promocyjne
tourne. Pod ksiêgarni¹ ustawi³a siê
kolejka fanów spragnionych auto-
grafu Mistrza. Wcze�niej udzieli³ Sa-
pek wywiadu �Gazecie Wielkopol-
skiej� (5 XI 98). Mo¿na siê stamt¹d
dowiedzieæ, ¿e twórca Wied�mina
nie uwa¿a siê za pisarza kultowe-
go, jest wrogiem mapek i... uwa-
ga, uwaga!... �uwielbia i bardzo
szanuje swoich czytelników�.
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Wal(e)c historii

Przedrostek �naj�, u¿yty w kontek
�cie �wie¿o wydanej powie�ci Ra-

fa³a Ziemkiewicza �Walc stulecia�, nie
oznacza jedynie, i¿ jest ona najnowsza.
Jest to równie¿ najlepsza z dotychczaso-
wych ksi¹¿ek autora ��pi¹cej królewny�.
Najdojrzalsza, najpowa¿niejsza, najg³êb-
sza � to równie¿ bezdyskusyjne. Ale te¿
najbardziej osobista, refleksyjna � chwi-
lami wrêc ekshibicjonistyczna. Dramatur-
gi¹ i autoironi¹ przypomina film Alana
Parkera �The Wall� i genialn¹ p³ytê Pink
Floyd pod tym samym tytu³em.

Rzeczywisto�æ Europy drugiej po
³owy XXI wieku. Tygiel kulturo-

wy, mniejszo�ci ¿yj¹ce w daleko posuniê-
tej autonomii. Pañstwa i korporacje � or-
ganizacje publiczne z w³asnymi systema-
mi prawa. Rozwiniêta technologia. Nowe
profesje:sterownicy podprogowi, profile-
rzy aktywni, kreatorzy autorytetów. Pusta
konsumpcja, bezmy�lna akceptacja, utra-
ta autentyzmu. ̄ ycie polityczne umowne,
malowane, teatralne � walka o wybrcê roz-
grywa siê w medialnej  infosferze. Polity-
cy to figuranci nie maj¹cy na nic wp³ywu.
Bezpieczeñstwo socjalne, infobiurokracja
� porz¹dek spo³eczny oparty na w gruncie
rzeczy iluzorycznych programach spo³ecz-
nych. Zblazowane spo³eczeñstwo przypo-
minaj¹ce bezwolne pszczo³y w technolo-
gicznym ulu. Plastikowi ludzie pobudza-
j¹cy siê ró¿nymi spidami i tonizerami,
wzdrygaj¹cy siê na my�l o kolejnych
zbrodniach pastuszków � dzieciêcych band
dokonuj¹cych rytualnych mordów kaniba-
listycznych. Chrze�cijañstwo rozmyte w
ekumenizmie, zepchniête do roli �dzie-

dzictwa kulturowego�. Ukazana przez
Ziemkiewicza Europa nie jest �wspólnot¹
ró¿nic� (Hazard), lecz jakim� chorym, ilu-
zorycznym tworem, gdzie gra pozorów
uchodzi za prawdê, a masy prze¿uwaczy
(tzw. trójkowców) nie s¹ �wiadome rze-
czywistych uk³adów. Uczeni, politycy i po-
licjanci dysponuj¹ zaledwie pozorn¹ wie-
dz¹, pozorn¹ w³adz¹ i pozorn¹ si³¹. Za
sznurki poci¹gaj¹ W³adcy Kulis.

Na tym tle rysuje Ziemkiewicz
przejmuj¹c¹ historiê upadku

cz³owieka � twórcy interaktywnych, wir-
tualnych gier komputerowych. Orin Beth-
len jest eskapist¹ ¿yj¹cym pod skrzyd³ami
¿ony., szukaj¹cym w wyobra�ni ucieczki
od �wiata. Namiêtny romans z kobiet¹,
któr¹ poznaje w sieci, staje siê pocz¹tkiem
jego upadku. Kryzys dosiêga Orina-twór-
cê i Orina-cz³owieka. Zostaj¹ mu tylko
wspomnienia. Pieprzony los kreatora �wia-
tów...

Dotychczas �rednio ceni³em Ziem
kiewicza jako stylistê. �Katary-

niarz...�, �Dywany...�, tudzie¿ rzeczy
wcze�niejsze, by³y sprawne warsztatowo,
gramatycznie bezb³êdne, ale zbyt �sztyw-
ne� (�kanciaste�)  - brakowa³o melodii.
Ten jêzyk sprawdza³ siê w felietonach
RAZa, bêd¹cych pokazem kunsztu, ale do
literatury nie pasowa³. �Walc stulecia�
wyrówna³ tê sytuacjê. Ziemkiewicz zna-
laz³ chba z³oty �rodek pozwalaj¹cy opisy-
waæ technikê i uczucia, sensacjê i reflek-
sjê, codzienno�æ i filozofiê. Warstwa so-
cjologiczna i historiozoficzna ksi¹¿ki oraz
przemy�lenia narratora i g³ównych boha-
terów uwypuklaj¹ fabu³ê, podkre�laj¹c
przes³anie poszczególnych fragmentów.
�Walc stulecia� to tak¿e stylistycznie naj-
lepsa ksi¹¿ka Ziemkiewicza

Anatol France napisa³: �Powie�æ
bez mi³o�ci jest jak kie³basa bez

RECENZJA
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musztardy � rzecz bez smaku�. RAZ mu-
sia³ doj�æ do podobnych wniosków, bo
jego ostatnie dokonnia obfituj¹ w w¹tki
romantyczne-erotyczne. W �Walcu...� s¹
do�æ �mia³e sceny � na szczê�cie napisane
elegancko i z du¿¹ wra¿liwo�ci¹, nie tak
dosadne jak u Inglota, ani tak p³ytkie jak
w �Rydwanach boginii Frei� Lewandow-
skiego.

Podsumowuj¹c, �Walc stulecia� to
celna refleksja historiozoficzna

oparta na brawurowym pomy�le miesza-
nia �wiatów: wirtualnej belle epoque po-
przedzaj¹cej I wojnê �wiatow¹ i rzeczy-
wistej, XXIwiecznej , ery fin de siecle�u.
Wnioski wyp³ywaj¹ce z ksi¹¿ki s¹ nieste-
ty pesymistyczne. Optymistyczny jest na-
tomiast fakt, ¿e Ziemkiewicz nie tylko nie
traci formy, ale z ksi¹¿ki na ksi¹¿kê jest
coraz lepszy. Od czasu �Quietusa� Jacka
Inglota ¿adna polska powie�æ wspó³cze-
sna nie zrobi³a na mnie takiego wra¿enia.

aspirant policji regionalnej  Walter Schida

Rafa³ A. Ziemkiewicz �Walc stulecia�, Su-
perNowa 1998

Piotr Prytulak
List

Wewn¹trz pojazdu jest straszliwie zimno
Dym w gardle budzi mnie ze snu Staram siê
uspokoiæ, lecz na zewn¹trz jest cieplej Nie
mogê siê po³¹czyæ, to tragiczna przepa�æ

  Steve Wilson

Cisza. Mieszkanie ciemne, puste. W
pokoju pó³mrok. Na zielonym, ak-

samitnym fotelu niewyra�na postaæ mê¿-
czyzny. Jego twarz przedwcze�nie posta-
rza³a, wykrzywiona bólem. Przekrwione
oczy w kontra�cie z kredowobia³¹ twarz¹.
Brodê pokrywa kilkudniowy zarost. W
prawej d³oni rewolwer kaliber 0,38. Mê¿-
czyzna siedzi boso. Obok fotela le¿y prze-
wrócona butelka, a w ka³u¿y alkoholu roz-
bita szklanka. Na dywanie zdjêcie m³odej
kobiety. Ramka jest pêkniêta, kawa³ki
szk³a rozsypane dooko³a. Jedynym �ró-
d³em �wiat³a jest nocna lampka stoj¹ca na
regale z ksi¹¿kami. Za plecami mê¿czy-
zny znajduj¹ siê okna. S¹ teraz zaci¹gniê-
te zielonymi zas³onami. Rewolwer w spo-
conej d³oni. Smak ciep³ego burbona w
ustach. �Teraz; teraz albo nigdy�. Nacisn¹³
spust. Odszed³.

Kilka minut pó�niej w mieszkaniu
rozleg³ siê dzwonek. Na schodach

sta³a m³oda kobieta. W rêku trzyma³a bu-
kiet stokrotek. Na palcu naciskaj¹cym
dzwonek b³yszcza³a z³ota obr¹czka. Twarz
kobiety zdradza³a jej uczucia: rado�æ, chêæ
dzielenia siê szczê�ciem. Nikt jednak nie
odpowiada³. Zaniepokojona nacisnê³a
klamkê. Wesz³a do �rodka. Skierowa³a siê
w stronê pokoju, z którego dochodzi³o
�wiat³o. Stanê³a w progu, zobaczy³a go.
Nie mog³a uwierzyæ. Wstrz¹�niêta pode-
sz³a do telefonu. Palec z obr¹czk¹ wystu-
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Wis³awa Szymborska

�Tego dnia�
Oto Partia � ludzko�ci wzrok.
Oto Partia � si³a ludów i sumienie.
Nic nie pójdzie z Jego ¿ycia
w zapomnienie
Jego Partia rozgarnie mrok

�Wstêpuj¹cemu do Partii�
Pytania brzmi¹ ostro,
Ale tak w³a�nie trzeba,
Bo wybra³e� ¿ycie komunisty
I przysz³o�æ czeka twych zwyciêstw.
Partia. Nale¿eæ do niej,
z ni¹ dzia³aæ, z ni¹ marzyæ,
z ni¹ w planach nieulêk³ych,
z ni¹ w trosce bezsennej �
wierz mi, to najpiêkniejsze
co siê mo¿e zdarzyæ
w czasie naszej m³odo�ci
gwiazdy dwuramiennej

motto I
Chcesz czy nie chcesz twoje geny maj¹

przesz³o�æ polityczn¹ skóra ma odcieñ po-
lityczny oczy aspekt polityczny

Wis³awa Szymborska

motto II
Szymborska to najwiêksza poetka pol-

ska XX wieku. Jest to co� wiêcej ni¿ lite-
ratura. To wzorowa etycznie postawa wo-
bec rzeczywisto�ci, któr¹ poetka zawsze
demonstrowa³a, nawet w najtrudniejszych
czasach. Jest tak suwerenn¹ duchowo po-
staci¹, ¿e nawet najostrzejszy krytyk nie
móg³by niczego wytkn¹æ

Andrzej Szczypiorski

ka³ numer: 997. Potem 999. Sta³a oparta o
�cianê, p³acz¹c spazmatycznie. Spogl¹da-
³a na swoje zjêcie w kawa³kach szk³a. Pod
dom przyjecha³a karetka, chwilê pó�niej
policja. Lekarz tylko potwierdzi³ to, co
widaæ by³o go³ym okiem. Policja równie¿
nie mia³a w¹tpliwo�ci. Wszystko wyja�nia³
list, który le¿a³ przy nocnej lampce.

Dwa dni pó�niej na cmentarzu pa
da³ drobny deszcz. Na pogrzeb

przyszli znajomi, ludzie którzy znali go,
lecz nie zd¹¿yli go poznaæ. Nikt nie wie-
dzia³ dlaczego on to zrobi³. Nikt, oprócz
niej. Kiedy wszyscy siê rozeszli, po³o¿y³a
pod ustawionym naprêdce krzy¿em list i
bukiet stokrotek. Sta³a pod parasolem i
szklistym wzrokiem wpatrywa³a siê w
grób. Obr¹czka na palcu pali³a jak ogieñ.
Czu³ przera�liwe zimno. Widzia³ ich
wszystkich, widzia³ j¹. Chcia³ siê z ni¹
po³¹czyæ, ale bezskutecznie. By³a obok,
lecz nic nie móg³ zrobiæ. Ta granica by³a
nieprzekraczalna. By³o mu �le jak nigdy.
Nie móg³ zrobiæ nic. Absolutnie nic. To
by³o ju¿ niemo¿liwe.

Fragmenty obydwu wierszy pochodz¹
z wydanego 1954 roku zbioru �Pytania
zadawane sobie�. Warto zauwa¿yæ, ¿e po-
mimo kompromituj¹cej tre�ci wiersze m³o-
dej Szymborskiej zdradzaj¹ du¿¹ spraw-
no�æ warsztatow¹ i poetycki talent. Nie-
stety, fatalnie siê on splót³ z tandetn¹ ko-
munistyczn¹ propagand¹.Komentuj¹c ów
wtydliwy etap swojej twórczo�ci Szymbor-
ska przyzna³a: �Po prostu uwierzy³am�.
(WS)

POD CZERWON¥ PLANET¥
POEZJA SOCREALISTYCZNA
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Urodzi³ siê w Chicago. Wiêksz¹
czê�æ ¿ycia spêdzi³ jednak w Ka-

lifornii. Studiowa³, prowadzi³ sklep z p³y-
tami i stacjê radiow¹; przeszed³ te¿ do-
�wiadczenia z narkotykami. Zmar³ na za-
wa³ serca w szpitalu w Santa Anna. Wy-
da³ 36 powie�ci i 5 zbiorów opowiadañ.
Jest laureatem nagrody Hugo�62 za
�Cz³owieka z Wysokiego Zamku� oraz
nagrody Johna W. Campbella dla najlep-
szej powie�ci za �P³yñcie ³zy moje, rzek³
policjant� z 1974 roku.

Jeden z najwiêkszych. Pisarz, chcia
³oby siê rzec, doskona³y, ³¹cz¹cy

dwie trudne do pogodzenia postawy: in-
dywidualizm oraz tworzenie w ramach
konwencji. Jeden z tych, dziêki którym
mury SF-getta pêk³y w kilku miejscach pod
wp³ywem ksi¹¿ek, których nie mo¿na by³o
nie zauwa¿yæ. Bêd¹c pisarzem SF unikn¹³
�technicyzowania� � sztafa¿ rekwizytów,
sprzêtów i wynalazków jest zaledwie t³em
w jego ksi¹¿kach. Najwa¿niejsze s¹ pyta-
nia o rzeczywisto�æ � próba zg³êbienia ta-
jemnicy �wiata. �Natura wszechrzeczy lubi
siê ukrywaæ� (Heraklit). Filozofia, teologia,
psychologia (psychiatria?) � w ksi¹¿kach
Dicka te dyscypliny podpadaj¹ pod �scien-
ce�; nauki �cis³e nie graj¹ tu wiêkszej roli.
Lecz przede wszystkim: klimat wszech-
obecnej paranoi. Ontologicznego spisku.
Philip K. Dick i jego spiskowa teoria ob³ê-
du...

Ave, mistrzu

Lista dotychczas wydanych w Pol
sce ksi¹¿ek Philipa K. Dicka (t³u-

stym drukiem zaznaczono pozycje szcze-
gólnie warte przeczytania).

Powie�ci:

Ubik, S³oneczna loteria, Kosmiczne
marionetki, Nasi przyjaciele z Frolixa 8,
Valis, Bo¿a inwazja, Klany ksiê¿yca Alfy,
Oko na niebie, Czas poza czasem, Mar-
sjañski po�lizg w czasie, Cz³owiek z Wy-
sokiego Zamku, Przez ciemne zwierciad³o,
Prawda pó³ostateczna, Dr Futurity, Dr
Bluthgeld, Wyznania £garza, Simulakra,
Czy androidy �ni¹ o elektrycznych
owcach, Galaktyczny druciarz, Mo¿emy
ciê zbudowaæ, P³yñcie ³zy moje, rzek³ po-
licjant, Labirynt �mierci, Trzy stygmaty
Palmera Eldritcha, A teraz zaczekaj na
zasz³y rok, Cudowna broñ, Deus Irae
(wraz z Rogerem Zelaznym).

Zbiory opowiadañ:

Ostatni pan i w³adca, Opowiadania naj-
lepsze, Krótki szczê�liwy ¿ywot br¹zowego
oxforda, Przypomnimy to panu hurtowo, My
zdobywcy, Czysta gra, Oko Sybilii.

SPISKOWA  TEORIA OB£ÊDU
MIÊDZYPLANETARNE MUZEUM PAMIÊCI

PHILIP K. DICK (1928 � 1982)
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SZALEÑSTWA KRÓLA PHILIPA...
* W czasie realizacji filmu �Blade Run-

ner�, Dick � pocz¹tkowo przychylnie na-
stawiony do projektu � zacz¹³ stwarzaæ
problemy. Atmosfera na planie popsu³a siê,
gdy oznajmi³, ¿e Harrison Ford, graj¹cy
tytu³ow¹ rolê Ricka Deckarda, jest agen-
tem FBI, który otrzyma³ zadanie zastrze-
lenia Dicka!

** Ofiara paranoicznych pomówieñ
Dicka pad³ równie¿ Stanis³aw Lem. Autor
�Valisa� doszed³ do wniosku, ¿e kto� taki
jak Lem zwyczajnie... nie istnieje! Wed³ug
Dicka autor �Solaris� to nie jeden cz³o-
wiek, ale tajna organizacja, maj¹ca za za-
danie zniszczyæ zachodni¹ SF!. Dowód:
jeden cz³owiek nie mo¿e posiadaæ tak
wszechstronnej wiedzy jak¹ posiad³ Lem.

Za¿ywanie narkotyków nie jest choro-
b¹, lecz decyzj¹, podobnie jak decyzja jest
wyj�cie na jezdniê prosto pod nadje¿d¿a-
j¹cy samochód. Nazwijmy to mo¿e nie tyle
chorob¹, ile b³êdem w ocenie sytuacji.
Kiedy w ten sposób zaczyna siê zachowy-
waæ du¿a grupa ludzi, to mo¿emy mówiæ
o b³êdzie w skali spo³eczeñstwa; o pew-
nym stylu ¿ycia. Jego motto brzmi: �b¹d�
szczê�liwy dzisiaj, bo jutro umrzesz, z tym
¿e umieranie zaczyna siê prawie natych-
miast, a szczê�cie jest tylko wspomnie-
niem” . Taki styl ¿ycia jest jedynie przy-
spieszeniem, intensyfikacj¹ zwyk³ej ludz-
kiej egzystencji. Nie ró¿ni siê niczym in-
nym od przeciêtnego stylu ¿ycia, po pro-
stu wszystko odbywa siê szybciej. To, co w
normalnej sytuacji trwa³oby lata, dzieje siê
w ci¹gu kilku dni, tygodni albo miesiêcy.
�Bierz gotówkê i nie martw siê o kredyt�,
napisa³ Villon w 1460 roku. Jednak nie
mo¿na siê z nim zgodziæ, je¿eli gotówki
dostaje siê jednego centa, a kredytem do
sp³acenia jest ca³e ¿ycie.

Philip K. Dick

zaprasza na

�Dzieñ z fantastyk¹ w
Poznaniu�

Kiedy: 6 marzec 1998
Gdzie: Dom Kultury �S³oñce�, os. Przy-
ja�ni, Poznañ
Dojazd: tramwaje nr 12, 14, 15 lub
autobusy nr 74, 71, 69 do przystanku
S³owiañska, potem k³adk¹ nad ulic¹ S³o-
wiañsk¹ w g³¹b osiedla
Przewidywany koszt: 8 PLN
W programie m.in.:
- Spotkania i dyskusje z pisarzami
- Zgromadzenie mi³o�ników komiksu
- Mistrzostwa Poznañskich Magów

w Magic: The Gathering
- Sesje najpopularniejszych syste-

mów RPG
- Warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych MG
- Manga&Anime
- Filmy SF
- Podró¿e po bezdro¿ach �wiatów

fantasy
Równocze�nie og³aszamy konkurs na
najlepszy scenariusz w konwencji
fantasy.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
pod adresem kontaktowym.
Na miejscu bêdzie ksiêgarnia i sklep z
artyku³ami pierwszej potrzeby.
Adres kontaktowy:
Daniel Kosse, Os. Stare Zegrze 79/12,
61 � 249 Poznañ
Tel. (061)–8-79-66-25
e-mail: 2era @ novci2. ae. poznan. pl
Chêæ uczestnictwa w konwencie prosi-
my zg³aszaæ najlepiej telefonicznie
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autor: Peter Stary
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Anna Basara
Kometa
Wiersz dedykowany komecie Hale-Bopp, 1. IV. 1997

Sk¹d przyby³a�, gdzie d¹¿ysz wytyczonym szlakiem
Pos³uszna wy¿szym si³om � ale si³om jakim?
Co widzia³a� po drodze przez te lat tysi¹ce
Gwiazdozbiory zwiedzaj¹c, omijaj¹c s³oñce?
Jakie oczy patrzy³y trwo¿ne i zdumione
Na twój warkocz gin¹cy hen za niebosk³onem?
Przep³ywasz, a za tob¹ mg³awa smuga blasku.
Dzi� o tobie mówi¹, ¿e� ty - kupa piasku,
Trochê ska³ oraz py³u powi¹zanych lodem.
Taki �mietnik kosmiczny, a ca³¹ urodê
Daje ci s³oñce! Jak¿e uwierzyæ w to trudno.
Ciebie, �wietlist¹, piêkn¹, nazywaj¹ brudn¹,
Ale siê nie obra¿aj, p³yñ. Do zobaczenia!
Za lat tysi¹c ponownie zobaczy ciê Ziemia.
W cichy wieczór istota krucha i maleñka
Znów siê tob¹ zachwyci i powie, ¿e� piêkna!

�Inne planety� to fanzin Klubu Fantastyki �Druga Era� dzia³aj¹cego
przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
�Inne planety� redaguj¹:
red. nacz.: Wojtek Szyda
zast. red. nacz.: Remigiusz Witczak
red. d/s propagandy: Krzysztof G³uch
sk³ad i wsparcie moralne: Piotr Derkacz
korekta i wsparcie estetyczne: Monika Szulc
Nak³ad: 300 egzemplarzy, oddano do druku w listopadzie 1998
Wydrukowano dziêki uprzejmo�ci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Numer dedykowany planecie Merkury oraz Philipowi K. Dickowi


