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Witajcie!

Problematyka w adzy, której patronuje Jowisz,
to – wbrew pozorom – nie tylko polityka.

Owszem, fantastyka spod znaku political fiction,
ma, e tak powiem, bezpo rednie prze o enie
na tematyk  w adzy, gdy  zwi zana jest ze zja-
wiskiem, które definicyjnie polega na „d eniu
do zdobycia w adzy oraz jej utrzymania”. S  jed-
nak rewiry fantastyki, pozornie z w adz  nie-
zwi zane, które bodaj jeszcze silniej ni  wizje
socjologiczno-polityczne poruszaj  tematyk
zale no ci, badaj  kierunki wp ywów, wektory
mocy decyzyjnych etc. Silniej – bo skupiaj  si
na organicznym albo cywilizacyjnym aspekcie
naszej natury. My l  o ró nych teoriach, które
szereguj ycie na Ziemi (w tym stopie  roz-
woju cz owieka) w skali makroewolucyjnej, i
jednocze nie okre laj  nasze miejsce w kosmicz-
nym a cuchu pokarmowym, gdzie z regu y
homo sapiens plasuje si  daleko, daleko za ob-
cymi. We my cho by teori  nadistot Adama Wi-
niewskiego Snerga. Zainteresowanym polecam

powie  „Robot” albo kwietniowy numer „NF”
z 996 r., gdzie hipoteza Snerga jest podana w
pigu ce. Krótko: ycie na Ziemi mo na usyste-
matyzowa  wed ug czwórpodzia u: generacja
chemiczna – minera y, generacja botaniczna –
ro liny, generacja zoologiczna – zwierz ta, ge-
neracja psychologiczna – umys y. Cz owiek -
czy w sobie dwie ostatnie generacje (echo dra-
biny bytów w. Augustyna?...). Nie mo na wy-
kluczy  przypadku, twierdzi Snerg, e na Ziemi
egzystuje wy sza generacja ycia, której wsze-
lako nie dostrzegamy, zgodnie z zasad „ adna
istota nie postrzega swojej nadistoty” (np. ro-
liny zwierz t). Prawda, e co  w tym jest?...

Bliskoznaczn  teori  mo na znale  w opowia-
daniu A. Zimniaka „Zr by w adzy”, które dru-
kujemy w tym numerze. Polecam.

Przechodz c na grunt stricte polityczny -
skupmy si  najpierw na wyja nieniu kilku poj .
Utopia, s owo greckie upowszechnione (a by
mo e wymy lone) przez angielskiego my licie-
la, kanclerza królewskiego Thomasa More’a, naj-
lepiej przet umaczy  moim zdaniem J. M. Bo-
che ski, zw c utopi  „bezmiejscem”. Bo i pole-
ga utopia na opisywaniu wyimaginowanych, cho
uprawdopodobnionych geograficznie (lub czaso-
wo) wiatów, w których uda o si  osi gn  do-
skona y system rz dów, zapewniaj cy szcz cie,
sprawiedliwo  i dostatek (prekursorem Morusa
by  Platon ze swoim „Pa stwem”; inni renesan-
sowi i postrenesansowi utopi ci to: T. Campa-
nella z „Miastem S o ca”, F. Bacon z „Now
Atlantyd ” czy Cyrano de Bergerac z „Tamtym

wiatem”, pó niej za  tzw. francuscy pisarze
przedrewolucyjni). XX wiek wyda  jedn  zna-
cz c  utopi  („Ludzie jak bogowie” H.G.
Wells’a), by pó niej trysn  strumieniem anty-
utopii i dystopii. Te dwa terminy s  cz sto mylo-
ne. B du tego nie ustrzeg a si  nawet A. Kowal-
ska w interesuj cej rozprawce „Od utopii do an-
tyutopii” (WsiP, 987), cho  ró nica jest wyra -
na: antyutopia to utwór kompromituj cy prób
zbudowania spo ecze stwa doskona ego, obna-
aj cy nierealno  takich planów, podczas gdy

dystopia to bliska katastrofizmowi wizja przy-
sz ego spo ecze stwa, w którym – delikatnie pi-
sz c - „ le si  dzieje” (bardziej uczone rozró -
nienie znajdziecie w „Leksykonie polskiej litera-
tury fantastycznonaukowej” Niewiadomskiego i
Smuszkiewicza). Dystopi  b dzie wi c np. „Prze-
strzeni, przestrzeni!” Harrisona, antyutopi  np.
„Powrót z gwiazd” Lema.

 XX wiek sta  si  grobem utopii. Dwie woj-
ny wiatowe, rze nia komunizmu, nazizm – to
wszystko by o tward  szko a dla cz owieka.
Nauczyli my si  (tylko jakim kosztem!) zdro-
wej nieufno ci wobec oderwanych od realiów
„dobrych ch ci”, które wdra ane w ycie staj
si  kostk  brukow  piek a. Nic dziwnego, e mi-
jaj ce stulecie by o wiekiem utopii negatywnych.
„Nowy wspania y wiat” Huxley’a, „Rok 984”
Orwella, „My” Zamiatina... W SF powstawa y
wizje nowych wiatów, lecz ich autorzy dalecy
byli od naiwnego entuzjazmu. Zosta  przerzu-
cony most mi dzy Renesansem a Wspó czesno-
ci . Pisa  o tym G. Picht: „Odkrycie Ameryki

mia o dla XVI wieku podobne znaczenie, jak
podró  kosmiczna dla nas”; co nie mog o po-
zosta  bez wp ywu na literatur . Raz przybiera-
a odcie  nadziei, raz odcie  obawy. Od entu-

zjazmu po demaskacj  – oto ewolucyjna droga
politycznych fantazji.

Wojciech Szyda
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Peter Tremayne
PANI NA HY-BRASIL
(My Lady of Hy-Brasil)

W zawodz cych krzykach kr cych mew, w
ostrym szepcie szumi cego morza i w cie-

k ych uderzeniach jego ust z bia ej piany na wyso-
kich, granitowych ska ach s ysz  delikatn  s odycz
jej g osu, cicho nawo uj cego mnie, bym wróci  na
Hy-Brasil. Cho  siedem lat to d ugi czas oczekiwa-
nia, czeka  musz . Musz  powróci , bo ona te  cze-
ka na mnie; czeka gdzie  tam po ród zimnych, czar-
nych fal Atlantyku; czeka na mnie z cierpliwo ci ,
której nie zniszczy nawet wieczno .

*

Gwizdek parostatku Naomh Eanna odezwa  si , gdy
statek zbli a  si  do czarnej bry y wyspy.

- To Inisheer – u miechn  si  marynarz, jego
piaskoworude w osy powiewa y na wietrze. Inishe-
er, najmniejsza z Aranów! Wysp, z których mój dzia-
dek wyemigrowa  do Nowego Jorku i które w mym
umy le by y miejscem magicznym odk d, jako ma y
ch opiec, siadywa em na kolanach dziadka i s ucha-
em jego opowie ci o dzieci stwie. Ledwo mog em
uwierzy , e zbiorowisko ciemnych wzgórków przed
parowcem by o wyspami; nie wierzy em, e wresz-
cie odbywam pielgrzymk , o której marzy ka dy
Amerykanin irlandzkiego pochodzenia: odwiedzam
ojczyzn  swych przodków.

Naomh Eanna, ochrzczona na cze wi tego
patrona wysp, przynajmniej tak mi powiedziano, rzu-
ci a kotwic  przy Inisheer i flotylla ódek o dziwnym
kszta cie, zwanych curraghami – z drewnianym o e-
browaniem, obci gni tym nasmo owanym p ótnem,
nap dzanych d ugimi w skopiórymi wios ami – po-
p yn a ku parowcowi. Pasa erowie i towary na Ini-
sheer musia y zosta  przetransportowane na wysp ,
gdy  wody przybrze ne by y zbyt p ytkie, aby paro-
wiec móg  podp yn  bli ej.

Zwierz , krowa, opuszczana by a z dziobowej
windy statku; wisia a bezw adna i bezradna przy
burcie, a gdy znalaz a si  w morzu, zacz a walczy
z wod . Trzech m czyzn czeka o obok w curraghu.
Jeden z nich zadzierzgn  p tl  wokó  szyi zwierz -
cia,  dwaj inni zacz li m óci  wod  wios ami, krowa
zosta a poci gni ta ku brzegowi, drobi c nogami w
dziwnym podwodnym ta cu.

Nied ugo pó niej z parowca wy adowano
wszystko dla kilkuset mieszka ców male kiej wy-
spy i statek ruszy  ku Inishmaan, rodkowej wyspie,

nim w ko cu wp yn  do Zatoki Killeany na najwi k-
szej z Aranów: Inishmore. Jak mi powiedzia  zaprzy-
ja niony marynarz, w dni, kiedy przyp ywa  parowiec,
wi kszo  z tysi ca mieszka ców  wylega a, by przy-
wita Naomh Eanna, cumuj cego do mola w Kilro-
nan, g ównym mie cie. Pe no tam by o kuców, dwu-
kó ek, podskakuj cych wózków, a tu i ówdzie, ku
memu zaskoczeniu, ujrza em kilka samochodów. Kie-
dy zszed em na l d, wokó  mnie brzmia piewny ir-
landzki i prawie nie s ysza em angielskiego. Sta em,
pora ony.

- Wy jeste cie ten Amerykanin do Bungowla? –
odezwa  si  cichy g os w okolicach mojego okcia.

Odwróci em si  i ujrza em ko cistego m czy-
zn  w rednim wieku o w osach koloru piasku, jak
wi kszo  wyspiarzy.

- Tak – odpar em.
- Jestem Peadar Flaherty. Mam tu wózek, eby

was zabra  do Bungowla.
Nie mówi c nic wi cej podniós  m  walizk , po-

prowadzi  mnie przez k bi cy si  t um do dwukó ki
zaprz gni tej w kuca i gestem nakaza  wsiada .

-Ojciec Connell jednak do was napisa ? – By o
to raczej twierdzenie ni  pytanie, skoro Flaherty po
mnie wyjecha . Spotka em ojca Connella zesz ego
roku w Bostonie i zaofiarowa  si  znale  mi miesz-
kanie na wyspach, gdybym wreszcie zdecydowa  si
je odwiedzi  podczas od dawna obiecywanej pod-
ró y.

- Owszem – odpar  milkliwy Flaherty.
- Je li przenocowanie mnie stanowi problem,

mog  si  zatrzyma   w hotelu – ci gn em, despe-
racko próbuj c nawi za  rozmow .

Flaherty rzuci  mi spojrzenie pe ne lito ci.
- Tego zrobi  nie mo ecie. Na Inishmore nie ma

hoteli. Mi o nam b dzie, je li z nami zamieszkacie, a
poza tym gdzie mieliby cie si  zatrzyma , je li nie w
chacie, w której urodzi  si  wasz dziadek? Jeste cie
przecie  moj  rodzin , kuzynem. Naprawd , n dzny
by by ze mnie cz owiek, gdybym kuzyna od drzwi od-
p dzi .

Urwa  i lekko zmarszczy  czo o.
- Ale tam nie ma wygód, wydaje mi si , w po-

równaniu z tym, do czego przywykli cie w Ameryce.
W Bungowla nie ma elektryczno ci... tylko wiece
albo lampa naftowa.

- Och, nie ma sprawy – powiedzia em. – Je-
stem przyzwyczajony do warunków polowych.

Prawie sobie j zyk odgryz em, poj wszy mimo-
woln  niegrzeczno , ale Flaherty si  nie obrazi .

- Chodzi o mi o to, e jestem rybakiem – ci -
gn em szybko. – Pracuj  na tra owcach w Yarmo-
uth; to w stanie Maine.
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- Doprawdy?
Zamilk em, a Flaherty pogania  kuca drog ; za-

cz em odpr a  si , zauroczony wysp , ch on c
d wi ki i krajobraz. Morze by o wsz dzie; s ysza e
je, czu e , nawet smakowa e  w mgie ce, która osia-
da a na twoich ustach. Jechali my wzd u  brzegu
pe nego cichych zatoczek i piaszczystych pla , które
nagle zmieni y si  w lit  ska , klify wysokie na ja-
kie  dwie cie pi dziesi t stóp, o które gwa townie
rozbija y si  wielkie fale. L d okaza  si  labiryntem
poletek, chronionych przed ywio ami przez niskie
kamienne mury. Wsz dzie le a y kamienie. Widzia-
em kilka sztuk byd a czy owiec. Od czasu do czasu
mijali my wysokie, kamienne pomniki ustawione
obok drogi, przypominaj ce podró nym , by modlili
si  za dusze ludzi, którzy zgin li w szarych odm -
tach wokó  wysp.

Bungowla by a dok adnie taka, jak j  sobie wy-
obra a em s uchaj c dziadkowych opowie ci: nie-
wielkie zbiorowisko chat z wybielonego kamienia,
otoczonych ostrym zapachem palonego torfu i mor-
skiej bryzy. Chata, do której poprowadzi  mnie Fla-
herty ró ni a si  od innych tylko w mych romantycz-
nych wyobra eniach, bo czy to nie tu urodzi  si  mój
dziadek? Wysz a mnie powita ona Flaherty’ego
wraz z trójk  dzieci w ró nym wieku, wszystkie mia-
y jej z otorude w osy, trzyma y si  matczynej spód-
nicy i spogl da y na mnie nie mia o. Maire by a wy-
sok , delikatn  kobiet  o powa nych oczach i rumia-
nych policzkach, która zdawa a si  wiecznie praco-
wa , ale zawsze znalaz a czas, aby zaparzy  kolejny
imbryk herbaty.

Przez kilka dni p awi em si  w go cinno ci Fla-
hertych i pozna em ciep  przyjacielsko  wyspiarzy:
szczególnie Phelima Conora Donna, staruszka, który
by  wioskowym bajarzem czy seanchai – tak go na-
zywali. Pami ta  historie z czasów dzieci stwa mego
dziadka na Inishmore. Jako rybak czu em si  po ród
nich jak u siebie i uto samia em si  z tymi twardymi
lud mi, którzy swe sk pe dochody wydzierali zimne-
mu, nieprzyjaznemu morzu. Tacy ludzie dawali ci lek-
cj  odwagi. Wstawali wcze nie, sami piekli chleb,
sami cinali w osy, budowali domy i odzie, praco-
wali, pili, modlili si  i – w ko cu – zbijali w asne
trumny. Byli zdecydowani i stoiccy, yli blisko natu-
ry; widzieli rzeczywisto  i znaczenie w gwa tow-
nych, wiecznie zmiennych ywio ach; nie zatracili
daru jasnowidzenia, jak mieszka cy miast; nadal od-
czytywali przysz o  z nadci gaj cej burzy i dla nich
naturalne i nadnaturalne splata o si  w jedno.

Pewnego poranka, który wsta  ciemny i brzydki,
a nad wysp  przelatywa  deszcz, poszed em do kuch-
ni, umy liwszy sobie poprzedniego wieczora, e od-

b d  wypraw  do latarni morskiej w Eeragh. Maire
Flaherty podnios a g ow  znad owsianki, któr  mie-
sza a w wielkim elaznym garnku.

- Dzie  si  z o ci – powita a mnie, wskazuj c
szare niebo za male kim oknem.

- Chcia em pop yn  do latarni w  Eeragh – rze-
k em. – Czy to mo liwe?

- Eeragh, tak? – zmarszczy a brwi, nak adaj c
moje niadanie do glinianej miski. – Dziwne miejsce
chcesz obejrze .

- Czy mo liwe jest, eby tam dzisiaj pop yn ? –
zapyta em ponownie. – Czy pogoda b dzie zbyt nie-
sprzyjaj ca?

- Nie wycieczce do Eeragh – odpar a. – Ale mój
m  nie b dzie móg  ci  tam dzisiaj zabra . Pojecha
do Kilmurvy, eby kupi  koz a Concannona.

- Nie szkodzi – powiedzia em, u miechaj c si .
– Je li mog  po yczy ód  Peadara, nie b d  go
prosi , eby mnie zabra . Kupi em map  wód wokó
wyspy, kiedy by em w Galway.

Spojrza a na mnie jak na g upka.
- Chcesz pop yn  sam? To szalony pomys .

Wody tutaj s  zdradliwe, kiedy wieje silny wiatr.
- Nie boj  si . – Nie mog em si  powstrzyma .

W ko cu dowodzi em najlepszym tra owcem, jaki
kiedykolwiek wyp yn  z Yarmouth.

Maire Flaherty pokr ci a g ow .
- Cz owiek, który nie boi si  morza, szybko si

utopi – stwierdzi a – bo wyp ynie w niew a ciwy
dzie . Ale my, wyspiarze, boimy si  morza i toniemy
tylko od czasu do czasu.

Peadar Flaherty przyszed  na niadanie i przed-
stawi em mu swój plan. Najpierw zareagowa  jak
jego ona, ale nalega em. Jednak potrzebowa em
ca ej mojej si y przekonywania, by namówi  Peada-
ra, aby po yczy  mi swój curragh, który posiada  sil-
nik spalinowy.

Po lunchu odpali em silnik Yamahy i poprowa-
dzi em curragh ku morzu. By a to lekka jednostka,
atwo si  ni eglowa o. Mimo z owieszczej szaro-
ci dnia, powierzchnia morza – matowa od deszczu

– by a raczej p aska, a m awka delikatnie pie ci a
moje policzki. Wyspa Eeragh, na której usytuowano
latarni , by a wed ug mapy jedn  w archipelagu bez-
ludnych wysepek zwanych Brannockami u zachod-
niego brzegu Inishmore. Dziadek powiedzia  mi, e
na Eeragh palono wiat o od roku 857, aby ostrzec
przed niebezpiecznymi ska ami statki kieruj ce si
do Galway. Jego pierwsz  prac  by o „pilnowanie
wiat a”, st d moje zainteresowanie. Nowa latarnia,

obs ugiwana przez trzech ludzi, wyrasta a ze ska  bia-
a i wysoka, a wielka lampa o mocy 375 tysi cy wiec
ja nia a na pi tna cie mil we wszystkich kierunkach.
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Wyprawa tam sprawi a mi przyjemno . Na Eeragh
nie by o przystani, a samo miejsce sk ada o si  g ów-
nie z kamieni. Podprowadzi em curragh do brzegu i
wyskoczy em na pla , by odci gn ód  z zasi gu
fal.

- Dia dhuit? – powitano mnie po irlandzku.
Latarnik o twarzy jak ksi yc sta  niedaleko i

obserwowa  mnie z ciekawo ci .
- Witam – odpar em, ko cz c prac .
Na twarzy m czyzny odbi o si  zaskoczenie.
- To wy jeste cie ten Amerykanin? – spyta .
Przytakn em.
- Chcia em obejrze  latarni .
Przeniós  wzrok ze mnie na curragh i z powro-

tem.
- Przyp yn li cie z Inishmore sami?
Wyt umaczy em mu, ale pokr ci  g ow .
- Wody tutaj s  kapry ne – rzek , jakby zwraca

si  do upartego dziecka. – atwo jest da  si  na-
bra . – Wzruszy  ramionami. – Dobrze, chod cie i
obejrzyjcie to miejsce, je li macie ochot , ale po-
winni cie za pó  godziny odp ywa  wraz z przyp y-
wem, bo inaczej nie wydostaniecie si  tej nocy z
Eeragh.

O czwartej opu ci em latarników, którzy kr cili
g owami i ostrzegali mnie przed zmiennymi humora-
mi wód. Patrzyli, jak spycham curragh przy wtórze
„Bennacht De leat!”, co jak zrozumia em, by o po e-
gnaniem i yczeniami szcz cia. Wepchn em cur-
ragh na fale i wios owa em krótko, nim zapali em
motor i zacz em przecina  wezbrane fale, kieruj c
si  ku ciemnemu masywowi Inishmore.

Nie by em na morzu d u ej, ni  kilka minut, kie-
dy niebo nagle si  otworzy o, ukazuj c o lepiaj c
biel, a nad g ow  z owieszczo zahucza  grom. Fale
osi ga y niebotyczne wysoko ci, wiatr smaga , a
male kim curaghiem rzuca o we wszystkie strony –
czasami ruba silnika za burt  wtórowa a grzmotom
swym przenikliwym warkotem, kiedy ods ania a j
fala.

Poprzez ulewny deszcz ujrza em w pobli u
ciemny brzeg, a za nim agodne wzniesienie pla y.
Podzi kowa em Bogu, zwracaj c w tamta stron
ód . S dzi em, e jestem jeszcze daleko od Inish-
more, ale prawdopodobnie si  myli em. Co dziw-
ne, kiedy mocowa em si  z curaghiem, kieruj c go
ku brzegowi, niebo zda o si  przeja nia , deszcz
usta , a wiatr zmieni  si  w delikatny szept. Dopro-
wadzi em ód  na p ycizn , wci gn em j  na mi kki,
szary piasek pla y i stan em , rozgl daj c si  w
zaskoczeniu. Jakby za spraw  magii z a pogoda
nagle si  sko czy a, a nad moj  g ow  za wieci o
s o ce, grzej c tak mocno, e zrobi o mi si  gor -

co, poczu em si le i zacz em ci ga  p aszcz wo-
doodporny.

Wyszed em ze skalistej zatoczki, w której wyl -
dowa em, ruszy em ku szczytowi klifu i rozejrza em
si  wokó . Ku memu zaskoczeniu odkry em, i  nie
znajdowa em si  na Inishmore. By em na wyspie nie-
mal doskonale okr g ego kszta tu, o rednicy trzech
lub czterech mil, poro ni tej mi kk , faluj c  traw ,
jednak ziele sz  i bardziej soczyst  ni  na innych
wyspach. Ka de pole oznaczone by o wiele mówi -
cymi, kamiennymi murami i podobnie jak na reszcie
wysp, nie ros y tu drzewa. Jednak nie mog em od-
p dzi  my li, e soczysta ziele  pól sprawia a, i  miej-
sce to bardziej przypomina o obraz, ni  prawdziwy
l d.

Nad krajobrazem dominowa  wielki, szary, ka-
mienny dom, zbudowany nieomal jak zamek i posia-
daj cy kilka pi ter. Zdawa  si  ponury i nie na miej-
scu po ród niskich chat z bielonego kamienia, o ó -
tawych strzechach, które grupkami sta y wokó  .Przy-
pomina o to dziwn  i nierealn  pocztówk .

Us ysza em za sob  t tent ko skich kopyt i od-
wróci em si , by ujrze  je d ca, p dz cego ku mnie
jak wariat na du ym, bia ym rumaku. Gdy si  zbli y ,
ci gn  wodze i zmusi  zwierz , by przysiad o na

zadzie; m óci o powietrze olbrzymimi kopytami i par-
ska o gniewnie.

Ku memu zaskoczeniu je dziec odziany by  w
br zowy mnisi habit. Widok tak nie pasuj cego do
konia cz owieka wywo a  na mych ustach szeroki
u miech.

- Fag an ait! Fag an ait! – krzykn  strasznym
g osem, a ja skuli em si  z nag ego przestrachu. – o
mo chroi amach...

Powstrzyma em jego irlandzk  tyrad , mówi c
mu, e ani nie rozumia em, ani nie mówi em po ir-
landzku, bo jestem Amerykaninem, go ciem w tym
kraju.

Gapi  si  na mnie przez chwil , jego usta próbo-
wa y u o y  si  w nieznane s owa, ale potem prze-
niós  wzrok ponad moim ramieniem, a jego oczy roz-
szerzy y si  nieco. Dr c , chud  r k  nakre li  znak
krzy a, da  koniowi nag  ostrog  i odjecha .

Wybuch radosnego, srebrzystego miechu spra-
wi , e si  odwróci em.

Na kamieniu siedzia a kobieta, nie: m oda dziew-
czyna, u miechaj c si  do mnie. Przez ca e swe y-
cie nie widzia em tak adnej istoty. Jej bia a twarz w
kszta cie serca otoczona by a mas  z ocistorudych
w osów, które b yszcza y w promieniach s o ca, szar-
pane lekkim wietrzykiem. Oczy zielone jak morze l ni-
y z o liwie, a delikatne, czerwone usta mia y si
rado nie.
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- Musicie wybaczy  bratu Mairtinowi, nieznajo-
my. Jest nieco zwariowany, ale krzywdy nie uczyni.

Jej g os mia  w sobie g bokie, uwodzicielskie
ciep o.

Oddech uwi z  mi w gardle, gdy si  do niej zbli-
a em.

- Dzie  dobry – powiedzia em. – Czy mo e mi
pani powiedzie , gdzie jestem? Ucieka em ódk
przed sztormem i ledwie uda o mi si  tutaj przycu-
mowa .

Dziewczyna zmarszczy a brwi, patrz c na nie-
bo.

- Sztormem?
U miechn em si  pokornie, zdaj c sobie spra-

w , e teraz na niebie nie by o ani jednej chmurki,
tak szybko sko czy a si  z a pogoda.

- Pogoda tutaj szybko si  zmienia – przyzna em.
– P yn em na Inishmore, kiedy z apa a mnie burza.

- Na Inishmore, doprawdy? Wobec tego tylko
troch  zboczyli cie z kursu. Inishmore le y dwie mile
na wschód – wskaza a szczup ym, br zowym ramie-
niem. – Jeste cie na wyspie Hy-Brasil.

Teraz ja zmarszczy em brwi.
- Niech mi pani wybaczy, ale nie zdawa em so-

bie sprawy, e na Aranach jest czwarta du a wyspa.
Wiedzia em o Inishmaan, Inisheer i Inishmore, ale
jak  nazw  pani wymieni a? Nie znam jej.

Wyd a usta z udawan  pogard .
- Hy-Brasil jest ze wszystkich wysp najpi kniej-

sza.
Zgodzi em si  szybko z tym o wiadczeniem.
- Hy-Brasil – ci gn a dziewczyna, podnosz c

si  z siedziska na skale – jest ostatnim miejscem
spoczynku O’Flahertych z Iar-Connacht.

- Ostatnim miejscem spoczynku? – zdziwi em
si , jej archaiczne zwroty wywo a y u miech na mej
twarzy.

- Kiedy wyrzucono nas z ziem naszych przod-
ków na l dzie, w Iar-Connacht, uciekli my w bez-
pieczne miejsce na Hy-Brasil; uciekli my do naszej
fortecy – wskaza a odleg y dom. – W naszym j zyku
zwie si  ona Dun na Sciath: fort tarcz, bo by a dla
nas schronieniem i obron  w czasach terroru.

Mówi a tak, jakby zdarzy o si  to zaledwie wczo-
raj i jakby bra a w tym udzia .

- Jak mniemam, nazywa si  pani O’Flaherty? –
zaryzykowa em.

Zaskoczy a mnie, prostuj c si  nagle; w jej
oczach na moment zago ci o poczucie winy.

- Jestem O’Flaherty teraz, kiedy mój ojciec nie
yje, go ndeana Diabhal grasta! – Prze egna a si ,

przynajmniej tak mi si  zdawa o, bo dopiero pó niej
u wiadomi em sobie, i  ruch wykonany zosta  na

odwrót ni  ten, którego nauczono mnie w ko ciele.
Dziewczyna patrzy a na mnie z u miechem. – Nazy-
wam si  Aideen O’Flaherty, zw  mnie pani  Aideen.
Pozwólcie, e udziel  wam go ciny w moim domu.

By o to wielkoduszne zaproszenie i przyj em je
z wdzi czno ci .

Szli my drog  prowadz c  mi dzy polami do
domu. Tu i ówdzie m czy ni i kobiety pracuj cy na
roli podnosili si  i przygl dali nam. Wydawali si
sztywni i dziwni, bardziej podobni figurom wosko-
wym ni  zwyk ym ludziom, patrz c na nas bez mru-
gania pustymi oczami.

- Czy przybywa tu wielu obcych? – spyta em w
ko cu. – Ludzie gapi  si  na mnie, jakbym spad  z
kosmosu.

- Sk d? – za mia a si  dziewczyna.
- Jakbym przylecia  z ksi yca – u ci li em.
Dziewczyna roze mia a si  rado nie.
- Jakie dziwne powiedzenia, ale nie zwracajcie

uwagi na tych ludzi – jej g os stwardnia  lekko. – To
tylko ch opi, a ich ciekawo  bierze si  ze z ych ma-
nier.

Patrz c na jej twarz, nagle poznaczon  ostrymi
liniami, mia em my l: e za nic nie chcia bym spra-
wi  jej przykro ci i zas u y  sobie na jej wrogo ,
poniewa  wyczuwa em w niej hardo , która nie zo-
stawia a miejsca ani dla mi osierdzia, ani dla wyba-
czenia.

Wn trze domu by o bardziej imponuj ce ni  wi-
dok zewn trzny. D ugie arrasy i portrety olejne ozda-
bia y ciany. Pomi dzy nimi wisia a galeria O’Flaher-
tych z dawnych wieków, wpatruj cych si  w zdoby-
cze wojenne: miecze, topory, oszczepy i tarcze.
Umeblowanie te  by o staro wieckie. W olbrzymiej
sali trzaska  zach caj co ogie , p on cy na kominku
wielko ci pokoju. Du y stó  przed kominkiem nakry-
to do kolacji i, co dziwne, sta y na nim dwa nakrycia,
ale nie by o ani ladu innych go ci czy te  osoby,
która wszystko przygotowa a.

Czas zdawa  si  p dzi ; rado nie gaw dzi em z
dziewczyn , zahaczaj c o wiele tematów, g ównie o
Irlandczyków, ich j zyk, literatur  i folklor, w czym
panna mia a doskona e rozeznanie. U wiadomi em
sobie, e dziwnie mnie przyci ga: jakbym znów czu
ból pierwszej mi o ci. Nawet jej zabawna staro-
wiecka mowa, któr  uzna em za konsekwencj

tego, i  jej pierwszym j zykiem jest irlandzki, mia a
w sobie co  poci gaj cego. Czas gna  jak w dziw-
nym nie, przyjemnym, radosnym stanie i z alem
wsta em dopiero, gdy niebo zacz o ciemnie .

- Musz  wraca  na Inishmore.
- Och nie; nie, prosz ... musisz zosta .
U wiadomi em siebie, e co  si  zmieni o w jej
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zachowaniu; by  mo e sposób poruszania si , u mie-
chania do mnie. Przesta a by adna; teraz wydawa-
a si  bardziej uwodzicielska, nawet lubie na. Jej usta
by y bardziej czerwone, pe niejsze ni  wcze niej,
wyd te po dliwie. Czerwony j zyczek nerwowo
oblizywa  drobne, bia e z bki.

- Nie mog  – odpar em. – Rodzina, u której
mieszkam na Inishmore b dzie si  denerwowa , je-
li nie wróc  na noc.

Zamruga a i ku mej konsternacji ujrza em zy w
jej oczach.

- Prosz , zosta . Jestem taka samotna, tak
strasznie samotna na tej wyspie i tak bardzo lubi  z
tob  rozmawia .

Odruchowo wyci gn em r k  i uspokajaj co
uj em jej d o .

- Wróc  jutro – zapewni em. – Wróc  jutro, aby
zwiedzi  wysp , je li ci to pasuje.

Zamruga a i za, jak rozpalona kropla deszczu
spad a na wierzch mej d oni.

Dziewczyna poci gn a nosem i zmusi a si  do
u miechu.

- Tak – rzek a. – Tak, teraz wiem, e wrócisz.
Jej g os mia  dziwny ton.
Kiedy po krótkim po egnaniu zatrzasn y si  za

mn  drzwi wielkiego domu, poczu em si , jakbym
znalaz  si  w zupe nie innym wiecie.

Niebo poczernia o, wiatr wy  i gna  przez wysp
strumienie deszczu. Ledwo widzia em swoja r k .
Schyli em g ow  i zacz em przedziera  si  przez
wiatr i deszcz ku zatoce, w której zostawi em cur-
ragh. Kiedy uszed em sto jardów, zacz em a owa ,
e odrzuci em pro b  dziewczyny, bym zosta . Dom

by  taki ciep y, taki wygodny, schronienie przed y-
wio ami, czy  dziewczyna nie mówi a o nim w ten
sposób, jak o schronieniu? Jednak co  we mnie, ja-
ki  dziwny niepokój, kaza  mi i  dalej. Noc by a zim-
na i dzika. Nie mia em ochoty na powrót na Inishmo-
re przez rycz ce morze, ale nie mog em zignorowa
tego niepokoju, l ku i kroczy em dalej.

Grom zahucza  g o no, rozb ys o bia e wiat o,
gdy niebo si  otworzy o. Deszcz si  wzmóg , ude-
rzaj c w m  skór  jak tysi ce male kich kuleczek.
Poczu em dziwny zapach, zapach wody morskiej i...
zatoczy em si  nagle, bo by  to ohydny smród gnij -
cych ryb, gorzko-s odki odór rozk adu, który sprawi ,
e niemal zakrztusi em si ó ci .

Zaskoczenie ust pi o miejsca rosn cemu l ko-
wi, gdy zacz em lizga  si  ska ach pokrytych wo-
dorostami i wpada  w ka u e, a nie pami ta em ,
bym je mija  kilka godzin wcze niej, kiedy gor ce
s o ce pali o wysp . W ciemno ci nie dostrzega em
nigdzie krajobrazu, który cho  troch  przypomina by
ten, który widzia em po po udniu. Zamiast tego po-
czu em wokó  przera aj c  obecno  morza, jakbym
przedziera  si  przez ska y, które lada chwila mia y
zosta  zalane falami. Prócz wycia wiatru i ryku mo-
rza nie s ysza em nawet lamentu mew ani kumkania
ab. Otacza o mnie szaroczarne liskie pustkowie, z

którego wystawa y granitowe i bazaltowe ska y. A
ten ohydny, mdl cy smród rozk adu atakowa  me
nozdrza.

Straci em poczucie kierunku. Nie wiedzia em ju ,
gdzie zostawi em curragh.

A potem to us ysza em: zawodz cy krzyk, smu-
tek wype niaj cy powietrze a osnym lamentem, któ-
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ry zag uszy  nawet d wi k wiatru i deszczu. By  to
szloch, ludzki p acz rozpaczy, pochodz cy z g bi udr -
czonej duszy.

Zwróci em si  ku d wi kowi.
W ciemno ci majaczy a posta .
- Czy co  si  sta o? – krzykn em.
Posta  poruszy a si . By a dziwnie znajoma.

Wokó  niej trzepota  habit.
- Uciekaj st d – zasycza  nagle g os. – Uciekaj

st d, nieznajomy. Nie widzisz, e to miejsce jest prze-
kl te? Umknij z tej nawiedzonej samotni, umknij z
tego miejsca z a! Albo ty te  staniesz si  podobny
do mnie.

To by  szalony mnich – jak go nazwa a dziew-
czyna? – brat Mairtin.

- Ju  w porz dku – powiedzia em uspokajaj co.
– By  mo e mog  jako  pomóc?

- Obcy, odejd  st d albo nie b dziesz móg  po-
móc samemu sobie. Przyby em na t  wysp  s dz c,
e mog  pomóc, przyby em tu s dz c, e s uga Pa -

ski jest chroniony.... Ale by em tylko cz owiekiem
pe nym ludzkich wad, zwiedzionym nieprawdziwym
pi knem tego miejsca, ulotnym pi knem dziewczy-
ny... Pani na Hy-Brasil.... To wszystko by o mask  z a.
A teraz mój Bóg mnie zapomnia !

Westchn em. Biedak by  kompletnie szalony.
A potem poczu em nagle morze op ywaj ce me

kostki i ze zdziwieniem spojrza em w dó .
Mnich dostrzeg  moje spojrzenie j wyda  z siebie

g boki krzyk rozpaczy, który zmrozi  mi krew w y ach.
- Za pó no! Niech ci  Bóg chroni! Za pó no!

Wrócimy w odm ty zgnilizny, z których przybyli my!

O lepiaj ca b yskawica nagle o wietli a to miej-
sce. Wyspa znika a pod falami. Ponad powierzchni
majaczy  ju  jedynie niewielki kawa ek ska y pokry-
tej wodorostami. Ogarn  mnie taki strach, jakiego
nigdy jeszcze nie czu em.

A potem us ysza em g os, rozbrzmiewaj cy wy-
ra nie w tej koszmarnej ciemno ci.

- Teraz musisz zosta ... musisz zosta . B d  taka
szcz liwa... zbyt d ugo by am tu sama.

Podnios em wzrok, spodziewaj c si  ujrze  m o-
d  pani  Aideen w wietle b yskawic. Zamiast niej
ujrza em stara kobiet  ku tykaj ca w moim kierunki
poprzez deszcz z wyci gni tymi, szkieletowymi ra-
mionami, kieruj c  ku mnie podobne szponom d o-
nie, z po dliwym u miechem przylepionym do
czaszki, z której wystawa y dziwnie ostre i bia e z by.
By a to karykatura kobiety, a jednak – jednak jej g os
by  odbiciem g osu mojej pani Aideen...

- Zosta  ze mn .... zosta  ze mn ...
Woda morska nagle zawirowa a wokó  moich

nóg, zatoczy em si  i niemal utraci em równowag .
Poczu em uderzenie od ty u, odwróci em si  i ujrza-
em przep ywaj cy obok curragh. Odwróci em si  z
krzykiem i wspi em do odzi, padaj c na dno, dy-
sz c z wysi ku.

- Niech ci  Bóg chroni! – us ysza em zawodze-
nie mnicha, zag uszone kobiecym krzykiem furii, któ-
ry zdawa  si  ko czy  bulgotem w ród poca unkach
szalej cego morza.

Podnios em si  i rozejrza em.
By em po rodku mrocznego, burzliwego morza,

a niedaleko jawi  si  kszta t Inishmore. Poczo ga em
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si  do steru, opu ci em silnik za burt  i po kilku pró-
bach uda o mi si  go zapali . Ma a ód  podskakiwa-
a na falach, p yn c ku brzegowi a ja, mokry i wy-
czerpany, op yn em przyl dek i zacumowa em w
ma ej zatoce, w której ludzie z Bungowla zostawiali
swe curagghy. Na brzegu sta  wysoki m czyzna,
trzymaj c zapalon  latarni  sztormow .

- Ch opie, ch opie – us ysza em g os Peadara Fla-
herty’ego – czy to ty, ca y i zdrowy?

Nie mia em si , by wyci gn ód  na brzeg, wi c
pochyli  si , by mi pomóc. Kiedy ju  to zrobili my,
Flaherty schwyci  mnie za r k  i z niepokojem spoj-
rza  w twarz.

- Gdzie by e ? My leli my, e  na pewno uto-
n , a ja przeklina em samego siebie, em by  takim
g upcem i pozwoli  ci wyp yn . Pos ali my ju  do
Kilronan po kuter ratowniczy. Ch opie, gdzie e  by ?

Próbowa em go delikatnie uspokoi  i przeprosi
za k opoty, których narobi em. Moje w asne l ki znik-
n y i zacz em t umaczy  sobie, e ostatnie minuty
przed opuszczeniem wyspy by y wytworem ogarni -
tej panik  wyobra ni.

- Kiedy zacz  si  sztorm – rzek em – przybi em
do jednej z wysp.

Flaherty zmarszczy  brwi.
- Wysp? Uda o ci si  wyl dowa  na Brannoc-

kach? Jasne, ale to by o niebezpieczne.
- Nie, nie –u miechn em si . – To by a naj ad-

niejsza wyspa, jak  w yciu widzia em. Ludzie byli...
- Ludzie? – Flaherty by  zdziwiony. – Ludzie? A,

chodzi o to, e zosta e  z latarnikami na Eeragh?
- Nie, to by a przyjemna ma a wysepka, bardzo

yzna i zielona, a na niej sta  wielki dom i wioska.
Spotka em kobiet , pani , która powiedzia a, e na-
zywa si  O’Flaherty. Musisz j  zna .

- Dia linn! – Flaherty cofn  si  i prze egna . –
Co ty wygadujesz, cz owieku?

Znów poczu em rosn cy niepokój.
- Daj spokój – nalega em. – Na pewno wiesz, o

kogo mi chodzi. Dlaczego... – Nagle sobie przypo-
mnia em. – Powiedzia a mi, e wyspa nazywa si
Hy-Brasil.

- Dia idir sinn agus anachain! – krzykn  wyspiarz
z pobiela  twarz . – Bóg pomi dzy nami a wszel-
kim z em!

- Co... o co chodzi? – krzykn em, tak mnie prze-
straszy  wyraz jego twarzy.

Milcza  przez chwil , próbuj c pow ci gn
emocje.

- Nadal masz map  tych wód? – powiedzia  w
ko cu lekko dr cym g osem.

Pomaca em kiesze  i kiwn em g ow .
- Wobec tego poszukaj wyspy Hy-Brasil – pod-

niós  g os.
Roz o y em map  i w ó tym wietle latarni na

darmo szuka em mej wyspy.
- Oj... wcale nie jest zaznaczona – powiedzia-

em, desperacko próbuj c zwalczy  strach.
- I nie b dzie. Nie istnieje.
- Nonsens! – Zmusi em si  do miechu. – Wy-

l dowa em tam, rozmawia em z ...
- Gdziekolwiek wyl dowa e  – g os Flaherty’ego

by  ostry – to nie by a Hy-Brasil! Nie ma takiej wy-
spy. Nie mów o tym wi cej.

Powiedziawszy to odwróci  si  i pomaszerowa
do wioski.

Nast pnego dnia, po dziwnym nie, w którym
s ysza em pani  Aideen wzywaj c  mnie, wzywaj -
c  mnie z powrotem na wysp , zszed em do kuchni
na niadanie. Umówi em si  ju  z Flahertym, e po-
p yn  z nim na po ów za Brannocki, ale Maire prze-
prosi a za jego nieobecno .

- Ta stodam air.... ta taghdanna ann.... Jest w
z ym nastroju... Jest podatny na nastroje... – rzek a
tytu em wyja nienia. Okaza o si , e Phelim Conor
Donn, stary wioskowy bajarz, wybiera  si  na ryby i
zaproponowa  mi miejsce w swym curraghu. Ruszy-
li my ku Brannockom. Przypuszczam, e wiedzia em
ju , co znajd . Jednak e rozejrza em si  z latarni w
Eeragh, by si  upewni . Tam, gdzie poprzedniego
popo udnia wznosi a si  moja wyspa, teraz by a je-
dynie p achta szarego, spienionego morza, nad któ-
rym ko owa y i zawodzi y mewy.

Phelim Conor Donn wykrzywi  twarz.
- S yszysz, jak wrzeszcz ? – spyta , wskazuj c

sw  posiwia  g ow  na niebo. – Pewnie sobie my-
lisz, e to krzyki pot pionych dusz.

Spojrza em w ciemne odm ty.
- Phelim – powiedzia em ostro – czy s ysza e

kiedy kolwiek o wyspie zwanej Hy-Brasil?
Starzec spojrza  na mnie, a potem prze egna

si  wolno.
- To historia, o której rzadko kto poza Inishmore

opowiada – stwierdzi . – Gdzie  ty j  us ysza ?
- Och, mój dziadek raz co  powiedzia  – sk ama-

em. – Opowiedz mi j .
Starzec westchn  ci ko.
- Có , powiadano, e Hy-Brasil by a kiedy  naj-

pi kniejsza wysp  spo ród Aranów: bardziej zielo-
n , bardziej yzn  ni  inne. I mia a równie pi kn
pani : Aideen, przywódczyni  O’Flahertych z Iar-Con-
nacht. Zauwa ysz, e wielu tutaj nosi nazwisko Fla-
herty, bo niegdy  te ziemie nale a y do ich klanu.

Przytakn em, a on mówi  dalej:
Powiadano, e pani Aideen by a tak pi kna, i

swym s odkim g osem potrafi a oczarowa  ptaki na
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drzewach. Nawet wilk przestawa  wy , gdy piewa-
a. Ale jej pi kno kry o mroczn  dusz . Och, by a upar-
ta i zna a czarn  magi , potrafi a wezwa  demony, by
jej s u y y. Wielu m odzie ców odda o jej serca i du-
sze. Opowiadano, e Angus og Dara z Clanricade zo-
stawi on  i dzieci, by pod y  za Aideen na jej prze-
kl t  wysp  i nigdy wi cej go nie wdziano. A inny,
brat Mairtin z Loch Deargh, my la , e ona jest jedynie
kobiet , a on s ug  Bo ym; okaza o si , e ona by a
wi cej, ni  kobiet , a on jedynie s ug .

Powiadano, e sypia a z diab em, by zyska  ziem-
sk  w adz , a w zamian obieca a mu obfito c dusz
m odych m czyzn, których zwabia a na wysp .
Niech Bóg si  zlituje nad biedakami, którzy za jej sy-
renim piewem pod yli na Hy-Brasil. – Znów si
prze egna .

- Có , opowie ci g osz , e jej z a reputacja do-
tar a do papie a w Rzymie i jego kardyna owie wys ali
swych emisariuszy, by walczyli z ni  w imi  Bo e i
uwolnili dusze, które uwi zi a. Wymkn a si  im. Ach,
rzuci a straszne zakl cie, by si  ochroni  i sprawi a, e
ca a wyspa zaton a w zimnych falach Atlantyku.

Starzec zadygota  lekko.
- Ale powiadaj , e zakl cie sprawia, i  wyspa

si  wynurza... wynurza si , yzna i zielona, raz na
siedem lat; wynurza si , aby jej wstr tni mieszka -
cy mogli erowa  na krwi i duszach ywych.

Zadr a em gwa townie od uczu  w jego g osie i
zapatrzy em si  w nadbiegaj ce fale.

Phelim Conor Donn u miechn  si .
- Tak, tak... Dobrze znam t  legend . Ale nie bój

si , a mhic. Tylko wtedy, je li m czyzna wyl duje
na wyspie, gdy ta znajduje si  na powierzchni i zo-
stanie naznaczony przez pani  Aideen, mo e go ona
przywo a , aby zosta  jej wasalem i ca  wieczno
s u y  umar ym.

Przera ony, otworzy em usta.
- Tylko wtedy, je li zostanie naznaczony? – po-

wtórzy em. – Jak?
Starzec u miechn  si .
- Mówi , e je li jedna z jej ez spadnie na skór

m czyzny, musi on zosta  jej niewolnikiem na wiecz-
no .

Poczu em piek ca z , parz c  m  d o  i spoj-
rza em na czerwon  plamk , która znaczy a grzbiet
mej r ki. Jej znak! Us ysza em jej g os, cichy i kpi -
cy: „Teraz wiem, e wrócisz!”

Memu krzykowi zawtórowa y mewy kr ce nad
nami, wrzeszcz ce ponad czarnymi wodami jak du-
sze pot pione.

A w zawodz cych krzykach kr cych mew, w
ostrym szepcie szumi cego morza i w ciek ych ude-
rzeniach jego ust z bia ej piany na wysokich, grani-

towych ska ach s ysz  delikatn  s odycz jej g osu,
cicho nawo uj cego mnie, bym wróci  na Hy-Brasil.
Cho  siedem lat to d ugi czas oczekiwania, czeka
musz . Musz  powróci , bo ona te  czeka na mnie;
czeka gdzie  tam po ród zimnych, czarnych fal Atlan-
tyku; pani na Hy-Brasil czeka na mnie z cierpliwo-
ci , której nie zniszczy nawet wieczno .

T um. Joanna WT um. Joanna WT um. Joanna WT um. Joanna WT um. Joanna Wo y sko y sko y sko y sko y skaaaaa

O AUTORZE:
Peter Tremayne to pseudonim literacki (jeden z
dwóch; pod drugim publikuje powie ci szpie-
gowskie) Petera Berresforda Ellisa, jednego z
najwybitniejszych celtologów na wiecie. Swo-
im prawdziwym nazwiskiem podpisuje powa -
ne ksi ki naukowe (w Polsce ukaza a si  jego
monografia Druidzi), których napisa  ju  ca -
kiem sporo, a pseudonim Peter Tremayne re-
zerwuje dla fantasy, horroru i krymina ów hi-
storycznych. Jak sam twierdzi, „Peter Tremay-
ne zarabia na Petera Berresforda Ellisa”: jego
seria krymina ów dziej cych si  w redniowiecz-
nej Irlandii, a za bohaterk  maj cych mniszk ,
siostr  Fidelm , staje si  bestsellerem wsz dzie,
gdzie si  uka e (ostatnio w Grecji).

Opowiadanie „Pani na Hy-Brasil” ukaza-
o si  po raz pierwszy w roku 984 we w oskim

czasopi mie „Kadath”, pó niej jako tytu owe
opowiadanie zbioru „My Lady of Hy-Brasil and
Other Stories” w roku 987 w Stanach oraz par
razy w ró nych antologiach, m.in. w „Within
the Hollow Hills”, gdzie si  na nie natkn am.
Peter Berresford Ellis by  tak mi y, e udzieli
„Innym Planetom” wy czno ci na opubliko-
wanie polskiego t umaczenia, uznaj c to za for-
m  promocji jego twórczo ci w Polsce, stawia-
j c tylko jeden warunek: e nie dowie si  o tym
jego agent literacki.

Opowiadanie, utrzymane raczej w konwen-
cji horroru ni  fantasy, wykorzystuje popular-
ny w celtyckich legendach motyw zatopienia
miasta b d  wyspy jako kary za grzechy w a-
daj cej nim pani. Najs ynniejszym jest mit o
walijskim mie cie Ys, ale w folklorze irlandz-
kim cz sto mo na natkn  si  na opowie ci o
zatopionych w jeziorach wioskach, pa acach
czy ko cio ach. Jedn  z wariacji na ten temat
jest Rebma, pojawiaj ca si  w cyklu „Amber”
Rogera Zelazny’ego.

Wszelkie uwagi o t umaczeniu prosz  wy-
sy a  bezpo rednio do redakcji „Innych Pla-
net”, która na pewno ucieszy si  z jakiejkol-
wiek korespondencji. (((((JW)
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Dlaczego nie chce mi si  pi-Dlaczego nie chce mi si  pi-Dlaczego nie chce mi si  pi-Dlaczego nie chce mi si  pi-Dlaczego nie chce mi si  pi-
sa  o w adzysa  o w adzysa  o w adzysa  o w adzysa  o w adzy

Redaktor (wywodz cy si  z gatunku
naczelnych) Szyda zwróci  si  do

mnie z poleceniem napisania felietonu na
temat w adzy, poniewa  temu to w a nie
zagadnieniu po wi cony ma by  najnow-
szy numer „Innych Planet”. Tymczasem
ja, miast bra  si  czem pr dzej do roboty,
zamar em w mentalnym bezruchu; ogar-
n a mnie równie  niemoc intelektualna
i ogólne zniech cenie, co g ównie odbija
si  niekorzystnie na ro linach doniczko-
wych w mym mieszkaniu (nie podlewam)
oraz kocie (nie karmi ). Po jakim  czasie
(trzy tygodnie; kot ze ar  ro liny donicz-
kowe i prze y ) otrz sn em si  jednak ze
s abizny i j em si  zastanawia  nad przy-
czyn  niekorzystnego (dla w adzy) stanu
rzeczy. Jakie  to traumatyczne zdarzenie
spowodowa o, e na d wi k s owa „w a-
dza” chowam si  w mentalnej skorupie
zetla ych emocji i dygocz  od wewn trz-
nego mrozu osadzaj cego szron bezmy li
na zesztywnia ych zwojach? Z jakiego
powodu nie napisz  nigdy ni linijki znor-
malizowanego maszynopisu  na temat
w adzy? Odpowied  nie jest jednoznacz-
na. Ludzie posiadaj cy w adz  budz  we
mnie jak  instynktown  niech . Nie
idzie tu tylko o dyrektorów, prezesów
znacznych firm, czy cho by prezydentów
ma ych pa stw; wszystko zaczyna si  na
szczeblu bardziej podstawowym. Pos u
si  w tym miejscu obszernym fragmen-
tem z „Cesarza” Kapu ci skiego, który
(prosz  mi wybaczy ) przerywa  zamie-
rzam w asnymi natr tnymi wtr tami.

(...) nominacje powoduj  znaczne zmia-
ny w cz owieku. Przede wszystkim zmienia

si  jego figura. Dawniej szczup a i wci ta,
teraz zaczyna zmierza  w stron  kwadra-
tu, w stron  kwadratowej sylwetki. Jest to
kwadrat masywny, solidny – symbol powagi
i ci aru w adzy. (W pe ni potwierdzam
obserwacj  Kapu ci skiego – wi kszo
znanych mi redaktorów naczelnych pism i
nawet fanzinów natychmiast nabiera wagi
cia a, a przez to powagi; nie dotyczy to
bodaj jeno Grz dowicza, ale nic w tym
dziwnego, poniewa  w przypadku „Feni-
xa” nie mo e by  mowy o adnej powa-
dze). (...) Zmienia si  równie  spojrzenie.
Inna b dzie jego d ugo  i inny k t pada-
nia. Spojrzenie to wyd u y si  teraz do ja-
kiego  punktu dla nas niedosi nego i dla-
tego rozmawiaj c z nominantem z powodu
powszechnie znanych praw optyki nie b -
dziemy przez niego dostrzegani, gdy  jego
ogniskowa b dzie znajdowa  si  hen z ty u
za nami. Równie  nie mo emy by  postrze-
gani, gdy  k t padania jego wzroku jest
bardzo rozwarty i w czasie rozmowy spoj-
rzenie jego przechodzi nam gdzie  ponad
g ow , a dziwna wyst puje tu zasada pe-
ryskopu, e nawet je li jest on ni szego
wzrostu, i tak spogl da ponad nasz  g o-
w , ku niezg bionej dali. (Podobne mam
wra enie, gdy usi uj  sprzeda  Parowskie-
mu jakie  opowiadanie; co tu zreszt  dale-
ko szuka  – redaktor Szyda, kiedy s usz-
nie dopominam si  o zaleg e Guinnessy –
a na mocy mechanizmów inflacyjnych oraz
narastania procentów jest ich ju  legion –
zachowuje si , jakby mia  muchy w nosie).

Lecz s  i inne powody, które budz  m
nieprzezwyci on  niech  do pisania o
w adzy. Mianowicie jej nieuchwytno , by
nie powiedzie : wirtualny jej charakter,
który powoduje, e nie ma o czym pisa
w a ciwie. Zawsze mnie zastanawia o –
dlaczego, cholera, despoci op ywaj  w do-
statek, dlaczego, jak rzek  ongi ów tani dra
Urban, w adza zawsze wy ywi si  sama, a
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spo ecze stwo op ywa w niedostatki? Na
czym opiera si  ten mechanizm mniejszo-
ciowej, znienawidzonej dominacji? Chy-

ba na tym g ównie, e niewolnictwo to stan
naszego umys u. Zaczyna si  od bana ów
– ot, cho by od pytania: dlaczego nie prze-
chodzimy na czerwonym wietle? – ko -
czy na daleko id cych opresjach. Zasad
„umowy spo ecznej” sformu owa  w „Le-
wiatanie” Hobbes – oddajemy w adz  w
czyje  r ce, rezygnujemy z wolno ci na
rzecz poczucia bezpiecze stwa. Nast pnie
powo ywane s  do ycia placówki ironicz-
nie nazywane  „Urz dami Bezpiecze stwa”.

Wirtualny charakter w adzy najlepiej
odda  Lem w „Powrocie z gwiazd” – ko-
smonauci wracaj  po stuleciach kosmicz-
nych w drówek na mocno odmienion
Ziemi . Spo eczno  jest emocjonalnie
wykastrowana (podobnie, jak w „Nowym
wspania ym wiecie” Huxley’a), dzi ki
czemu nie dochodzi tu do wojen i innych
agresywnych zachowa . Kto  zawiaduje
spo eczno ci ; dzia a jednak dyskretnie i
zakulisowo. Lem wyra nie unika nazywa-
nia rzeczy po imieniu, z czego czyniono
mu jak najbardziej nies uszne zarzuty. O
w adzy pisa  nale y (bez popadania w
pompatyczno  albo mieszno ) z dale-
ko posuni t  dyskrecj . W political fic-
tion panowa  winny elazne regu y hor-
roru. Zagro enie musi by  nieuchwytne.
Kiedy co  nas atakuje z ciemno ci, kiedy
kszta ty maszkar s  niedocieczone, mo-
tywacja zagadkowa – wtedy si  boimy.
Gdy przyobleczemy nasze obawy w kon-
kretny kszta t i nazwiemy go cho by wam-
pirem, to dostajemy w rezultacie szmir .
Dlatego boimy si  sennych koszmarów, a
miejemy z hollywoodzkich horrorów.

Lem o tym wie, a na przyk ad Marek Ora-
mus ju  nie (by  mo e wynika to z jego
niech ci do horrorów) i dlatego „Miejsce
na Ziemi” (Oramusowa kontynuacja „Po-
wrotu z gwiazd”, gdzie Marek niepotrzeb-

nie k adzie kaw  na aw ) nie umywa si
do orygina u.

W adza nigdy nie jest tam, gdzie jej
oczekujemy. W „Wehikule czasu” Wellsa
to nie rozpasani Eloje rz dz wiatem, lecz
podziemni, ascetyczni Morlokowie. W
„Limes inferior” Zajdla to nie zerowcy, ani
nawet nadzerowcy (swoista numerologia
wyznacza w powie ci status obywatela) s
u steru. Rz dzi kto  zupe nie inny i nie jest
powiedziane, czy stopniowanie, kolejne
„pi tra” prawdy w tym ontologicznym
„wie owcu” nie post puj  dalej – cho by
w niesko czono ; no bo kto w ko cu od-
powiada za kszta t wiata?

Wszystkie wy ej wymienione powody
s  istotne, lecz tak naprawd  jedno gorz-
kie do wiadczenie warunkuje m  g bok
niech  do pisania o w adzy. Freud w jed-
nym mia  racj  – dzieci stwo nas tworzy.
Jako brzd c by em dyktatorem – s a em na
nieuniknion  rze  ca e armie o nierzy-
ków, kaza em im gwa ci  i rabowa ; de-
spotycznie milcza em i ogniskowa em spoj-
rzenie w niedosi nych przestrzeniach, gdy
mnie wirtualnie (to jednak modne s owo)
b agali o lito . By em dla biedaków bo-
giem, nieuchwytn  w adz . Potem, ju  star-
szy, otrzyma em – na mocy wyborów –
w adz  realn : zosta em mianowicie go-
spodarzem klasy w trzeciej klasie podsta-
wowej szko y (wygra em jednym g osem;
swój odda em na siebie). W adza mnie sko-
rumpowa a – wobec opornych stosowa em
metod  przymusu oraz restrykcje gospo-
darcze. By em dyktatorem, despot . Pew-
nego dnia spojrza em w lustro i ujrza em
tam twarz diabolicznie wykrzywion , k -
ciki ust okrutnie skierowane ku do owi,
oczy b yszcz ce szale stwem. Widok ten
przywróci  mi przytomno  my li. Od tej
pory  unikam w adzy, jak kot unika wody
oraz ognia. Z tego te  powodu nie jestem
w stanie napisa  o w adzy cho by s owa.

Jacek Sobota
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KRESY LITERATURY
Krzysztof G uch
Najwa niejsze
zagadnienie w ogóle

Jako dziecku Polski Ludowej, nie atwo
jest mi akceptowa  wszelk  nadprzy-

rodzon  w adz . Ze wstr tem oczywi cie
odnosz  si  do podzia ów spo ecznych na
proletariuszy i wyzyskiwaczy. Obok mnie
jednak, mój umys  nie uznaje adnej rów-
no ci spo ecznej. Je eli chodzi o kapita
rozumu, to przyznaj , e istnieje arysto-
kracja, do której przynale y si  jedynie
przez urodzenie, a raczej przez wrodzone
zdolno ci umys u. Ja, wiejski parobek z
otwart  g b , uginam swoje kolana, sk a-
dam d onie i, obok summy teologicznej
Akwinaty, sk adam lenny ho d wielkiemu
miastu m dro ci, jakim jest matematyka.

Wiem, e ka dy cz owiek szlachetnego
umys u mo e mnie teraz bezkarnie zabi
miechem jak psa. Komu  by bowiem przy-

sz o do g owy, eby taki obsikany kmiotek,
taki prymityw oderwany od p uga mia
mówi  na temat salonów, eby prostak pró-
bowa  zrozumie  my li ksi t. ywi  jed-
nak nadziej , e ja nie wielmo ni biegli
matematycy potraktuj  te s owa nie jako
skierowane bezczelnie do nich, ale jako
pods uchan  z wn trza powozu rozmow
plebejuszy stoj cych przy drodze.

Cz owiek, który pierwszy wypowie-
dzia  prawd , e matematyka w ada inny-
mi naukami, mia  zapewne na my li jej
wyj tkow  form , która uosabia ide  na-
uki. Absolutnie oderwana od wiata mate-
rialnego stanowi jednocze nie jego szkie-
let.  Z drugiej strony, mo na podwa a  jej
wa no  w a nie ze wzgl du na ca kowity
brak empirii, spyta kto  „co to za nauka,

która nie przeprowadza bada  i do wiad-
cze ?”. Ale na tym w a nie polega ró ni-
ca mi dzy w adc  a s ug . S uga zajmuje
si mudn  fizyczn  prac . Pan za  zaj-
muje si  (w tym przypadku bardzo mud-
nym) rz dzeniem. Wszystkie inne dziedzi-
ny (cho by historia, cho by teologia) sze-
reguj  wiedz  o wszech wiecie. Matema-
tyka szereguje wiedz  o idei.

Wydaje mi si , e wyró nia j  te  jeden
wyj tkowy atrybut. Nigdy nie k amie. Stwo-
rzona w my li, od pocz tku oparta na tych
samych zasadach logicznego rozumowania,
przypomina stopniowe o wietlanie pogr -
onego w mroku terenu. Raz o wietlone

miejsca s  ju  znane i nie wymagane jest
ich dalsze badanie. Je eli wykluczymy
mo liwo  zapominania przez ludzi raz
poznanych prawd, oraz pominiemy rzadkie
b dy w rozumowaniu, to otrzymamy ob-
raz stale rozwijaj cej si , a nigdy cofaj cej
nauki. Tu nie ma miejsca na spory, jak wsz -
dzie indziej. Mog y istnie  w ród fizyków
dyskusje czy wiat o ma charakter falowy
czy korpuskularny, mo na twierdzi , e
Kant uwstecznia  my l filozoficzn , bada-
j c literatur  mo na te  mie  ró ne pogl -
dy na temat domniemanej przewagi drama-
tów S owackiego nad dramatami Mickie-
wicza etc. Nie mo na jednak uwa a , e w
którym  okresie rozwój geometrii zabrn
w fa szywe rozumowania, albo e które  z
twierdze  algebry to kompletna bzdura, tak
jak uwa a si  w innych dyscyplinach o psy-
choanalizie, dialektyce albo teorii super-
strun. Tutaj po prostu dochodzisz do cze-
go  i to jest. T  wyj tkowo  rozwoju ma-
tematyki uj  kiedy  Niemiec David Hilbert.
Uzna  on, e gdyby mia  mo liwo  prze-
nie  si  o 500 lat w przód, to pierwsz  rze-
cz , jakiej by stara  si  dowiedzie , by oby
to, co teraz wiadomo o miejscach zerowych
funkcji dzeta Riemanna, bo to jest najwa -
niejsze zagadnienie w ogóle.
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Matematyk  rozwijaj  ludzie, wi c
sporów i b dów jest co niemiara, jednak
dotycz  one nie przedmiotu nauki, ale sa-
mych jego metod badawczych. Ot cho by
ojcowie tej nauki – Grecy. Wpierw wylali
oni fundamenty pod wielki gmach i zebrali
ceg y. Pó niej jednak, jak to poganie, ule-
gli zabobonom i przez swe ubóstwienie dla
liczb naturalnych, nie potrafili wymy li
zera i liczb ujemnych. Zreszt  odnosz
wra enie, e takie ba wochwalstwo zda-
rza si  cz sto u fascynatów tej nauki. Na
szcz cie rzadziej jest ono k od  rzucon
pod nogi umys u. Matematycy mog  te
sobie wymawia  ja owo  jakich  bada .
Matematyka, mo e bowiem czasem za-
brn  w rejony „nieprzydatne” dla pozo-
sta ych nauk. Takie objawy tyranii tej e
królowej, zbytni przepych, s  t pione i
pr dko zapomina si  o czczych dla wiata
teoriach. Có  to za szczodry w adca, co
wszystko po wi ca swoim poddanym.

Z literatur  (i z tytu em tych felietonów)
wi e j  fakt, e ceni si  w niej szalenie
styl i jego urod . Rachunek ró niczkowy
wymy lili niezale nie Newton i Leibnitz,
ale to metoda Lebnitza osi gn a wi kszy
sukces, gdy  ja niej formu owa  on wywód.
Niejeden s ynie z tego, e dokona  tego sa-
mego co kto  inny, ale w o wiele pi kniej-
szy sposób. Hugon Steinhaus, jeden z naj-
lepszych polskich „stylistów” matematyki
przytacza  Verlaine’a: „Jest tylko jedno: ar-
liwa gloria rzemios a”, gdy  jak twerdzi :
“rzemios o matematyków polega na tej sa-
mej tajemnicy, co rzemios o poetów”. W
poezji odrobink  wa niejsze jest to, jak pi-
szesz. W matematyce troszeczk  istotniej-
szym jest to, o czym.

W ród arystokratów nauki niema o wiel-
kich w adców, których pot ga zapiera dech
w piersiach pospólstwa. S  to zarówno no-
bliwi, stateczni starcy z siwymi brodami, jak
zabijaki, hultaje, którym nie brak fantazji.

Gdzie  szuka  narwa ców jak nie we
Francji Napoleona. Tam, 3 lata po szar y
w Somosierze urodzi  si , a 2  lat potem
zgin  ksi  hultajów – Evariste Galois.
W czasie swego tak barwnego, jak krót-
kiego ycia, na sze dziesi ciu niedu ych
stronach spu cizny, w wi kszo ci zapisa-
nej w noc przed miertelnym pojedynkiem,
przeobrazi  on algebr , stworzy  jedn  z
naj wietniejszych teorii nowoczesnej ma-
tematyki.

Cz owiek, który po mierci Galois’a
pozytywnie zweryfikowa  jego pomys y –
Niemiec Carl Friedrich Gauss, by  ju  wte-
dy siwobrodym królem, jednak i on w ko-
lebce urywa by Hydrze. Podobno ju  w
wieku 3 lat poprawi  b d w rachunkach
ojca. W ka dym razie z pewno ci  jako
brzd c w szkole wymy li  wzór na sum
wyrazów ci gu arytmetycznego (teraz to
fundament). Przez jego d ugie ycie
okrzykni ty zosta  ksi ciem matematyków.
Dot d nie znalaz  si  chyba wi kszy.

Tak e fantazja Sarmatów da a si  we
znaki wiatowej matematyce. Podobny do
Galois’a, Rimbaudowski yciorys mia
Józef Marcinkiewicz z Wilna. Przez 6 lat
dzia alno ci, zako czonej wzi ciem do
niewoli we wrze niu ’39 i zamordowaniu
przez Niemców, zd y  wskaza  niesamo-
wicie wiele wyników i pomys ów w anali-
zie matematycznej.

Wspomniany wy ej Steinhaus, obok
tego, e nale a  do najznamienitszych po-
pularyzatorów wy szej matematyki, doko-
na  te  jednego z najwi kszych jej odkry .
Odkry  on bowiem Stefana Banacha – naj-
pot niejszego w adc  z polskiej dynastii.
To jedno z bardziej niesamowitych wyda-
rze . Banach, nie mog c studiowa  z po-
wodu ubóstwa na Politechnice Lwowskiej,
przebywa  wówczas w Krakowie. Stein-
haus, wie o upieczony lwowski asystent,
spaceruj c po Plantach pods ucha  rozmo-
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w  Banacha z przyjacielem. Us yszawszy
s owa „...miara Lebesque’a”, podszed  i
zapozna  si . Tak rozpocz a si  kariera
jednego z naprawd  najpot niejszych
naukowców polskich w ogóle. Dodam e
z tej historii wida  te , jak wielki  d ug
mamy wobec Francuza
Henri Leona Lebe-
sque’a. Obok odkrycia
Banacha, stworzy  roz-
wijan  przez Polaków
ca k  i miar  Lebe-
sque’a. Udzieli  te  kil-
ka kluczowych rad dla
strategii podboju wiata
przez polsk  analiz
funkcjonaln . W ko cu
odwiedzi  on te  lwow-
ski dwór i da  si  naro-
dzi  kilku solidnym
anegdotom.

Za  Banach, to by
dopiero Sarmata. Mniej-
sza z tym jak musia  do-
chodzi  do nauki. Rzecz w tym jak on j
uprawia . B yskawicznie, mistrzowsko two-
rzy  dowody i twierdzenia w zgie ku dwor-
ców i kawiarni, przy g o nej muzyce, smo-
czych ilo ciach kawy i koniaku. Wraz z in-
nymi gigantami dzia aj cymi wraz z nim w
powojennym Lwowie (a pami tajmy, e
Lwów by  wówczas wyl garni  ksi t,
chocia by Lem), stworzy  polski zespo o-
wy styl pracy. Polega  on na przesiadywa-
niu w ró nych lokalach, a przede wszyst-
kim w s ynnej ju  na ca y wiat Kawiarni
Szkockiej, piciu trunków, wspólnym rozwi -
zywaniu problemów, bazgraniu po blatach i
serwetkach. Takie praktyki doprowadzi y do
rewolucji w analizie funkcjonalnej.

Mi dzywojenna dzia alno  polskiej
matematyki to szar a podobna tej w So-
mosierze. Napoleo skie przys ugi wy-
wiadczy  Lebesque. Jednak sukcesy s

owocem starannej strategii opracowanej
przez genera ów, no i rewelacyjnego prze-
szkolenia o nierzy. Strategia opracowa-
na przez Zygmunta Janiszewskiego (zmar
tak e m odo, w wieku 32 lat na tyfus) po-
lega a w skrócie na skupieniu si  oddzia u

warszawskiego na nowo-
narodzonej ga zi topolo-
gii i wydawaniu po wi -
conego tylko temu zagad-
nieniu pisma. Pó niej ta,
jak si  okaza o, bardzo
skuteczna bro , zastoso-
wana zosta a w oddziale
lwowskim i wile skim. Te
trzy odzia y, walcz c z
fantazj , a mistrzem szer-
mierki by  jak wspomnie-
li my Banach, odnios y
sukces przede wszystkim
w topologii i analizie
funkcjonalnej. By o ich
wielu i ka dy mia  miej-
sce w szeregu, chocia by

Stanis aw Mazur, który poprawia  i reda-
gowa  chaotyczne notatki Banacha. Nie-
stety, jak po ka dej szar y, tak i po tej nie
zosta a przy yciu nawet po owa z nich.
Zastanawiam si , czy nie stracili my w
czasie tej wojny wi cej naukowców ni
jakiekolwiek pa stwo.

„Ci co zgin li, poszli w bohatery; ci
co prze yli, musz  walczy  dalej” – pie-
wa Jacek Kaczmarski. Jednym z tych, któ-
rzy ocaleli by  Stanis aw Ulam. Matema-
tyk ten nale a  chyba do tych najbardziej
zwi zanych z problemem w adzy. Uczest-
niczy  w budowie bomby atomowej, uda-
o mu si  te  prze ama  powa ny impas w

budowie bomby wodorowej. Ciekawe, e
by  on spokrewniony z rabbim Loewem,
legendarnym twórc  Golema, obro cy

ydów. Norbert Wiener skwitowa  to w ten
sposób, e misja obrony ydów „zosta a

Stefan Banach jakStefan Banach jakStefan Banach jakStefan Banach jakStefan Banach jako Gary Coopero Gary Coopero Gary Coopero Gary Coopero Gary Cooper
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w rodzinie”. Podobne archimedesowe
dzie o obrony militarnej podj li tak e
matematycy z Poznania, rozszyfrowuj c
Enigm .

Przygoda z matematyk  potrafi inspi-
rowa  fabu y, czego przyk adem film „Pi”.
Nie wiem czy to jest wykonalne, ale po-
stulowa bym, eby matematyki obecnej w
literaturze nie stara  si  czyni  zrozumia-

. Jej si  nie da zrozumie  i my l , e s u-
chaj cy opowie ci o matematyku powinien
o tym wiedzie , e nic nie rozumie. Jego
nierozumienie nie powinno mu przeszka-
dza  w odbiorze, a z pewno ci  b dzie
zgodne z prawd . Bowiem prawdziwi ple-
bejusze potrafi  cz sto przejrze  post po-
wanie prawdziwych arystokratów. Nato-
miast plebejusze nauki, arystokratów ma-
tematyki nie pojm  w adnym wypadku.

Banach zdawa  sobie spraw , jak szla-
chetna krew p ynie w jego y ach. Rzek
kiedy  do Steinhausa: „Wisz bracie, co ci
powiem? Humanistyka jest w szkole red-
niej wa niejsza od matematyki – matema-
tyka to jest za ostry instrument, to nie dla
dzieci”.

Krzysztof G uch

Od redakcji:
Wszystkim czytelnikom kwestionuj cym
zwi zek powy szego felietonu z fantasty-
k  przypominamy, e ubieg oroczny Po-
lcon odbywa  si  przy ulicy Stefana Ba-
nacha.

PROWOKACJE  KONTROLOWANE

Wojciech Szyda

Cienie
S onecznego Miasta

Witam Ci , szlachetnie urodzony
Czytelniku i zapraszam na wyciecz-

k  po Mie cie S o ca, egzotycznej wyspie
z fantazji brata Tomasco Campanelli
( 568- 639),  politycznego pisarza, my-
liciela i awanturnika, który ws awi  si

wiekopomnym dzie kiem zatytu owanym
„Civitas Soli” ( 602), gdzie opisuje spo-
eczno  Solariuszy, yj c  w zgodzie z

natur , w ustroju sprawiedliwym a za-
cnym... Tak móg by si  zaczyna  ten fe-
lieton czterysta  lat temu, i to wy cznie
pod warunkiem, e traktat „Miasto S o -
ca” zosta by potraktowany yczliwie i po-
wa nie, przy czym forma felietonu by aby
wtedy znana. Poniewa  ani jedno, ani dru-
gie (a tym bardziej trzecie) nie jest prawd
– b d  pisa  wspó cze nie, z o liwie i felie-
tonistycznie. Zapraszam na podró  po wy-
branych zak tkach utopijnego wiata.
Atrakcje gwarantowane. Zapnijcie pasy -
ruszamy.

Obok „Utopii” Thomasa More’a roz-
prawa Campanelli (vide: wst pniak) jest
bodaj najs ynniejsz  renesansow  wizj
spo eczno ci utopijnej. Autor (dominika-
nin pos dzany o herezj  i o czary, obro -
ca Galileusza, astrolog, wi zie  Inkwizy-
cji, organizator powstania w Kalabrii –
osobowo  zaiste renesansowa!) przedsta-
wia nam fikcyjn  rozmow  mi dzy dwo-
ma dyskutantami: Hospitalariuszem (wg
t umacza: „mnichem sprawuj cym w
klasztorze piecz  nad zajazdem dla p tni-
ków i podró nych”) oraz eglarzem, Ster-



7

nikiem z Genui, który nie jedno widzia  i
s ysza , a op yn wszy wiat dooko a na-
trafi  pewnego razu na „du y zast p zbroj-
nych m czyzn i kobiet, z których wielu
zna o nasz j zyk” (ju  ta wzmianka wska-
zuje na dba o  o realizm przedstawionej
sytuacji, jak e obcy niektórym autorom
ksi ek i scenarzystom filmów SF, gdzie
ludzie i kosmici gadaj  jednym j zykiem
– z regu y po angielsku – eby wszystko
si  zgadza o). Wed ug wskazówek Cam-
panelli Miasto S o ca le y na Taprobanie,
jednej z wysp Oceanu Indyjskiego, iden-
tyfikowanej w XVI w. z Sumatr , a wyst -
puj cej równie  w „Utopii” Morusa. Po-
mi my szczegó owe opisy geograficzne i
urbanistyczne siedziby Solariuszy, skup-
my si  na polityce. Civitas Soli to, podob-
nie jak greckie polis, pa stwo-miasto. Na
jego czele stoi naczelny Metafizyk (HOH),
sprawuj cy najwy sz  w adz wieck  i
duchown ; jest te  najwy szym s dzi  wy-
daj cym werdykty ostateczne. U boku
Metafizyka stoj  triumwirowie: Pon, Sin i
Mor, czyli triumwir Mocy, triumwir M -
dro ci i triumwir Mi o ci. Pierwszy jest od-
powiedzialny za polityk  zbrojn  (“spra-
wy wojny i pokoju, rzemios o wojenne,
naczelne dowództwo na wojnie (...) Kie-
ruje równie  urz dami wojskowymi, o -
nierzami, ma w swojej pieczy zaopatrze-
nie w bro , fortyfikacje, obl enia, machi-
ny wojenne, warsztaty i rzemie lników...”),
drugi za nauk  i wychowanie (skrzy owa-
nie ministra edukacji z szefem propagan-
dy). „Ma on pod sob  tylu funkcjonariu-
szy, ile jest nauk: jest wi c Astrolog, Ko-
smograf, Arytmetyk, Geometra, Historio-
graf, Poeta, Logik, Retor, Gramatyk, Me-
dyk, Fizjolog, Polityk i Moralista. Jedyna
ich ksi ga, zwana M dro , zawiera nie-
zwykle przyst pny i tre ciwy wyk ad
wszystkich nauk.” No prosz , czy by
Campanella antycypowa  w ten sposób

encyklopedi ?... Najbardziej niepokoj cy
jest wszelako trzeci z triumwirów, gdy
w a nie w jego funkcji Campanella uosa-
bia ukryty totalitaryzm panuj cy w pozor-
nie nieskazitelnym mie cie (swoj  drog ,
jak samego autora mog a nie przerazi  jego
wizja – nie jestem w stanie poj ). Pos u-
chajcie: „Mi o  ma piecz  przede wszyst-
kim nad rodzeniem dzieci i nad tym, aby
zwi zek kobiety z m czyzn  wyda  jak
najlepsze potomstwo. miej  si  z nas (tzn.
Solariusze miej  si  z innych ludzi –
przyp. WS), e przy naszej ogromnej dba-
o ci o ulepszanie rasy psów i koni zanie-

dbujemy gatunek ludzki...” Campanella
opisuje w tym fragmencie zjawisko nazwa-
ne du o pó niej eugenik , i kojarz ce si
nam dzisiaj z hitleryzmem albo genetycz-
nymi manipulacjami, wówczas za  maj -
ce wymiar czysto hodowlany. Zdumiewa,
e Campanella tak przychylnie odnosi si

do pomys u hodowania ludzi. Czy napraw-
d  nie przysz o mu do g owy, e w a nie
tym ró nimy si  od zwierz t, i  nie pod-
dajemy naszej p ciowo ci medyczno-ad-
ministracyjnej reglamentacji, bo k óci si
to z godno ci  ludzk  oraz wolno ci  jed-
nostki?... Ech, fra Tomasco... „W zakres
w adzy tego triumwira wchodzi równie
wychowanie niemowl t, lecznictwo (...),
posi ki, kuchnia, i w ogóle wszystko, co
odnosi si  do wy ywienia, odzie y i sto-
sunków p ciowych. Jemu te  podlegaj
liczni kierownicy i kierowniczki, do tych
spraw przydzieleni.” Nim przejdziemy do
spraw damsko-m skich, jako ywo przy-
pominaj cych hodowl  zwierz t na fer-
mach rozp odowych, zatrzymajmy si  na
chwil  przy posi kach. Panuje tutaj dys-
cyplina w koszarowym wydaniu. „Sto y
ustawione w dwóch rz dach maj  z obu
stron awy. Po jednej stronie siedz  kobie-
ty, po drugiej m czy ni. Podczas wspól-
nej biesiady m odzieniec z podwy szenia
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czyta w ksi dze piewnym g osem (...), a
funkcjonariusze cz sto wypowiadaj  si
przy ciekawszych ust pach tekstu (...)
Funkcjonariusze otrzymuj  porcje wi k-
sze i lepsze...” Smacznego. Zaraz b dzie
o rozmna aniu. Wcze niej tylko fragment
o odzie y, bo to kolejny przyk ad, e w
idealnym ustroju Solariuszy wszelki indy-
widualizm jest duszony w zarodku, a do-
minuj : zamordystyczna urawni owka i
nakazowo-rozdzielcze Gleichstellung.
„Tak zr cznie le y na nich ubiór, e po
zdj ciu p aszcza zarysowuje si  ca a po-
sta , przy czym adnej u omno ci ukry
niesposób (...) Cztery razy do roku zmie-
niaj  odzie , to jest gdy s o ca wkracza w
znaki Barana, Raka, Wagi i Kozioro ca.
W przydzielaniu jej lekarze i szatni po-
szczególnych kr gów bior  pod uwag
zawód i potrzeby mieszka ców.” Ciekawa,
czy znalaz aby si  cho  jedna wspó cze-
sna kobieta, która chcia aby dobrowolnie
zamieszka  w Mie cie S o ca?... Bo na
pewno nie by by sk onny do tego aden
czytelnik czasopisma „Adam” czy „Gej-
zer” („Przychwycony na sodomii (tj. pe-
derastii - WS) spotyka si  z nagan  i przez
dwa dni musi nosi  na szyi trzewiki na
znak, e zak óci  istniej cy porz dek, prze-
wróciwszy go do góry nogami” – tu aku-
rat przyznaj  Campanelli racj , bo coraz
bardziej agresywne i bezczelne lobby ho-
moseksualistów (vide marsze w Berlinie i
Pary u 24 czerwca 2000 r.), maj ce swoje
wp ywy nawet w ameryka skim Kongre-
sie, mo e niebawem mocno zak óci  po-
rz dek p ciowy ludzko ci; ma o kto my li
o postawieniu pazernym zbocze com
prawnej tamy). Natomiast wizja stosunków
heteroseksualnych w Civitas Soli w ogóle
mi nie odpowiada; nie dlatego, e „ adna
kobieta nie mo e mie  stosunku z m czy-
zn  przed uko czeniem dziewi tnastu lat”,
lecz dlatego, e na wyspie brata Tomasza
nie ma ma e stw, a stosunki p ciowe s
regulowane jak w szwajcarskim zegarku:

„Po dok adnej k pieli dopuszcza si  ich
do obcowania co trzeci  noc. Niewiasty
ros e i adne czy si  tylko z ros ymi i sil-
nymi m ami; pe ne – z chudymi, a chude
– z pe nymi, aby dobrze i z po ytkiem na-
wzajem si  uzupe niali.” Od strony tech-
nicznej wygl da to tak: „Wieczorem przy-
chodz  ch opcy i ciel o e, a nast pnie
wybra cy udaj  si  na spoczynek, zgod-
nie z nakazem kierownika i kierowniczki.
Do spó kowania przyst puj  dopiero po
przetrawieniu posi ku i po modlitwie do
Boga (...) A  do godziny stosunku pi  w
dwóch oddzielnych sypialniach. Wtedy
wstaje kierowniczka i otwiera z zewn trz
drzwi obydwu pokojów. Godzin  t  okre-
la astrolog i lekarz.” My l , e dalsze ko-

mentarze s  zbyteczne. Komu jednak
ma o, temu wynotowuj  jeszcze jeden
fragment, w którym eglarz z Genui przed-
stawia ideologiczne uzasadnienie ludzkiej
hodowli w wydaniu solaraia skim. Nutki
totalitarne pobrzmiewaj  tu g o niej ni  we
wcze niejszych partiach tekstu: “Rozmna-
anie si  traktuj  jako spraw  religijn ,

maj c  na celu dobro pa stwa, a nie jed-
nostek. W tym wzgl dzie nale y w adzom
okazywa  pos usze stwo. Nasze za  twier-
dzenie, e m czyzna z natury d y do po-
siadania w asnej ony, domu i dzieci, aby
zna  i wychowywa  swe potomstwo Sola-
riusze odrzucaj  utrzymuj c, e rozmna-
anie si  s u y zachowaniu gatunku.” Pra-

wo to nie jest jednak ci le restrykcyjne,
zdarzaj  si  wyj tki. “Gdy jaki  m czy-
zna zap onie mi o ci  do kobiety, wolno
im rozmawia  ze sob , artowa , obdaro-
wywa  si  wzajemnie wiankami z kwiatów
lub li ci oraz wierszami. Lecz je li to za-
gra a potomstwu, adn  miar  nie zezwa-
laj  im na stosunek p ciowy, chyba e ko-
bieta jest ju  ci arna (co m czy nie naj-
bardziej odpowiada) lub bezp odna. Zresz-
t  mi o  wyra a si  u nich raczej w przy-
ja ni ni  w zmys owym po daniu.”

W tym miejscu spu my mi osiernie
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zas on  milczenia. Zakamuflowany, cho
pewnie niezamierzony (wynikaj cy z my-
lowego niechlujstwa) totalitaryzm pokry-

ty lukrem doczesnego szcz cia - jest w
wizji w oskiego mnicha widoczny bez oku-
larów. Jednak nie s d my go zbyt surowo.
Nie zapominajmy, e atwo nam krytyko-
wa  utopie po ich hucznym zbankrutowa-
niu w XX wieku; pi set lat temu ludzie
nie mieli za sob  takich krwawych do-
wiadcze ; innymi s owy: mieli prawo do

z udze . Chocia  niezupe nie. Pierwsza
klasyczna utopia, „Pa stwo” Platona (znie-
sienie w asno ci, odbieranie dzieci rodzi-
com, w adza m drców, etc.) mia a by
urzeczywistniona na Sycylii przez same-
go filozofa (w porozumieniu z tyranem
Dionizjuszem Starszym) oko o 388 r.
przed Ch., co sko czy o si  dla Platona
za o nie - zosta  zaprzedany w niewol  na
rynku w Eginie. Fiasko tego przedsi wzi -
cia powinno sta  si  symbolicznym ostrze-
eniem dla przysz ych pokole . A jednak

si  nie sta o. Równo , ten pi kny (bo
wynikaj cy ze sprawiedliwo ci) postulat,
ta wi ta krowa wszystkich utopistów,
mog a by ród em intelektualnej podnie-
ty w czasach, gdy skrajna nierówno  by a
obcasem depcz cym ludzk  godno . A
jednak w imi  równo ci pope niano jesz-
cze wi ksze wi stwa. Jak pisa  Janusz
Szpota ski: “By mog a zapanowa  rów-
no , trzeba wpierw wszystkich wdepta
butem w gówno, by cz owiek by  cz owie-
ka bratem, trzeba go wpierw o wiczy
batem.” Sk d my to znamy?...

Pojawia si  pytanie: jak mo na w ogó-
le marzy  o takiej wyspie jak Civitas Soli?
Nie wiem... Zdaje mi si  natomiast, e
wiem, co kieruje wszystkimi utopistami,
gdy projektuj  swe arkadie. S  to wizje
zrodzone z marze . Tworz  je ludzie o
duszach marzycieli. Niepoprawych marzy-
cieli. Utopi ci zdaj  si  gremialnie odrzu-
ca  prawo Pope’a, e „cokolwiek jest, jest
s uszne”, gdy  z definicji pragn  zmieni

wiat na lepsze. To, e ich wizje pozostaj
czcz  gadanin  (czy raczej pisanin ), jest
bez znaczenia wobec tkwi cej w ka dym
cz owieku t sknoty za lepszym wiatem.
Antoine de Saint-Exupery pi knie opisa
ów syndrom w powie ci „Nocny lot”:
„My la  o owych drobnych mie cinach
sprzed wieków, które zas yszawszy o ja-
kich  „wyspach” poczyna y budowa
okr t. eby wyposa y  go w nadziej . eby
ludzie mogli zobaczy  swoje nadzieje roz-
wijaj ce agiel na morzu. Czuli si  wi ksi,
jakby wyniesieni ponad siebie samych, wy-
zwoleni przez ten okr t.” Niestety, yli z u-
dzeniami. Okr t zamienia si  w galernicze
wi zienie, a spo ecze stwo szarpie wios a
do rytmu wybijanego przez ideologicznych
szarlatanów (gdyby wcielono w ycie uto-
pi  Campanelli, takimi oprawcami staliby
si „funkcjonariusze” i „kierownicy”).

Obiegowa opinia g osi, e to co pi k-
ne w teorii, w praktyce okazuje si  cz sto
koszmarem. Jest to najprostsze, najbar-
dziej rozpowszechnione (cho  bzdurne)
wyt umaczenie syndromu, który J. Zajdel
zdiagnozowa  aforyzmem: „Ka da zbaw-
cza idea  zrealizowana dos ownie, przy-
niesie skutek odwrotny od zamierze ”. Nie
w rozbie no ci teorii z praktyk  tkwi od-
powied  (Zajdel si  myli), lecz w b dno-
ci modelu teoretycznego, wedle którego

pragnie si  kszta towa  ludzko , jakby
by a plastyczn  mas  do formowania.
Przytocz  Schopenhauer’a: „Stosuj c taki
sofizmat uznaje si  przyczyny, a przeczy
skutkom (np. wybiela si  komunizm, jako
teoretycznie s uszny – WS). Owo twier-
dzenie zak ada co , co jest niemo liwe: co
jest s uszne w teorii, musi si  zgadza  i w
praktyce; je eli si  nie zgadza, musi ist-
nie  b d w teorii” („Erystyka”). A wi c
ka da utopia jest ska ona fa szem. Szcz -
liwi ci, którzy nie stali si  materia em la-

boratoryjnym w r kach oderwanych od
rzeczywisto ci eksperymentatorów.

     Wojciech Szyda
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Odyseja Zygmunta X. , czyli
macaj ce macki z kosmosu

„A w trzecim siedz  same grubasy,
 siedz  i jedz  t uste kie basy,

a czwarty wagon pe en bananów (...)
w szóstym armata. O, jaka wielka!...”

Julian Tuwim „Lokomotywa”

Zygmunt X. obudzi  si , poniewa  by o mu niewygodnie. Otworzy  oczy i pierw-
sz  rzecz , jak  ujrza  by  jego Narz d P ciowy wygi ty pod nienaturalnym
k tem. Nie by oby w tym nic dziwnego, jako e z natury Narz d ów zakrzy-
wia  si  troch  w lewo, ale teraz by  przekrzywiony w zupe nie inn  stron  i

stanowi  przez to ród o niewygody. Zygmunt otworzy  szerzej oczy, zamkn  je szybko
i znów otworzy . W odleg o ci jakich  trzech metrów, po prawej stronie ó ka, sta
Obcy i przygl da  mu si  przenikliwie. Wygl da  oble nie – jak typowy Obcy. Mia
ohydne macki lepi ce si  od luzu, trzy paskudne otwory otoczone ostrymi jak szpikul-
ce z biskami i troje oczu przys oni tych odra aj cymi kawa kami mi sa. Zygmunt by
cz owiekiem m drym i inteligentnym, wi c lubi  literatur  science fiction, dlatego te
od razu zorientowa  si , e ma przed sob  Obcego. Ten najwidoczniej zauwa y , e
m czyzna nie pi, bowiem zacz  przesuwa  si  w jego kierunku. Zygmunt poderwa
si  z ó ka i nagi stan  pod cian . Chcia  ruszy  w stron  okna, ale gwa towny ból
zatrzyma  go w miejscu. Spojrza  w dó  i zauwa y , e jego Narz d P ciowy jest nadal
wygi ty, ale jako  dziwnie, prostopadle do cia a. Spróbowa  si  obróci  i z przera e-
niem spostrzeg , e jego Narz d nie obraca si  razem z nim, ale mocno rozci gni ty
tkwi wci  w tym samym po o eniu - jakby co  wskazywa , jakby do czego  d y .
Zygmunt pod y  za nim wzrokiem i zobaczy  zbli aj cego si  Obcego. Macki tej prze-
ra aj cej kreatury równie  si  wyci gn y i znalaz y w niewielkiej odleg o ci od Narz -
du P ciowego Zygmunta. Ten, nie zwa aj c na ból, przesun  si  bokiem w kierunku
okna. K tem oka zauwa y , e Obcy zgi  si  w sobie i napr y  cia o, jak gdyby szyko-
wa  si  do zrobienia czego  strasznego. Wtedy potwór skoczy , wszystkimi mackami
kieruj c si  na Narz d P ciowy cz owieka. Zygmunt, nie wiedz c co robi , skuli  si
pod oknem. Obcy, gdy straci  z oczu obiekt swej nieziemskiej chuci, pogubi  si  z koor-
dynacj  ruchów, zapl ta  we w asne ko czyny i przetoczywszy si  przez m czyzn ,
wypad  przez okno. Po chwili Zygmunt niepewnie otworzy  oczy i wsta . Z odraz  wy-
tar  si  ze luzu, którym zosta  pokryty i spojrza  uwa nie na swój Narz d P ciowy. Ten
na szcz cie zwisa  swobodnie i jedynie od czasu do czasu podrygiwa , daj c do zrozu-
mienia, e to nie koniec przygód. Zygmunt zacz  zastanawia  si  nad takimi poj ciami
jak „ wiadomo  mi dzygatunkowa” czy „niedoko czony proces ewolucji”, ale stwier-
dzi , e najlepiej my li mu si  w knajpie i tam w a nie postanowi  si  uda .

Z ponur  min  wyszed   na ulic . Wci  rozpami tywa  tajemnicze wydarzenia sprzed
kilku minut. Jak e to? – my la . Dlaczego znowu mnie to spotyka? Urojenia?...

 Zygmunt zdecydowa , i  musi si  uda  do znajomego psychoanalityka, pana Emila.
Jednak e przed tak powa n  wizyt  nie mo na nie wst pi  do ulubionej knajpy. Nasz

opowiadanie roku - Zajdel 2000
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bohater poczu  si  utwierdzony w tym, by skierowa  swe kroki do AMBER-u.
Dochodz c do ulicy Kantaka zblad . Przypomnia  sobie bowiem tajemnicze, stare

jak wiat powiedzonko: „Na Kantaka - na stojaka”, które zawsze powtarza  mu zaprzy-
ja niony profesor. Po wie ych jeszcze do wiadczeniach Zygmunt ba  si  przechodzi
przez z owieszcz  ulic , wyobra aj c sobie kolejne, niezbyt przyjemne, ataki niezna-
nych si . Postanowi  wi c pój  inn  drog .

Co wcale nie uchroni o go od przykrych do wiadcze .
Ju  po chwili bowiem drog  zast pi a mu tajemnicza posta . Druga pojawi a si  za

plecami, co przerazi o Zygmunta jeszcze bardziej...
By  ból. Zygmunt z trudem bra  ostatni zakr t, ledwo poruszaj c si  po ostatniej

przygodzie. I wcale nie by o tak fajnie, jak obiecywali pewni osobnicy. Nie by o eks-
plozji Wszech wiata, d ugich susów, ruchów posuwistych, ani tych wszystkich rzeczy,
o których za m odu czyta  w arcydzie ach polskiej fantastyki naukowej. Nie by o nic z
tych rzeczy.

By  za to jeden wielki ból w dupie.
Z niema ym trudem Zygmunt X wcisn  si  w ciasn  szczelin  portalu baru integra-

cyjnego. By a to popularna niegdy  w kr gach mi o ników zielonych ludzików gorza o-
dajnia „AMBER”. Z o liwi rozszyfrowywali skrót jako - Apetycznych M czyzn Bar-
man Eugeniusz R nie, co by o wyra n  aluzj  w stosunku do w a ciciela. Knajpa zosta-
a przej ta zaraz po L dowaniu, zwanym Pierwsz  Defloracj  Matki Ziemi, przez jed-

nego z braci w rozumie w ramach zaszczepiania nowej, lepszej kultury. Po przybyciu
obcych okaza o si , e sensacyjne relacje na temat porwa  i molestowa  przez tajemni-
cze si y pozaziemskie s  czym  wi cej ni  rojeniami szalonych guru.

Zygmu  X mia  tylko nadziej , e dzi  nie wygl da apetycznie. Z ostatniego razu, za
spraw  halucynogennych wydzielin z genitaliów obcego, pami ta  tylko przebudzenie
pod wann  i kaca giganta. Wydarzy o si  to przedwczoraj. Byli dewianci gustuj cy w
takich odlotach, ale Zygmu  by  zwolennikiem tradycyjnego bzykania.

Stoliki by y podzielone na damskie i m skie. Pierwsze sta y na przezroczystej pod-
odze, tak aby doskonalsi bracia mogli swobodnie podgl da  (na mocy porozumie

kobiety wolno by o tylko podgl da , tudzie  molestowa  s ownie). By y pe ne kobiet,
maj cych nadziej , e kto  je podgl da i dr cych na sam  my l o tym, e tym kim
mo e by  obcy. Ale i tak od pocz tku by o wiadomo, e tylko m czy ni stanowili
akomy k sek dla Nich. Na cianach wisia y arcydzie a sztuki lokalnej prezentuj ce

przedstawicieli obu ras – ludzkiej i obcej – w ró nych stadiach “mi osnych” igraszek.
Zygmunt, pow ócz c nogami, omin  grupk  rozbawionych dzierlatek, bardziej z

obowi zku ni  z ochoty rzucaj c pod ich adresem wi zk  nieprzyzwoitych uwag. Nie
by  przecie  gorszy od owych o liz ych wintuchów z kosmosu. K tem oka zauwa y
nowy hologram na cianie: WSPIERAJ POROZUMIENIE MI DZYGALAKTYCZ-
NE – WYPINAJ PO LADKI SWE LICZNE, który zast pi  inne, nie mniej „weso e”
has o – ZAWIERAJ NOWE ZNAJOMO CI – NIE ODTR CAJ KOSMICZNYCH
GO CI. Rz dowym poetom wyra nie brakowa o talentu literackiego. Mimo ich stara
obcy powoli zaczynali zajmowa  w spo ecznej wiadomo ci miejsce zarezerwowane
dla komunistów i masonów. Przyjacielska wizyta przed u a a si ...

Pan X. zamówi  ma ego „Bloody Beavera” na rozgrzewk . Impreza dopiero si  za-
czyna a...

Po wyj ciu z AMBER-u straci  poczucie orientacji. To, co go spotka o, by oby na-
wet mieszne, gdyby nie fakt, e Zygmuntowi wcale nie by o do miechu. Mia  wra e-
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nie, e od rana chodzi po linie rozpi tej mi dzy grotesk  i koszmarem, absurdem i
horrorem, fars  i tragedi . Przed chwil  ockn  si  na schodach Colegium Altum. Towa-
rzyszy o mu przemo ne i nieprzyjemne wra enie, e zosta  zgwa cony przez par  peda-
ów. Dos ownie. Przechodz c obok czerwonego biurowca, na który obcy naci gn li

wielk  prezerwatyw , Zygmunt zosta  zaatakowany ró owym promieniem. Pad  na chod-
nik. Cia o mia  jak sparali owane. W bezsilnym przera eniu obserwowa  zbli aj cy si
w jego stron  rower, z którego nagle wyodr bni y si  peda y. P yn c w powietrzu mru-
ga y do niego uwodzicielsko. By y coraz bli ej. Rozpocz  si  zalotny taniec – peda y
kr y y wokó  cia a Zygmunta, obraca y si , wirowa y, co naszemu bohaterowi kojarzy-
o si  jednoznacznie. O tym, co nast pi o pó niej, Zygmunt wola  zapomnie . Mecha-

nizm wyparcia nie zadzia a  jednak sprawnie - wspomnienia by y natr tne jak muchy...
„Cholerne peda y...” – pomy la  Zygmunt. Zdruzgotany traumatycznym prze yciem
zdo a  wsta , pozbiera  si  (co polega o na za o eniu rozrzuconej wokó  odzie y) i
ruszy  w dalsz  drog . Mijaj c podziemny parking natkn  si  na le c  na schodach
gazetk . By  to 69 numer fanzinu „Die Anderen Planeten” - wydawanego przez klub
cyklistów „Die Zweite Era”. Zygmunt wyrzuci  gazetk  do kosza, zastanawiaj c si ,
dlaczego by a po niemiecku.

Alkohol szumia  we krwi. Na szcz cie Zygmunt potrafi  dotrze  do domu instynk-
townie. „A wi c nawi zali my kontakt” – my la  ironicznie, wlok c si  al. Niepodle-
g o ci. – „Nikt nie przypuszcza , e inwazja b dzie gwa tem w dos ownym tego s owa
znaczeniu – agresj  nie militarn , lecz seksualn ...” Nad przej ciem dla pieszych unosi-
a si  zielonkawa, fosforyzuj ca chmura. Zygmunt zatrzyma  si , wietrz c podst p. Uniós

wzrok. Przed oczami mia  Zamek, centrum kulturalne Poznania. Obcy potraktowali ten
szacowny gmach równie blu nierczo, jak Colegium Altum – na wie  naci gn li pre-
zerwatyw  z napisem: „Ziemianie! Witajcie i bzykajcie!”. Zygmunt stwierdzi , e naci -
ganie kondomów na wszystkie strzeliste budowle ma dla naje d ców znaczenie propa-
gandowe – zast puje zatykanie sztandaru na zdobytej ziemi. „Cholerni zbocze cy” –
zd y  pomy le , gdy chmura rzuci a si  na  znienacka...

Ockn wszy si , Zygmunt X. odkaszln , powiedzia  „kurwa”, znowu odkaszln , po
czym stwierdzi , e nie ma na sobie spodni. Na lewej r ce znalaz  wytatuowany napis:
„Zosta e  zgwa cony przez chmur  elektronów. Gratulujemy. Chmury s  bardzo wy-
bredne i nie atwo sprosta  ich wymaganiom.”

Z zaci ni tymi z bami kierowa  si  w stron  mieszkania...
Wreszcie móg  po o y  si  na przybrudzonej kanapie. Ledwie dowlók  si  do domu.

By  kra cowo wyczerpany, oddycha  z trudem.
 Obcy byli bezlito ni i niewy yci. O w a nie – rzy  Zygmunta zdawa a si  frapowa

przybyszów najbardziej. Kiedy czyta  pisma ufologiczne, nie my la , e Obcy pojm
kontakt tak dos ownie…

Chwyci  pilota. Telewizor roziskrzy  si  dziesi tk  odcieni ró u i czerwieni. „Zno-
wu pornol” pomy la  Zygmunt. Nie maj c wielkich nadziei, w czy  radio. I rzeczywi-
cie. Na wszystkich cz stotliwo ciach us ysze  mo na by o t  sam , przyg upi piew-

k . Lecia a mniej wi cej tak:
Ró owe misie, zielone misie, ka dy kokard  ma na penisie.

Ró owe strusie, zielone strusie, ka dy kokard  ma na fallusie.
Tak by o od momentu, kiedy przybyli Oni. Jeden temat zdominowa  wszystkie me-

dia – radio, telewizj , pras . Regularnie ukazywa y si  tylko „Hustler” „Nie” i „Play-
boy”, przy czym w tym ostatnim pi mie z ca ej zawarto ci pozosta y tylko zdj cia i
opowiadania fantastyczne niejakiego Inglota.
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Zygmunt wyjrza  przez okno. Pot ny owal pojazdu mi dzygwiezdnego k ad  cie
nad Poznaniem. Pod walcowatym, l ni cym kad ubem podwieszone by y dwie jednost-
ki nap dowe, ka da kszta tem przypominaj ca kul . By o to nic innego jak nap d j -
drowy. Statek wisia  dostojnie, dumnie wypr ony.

Nazywa  si  FALLUS III.
Zygmunt X le a  i metamorfowa . Nie wiedzia  w co, i to go niepokoi o. Trzeba

wam wiedzie , e Zygmunt X by  archiwariuszem. Jako pracownik archiwum wiedzia ,
e wszystko ma swój ukryty wymiar, e wiat, ba wszech wiat to jedna wielka kostka

Rubika. Niestety, to Obcy sondowali jego, nie on ich. Ich p yny ustrojowe powoli mie-
sza y si  z Zygmuntowymi. W miar , jak ów proces post powa , przychodzi o zrozu-
mienie...

Zygmunt X by  Wybra cem, Naznaczonym. Stawa  si  istot , przy pomocy której
Obcy mieli porozumiewa  si  z ludzko ci . Kiedy jego wiadomo  jednoczy a si  z
pozaziemsk  ja ni , zrozumia  sk d tyle gestów obcych nawi zuj cych do m skich or-
ganów p ciowych. Otó  kosmici najzwyczajniej w wiecie starali si  z lud mi porozu-
mie . Przygotowuj c si  do tego, obserwowali ludzko  uwa nie. I doszli do wniosku,
e jest to cywilizacja oparta na rozbuchanym kulcie fallicznym. Bo jak e mieli my le

inaczej? Od symboli penisa by o a  rojno. Czym e innym mog a si  wydawa  Wie a
Eiffla, Empire State Building, czy Kreml? Czym innym by  Pa ac Kultury, czy - eby
daleko nie szuka  - Okr glak, budynek Altum tudzie  wie a Zamku w Poznaniu? A
liczne wie e telewizyjne? Ludzie dokonywali te  symbolicznego aktu po arcia fallusa
– wszak kie basy by y jednym z podstawowych pokarmów. Szczególnie intensywny
stawa  si  ów rytua  w czasie wszelkich wi t. Podobn  rol  w krajach o ciep ym klima-
cie pe ni y banany.

Pozosta a jedna niewiadoma. Dlaczego Zygmunt? Czu , e gdzie  g boko, na dnie
umys u, p ta si  w a ciwa odpowied . Z niepami ci przywo a  b ah , zda oby si , roz-
mow  ze swoim znajomym, któremu kilka dni wcze niej odmówi  drobnej po yczki.
Znajomy wypowiedzia  wtedy jedno zdanie, które kosztowa o Zygmunta cz owiecze -
stwo. Us ysza : „Jeste  najwi kszym fiutem, jakiego Ziemia nosi a”.

PROJEKT X tworz :PROJEKT X tworz :PROJEKT X tworz :PROJEKT X tworz :PROJEKT X tworz :
TTTTTomasz Romasz Romasz Romasz Romasz R. Barczyk,. Barczyk,. Barczyk,. Barczyk,. Barczyk,
Marcin Bronhard,Marcin Bronhard,Marcin Bronhard,Marcin Bronhard,Marcin Bronhard,

Piotr DerkPiotr DerkPiotr DerkPiotr DerkPiotr Derkacz,acz,acz,acz,acz,
Maciej Guzek,Maciej Guzek,Maciej Guzek,Maciej Guzek,Maciej Guzek,
Beata Sobi o,Beata Sobi o,Beata Sobi o,Beata Sobi o,Beata Sobi o,

WWWWWojciech Szydaojciech Szydaojciech Szydaojciech Szydaojciech Szyda

Komentarz warsztatowy:Komentarz warsztatowy:Komentarz warsztatowy:Komentarz warsztatowy:Komentarz warsztatowy:
. Powy szy utwór powsta  w ramach eksperymentu prozatorskiego, w którym uczestniczy o sze

osób. Ka da z nich musia a spe ni  okre lone warunki: stworzy  jedn  z cz ci opowiadania nieza-
le nie od pozosta ych i - co najwa niejsze - napisa  swój fragment nago.
2. Jedn  z inspiracji by  fragment opowiadania Macieja erdzi skiego „Pancerniki siedz ce w gra-
natowej wodzie” - Zawsze kiedy Pisz  d uzsze partie tekstu, rozbieram si  do naga. Nie lubi  czu
na sobie tych wszystkichh szmat, przeszkadzaja mi w przebieraniu palcami i odci gaj  co ciekaw-
sze my li.
3. Ostrzegamy, e w którym  z nast pnych numerów „IP” eksperyment mo e zosta  powtórzony.
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Micha  Protasiuk

SZATAN W „KSI GACH
KRWI”
„Tego dnia na ulice i place Londynu wy-
sz o Piek o. Wyjawi o si  z lodowatych g -
bin Dziewi tego Kr gu. By o tak zamar-
zni te, e nawet s o ce babiego lata nie
mog o go ogrza …”
Clive Barker „Piekielna konkurencja”

Szatan bywa cz stym go ciem ró nych
produkcji literackich i filmowych, któ-

re mo na ochrzci  wspólnym mianem hor-
roru - pocz wszy od tych najwy szego lotu
(„Dziecko Rosemary”, czy „Harry Angel”)
sko czywszy na rzeczach szmat awych (ta-
mowa produkcja Smitha czy Mastertona).

Spróbujmy odpowiedzie  na pytanie, jak
w ten nurt wpasowuje si  Clive Barker -
najciekawszy wspó czesny twórca litera-
tury grozy. Analizy dokonam opieraj c si
o „Ksi gi krwi”- sze ciotomowy zbiór
opowiada  powi zanych wspólnym w t-
kiem. Wszystkie opowiadania bowiem wy-
pisane s  krwi  na ciele m odego ch opa-
ka, który udawa  medium. Taka jest kara
za igranie z za wiatami.

Clive Barker uznawany jest za jedne-
go z najoryginalniejszych pisarzy horro-
rów. Nie powinno wi c nas dziwi , i
w ród 30 „krwawych historii” w tki otwar-
cie satanistyczne pojawiaj  si  ledwo w 4
opowiadaniach. Jak wi c wida , w swej
oryginalno ci Barker ucieka od wyeksplo-
atowanych tematów, jakimi s  pakty z
W adc  Much (najcz stszy satanistyczny
motyw w horrorach). Na pocz tku przyj-
rzyjmy si  uwa niej tre ci ka dego z opo-
wiada , by pó niej spróbowa  po czy
wszystko w ca o  i stworzy  w miar  spój-

ny wizerunek barkerowskiego Szatana.
Po raz pierwszy piekielne moce poja-

wiaj  si  w pierwszym tomie „Ksi g krwi”,
w opowiadaniu „Yattering i Jack”. Jest to
do  pogodna (jak na Barkera) opowiastka
o demonie - Yatteringu, który stara  si  po-
zyska  dusz  Jacka Polo - statecznego han-
dlarza korniszonami. Dusza ta by a piek u
przyobiecana przez matk  Jacka. Kobieta,
która wst pi a na ciemn  stron  wiary, zd -
y a si  jednak w por  nawróci . Piek o

musia o teraz samo dochodzi  tego, co zo-
sta o mu przyobiecane. W jaki sposób Yat-
tering stara  si  posi  dusz  Jacka? Otó
podobno w najprostszy, czyli doprowadzi
go do ob du. rodki jakie wykorzystywa
demon by y klasyczne: ko ysanie lampami,
obsceniczne szepty, rozszarpywanie kotów.
Niestety, Jack my la  tylko o korniszonach
i wysi ki demona nie zda y si  na nic. Do
finalnego starcia dosz o podczas wi t Bo-
ego Narodzenia - Yattering si gn  po osta-

teczne metody, córka Jacka popad a w sza-
le stwo, za  sam handlarz ogórkami pozo-
sta  niewzruszony. Rozw cieczony demon
z ama  wówczas piekielne prawo, przekro-
czy  granic  domu i bezpo rednio zaatako-
wa  Jacka. Wszystko to spowodowa o po-
ra k  piek a - Yattering od tej pory sta  si
s ug  Jacka.

Tytu  opowiadania „Piekielna konku-
rencja” („Ksi gi krwi II”) mówi sam za sie-
bie. Dowiadujemy si  tutaj, i  nawet po-
zornie tak b ahe wydarzenie, jakim jest cha-
rytatywny wy cig, mo e si  sta  przykryw-
k  dla rozgrywki mocy nieczystych. Jak bo-
wiem g osi legenda, raz na sto lat w Londy-
nie odbywa si  bieg - zawodnicy ziemscy
kontra jeden piekielny s uga. Stawk  wy-
cigu jest nast pny wiek - to, kto obejmie

nad nim w adanie. Zwykle wy cig odbywa
si  noc , w tajemnicy i bez wiadków, tym
razem jednak jest to oficjalna dobroczynna
uroczysto  szeroko relacjonowana przez
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radio i telewizj . W doskona y sposób spor-
tretowany zosta  tu Gregory Burgess - cz o-
wiek, który zaprzeda  dusz  piek u, cz o-
nek parlamentu (niestety, nie wiadomo, kon-
serwatysta czy laburzysta). Burgess wysta-
wi  do biegu Voighta - czarnoskórego sprin-
tera. Nieoczekiwanie wy cig zmieni  si  w
ucieczk  z Sodomy - którykolwiek ze spor-
towców obróci  si  za siebie, zostawa  po-
ch oni ty przez piek o. W wyniku szcz li-
wego zbiegu okoliczno ci diabelski biegacz
zosta  jednak pokonany, za  Burgessa cze-
ka a bardzo surowa kara.

Spo ród wszystkich demonicznych hi-
storii Barkera najbardziej wyró nia si
króciutka nowelka „Precz, Szatanie”
(„Ksi gi Krwi IV”). To przejmuj ca histo-
ria Gregoriusa - multimilionera, który w
materialnej sferze ycia osi gn  wszyst-
ko, co by o do osi gni cia: miasta, pa a-
ce, flotylle statków, wy cigowe konie.
Cen  tego sukcesu by o jednak zgubienie,
gdzie  po drodze, Boga. A to kosztowa o
ju  Gregoriusa zbyt wiele; zrozpaczony
pragn , by Bóg osobi cie zwróci  na nie-
go uwag . Gdy zawiod y wszystkie meto-
dy, zbudowa  Nowe Piek o - budowl  wiel-
ko ci trzech katedr po brzegi wype nion
maszynami tortur. Zgodnie z przewidywa-
niami Gregoriusa w budowli pojawi  si
Szatan - by  on jednak na tyle sprytny, e
nie dawa  si atwo z apa  za kosmaty
ogon. Bóg nadal milcza , nie przejmuj c
si  wielkim zagro eniem, na jakie wysta-
wi  si  Gregorius, tymczasem bogacz sam
zmieni  si  w upad ego anio a.

Opowiadaniem zamykaj cym „Ksi gi
Krwi” jest „Ostatnia sztuczka”. To praw-
dziwa pere ka gatunku, w której, niczym
w pryzmacie skupiaj  si  typowe dla Bar-
kera tematy, w tki i obsesje. Mamy tu wi c
iluzjonist  Swanna - cz owieka, który za-
przeda  niegdy  dusz  diab u, za co obda-
rzony zosta  umiej tno ci  pos ugiwania

si  magi . Swann jednak w por  zda  so-
bie spraw , jak wielki b d pope ni  i chcia
go w jaki  sposób naprawi . Wiedz c, e
cyrografu nie mo na renegocjowa , posta-
nowi  zagra  piek u na nerwach. A czyni
to wykorzystuj c magi  do jarmarcznych
sztuczek, ku uciesze rozbawionej gawie-
dzi. Piek o nie mog c znie  upokorzenia
dopad o wreszcie Swanna. Iluzjonista zgi-
n , jednak nadal istnia a pewna nadzieja
na wyrwanie jego duszy z obj  rogatego.
Ob o one ochronnymi zakl ciami cia o
nale a o spali  w ci gu 24 godzin. Zada-
nie to przypad o Harremu D’Amour, dla
którego s owo „okultyzm” nie by o abs-
trakcyjnym poj ciem. Warto wspomnie ,
e „Ostatnia sztuczka” zosta a sfilmowa-

na przez Barkera i pod tytu em „Mistrz ma-
gii” jest dost pna na kasetach video.

Z nawet do  pobie nej lektury tych
czterech opowiada  wy ania si  spójny
obraz miejsca, po przekroczeniu bram któ-
rego nale y si  po egna  z nadziej , i jego
mieszka ców.

Po pierwsze, piek o jest sformalizowa-
ne. Rz dzi nim g sta sie  przepisów, przy
których ustawa o rachunkowo ci wydaje
si  prosta i przejrzysta niczym instrukcja
obs ugi cepa. Kto jest twórc  tych przepi-
sów i kto je egzekwuje (Bóg, czy jeszcze
kto  inny), nie wiadomo.

Po drugie, gra z Szatanem zawsze toczy
si  o dusz . To najcenniejsza rzecz cz owie-
ka, Szatanowi najbardziej na niej zale y. I
szcz liwie nie zawsze udaje mu si  dopi
swego. Pozostawia nam to szeroki margi-
nes nadziei: szatan nie jest wszechw adny i
mo na z nim wygra . Czasem jednak wy-
grana ta realizowana jest za zbyt wysok
cen , nierzadko za cen ycia. Z Szatanem
mo na wygra  - nie oznacza to jednak, e
rozgrywk  t  nale y podejmowa . I jest to
chyba najwa niejsza konkluzja, jak  nale-
y wysnu  z lektury prozy Barkera.
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Andrzej Zimniak

Zr�bZr�bZr�bZr�bZr�byyyyy
w adzyw adzyw adzyw adzyw adzy

Otworzy em drzwi obite grub  warstw  d wi koch on-
nego tworzywa i wszed em. Profesor, kwadratowy ysy
m czyzna o stalowych oczach, siedzia  za masywnym
biurkiem zawalonym papierami. Rozmawia  w a nie
przez telefon, sk adaj c komu  uni enie podzi kowania
i yczenia, lecz dostrzeg  mnie po chwili i zaprosi  nie-
znacznym gestem do zaj cia miejsca. Gdy sko czy , za-
proponowa  mi kaw , po czym zamówi  j  u sekretarki.
Nie wiedzia em, po co mnie wezwa , on za  zdawa  si
smakowa  t  chwil  mojej niepewno ci, któr  niezbyt
dobrze maskowa em oboj tnym wpatrywaniem si  w roz-
rzucone po biurku o ówki. Wreszcie, nie spuszczaj c ze
mnie ci kiego wzroku, odezwa  si  niskim g osem:
- Panie kolego. - Tu zaci gn  si  papierosem. - Jak id
pa skie badania?

Oho, pomy la em, troch  za du o teatru i oficjalnego stylu jak na zwyk  rozmow . Tylko
o co mu chodzi?

- Doskonale, panie profesorze. - Stara em si , aby mój g os brzmia  swobodnie. - W a nie
rozpocz em próby nad elektrycznymi w a ciwo ciami w ókien nerwowych w obni onych
temperaturach. S dz ...

- Taak - przerwa  mi cichym, lecz nie dopuszczaj cym sprzeciwu g osem. - Rozpocz
pan, s dzi pan. To te  ciekawe. Ale - i tu ton jego g osu podniós  si  nieznacznie - mnie teraz
interesuj  wyniki ju  otrzymane. Chcia em zauwa y , e w a nie up ywa pó  roku pa skiego
stypendium. S ucham pana.

Wej cie by o ostre, nie spodziewa em si  w a ciwie takiego ataku. Straci em wi c nawet
t  uprzednio wymuszon  swobod  i o to pewnie staremu chodzi o. Pierwsza runda by a prze-
grana.

- A wi c, panie profesorze, zaraz po okresie wst pnego instalowania si  rozpocz em
próby, to jest bada em procesy chemicznej transmisji impulsów przez nerwy w ró nych tem-
peraturach.

- I...?
- Stwierdzi em, e ju  w okolicach zera stopni Celsjusza zanikaj  one zupe nie, a kilka

prób w temperaturach ni szych nie wykazywa o wzrostu aktywno ci, co by o, to znaczy, co
przewidzieli my uprzednio.

- Ej, panie kolego, znów ten brzydki argon naukowy. - Profesor pokr ci  z niesmakiem
g ow , a ja pomy la em z satysfakcj , e taki ysy to ju  nied ugo po yje. - Pan mo e by  w
okolicach Koziej Wólki, ale nie zera stopni. Ale wracajmy do meritum sprawy. M ody cz o-
wiek na pana miejscu, z pana aspiracjami, mo e sobie pozwoli , aby spo ród dziesi ciu eks-
perymentów, no, powiedzmy dwa by y nieudane lub negatywne. A pan przychodzi po pó
roku pracy i mówi mi, e owszem, par  do wiadcze  panu nie wysz o, a inne s  w planie. To
jest sygna , e trzeba si  powa nie zastanowi .

By em coraz bardziej zdenerwowany, maska wystudiowanej oboj tno ci dawno ze mnie
opad a. Czu em w ustach sucho  j zyka, a nieprzyjemna chrypka przeszkadza a w mówieniu.

- Ale , panie profesorze, w tej nowej dziedzinie ka dy wynik...
- Byle jaki wynik nie jest dobry w adnej dziedzinie - stary wszed  mi w s owo. - Licz  si

dobre wyniki i tylko takie - doda  z naciskiem. - A samymi hipotezami daleko nie zajedziemy.
W zwi zku z brakiem wyników w dotychczas badanym przez pana kierunku - zacz  znów
spokojnym niskim g osem - proponuj  zmian  tematyki. B dzie to dla pana jeszcze jedna
szansa wykazania si .

- Panie profesorze, ja w a nie zacz em najwa niejsze do wiadczenia!
- W naszym Instytucie - g os szefa grzmia  teraz dono nie po wszystkich k tach gabine-

tu - nie przeprowadza si  do wiadcze  niewa nych. Wszystkie bez wyj tku s  wa ne - za-
ko czy  konfidencjonalnym szeptem, jakby zdradza  tajemnic  pa stwow . - To by oby
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wszystko, panie kolego - znów zahucza  gromko - za pi  minut mam zebranie, przepraszam,
ale musz  ju  i .. Aha, proponuj , aby zaj  si  pan preparatami u atwiaj cymi przej cie w
stan hibernacji. Doktor Agira wprowadzi pana w zagadnienie. ycz  powodzenia i wydaj-
niejszej ni  dotychczas pracy. - Spojrza  niemal weso o, wstaj c. Nie da  mi adnych szans.

***
Przez grub  szyb  okienn , nastawion  przez kogo  na maksimum przepuszczalno ci,

wpada o czerwone wiat o wieczoru i za amywa o si  ob ymi krwistymi refleksami w szkle
ustawionej aparatury. Przypatrywa em si  bezmy lnie tym barwnym plamom o karminowych
wn trzach i ó kn cych obrze ach, pe zaj cym po kolbach i ch odnicach w rytmie zachodz -
cego s o ca. Wype niony aparatur  pokój ton  w mroku, tylko w odleg ym k cie pracowa
przy swoim biurku Stef. Jego lampa jawi a mi si  jako przewodnie wiate ko u kresu ciemne-
go szlaku wiod cego po ród nieokre lonych kszta tów i niezrozumia ych zdarze . Stef od-
wróci  si , jakby moja zmaterializowana my l dotkn a jego ramienia.

- Hallo, En! - zawo a do mnie. Dlaczego En? Nie mog em sobie  przypomnie , kto pierw-
szy tak mnie nazwa . Potem przyj o si . - Nie  s ysza em, jak wchodzi e . Co masz tak
grobow  min ? - gada   weso o, podchodz c z r kami w kieszeniach. - Oho, widz , e nie na

arty przej e  si  Starym. A w dzisiejszych czasach...
- Za da  zmiany tematu - przerwa em jego potok s ów. Twarz mu  spowa nia a, ale

wida  by o, e usilnie szuka dla mnie jakiego   pocieszenia. Poklepa em go po ramieniu.
- Nie jest tak le, stary. - Mój g os zabrzmia  nawet dosy   swobodnie. - Dam sobie rad ,

nie martw si  o mnie. Dzi  id  si   zabawi , nie mam ju  ochoty na prac , a jutro na przekór
wszystkiemu i wszystkim sko cz  ten eksperyment, by  mo e kluczowy  dla ca ego problemu.

- To jest m skie podej cie do sprawy. - Stef u miechn  si   zadowolony, e nie musi
wyst powa  w roli pocieszyciela. - Jutro  mam troch  luzu przy moich próbach, pomog  ci.

Wyszed em w szaro  korytarza. równie  g sto zastawionego aparatur  i sprz tem po-
mocniczym. Na chropowatej betonowej cianie przymocowany by  telefon. Nakr ca em
kolejno numery kilku  moich przyjació ek lub znajomych, lecz adna z tych, które zg osi y  si ,
nie mia a wolnego wieczoru. Z y odwiesi em s uchawk .  Przyjdzie mi upi  si  samemu,
pomy la em, lecz jednocze nie  narasta  wewn trzny bunt. I nagle, wtedy po raz pierwszy,
dozna em  tego niesamowitego uczucia.

G ow  przebiega y mi naprzemienne fale gor ca i zimna lub raczej zg szczonej i rozrze-
dzonej materii. I cho  zjawisko trwa o krótko,  zdawa o mi si  pod koniec, e czaszka staje si
elastyczna niby balon  nape niony wod , a deformuj  j  w jednostajnie identyczny sposób
dwa szeregi przemykaj cych z obu stron, swobodnie zawieszonych  walców. Na p aszczyzn
zamazanego pola widzenia wype z y wietliste punkty, rozlewa y si  szeroko jak kr gi na
wodzie i  wsi ka y w obraz.

Dolegliwo ci ust pi y, pozosta  jedynie lekki ból w skroniach.  Nadal sta em oparty o chro-
powat cian  tu  przy telefonie. Na szcz cie nikt nie zauwa y  tej chwilowej niedyspozycji -
jeszcze brakowa o, by zacz to mnie cuci ! By by temat do artów w ca ym Instytucie.

Ruszy em przed siebie. Czu em si  dziwnie lekki, nogi jakby same nios y mnie naprzód.
Przypisywa em to doskona ej kondycji fizycznej, co z kolei wprawia o mnie w dobry nastrój.
Zmory dzisiejszego popo udnia prys y i mia em nadziej , e nie b d  zak óca y zbli aj cej si
zabawy. Nie wiedzia em jeszcze, dok d i z kim pójd , ale mi em pewno , e wieczór b dzie
udany.

Aksamitny, wilgotny zmierzch opad  ju  na trawiaste boisko, pod którym rozlokowane
zosta y trzewia cyklotronu. Spó nieni biegacze w swoich odcinaj cych si  od t a, bia ych
szortach powracali z wieczornego treningu. Pod t  p acht  pomara czowo-zielonego nieba
zawis y nieruchomo ma e, roz wietlone od do u chmury.

Wsiad em do auta i ruszy em ostro; rozkoszowa em si  pr dko ci . Odczuwa em fizycz-
n  przyjemno , gdy stalowe cielsko maszyny z atwo ci  wnika o w masy nap ywaj cego
naprzeciw ch odnego wieczornego powietrza. Czu em si  znów dziwnie lekki, chwilami  zda-
wa o mi si , e kto  inny prowadzi wóz, e obce r ce dotykaj   kierownicy, a ja przygl dam si
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z boku. Mo e kto  podsun  mi  papierosa z marihuan ?
P dzi em w kierunku swojego hotelu, kiedy nagle zauwa y em z  boku wystawowe okna

centrum handlowego. Zahamowa em  gwa townie i skr ci em na parking. Ale  to jasne! e
te  wcze niej nie  wpad em na ten prosty pomys .

- Dobry wieczór, panno Krystyno - zacz em, opieraj c si  o kas .  Posz o atwiej, ni  si
spodziewa em. Ju  kwadrans po zamkni ciu  sklepu siedzieli my w nocnym barze przy butel-
ce dobrej brandy, a  wokó  nas migota y kolorowe wiat a, p yn a muzyka i wytwarza   si
nastrój weso ej zabawy. Alkohol pali  w gardle, po ciele rozchodzi o si  przyjemne ciep o.
Do wiadcza em uczucia  poprzedzaj cego lekki zawrót g owy - co  jakby drobne przesuni -
cie wiadomo ci w kierunku beztroski. Nachyli em si  do siedz cej obok  dziewczyny

- Wiesz, Kris, dobrze mi z tob . Bardzo dobrze. A coraz wypijmy za  zdrowie mojego
szefa. Da  mi dzi  wspania y temat, rokuj cy nie byle  jakie perspektywy!

- B dzie mu to policzone. - Kris za mia a si  g osem mo e o ton za  g bokim jak na
filigranow  blondynk  o sarnich oczach i pe nych,  nieco wysuni tych ustach. Z ka dym
kieliszkiem wydawa a si   pi kniejsza i powabniejsza.

Potem poszli my ta czy . Czu em j  tak  drobn , ciep  tu  ko o  siebie, opar a czo o o
mój policzek, p yn li my gdzie  w takt melodii,  której ju  nie s yszeli my. I wtedy znów co
zacz o si  dzia .  Stawa em si  lekki, nieobecny. Ogl da em rzeczywisto  wokó  niby  film,
a mo e raczej ni em? Trzyma em w obj ciach jak   dziewczyn , dosy  chyba adn , ale
zdecydowanie zbyt szczup .  Czu em si  tak, jakbym ta czy  z manekinem po ród przeta-
czaj cych si  wokó  bezkszta tnych mas ludzkich. Chcia em przerwa  ten  koszmar, ale spo-
strzeg em, e zupe nie nie panuj  nad w asnym  cia em.

Dalej ci ko ta czy em jak jaka  kuk a w kiepskim teatrzyku  ga ganiarzy, ob apiaj c coraz
mocniej t  chud  dziewczyn , a  wszystko rejestrowa em jakby zza pó przejrzystej zas ony w
dusznym, wilgotnym powietrzu. Dopiero przy stoliku pu ci y kleszcze  trzymaj ce moj wia-
domo  w u cisku. P aski, md y obraz wyostrzy   si , nabra  stopniowo trzeciego wymiaru,
barw, woni i d wi ków. Jak  poprzednio wokó  nas p yn a muzyka, a Kris, znów pi kna i  poci -
gaj ca, przygl da a mi si  z trosk . Mia em przez chwil   wra enie, e to nie ja, a wiat ze-
wn trzny ulega kolejnym dewiacjom,  jakim  chwilowym odchyleniom od maksymalnej warto-
ci  prawdopodobie stwa istnienia. W ka dym jednak wypadku moja  osoba w zmienionej

rzeczywisto ci musia a wydawa  si  równie  osobliwa, jak odmienione otoczenie dla mnie.
- Kris, kochanie, te tutejsze chi skie przyprawy... widocznie mi nie  s u . W przysz ym

tygodniu zaprowadz  ci  gdzie indziej,  zobaczysz.
- Wiesz co, En - dziewczyna by a lekko przestraszona - posied my  tu jeszcze troch .

Jeste  ca y mokry.
- W porz dku, sko czymy nasze koktajle. Wiesz, Kris, ja my la em,  to jest... nigdy nie

mia em czego  takiego. To zdarzy o si  po raz  pierwszy.
- Nie przejmuj si  tym teraz, En. Odpocznij. Nast pnym razem  wszystko u o y si

lepiej - nieszczerze mówi a Kris. Oboje  wiedzieli my, e nast pnego razu nie b dzie. Z oczu
dziewczyny  wyziera  strach, uwa a a mnie z pewno ci  za go cia, co nie wszystko  ma po
kolei pod sufitem.

Aby zatuszowa  zmieszanie, zacz em rozgl da  si  po sali.  Panowa  gwar, wielobarwny
t um falowa , a w ród czerwonych lamp  unosi a si  mg a tytoniowego dymu. W pewnym
momencie drgn em  - prawie zas oni ty szerokim ozdobnym filarem, przy stoliku  wci ni tym
pomi dzy palm  a barek siedzia ysy, kwadratowy  grubas. Przeprosi em Kris i wsta em.

Obszed em powoli filar kieruj c si  w stron  toalety. Przechodz c  w pobli u barku od
niechcenia odwróci em g ow , niby rozgl daj c  si  po sali. Przy stoliku obok palmy nie by o
nikogo! Na bia ej  serwetce sta a tylko nie dopita fili anka kawy. Dalsze spacerowanie nie
mia o sensu, powróci em wi c do swojego stolika. Gdy zapala em  papierosa Kris, ysy gru-
bas znów siedzia  na dawnym miejscu.  cho   z tej odleg o ci nie mog em dojrze  jego twa-
rzy, by em pewien, e do  ust ma przylepiony swój zwyk y, ironiczny u miech.

Odczuwa em w ciek o , lecz jednocze nie parali uj cy l k. Wokó   mnie czai o si  co
nieznanego, dzia a y nieprzyjazne si y, których nie  potrafi em zrozumie , a wi c bardziej nie
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mog em si  im przeciwstawi .
Ten ysy, kwadratowy grubas. Czy chce mnie tylko pogn bi ,  o mieszy . czy te  zniszczy

za to. e mia em by  ró ny od stereotypu nadskakuj cego stypendysty? A mo e jest mu to
oboj tne,  po prostu sta em si  przypadkowym obiektem jego rutynowych  przyjemnostek?

Po piesznie zap aci em, odwioz em Kris do domu i uda em si  do siebie. Natychmiast
zapad em w ci ki, lecz krótki sen cz owieka  odurzonego alkoholem.

***
- Pani Heleno, co pani robi?
- Przygotowuj  panu szk o - odrzek a dziewczyna spokojnym,  mi ym g osem panienki z

centrali telefonicznej, kontynuuj c  wprawnymi ruchami demontowanie mojej aparatury.
- To jaka  pomy ka, ja tego wszystkiego b d  dzisiaj u ywa !
- Jutro zaczynamy eksperyment z lekami prohibernacyjnymi, chc   wi c przygotowa

wszystko jak nale y. Jestem teraz pana now   pomocnic . - Jej mi y, lecz bezbarwny g os w
innych okoliczno ciach dzia a by zapewne uspokajaj co.

- Prosz  to natychmiast zostawi !
- Ale , prosz  pana, ja pracuj  tylko do czwartej, mam niewiele  czasu. - Mój wybuch nie

wp yn  w najmniejszej mierze na jej  zachowanie. Nada  my a zr cznymi ruchami szk o i
uk ada a je równo w suszarce.

- Niech pani mnie pos ucha, pani Heleno. - Zacz em od pocz tku,  zmuszaj c si  do
spokoju. - To dla mnie bardzo wa ny eksperyment,  który, by  mo e, pozwoli podsumowa
pó roczn  prac ! - Mimo woli  podnios em g os. - A pani, ot tak, demontuje mi aparatur !
Czy pani  to rozumie?

- Chc  panu pomóc. Zaraz rozpoczn  instalowanie zestawu do  jutrzejszego do wiadcze-
nia. - By a zbyt g upia albo zbyt m dra, aby  wdawa  si  w dyskusj .

Zacisn em pi ci w bezsilnej w ciek o ci. Przecie  nie b d  si  z ni  bi ! Warkn em:
- Kto pani  przys a ?
- Znalaz am dzi  rano na swoim biurku kartk  z poleceniem. S dz , e od doktora Agira,

ale mo e od profesora. - Jej g os nie podniós  si   ani o jot  podczas naszej rozmowy, nie
zaprzesta a równie   precyzyjnego uk adania szk a.

- I nie ma w tpliwo ci, e to pani jest moim pomocnikiem, a nie na  odwrót?
Po yka a wszystko g adko.
- Oczywi cie. Postaram si  pomóc panu jak najwi cej. - W grymasie  maj cym oznacza

u miech ods oni a solidne, szeroko rozstawione  z by.
By em bezsilny. Wyszed em trzasn wszy drzwiami.  ...
Musia em komu  o tym opowiedzie . Stefa nie by o w bibliotece,  znalaz em go dopiero

w laboratoryjnej ch odni. Ubrany w zbyt obszerny waciak,  ekstrahowa  co  z szarych p a-
tów tkanki za pomoc  szereguforów. Nie zdziwi   si  specjalnie, widz c mnie mocno wzbu-
rzonego; widocznie wiedzia  ju  o  likwidacji mojego stanowiska pracy. Uzgodnili my, e
zjemy razem obiad.  Kieruj c si  ku wyj ciu min li my szereg pot nych agregatów chronio-
nych  przed niepowo anymi specjaln  instalacj  alarmow . By o to królestwo doktora  Agim
i oczko w g owie profesora - w ka dym z tych chronionych pod u nych  pude , w temperatu-
rze niewiele odbiegaj cej od zera bezwzgl dnego,  spoczywa  cz owiek. Ci zahibernowani
ludzie czekali na rozwój medycyny albo  byli ciekawi jutra, a mo e mieli nadziej  znale  w
wiecie przysz o ci co ,  czego pró no poszukiwali teraz i tutaj.

Udali my si  do ma ej w oskiej restauracji na wolnym powietrzu. Tam nad  kuflem piwa
uspokoi em si  prawie zupe nie, cho  nadal snu em pe ne  determinacji plany. Jednego by em
pewien: powinienem opu ci  Instytut.

- Co to jest w adza? - rzuci em na wpó  do siebie, na wpó  do Stefa
- System represji stosowanych przez pa stwo w celu zapewniania sprawnego  funkcjono-

wania jego mechanizmów - wyrecytowa .
- Nie, chodzi mi o co  innego. O w adz  cz owieka nad cz owiekiem, o wp yw jednostek

na inne jednostki. Widzisz, hierarchia administracyjna nie zawsze odpowiada rzeczywistej
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sytuacji. A nawet je li odpowiada, to  ukszta towa a si  pod wp ywem takich, a nie innych
osobowo ci ludzkich.  Formu ki „urodzony kierownik” lub „zdolno ci organizacyjne” to tylko
parawany, próby obej cia zagadnienia.

Przez rzadkie li cie figowca prze wieca o popo udniowe s o ce, tworz c na  obrusie stoli-
ka pl tanin  rozta czonych ó tych plam podobnych do refleksów  fal morskich na piaszczy-
stym dnie. Mocne piwo rozleniwia o cia o, lecz  stymulowa o my li, pobudza o do skojarze .
W adza. To problem, który  ciekawi  mnie naprawd .. Nie biochemia, fizyka i chemia, bo w
tych  dziedzinach, po zach annych i z pewno ci  pasjonuj cych studiach, doszed em  w ko -
cu do etapu drobiazgowych analiz zamiast trapuj cej syntezy, do  wy wietlania drobnych
obrazków zamiast ogólnego, ca o ciowego spojrzenia.  Lecz nie pragn em posi  w adzy,
zupe nie nie o to mi chodzi o. Chcia em  zrozumie  jej istot , dotrze  do korzeni, do praprzy-
czyn. Dlaczego jeden  cz owiek ma wyra ny wp yw na innych? Co kryje si  pod poj ciami
silnej albo  ujmuj cej osobowo ci? Czy w adza to tylko brutalna przewaga fizyczna, czy  co
znacznie wi cej? Przecie  przemoc nie oznacza jeszcze zapanowania nad umys em, a to daje
dopiero ca kowite uzale nienie. Rozwój cywilizacji  technicznej polega w pewnym sensie na
rozszerzaniu w adzy nad przyrod   o ywion  i nieo ywion , nad czasem i przestrzeni . A
czy ycie jako takie nie  polega na w adaniu materi  i energi , na odpowiednim sterowaniu
ich  przetwarzaniem? Immanentn  cech ycia w ogóle jest ci g a ekspansja, ar oczne pod-
porz dkowywanie sobie wszystkiego po drodze, i spostrze enie  to b dzie s uszne dopóty,
dopóki nie poznamy o ywionych form materii  opartych na prawach rozwojowych odmien-
nych od naszych. Na razie za  nowe  wiaty mo emy kreowa  tylko na zasadzie amig ówki,
kombinuj c dobrze  znane elementy w innym ni  dotychczas porz dku. Lecz czy wtedy po-
wstaj   nowejako ci? Pytania, pytania! Czy kiedykolwiek znajd  na nie odpowiedzi,  cho by
naj edno z nich? Mo e uda mi si  zastosowa  jak  now  metod   badawcz , doskonalsze
narz dzie poznania. Wtedy mia bym szans .  Monotonny g os Stefa z wolna zacz  przes -
cza  si  przez k bowisko moich  bez adnych my li.

- Ci, którzy atwo uzyskuj  supremacj  nad otoczeniem, musz  mie  jak   szczególn
cech  lub wy sze ni  inni parametry tej cechy osobowo ci. Jeden z  wektorów ich pola bioelek-
trycznego ma du e nat enie...

Po kilku solidnych ykach piwa zacz o mnie to wszystko bardzo bawi . I dziwne  zdarze-
nia wokó  mnie, i teorie Stefa.

- To niez e Pomy l, gdyby ten wektor odpowiednio wzmocni , mo na by oby kreowa
w adców...

Urwa em nagle w pó  zdania. Znów tam by ! Wsta em raptownie i, potykaj c si  w
slalomie mi dzy stolikami, rzuci em si  ku wyj ciu. Teraz nie mo e mi uj !

Omal nie zderzy em si  z kelnerem, otar em si  o mur kamienicy w w skim przej ciu na
ulic  i wypad em za furtk  Oddalony o jakie  dwadzie cia metrów, stromym chodnikiem
schodzi  w dó  kwadratowy ysybas w ciemnym garniturze Ruszy em za nim biegiem.  S y-
sz c po cig zacz  ucieka , lecz by em znacznie szybszy i ju  po chwili rzuca em mu w  twarz
dysz ce, z e s owa. Ale urwa em nagle, bo ujrza em starego, nieznajomego  cz owieka. S o-
wa przeprosin uwi z y mi w gardle Powlok em si  ci ko z powrotem,  Przygarbiony i za-
wstydzony.

***
Seminarium by o d ugie i nudne Prelegent mamrota  do tablicy, pokazywa  dziesi tki

tabeli rysunków i stawia  mnóstwo hipotez.
Spojrza em po audytorium. Najbli si wspó pracownicy prelegenta s uchali uwa nie,  cie-

kawi raczej formy, poniewa  tre  znali doskonale, natomiast inni uczestnicy wygl dali  na
mniej lub bardziej znudzonych beznami tnym tokiem wyk adu.

Ewa. Siedzia a w ostatnim, najwy szym rz dzie Chocia  twardo postanowi em usun
j   ze swoich my li i pragnie , nie mog em teraz oderwa  wzroku od delikatnego owalu jej
twarzy, g adko zaczesanych do ty u i zwi zanych w w ze ek krótkich w osów, oczu o  aksa-
mitnym wejrzeniu, drobnej figury. Wyobrazi em sobie, jak schodzi w kierunku wyj cia  - ce-
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chowa  j  jedyny, tak bardzo kobiecy sposób poruszania si  i drobne, niemal  niedostrzegalne
ruchy g owy, ramion i bioder, które zawiera y ca  jej krucho , nieporadn  delikatno , a
jednocze nie gi tko  kotki. Co z tego, kiedy by a niegrzeczna. Wprost  opryskliwa, kiedy
usi owa em zaleca  si  do niej. Mia a swojego Larry’ego i by a absolutnie  monogamiczna.

Glos prelegenta dudni  nadal przed wykresami, tabelami, pl tanin  krzywych.
R ce o pomarszczonej skórze, starej i zniszczonej chemikaliami. Moje r ce? Czu em si

tak, jakbym swoje m ode, lekkie d onie trzyma  w kieszeniach, a na pulpicie pozostawi  te
zewn trzne, obce pow oki, jak skóry po przepoczwarzeniu. Ale one rusza y si ? Chyba  robi y
notatki czy po prostu maza y co  bezmy lnie w notesie, który le a  jak wielka ksi ga na ogrom-
nej czerni pulpitu. Inni ludzie siedzieli daleko, wielcy i dostojni, jak nieruchome  pos gi. I to
dudnienie, tak g uche i odleg e.. jakby pusty beczkowóz toczy  si  po bruku...  Co to za dziew-
czyna, tam w górze schodów o coraz wy szych stopniach, jak wyci ta z  komiksu, siedzi na
wysokim sto ku i u miecha si  z pob a aniem; te r ce zgrabia e, chyba moje, co  pisz  w
ksi dze pami tkowej uczelni, podanie do Pana o przeniesienie w stan  Wiecznej Szcz liwo-
ci, jeszcze podpis i ju  mog  wyj  swoje w asne r ce z kieszeni,  po o y  na pulpicie, s ysz

szmer, to pos gi zadaj  pytania, prelegent ju  odwróci  si  do audytorium, odpowiada nor-
malnym g osem, a w górze, w ostatnim rz dzie, siedzi ta drobna  ma a Ewa, o której mia em
ju  nie my le .

By o mi lekko i dobrze. Odczeka em do ko ca seminarium i uda em si  do profesora.
P yn em korytarzami jak balonik nape niony gazem rozweselaj cym, a sprz ty wokó   opa-
lizowa y i mia y op ywowe, ob e kszta ty.

Bez s owa po o y em podanie na biurku szefa. Kwadratowy ysy starzec z oboj tnym
wyrazem twarzy przeczyta  pismo.

- Wi c pan chce odej . - W beznami tnym g osie wyczu em nut  ironii. - Czy pan s dzi,
e to w a nie jest najlepszy sposób?

- Mo na to nazwa  odej ciem. Przemy la em t  kwesti  dok adnie Chc  mie  szans ..
Szef ponownie rzuci  okiem na trzymany r ku arkusz.

- Czy pan rzeczywi cie cierpi na nowotwór? - Nie, ale..
Profesor oboj tnie przedar  moje podanie i wrzuci  do kosza.  - Panie kolego, nas równie

obowi zuje etyka.
Grzeba  chwil  w biurku, po czym wyci gn  formularz i da  mi do wype nienia.  -Prosz

wpisa , e zgadza si  pan na eksperyment naukowy, a ca  odpowiedzialno  sam  pan pono-
si. I podpis. Zwykle - doda  po chwili - poddajemy hibernacji ludzi wybitnych i  starszych lub
chorych. Ale tym razem zrobi  wyj tek.

***
Zaaplikowano mi seri  zastrzyków nasennych i przygotowuj cych. wiat zamaza  si

jak  na poruszonym zdj ciu i osun  do ty u, zapad em g boko w studni  nie wiadomo ci.
Cia o  umieszczono w ch odni, gdzie procesy yciowe zacz y zwalnia  swój bieg a  zamar y
ca kowicie Wtedy, w temperaturze ciek ego azotu, moje cia o sta o si  lodow  martw  bry ,
pozbawion  duszy. Aby  zapobiec szcz tkowym procesom degradacji temperatur  obni ono
niemal e do zera bezwzgl dnego.  Spoczywa em teraz w pot nym agregacie, zanurzony w
ciek ym helu. Przez wiele lat to otoczenie  mia o by  moim domem. I w tych warunkach, kiedy
atomy zatrzymuj  si  w swoim odwiecznym  biegu, a oscylacje moleku  niemal zamieraj ,
przemieniaj c si  w najcichszy szept materii, dusza powróci a do cia a zakl tego w krysta-
liczne struktury. Sploty nerwów i paj cza sie  neuronów,  przechwytuj c niby antena energi
impulsów bioelektrycznych ludzi yj cych w wiecie wysokich  temperatur, wytwarza y pr -
dy w swoich nadprzewodz cych wn trzach. Owe impulsy nerwowe,  mozolnie przenoszone
przez g stw  atomów rozszala ych w zwyk ej temperaturze cia a, teraz  przemierza y nad-
przewodz c  sie  krystaliczn  swobodnie i bez adnych strat energii. Mózg w tych  odmien-
nych warunkach potrafi  znacznie wi cej ni  dawniej. Oszo omi  mnie potok nowych wra-

e ,  odbiera em siebie i wiat innymi zmys ami, musia em uczy  si  wszystkiego jak nie-
mowl  Pole  bioelektryczne interferowa o teraz w wyra nie wyczuwalny sposób z wysepkami
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materii o ywionej.  Zala  mnie i przygniót  pot ny strumie  odczu  z tego samego, lecz
jak e innego wiata! By em  bezradny.

Wtedy rozleg  si  G os. I natychmiast dojrza em ich tu  obok - kruche, nadprzewodz ce
siatki  neuronów, mieni ce si  intensywn  cyrkulacj  biopr dów - ludzkie, a jednocze nie tak
inne intelekty,  do których teraz i ja nale a em. G os wyja nia  i uczy  mnie, wprowadza  w
nowy rodzaj ycia,  odkrywa  przed moim raczkuj cym umys em rozleg e mo liwo ci, jak rów-
nie  niema e trudno ci.  Okaza o si , e nad swoimi ywicielami i opiekunami mamy rozleg
w adz , przy czym nawet nie  podejrzewaj , jak wiele dziedzin ich dzia alno ci znajduje si  pod
kontrol . Nie wiedz  nawet o  istnieniu naszego intelektu i dowiedzie  si  nie powinni

Teraz zrozumia em wiele dziwnych zdarze  ze schy ku mojego poprzedniego ycia. Poj -
em  wkrótce po przebudzeniu, e niemal e ca y program badawczy Instytutu by  inspirowa-

ny, wi cej - kierowany w a nie st d. Dlatego tak wielkie rodki przeznaczono na ekspery-
menty hibernacyjne;   wszak s u y y one doskonaleniu warunków istnienia naszej inteligen-
cji cieplnego obszaru brzegowego.  Rozkaz przerwania moich do wiadcze , mog cych ods o-
ni  r bek tajemnicy, pochodzi  równie  od istot, które teraz powo a y mnie do swego grona.
Nasza w adza rozci ga a si  ju  daleko poza Instytut  i stopniowo si ga a coraz dalej. Zro-
zumia em równie , dlaczego zosta em przyj ty do spo eczno ci  tych krystalicznych intelek-
tów, zrodzonych z ludzkich uk adów nerwowych. Moje badania naukowe,  które mog y nie-
potrzebnie rzuci wiat o na niektóre biochemiczne zjawiska niskotemperaturowe, nie  sta-
nowi y wielkiego problemu, nie one wi c byty bezpo redni  przyczyn . W sk ad grupy w -
czano  po prostu jednostki zdolne, aby zwi kszy  si  jej oddzia ywania, a tym samym umoc-
ni  jej w adz   nad otoczeniem. Przy czym zdolno ci stanowi y w tym wiecie synonim po-
tencji twórczej. Inteligencja  indywidualna rozumiana jako szybko  korzystania z zakodo-
wanej w mózgu informacji oraz wiedza  b d ca zbiorem tych e informacji nie mia y du ego
znaczenia na tym poziomie rozwoju mo liwo ci  integracyjnych grupy. Natomiast zdolno ci
twórcze - cecha wybitnie jednostkowa - stanowi y  podstaw  dalszego post pu i ka dy, kto
móg  wnie  co  nowego, by  preferowany przy wyborze  Moje rozwa ania nad istot  proble-
mu w adzy, tak fantastyczne i b ahe w wiecie, który opu ci em,  tutaj wzbudzi y zaintereso-
wanie Mog em wreszcie urzeczywistni  swoje marzenia i po wi ci  si   pracy, do której czu-
em powo anie. O ile  wi ksze mia em teraz mo liwo ci jej realizacji!

W tej perspektywie profesor wyda  mi si  ma ym i pos usznym wykonawc  naszych po-
lece ,  jednostk  o umiej tnie wykorzystywanych sk onno ciach do megalomana. Teraz by-
em wstanie  upokorzy  go, doprowadzi  do amania - lecz nie odnalaz em w sobie ani ladu

zwyk ej ludzkiej ch ci  zemsty, jawi a si  ona jako puste poj cie Skojarzy em te  wiele fak-
tów po odkryciu, e mo emy i w ada , i poznawa , i rozumie  pi kno, lecz nie potrafimy
jednego: odczuwa  dozna  zwi zanych z  funkcjami cia a. Wszak nasze cia a s  lodowymi
bry ami, funkcjonuj  tylko intelekty. Ale i tutaj  mo liwe by o rozwi zanie - pod czenie si
do sfery prze y  zwyk ych ywych ludzi. Postanowi em spróbowa  tej metody jeszcze dzi
wieczorem.

Larry by  w doskona ym nastroju. Mia  dzisiaj dobry dzie , a teraz siedzia  wygodnie
rozparty w  fotelu w swoim mieszkaniu, s czy  koktajl d inowy z lodem i czeka  na Ew
Powinna zjawi  si  lada  chwila. Niecierpliwe, pe ne napi cia oczekiwanie sprawia o mu
fizyczn  przyjemno . Nie zwleka em d u ej - nawi za em kontakt falowy. Nasze cz stotli-
wo ci by y ró ne, jak zwykle przy pierwszej  próbie, czu em wi c przez chwil  lekkie pulsowa-
nie, zanim nie dostroi em swojego biopola. Dla  Larry’ego synchronizacja okaza a si  bar-
dziej uci liwa - chwyci  si  obur cz za g ow  i zblad   wyra nie Lecz po chwili dobry humor
powróci  Czu  si  teraz jakby l ejszy, poniewa  odbiera em mu, na razie niewielk , cz
wra e , w tym równie  fizyczne poczucie wagi cia a

Wtedy wesz a Ewa, jak zwykle pe na nieodpartego powabu. Mia a na sobie tylko zwiewn
letni   sukienk , tak e niecierpliwe d onie Larry ’ego nie napotka y na swojej drodze wielu
przeszkód. Na  razie rejestrowa em bieg wypadków jak scen  z sugestywnego filmu, cho
mia em ju  drobny udzia  w  odczuciach kochanków. Dotychczas powstrzymywa em si  ca
si  woli, aby nie wkroczy  zbyt  wcze nie- móg bym wszystko zepsu . Ewa, na pocz tku nie
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wci gni ta jeszcze w gr  nami tno ci, od razu spostrzeg aby inno  Larry’ego i istnia a ewen-
tualno , e mog aby si  usun . Wi c przy  grze wst pnej nie chcia em ryzykowa , lecz
wreszcie nadszed  w a ciwy moment.

Wnikn em zdecydowanie w umys  m odego m czyzny, nie napotykaj c prawie adne-
go oporu, i  zepchn em jego wiadomo  gdzie  daleko w bok, na peryferyjne obwody neuro-
nowych splotów,  pozostawiaj c jej tylko niezb dne minimum swobody koniecznej do prze-

ycia. Od tej chwili Lany ni   jedynie m tny i niespójny sen o biegu wydarze , nad którym ja
panowa em ca kowicie To ja  odczuwa em gibko  i spr ysto  jego cia a, nad którym mia-
em teraz ca kowit  w adz  To mnie  przebiega y dr ce fale gor ca, kiedy tuli em t  kobiet

której ruchy by y nieporadne jak zawsze, lecz teraz stokro  bardziej fascynuj ce
Ewa musia a spostrzec odmienne zachowanie partnera. Wyczuwa em ogrom szcz liwe-

go  spe nienia tej ma ej istoty, kiedy opad a bez tchu na moj (czy rzeczywi cie moj ?) pier ,
patrz c na  mnie z bezgranicznym zdumieniem. Przez moment poczu em mu ni cie alu i
t sknoty za dawnym,  prostym i ograniczonym yciem, i mo e za losem, który móg bym z ni
dzieli . (gdyby kiedy  wybra a  mnie, mo e wszystko potoczy oby si  inaczej. Ja te  nie po-
trafi em odpowiedzie  na pytanie, czy  ycie zbudowane jest na zdarzeniach wy cznie przy-
padkowych.

Musia em ju  wraca  do siebie Ten g upi, nie wiadomy niczego Larry, którego teraz by o
mi troch al, z j kiem zas oni  sobie oczy - jego wiadomo  odzyska a ca e terytorium i
rozla a si  po siatce  neuronów, niby cz owiek prostuj cy ko ci po przyd ugim przebywaniu w
wymuszonej i niewygodnej pozycji. Wsta  i pijanym krokiem zmierza  w kierunku barku, a
dziewczyna odprowadza a go  przestraszonym wzrokiem.

***
Ju  ponad rok min  od chwili powo ania mnie do spo eczno ci tych niezwyk ych krioli-

tycznych  intelektów ludzkich. Przez ten czas sta em si  jej do wiadczonym cz onkiem -
otworzy  si  przede mn   inny, bogatszy i jak e przestronny wiat. Mog em zachowa  ogrom
swobody, albowiem byli my  nieliczni, a odkrywali my wci  nowe tereny eksploracji. Nie-
mal od pocz tku egzystencji w nowym  wcieleniu prowadzi em intensywne studia nad za-
gadnieniem istoty w adzy i mechanizmami jej oddzia ywania. W radosnym uniesieniu, gra-
nicz cym cz stokro  z eufori , odkrywa em wspaniale, dziewicze tereny. Jak e to by o pi k-
ne! Teraz a uj , e spieszy em si  tak bardzo, e nie przystan em  ani na chwil  aby delek-
towa  si  dost pn  mi na krótko wy sz  jako ci  istnienia. Na krótko, bo  niebawem znów
dotar em do jakiej  mrocznej zas ony, za któr  porusza y si  tylko dziwne, niemo liwe  do
okre lenia kszta ty. I tak samo jak niegdy  ze lizgiwa em si  z powrotem usi uj c przenikn
dalej, zdawa o mi si , e mijam gdzie  prawd  czasami chyba zupe nie blisko, cho  mo e
by y to jedynie  mira e; znowu stawia em pytania, na które by o wiele odpowiedzi, lecz bra-
k o tej w a ciwej. Podobnie  jak poprzednio, wy wietla em obrazki, dokonywa em mudnej
analizy, drepcz c w miejscu. Czu em  si  tak, jakbym przesun  o troch  s upek graniczny w
krainie tak wielkiej, e w zasadzie  niesko czonej. By e to gorzka pigu ka dla porywczego,
ambitnego m odzie ca, ale jej prze kni cie  sk oni o mnie do istotnych refleksji i przemy le .

Tymczasem przywyk em ju  do swojego wiata, przyj em go za w asny. Równie  poza
moj  dziedzin  bada  niewiele osta o si  w nim tajemnic ogólniejszej natury, mog em pozna-
wa  w zasadzie  tylko strz py. Czasami w fantastycznych marzeniach t skni em za nast p-
nym wcieleniem, za  powo aniem do jakiego  hipotetycznego jeszcze wy szego poziomu cy-
wilizacji ludzkiej, gdzie znów  móg bym zacz  od pocz tku.

Lecz pomimo niemal pe nej harmonii nie mog em nie dostrzec pewnych drobnych niekon-
sekwencji,  jakich  chwilowych niespójno ci i zak óce  w obrazie i trwaniu naszego wiata.
Nie wiedzieli my  przecie  wszystkiego, a odkryte przez nas prawa by y z pewno ci  tak e
szczególne i pasowa y tylko  do chwilowej rzeczywisto ci, w której przebywali my. I kiedy ,
podczas rozmy lania nad kolejnymi  zr bami intelektu tej samej cywilizacji i nad problemami
zale no ci i w adzy, zimnym l kiem przenikn o mnie natarczywie powracaj ce pytanie: my
rz dzimy lud mi, ale kto rz dzi - nami?

Warszawa, sierpie 979
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RECENZJE
Maciej Guzek

Blair KICZ projectBlair KICZ projectBlair KICZ projectBlair KICZ projectBlair KICZ project

Kilka filmów poruszy o bra  fantastów
ostatnimi czasy. Po ród nich „Blair

Witch Project”. Ten obraz to dla mnie za-
gadka. Bo o ile potrafi  zrozumie , e na
zgrabne sztuczki marketingowe da a si
nabra  publiczno  ameryka ska, to Po-
lacy wydawa oby si  maj  wi cej rozs d-
ku. Zostawi bym ju  to truch o i nie bia-
doli  nad trupem, ale sk din d wiem, e
na amach „IP” uka e si  bardzo entuzja-
styczna recenzja tego „dzie ka”. St d kil-
ka s ów krytyki – nie umiem milcze , gdy
film przeci tny obwo uje si wietnym.

Tak, przeci tny. Bo spójrzmy – fabu a
nijaka, prosta jak konstrukcja cepa. Kto
si  spodziewa jakiej  intrygi, zawiedzie si
srodze. Ale dobrze – to horror, tu skom-
plikowanej intrygi by  nie musi. Liczy si
atmosfera, nastrój, strach. Ale gdzie  on?
Ano ni ma! Przez ca y film, pomny opinii
znajomych, czeka em, a  zaczn  si  ba .
Nie zacz em. Przypomina o mi to sytu-
acj  sprzed kilku lat, kiedy by em na Fe-
stiwalu w Jarocinie. Gra  zespó  T-Love.
Muniek Staszczyk co chwil  wykrzykiwa
„Czaaaadu!!!”. Koncert zd y  si  sko -
czy , a czadu nie by o.

Owszem, jest kilka scen, które powo-
duj , e cierpnie nam skóra. Ale, niestety
tylko kilka i w dodatku krótkich. Reszta
to nudna az ga po lesie, w której niczego
ciekawego dopatrzy  si  nie mog .

Teraz kilka spraw warsztatowych. Gra
aktorów wo a o pomst  do nieba. Realiza-
cja jest enuj ca, m cz ca. Rozumiem –
mia o to wszystko by  stylizowane na do-
kument, na autentyk. A skutek tego taki, e

podczas projekcji rozbola y mnie oczy.
Przyznaj , twórcy maj  pomys y. By  mo e
przyda oby si  im wi cej kasy, by  mo e
jeszcze kilka lat praktyki i zrobiliby film,
który rzeczywi cie zas ugiwa by na miano
„kultowego”. Ale jeszcze nie teraz…

Pomys , by stylizowa  fabu  na auten-
tyczn  histori  mia  sens, owszem. Ale
móg  on chwyci  w Stanach, gdzie szum
informacyjny jest przeogromny, a dost p
do internetu szeroki. Ale w Polsce? Wszy-
scy wiedzieli, e id  na fabu  wyssan  z
palca. To zabi o cz  efektu. Jak si  oka-
za o, twórcom nawet ssa  si  zbyt solid-
nie nie chcia o.

Teraz koronny argument wielbicieli
„Blair…”. To pono  kino niezale ne, am-
bitne. Czy rzeczywi cie? Ch opaki, ow-
szem, pieni dzy mieli niewiele – co zapew-
ne narzuci o im spore ograniczenia. Szyb-
ko wi c spostrzegli, e p aszczyk kinema-
tografii niezale nej b dzie na nich le a  jak
ula . Tyle, e je li si  bli ej p aszczykowi
przyjrze , to oka e si , e zosta  skrojony
dla kogo innego. Wed ug mnie kino am-
bitne, niezale ne to kino które porusza
wa kie problemy, dylematy. Niczego ta-
kiego w „Projekcie Czarownica Blair” nie
dostrzegam. Kino ambitne nie boi si  pod-
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j  trudnych tematów, niezale nie od tego,
czy mo na na nich zarobi , czy nie, to kino
pe ne wie ych pomys ów. A w „Blair…”?
Owszem, jest genialny pomys … jak zro-
bi  wielk  fors . Dla mnie „Blair Witch
Project” jest tak samo zale ny jak holly-
woodzkie produkcje. Bo ich cel jest ten
sam. Money, money, money…

Na zako czenie jeszcze jedna scenka
rodzajowa. D ugo pozostawa em pod wra-
eniem znakomitego „Je d ca bez g owy”.

Zachwala em ów film wszystkim znajo-
mym. Kilka dni pó niej spotka em jedne-
go z nich. W jednej r ce dzier y  by  ham-
burgera, w drugiej wielgachny kubek coca-
coli. Mi dzy jednym k sem a drugim rzu-
ci  do mnie “>>Je dziec bez g owy<<? Co
za szmira! >>Blair Witch Project<< to jest
film!!!” I odszed . Do McDonalda, po na-
st pnego hamburgera. Taka oto jest ta nie-
zale no .

ycz  smacznego…

Maciej Witkowiak

Stary model

Zwiastuny dotycz ce „The Blair Witch
Project”,  pojawia y si  u nas nie mia-

o na jesieni ubieg ego roku.
Mówiono o nies ychanej grozie wyzie-

raj cej z ekranu, powoduj c  psychoz  wi-
downi.

Mówiono o amatorszczy nie d wi ku
i obrazu, podwajaj cej efekty strachu.

Mówiono na koniec, e te wszystkie
wydarzenia to fikcja.

Wszystko o czym mówiono okaza o si
prawd .

„The Blair…” sta  si  zesz orocznym
hitem w USA. Zamiesza o to kalkulacja-
mi hollywoodzkich marketerów, w ich pla-
nach przewidzianego, wr cz fabrycznie
wypracowanego zysku. Film ten da wie-
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y powiew niezale nej (jak i zale nej) ki-
nematografii, udowadniaj c e mimo znie-
wolenia kina przez rankingi ogl dalno ci
gumowych tworów, ludzie nadal szukaj
w nim czego  wi cej.

No w a nie, czego?
Fabu a zdaje si  prosta. Dwóch wyro-

ni tych studenciaków i jedna ambitna, za-
pewne prymuska, udaj  si  do starej wio-
ski, (za o onej w czasach pierwszych ame-
ryka skich kolonistów), na poszukiwanie
tropów tragedii sprzed kilkudziesi ciu lat.
W owym czasie bowiem zacz y znika
dzieci, których cia a pó niej odnaleziono.
Cho  morderc  z apano, t  tragedi  zacz -
to przypisywa  wied mie, która rzekomo
nawiedza wiosk  od dawna.

Nasi bohaterowie wyposa eni w dwie
kamery, wyruszaj  tam, by nakr ci   film
dokumentalny o czarownicy, by – jak to si
teraz robi – wraz z widzami rozwi za  sta-
r  zagadk . Traktuj  to wszystko jak dobr
zabaw  - ot, taki rajd z dreszczykiem.

Wchodz  do lasu i ju  z niego nie wra-
caj .

Materia y przez nich nakr cone zosta-
j  odnalezione po roku.

Z nich zmontowano film.
Powiadomiono o nim internautów, któ-

rzy uwierzyli w prawdziwo  materia ów.
Wp ywy przekroczy y wszelkie wy-

obra enia…
Jak to si  sta o? Jaka to magia oddzia-

ywuje z ekranu, bez kropli FX i Dolby
surround?

Przez ca y czas obserwujemy poczy-
nania bohaterów. Ju  od pierwszych mi-
nut, uznajemy, e obrazy s  autentyczne.
Ka dy kto kiedykolwiek kr ci  kamer  vi-
deo, lub obejrza  filmy z wakacji mo e to
potwierdzi . Widzimy jak trójka zwyk ych
ludzi zag bia si  w histori , staraj c si
przybra  m dry ton reporta y z „Discove-
ry”. Ich „luz” poza g ówn  kamer  zysku-

je nasz  sympati .  To bardzo odró nia ich
od sztuczno ci przeci tnego filmu.

Spotyka ich niewyt umaczalne zjawi-
sko. Ogarnia ich ob d. Kompletnie nie-
przygotowani do ycia w warunkach nie -
cywilizacyjnych, daj  si  owej zagadko-
wej sile, jak i przyrodzie wodzi  za nos,
a  do smutnego fina u. Przez to, e yli w
wiecie codziennej ekranowej iluzji zapo-

mnieli o jej powierzchowno ci. W starciu
z istniej c  bolesn  realno ci , zupe nie
sobie nie radz .

Ka dy z nas zapewne czyni by tak
samo...

Czy  wi c dlatego to wszystko tak nas
porusza?

Ewidentne kontakty z si  nadprzyro-
dzon  w a nie tak wygl da y by w wyda-
niu przeci tnego widza: G upawy u miech,
niedowierzanie, jaka  celna uwaga z se-
rialu, „przecie  to wszystko nie jest praw-
dziwe…” itp.

Mimo ca ej telewizyjnej racjonalno ci,
pod wiadomie wyczuwaliby my zagro e-
nie, irracjonalny l k przed nieznanym, bo
warunki, jak i w miejsce tak odleg e od
znanej asfaltowej rzeczywisto ci do tego
by sk ania y. Czy strach ów by by tylko
pozosta o ci  po czasach ciemnoty i
wspólnego funkcjonowania na jednej eg-
zystencjalnej p aszczy nie ludzi i krasno-
ludków? Czy mo e raczej rozpaczliwym
uznaniem, i  odegnane przez wiat a wiel-
kiego miasta potwory, nadal czaj  si  w
pozosta o ciach niegdysiejszej Wielkiej
Puszczy?

Gdy rozum pi, budz  si  demony. To
has o przy wieca o wszelkim pogromcom
zabobonów ostatnich wieków. Efektem
tego by o wykorzenienie wiadomo ci ist-
nienia si  nie z tego wiata, w tym tak e
(przede wszystkim?) z a. Jednak co , co
naprawd  istnieje, czy w to wierzymy czy
nie – JEST. Wi c faktycznie, wspó czesny
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rozum pi nie uzna-
j c demonów, które
dzi ki temu hasaj
sobie dowoli. Daw-
niej - cho  w sposób
nieregularny - dzia-
a y z perwersyjn

widoczno ci , daj c
po ywk   wszelkiej ma ci legendom. Ich
ma a cz stotliwo  wyst powania spowo-
dowa a, e w o ono je miedzy bajki – tak
jak tytu ow  wied m .

Ludzie jednak, dzi ki tym kontaktom
potrafili dostosowa  swoje dzia anie do ich
istnienia. Dzi , jedynie w ba niach mo na
zapozna  si  ze starymi, wypróbowanymi
metodami walki ze z em. Któ  by to jed-
nak traktowa  powa nie, w obecnych cza-
sach?...

Te jak wiadomo, ci gle si  zmieniaj .
Wszystko ewoluuje - z o równie . Warto
zatem przypomnie  sobie rado  Wolan-
da z „Mistrza i Ma gorzaty”, na wiado-
mo  i  nic takiego jak „duch” nie istnie-
je. Hulaj dusza, piek a nie ma! Jego osoba
wiadczy o nowym obliczu z a, które ukry-

waj c si  za racjonalno ci  poznania i ma-
terializmem, zapewne skuteczniej ni  daw-
niej robi swoje.

Trójka studentów musia a trafi  jesz-
cze na stary, graj cy wed ug dawnych re-
gu , model.  Zap acili za to najwy sz  cen .

Na szcz cie wszystko to jest ekrano-
w  fikcj .

Fikcj ?

Maciej Witkowiak

The Blair Witch Project, scenariusz i re-
yseria Daniel Myrick i Eduardo San-

chez. Wyst puj  Heather Donahue,
Michael Williams, Joshua Leonard.
USA 999.

Maciej Witkowiak

Cud, ale koniecznie
z d e m a s k o w a n y !

Luc  Besson  swoim nowym filmem
„Joanna D’Arc” porusza znany w

historii i kulturze temat, jakim jest oso-
ba tytu owej wi tej. Pocz tkowo nie od-
biega on od stereotypu Joanny. W po-
wszechnej wiadomo ci funkcjonuje o niej
taki oto mit - dziewica w zbroi prowadzi
do narodowo wyzwole czego boju, zm -
czone wojn  stuletni  francuskie rycerstwo.
Nieod cznym atutem jej dziejów, jest tak-
e stos, na którym sp on a, skazana za cza-

ry przez podst pnych Anglików (którym
bardzo zasz a za skór  swoimi zwyci stwa-
mi).

Mo e to tylko wyraz naszych czasów,
ale Besson mia o przedstawia wizje Jo-
anny, jej wi tego szale stwa, które pro-
wadzi o j  a  do tak zaskakuj cych czy-
nów. Je eli wcze niej w kinie, kontakty z
si ami niebieskimi sprowadza y si  wizu-
alnie tylko do dyskretnego rozja nienia
oblicza bohaterki i zawodzenia chóru w
tle, to tu mamy ich bardziej sugestywny
obraz. Cho  czasem przypomina to nar-
kotyczne zwidy, dobrze jednak uzasadnia
wszelkie poczynania Joanny. Bo tylko
dzi ki swej g bokiej wierze w wybór
przez Boga, mog a prosta ch opka stan
na czele dumnego kwiatu francuskich ci -
kozbrojnych. Nie dziwi  wi c nas jej po-
czynania, ani to, e zarówno król, jak i
mo ni wszelkiej ma ci korz  si  przed ni .
Przez ni  przemawia przecie  Ten Który
Jest Królem wiata !

Je eli On z ni  jest, któ  (có ) mo e
by  przeciw !

Epickie sceny bitew zakutych w stal
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wojowników, trudy obl enia i sza  bojo-
wy Joanny, prowadzonej Bo  r k , wszel-
kim mi o nikom miecza (ale te  i magii)
daj  niezapomniane wra enia. Od czasu
„Braveheart” nie by o takiego filmu. Akto-
rzy równie  ciesz  oko. Pi kna Milla Jovo-
vich krzesze iskry nie tylko swoim wygl -
dem. Wida  w
niej t  dzik  pa-
sj  kogo  obcuj -
cego z si ami
przekraczaj cy-
mi ludzkie poj-
mowanie. Reszta
z Malkovichem
na czele (czy to
tylko przypadko-
wa s owia ska
zbie no  ?), tak-
e dobrze po-

zwala odczu  kli-
mat epoki (pi tnasty wiek - u nas rz dzi
Jagie o).

Historia dalej jest jasna.
Dzia ania Joanny przynosz  osza a-

miaj ce zwyci stwa i wspania y triumf
francuskiej racji stanu. Królestwo odbu-
dowane, cho  w r kach Anglików, nadal
pozostaje wi ksza cz  Francji. Joanna
wzywa do dalszej walki, co napotyka opór
ze strony  przewrotnych dworaków, wol -
cych paktowa  ni  si  dalej bi . Ich kno-
wania prowadz  w ko cu do jej upadku.

Kolejny raz idea przegrywa z ekono-
mi .

 Wszyscy bior cy udzia  w procesie
wiedz , e oskar enie jest fa szywe i sta-
raj  si  wzajemnie przerzuci  odpowie-
dzialno  za przelanie niewinnej krwi.
Wyrok jednak zapada ju  na pocz tku pro-
cesu.

Maltretowan  w wi zieniu Joann  od-
wiedza Kto .

Jedni okre laj  Go jako diab a, inni
jako Boga, jeszcze inni stwierdzaj , e jest
to po prostu Sumienie. Otó  nie jest On
adnym z nich. Joann  w celi naszed  Psy-

choanalityk. Sk d si  tam wzi , w czasach

„ciemnego” redniowiecza wie tylko re-
yser. Graj cy go Dustin Hoffman  chowa

si  za mnisi habit, ale tym nikogo nie zwie-
dzie. W swej pseudo „g bi”, stosuj c pod-
r cznikowe wr cz chwyty psychoanality-
ków, udowadnia Joannie, e wszystko w
co wierzy a, by o tylko wynikiem jej trud-

nego dzieci -
stwa, z ej diety i
wiary w religijne
zabobony.

K l i n i c z n y
przypadek :

- Prze-
yta w dzieci -

stwie tragedia, w
postaci bycia
wiadkiem ka ni

z r k Anglików
swojej ukocha-
nej starszej sio-

stry, i zwi zane z tym poczucie winy („ona
zgin a, ale dlaczego nie ja?!?”).

- Chrze cija skie wychowanie.
- Znalezienie w polu  miecza i zin-

terpretowanie tego zdarzenia pod k tem
punktu 2 (znak od Boga), oraz rzekomej
misji uwolnienia Francji z r k Anglików
(patrz punkt ), jako uzasadnienia pozo-
stawienia przy yciu jej, a nie siostry.

- Brud, smród, ubóstwo i ciemnota.
Zaleca si  dalsze wizyty u specjalisty,

oraz szerok  gam rodków farmakolo-
gicznych.

(podpis)
Aneks :
Niestety, te zalecenia zostaj  niezreali-

zowane z powodu spalenia pacjentki na
stosie.

(podpis)
Je eli  czytelnik czuj  si  zdezorien-

towany tak  niewiadomo sk d wstawk ,
zupe nie nie pasuj c  do wcze niejszych
rozwa a , to jego odczucia s  ca kowicie
usprawiedliwione. Tak bowiem czuje si
widz raczony nagle podobnymi wynaturze-
niami pod koniec filmu.
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Do tego niestety sprowadzi  Besson
Joann  i jej dzia ania. Nowa religia Ame-
rykanów, zna jak wida  odpowiedzi na
wszelkie duchowe zagadnienia. Zdema-
skowano wi c zabobony, karz c oczywi-
cie daremnie wpatrywa  si  p on cej Jo-

annie w figurk  Ukrzy owanego.
Jak wida , film ten dzieli si  na dwie

cz ci. Pierwsza, która zachwyca swoim
rozmachem, daj c nadziej  na prze ycie
czego  wielkiego, i druga z Hoffmanem w
roli g ównej, która wzbudzi  mo e tylko
z o  na re ysera, za zniszczenie warto-
ciowego dzie a.

Dobrze jest na ten smutny koniec przy-
pomnie  sobie scen  z pewnej ksi ki, w
której podobnie, co ów Wielki Psychoana-
lityk niezbicie g oszono :

„ (…) – Pardon – odpowiedzia  Fagot.
– Przepraszam, tu nic nie trzeba demasko-
wa , wszystko jest jasne.

- O,  nie, prosz  mi wybaczy , ale
nie mog  si  z tym zgodzi ! Zdemasko-
wanie jest niezb dnie. Je li nie nast pi,
pa ski znakomity wyst p pozostawi przy-
gn biaj ce wra enie. MASOWY odbior-
ca domaga si  wyja nie .

- Wydaj  mi si , e masowy odbiorca
nie wyra a  takich ycze , ale przychylaj c
si  do pa skiego wielce szacownego ycze-
nia dokonam, oczywi cie, demaskacji …

Czy by o to potrzebne, panie Besson?

Maciej Witkowiak

 M. Bu hakow Mistrz i Ma gorzata, t u-
maczenie I. Lewandowska i W. D brow-
ski. Czytelnik 995

Joanna d”Arc, re . Luc Besson, wyst. M.
Jovovich, D. Hoffman, J. Malkovich,
Francja-USA 999.

Maciej Witkowiak

Czucie i szkie kCzucie i szkie kCzucie i szkie kCzucie i szkie kCzucie i szkie kooooo
Nowe dzie o Tima Burtona, „Sleepy Hol-
low” („Je dziec bez g owy”), jest uczt  na
jak  kinoman - fantasta d ugo czeka , i któ-
ra, gdy wreszcie nadesz a, smakowa a wy-
bornie. Film dostarcza bowiem ogromu
zarówno strawy „cielesnej”, jak i (przede
wszystkim?) duchowej.

Kunszt artystyczny Burtona w „Je d -
cu bez g owy” osi gn  punkt szczytowy.
Obraz ten nie urwa  si  jednak „z grusz-
ki”. Je eli kto  pami ta „Edwarda No y-
cor kiego”, czy pierwsze „Batmany”, wy-
ra nie dostrze e, jak re yser wreszcie roz-
win  skrzyd a w temacie gotyckiej grozy,
która jak wida  bardzo go fascynuje.

„Sleepy Hollow” powala wizualnie na
kolana. Wszystko tam jest wyszukane w
najdrobniejszych szczegó ach, bez holly-
woodzkiego upi kszania. Jesie , która jest
najwdzi czniejsz  por  dla tego typu fil-
mów, urzeka swoim surowym pi knem.
Tytu owe (nie u nas) miasteczko, mimo
swej ewidentnej dekoracyjno ci, równie .
Do tego g boka i odpowiednia na „te”
momenty muzyka Danego Elfmana wspó -
gra z obrazem idealnie. Aktorzy – z John-
nym Deppem na czele,  tak e daj  popis
swojego kunsztu.

S owem, wszystko na swoim miejscu.
Film ten wart jest obejrzenia nie tylko

z tych powodów. Fabu a, zdawa o by si  z
pocz tku banalna, odgrywa tu kluczow
rol . Zdaje si  czym  wi cej ni  li tylko
pretekstem do estetycznych szale stw
Burtona.

Historia jest prosta.
Pod koniec XVIII wieku, w czasie woj-

ny o niepodleg o  Stanów Zjednoczo-
nych, niemiecka ksi na przys a a do po-
mocy  Anglikom dnego krwi „Je d ca z
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Hesji” (Walken), który zarówno swoim
okrucie stwem ( cinanie g ów), jak i wy-
gl dem (spi owane z by) przera a  miej-
scowych farmerów - o nierzy, czyni c w
ich szeregach spustoszenie.

Wreszcie którego  razu udaje si  nie-
podleg o ciowym bojownikom piekielni-
ka dopa  i uczyni  z nim to, co  wcze-
niej on robi   ze swymi ofiarami – czyli

zdekapitowa .
Dwadzie cia lat pó niej Je dziec ów,

dzi ki diabelskiej mocy, powstaje z grobu
i terroryzuje - jak kiedy  - mieszka ców
tytu owego miasteczka. Znowu tocz  si
malowniczo g owy i nikt nie wie, jak temu
zaradzi .

„Bzdury…”, zda si  my le  czytelnik.
Podobnie s dzi m ody inspektor policji
(Depp) z Nowego Yorku, walcz cy na
swoim poletku z podobn  ciemnot  i za-
bobonem.  Zafascynowany racjonalnym
podej ciem mijaj cego (osiemnastego)
wieku do otaczaj cego wiata, wykorzy-
stuje wypracowane metody “szkie ka i
oka” (dos ownie !), by z wy szo ci  o wie-
ca  tkwi c  w ciemnocie t uszcz . Zjawia-
j c wi c si  w onym miasteczku - racjo-
nalnym podej ciem stara si  wyja ni
dziwne zjawisko, wykorzystuj c swoje
wymy lne, z pewno ci  fundamentalne dla
kryminalistyki, instrumenta.

Jego naukowe praktyki zostaj  brutal-
nie przerwane pojawieniem si  Je d ca,
który sw   realn  obecno ci  - mo na rzec
empirycznie - udowadnia (potwierdza)
w asne istnienie.

W tym momencie cz owiek wspó cze-
sny móg by jedynie uda  si  po rad  do
psychoanalityka albo konstruktywnie zwa-
riowa , gdy  w dzisiejszym rozumieniu
wiata dwie rzeczywisto ci: duchowa i

materialna – na jednej p aszczy nie rów-
nocze nie funkcjonowa  nie mog . Takie
my lenie to efekt zapocz tkowanego wte-

dy racjonalizmu.
Dzi ki temu jakikolwiek realny kon-

takt z istotami z „nie z tego wiata” musi
ca kowicie przewarto ciowa wiat prze-
ci tnego podatnika, czyni c z niego w naj-
lepszym przypadku popijaj cego pok tnie
pijaczyn , s u cego co najwy ej (przed
mierci ) informacjami parze nieustraszo-

nych agentów FBI.
Ta przypad o  nie spotka a na szcz -

cie m odego komisarza. On, yj cy na
prze omie osiemnastego (racjonalnego) i
dziewi tnastego (technicznego) wieku,
wiat ducha traktuje jeszcze z nale nym

mu respektem. Jego wyuczony scjentyzm
szybko godzi si  z zaistnia ym stanem rze-
czy. Co wi cej, nie widzi w tym nawet
sprzeczno ci. Tam, gdzie mo na, nadal
stosuje swoje racjonalne sztuczki, które
przynios  mu odpowiednie efekty. Nie
neguje wi c totalnie nauki, tylko dostoso-
wuje j  do zaistnia ej sytuacji – jej zasady
s  mimo wszystko skuteczne. Tam jednak,
gdzie wkracza na aren  metafizyka – poli-
cjant gra ju  wed ug jej regu , bez oporów
stosuj c dost pne dzi ki niej rodki.

To bowiem jest jeszcze cz owiek starej
daty, który mimo che pliwego przekonania
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o wszechpot dze rozumu i nauki, nadal
chyli czo o przed ewidentnie niewyt uma-
czalnymi zjawiskami. Ewidentnie niewyt u-
maczalnymi z punktu widzenia nauki, bo
patrz c na t  sytuacj , „bez szkie ka” –
wszystko jest spójne i jasne.

„Czucie i szkie ko” wi cej mówi  do
komisarza ni  samo szkie ko, czy te  samo
czucie.

Ta pokojowa koegzystencja najbar-
dziej w filmie uderza. Burton szanuje ta-
kie patrzenie na wiat, nie robi z niego b a-
zenady. Czy by wi c po latach nieudanych
prób oparcia si  tylko na empirii, nast -
powa  powoli  powrót do wcze niejszych,
„duchowych” rozwi za ?

Regres to, czy przywracenie normal-
no ci?

Hierarchia warto ci w wiecie „Senne-
go Wygnajewa” zostaje zachowana. Od-
powiednia ilo  materia ów atwopalnych
nie jest skuteczna wobec naprawd  diabel-
skiego Je d ca. Po wi cona ziemia jest
prawdziwie po wi cona. Dobro jest do-
brem i z o jest z em bez politycznie po-
prawnego relatywizmu.

Oczywi cie pojawia si  w tle mi o ,
pokonuj ca jak zwykle wszelkie uprzedze-
nia (i dobrze !), jak i nowa religia Amery-
kanów – psychoanaliza, dyskretnie t uma-
cz ca trudnym dzieci stwem komisarza,
jego zafascynowanie nauk  (ta broszka
jednak nie psuje ogólnego efektu).

Burtonowi uda a si  rzecz trudna. Po-
trafi   on w sposób Artystyczny (przez du e
A) pokaza  histori , która w r kach jakie-
go  „speca” przemieni aby si  z pewno ci
w wywo uj ce pusty miech, ociekaj ce
ró nymi p ynami ustrojowymi „gore”. Bur-
ton zaprezentowa  niezapomniane widowi-
sko, mog ce zadowoli  najbardziej wy-
brednego widza.

Pozostaje tylko przyklasn , i czeka
na jeszcze …

Je dziec bez g owy, re . Tim Burton,
wyst. J. Depp, Ch. Walken, USA 999

POD CZERWON  PLANET
POEZJA SOCREALISTYCZNA

Artur Mi dzyrzecki

Marzec1953
(...)
Uderz  jak cekaemy
Nasze górnicze widry.
Odeszli Stalin i Lenin,
Ale nie umr  nigdy.

Wybuchnie jak dynamit
gniewna praca uparta,
i Stalin b dzie z nami -
Sztandar, nauka, partia

Wybudujemy nad Wis
piekn , szcz liw  ziemi .
Wrogów zmieciemy. Przysz o
Nazwiemy Jego imieniem.

Andrzej Mandalian

Spiewampiesnowalce
klasowej
(...) Je eli traktor nie mo e ora ,
je li siew nie osi gnie skutku,
jesli amie si  w r ku norma,
a od majstra zalatuje wódk ,
je li zamar  warsztatu ruch,
spali  serce motor -
to fakt,
e dzia a klasowy wróg. (...)

���
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POLEMIKI
Joanna Wo y ska
O wy szo ci Amigi
nad wi tami Bo ego
Narodzenia

Czas jaki  temu kolega Barczyk posta
nowi  wprowadzi cis y podzia  w

klubie i za da , aby my zdeklarowali si
po stronie SF lub fantasy. Wst pem do
podzia u by  jego artyku  w poprzednim
Metafiziconie,  na który ostro zareagowa-
a przysz o  polskiej fantasy, Maciej Gu-

zek – polemika drukowana jest w tym nu-
merze „Innych Planet”. By  mo e s dy za-
warte w tek cie „O wy szo ci SF” przypi-
sa  nale y wp ywowi planety Saturn, któ-
rej po wi cony by  poprzedni numer i sza-
le stwu, jakie w zwi zku z tym ogarn o
koleg  Barczyka. Bowiem idea tworzenia
jakichkolwiek podzia ów mi dzy lud mi,
warto ciowania ich wedle tego, co czyta-
j , a czego nie, tudzie  w co wierz , jest
szale stwem i to niebezpiecznym.

Oczywi cie, podczas sporu obu panów
zaj am, jak ta aba, miejsce po rodku,
wychodz c z jedynego s usznego za o e-
nia, mianowicie, e lepiej od nich znam si
na mechanizmach, które powoduj , i  lu-
dzie w ogóle si gaj  po fantastyk . Fanta-
styka jest bowiem zjawiskiem kulturowym,
z o onym i uwarunkowanym pewnymi nie-
zmiennymi czynnikami, podobnie jak ca a
literatura. Pe ni  w spo ecze stwie okre lo-
ne funkcje i zaspokaja potrzeby, których
istnienia cz owiek czasami sobie nie u wia-
damia. Jednak nie znaczy to, e one nie ist-
niej , a t umienie potrzeb ko czy si  zawsze
le, czego dowiód  ju  pan Freud: nerwic

albo chowaniem si  do szafy.
Jednak powa nie. Czytaj c tekst Tom-

ka, mia am przykre wra enie deja vu: oto
bowiem pojawia si  próba cis ego podzia-
u na fantastyk  „wy sz ” (w domy le: SF)

i fantastyk  „ni sz ”, czyli zapewne fan-
tasy. Literatura dla profesorów uniwersy-
tetu i dla kucharek; kultura wysoka, cha-
rakteryzuj ca „uprzywilejowane” warstwy
spo eczne oraz niska, w a ciwa plebsowi.
Spór ten toczy si  od wielu lat na polu fi-
lozofii, socjologii i antropologii kultury i
jest, moim skromnym zdaniem, absolut-
nie nie na miejscu i sztuczny. Na szcz -
cie mamy strukturalizm i genialn  w swej

prostocie teorie Levi-Straussa o opozy-
cjach binarnych. Czarne-bia e. Wysokie-
niskie. Zimne - gor ce. Jedno nie mo e ist-
nie  bez drugiego – tu uk on w stron  na-
czelnego taoisty „Innych Planet”, on ju
powinien wyci gn  odpowiednie wnio-
ski. Jednak nie chodzi mi tutaj o wyciecz-
ki personalne, a o sam  ide  nierozerwal-
nie po czonych rzeczy, które wydaj  si
swym absolutnym przeciwie stwem.

Id c dalej tym tropem, dochodzimy do
kultury wysokiej i niskiej, czyli popular-
nej/masowej i niepopularnej/elitarnej. Nie
wiadomo dlaczego krytycy wszelkiej ma-
ci, teoretycy, a nawet powa ni naukowcy

wychodz  z za o enia, e to kultura wyso-
ka zrodzi a nisk : plebs uczy  si  od
szlachty. Jest to oczywista, wierutna i kom-
pletna bzdura. By o dok adnie odwrotnie.
I nadal jest. Kultura „wysoka” wyrasta bo-
wiem z korzeni kultury popularnej, odró -
niaj c si  od niej elitarno ci , czyli niczym
innym,  jak ograniczonym dost pem. Teo-
ria dóbr rzadkich si  k ania. Chcia am
uprzejmie zauwa y , e ludzko  nie ewo-
luowa a od królestw do zbieraczy i ow-
ców, tylko dok adnie odwrotnie. Na po-
cz tku by  mo e nie chaos, ale struktury
najprostsze. Tak zwane spo eczno ci ega-
litarne, gdzie ka dy by  równy – nie myli  z
demokracj . Sama idea zreszt  podzia u
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kultury na co  lepszego i gorszego napa-
wa mnie lekkim wstr tem; obie sfery prze-
nikaj  si  bowiem tak bardzo, e nie spo-
sób powiedzie ,  gdzie ko czy si  jedna,
a zaczyna druga.

Do czego zmierzam: otó , jednym z
wytworów kultury, bez dzielenia jej na
wysok  i nisk ,  mo e wr cz sam  tej kul-
tury esencj , jest potrzeba mitu. Cz owiek
od zwierz t nie ró ni si  wcale mow  czy
zdolno ci  do u ywania narz dzi: przede
wszystkim odró nia si  od nich abstrak-
cyjnym my leniem i zdolno ci  przekazy-
wania tych abstrakcyjnych my li, wytwo-
rów swej wyobra ni. Cz owiek jest baja-
rzem, opowiadaczem. Gaw dziarzem. To
dzi ki opowie ciom mo e przetrwa  kul-
tura: wszak staro ytnych Greków i Rzy-
mian dawno ju  nie ma, ale ich pie ni na-
dal yj , a oni w nich. Natomiast nic nie
wiemy o mieszka cach Wyspy Wielkanoc-
nej, bo nie uchowa  si  nikt, kto potrafi by
o nich opowiedzie .

Przez d ugie, d ugie wieki potrzeba
mitu zaspokajana by a, no có : przez mity.
Opowie ci o herosach, pó bogach, stwo-
rzeniu wiata i tego wiata ko cu. Tak t u-
maczono sobie to, co ludzi otacza o. W
chatach przy ogniu, poza którego kr giem
czai y si  dzikie bestie, snuto opowie ci o
szcz ciu, mi o ci, wierno ci, zdradzie....
o wszystkim, co dzia o si  codziennie, jed-
nak wzmocnionym i wyolbrzymionym.
St d wzi a si  literatura, która tak napraw-
d  ma spe nia  jeden cel: zaspokaja  ludz-
k  potrzeb  opowie ci. St d bajki, ba nie
i gaw dy, na które Tomek tak sarka  w
swym artykule. Ba nie cudowne, opowia-
daj ce o rzeczach, które nie mog y si
wydarzy , ale by y na wyci gniecie r ki,
bo przecie baba ze wsi pod lasem na w a-
sne oczy widzio a, jak w po ednie kole
drogi sz a po udnica i ch opów wabi a....

Proponuj  spojrze  na dwa klejnoty li-

teratury europejskiej: „Opowie ci kanterbe-
ryjskie” i „Dekameron”. W obu sytuacja
wyj ciowa jest identyczna: grupa ludzi spo-
tyka si  i nie maj c nic lepszego do roboty,
opowiada sobie historie. Nierzadko niesa-
mowite, bardzo cz sto spro ne.

Opowie ci niesamowite, jak o tej strzy-
dze, upiorach czy królewnach, s  w a ci-
wym pocz tkiem fantastyki. Wyj tkowo
niskim, plebejskim i nierzadko na odle-
g o  cuchn cym obórk . To dopiero w
romantyzmie wyniesiono je na salony, a
raczej trafi y pod prasy drukarskie. Ka dy
powinien pami ta  to ze szko y, wi c za-
oszcz dz  szczegó ów.

A potem by a rewolucja przemys owa,
a z ni  zmiana koncepcji czasu. I tu za-
czyna si  powa na cz  tego artyku u.

Przez wieki powszechn  koncepcj
czasu by a struktura kolista, powtarzalna:
powracaj ce pory roku, rosn cy ksi yc,
cykle rozrodcze. W dziewi tnastym wie-
ku czas zacz  by  linearny: prosta strza-
a, na której pocz tku by y narodziny, a na

ko cu mier . Po raz pierwszy pojawi a
si wiadomo  przysz o ci i przesz o ci:
przesz o , dotychczas za ka dym razem
na nowo wskrzeszana w opowie ciach, sta-
a si  martwa. Stare mity odesz y. Pojawi-
y si  wobec tego nowe, maj ce za zada-

nie oswojenie tej nowej strefy, przysz o-
ci.

Wiek dziewi tnasty racjonalizowa  to,
co zosta o do zracjonalizowania, g osz
ide  post pu i jednocze nie oswajaj c
przysz o . Opowie ci zawsze oswaja y
rzeczywisto , t umaczy y j , a wtedy po-
trzebowano wyt umaczenia przysz o ci.
Fantastyka naukowa nie jest niczym no-
wym; de facto opiera si  na tych samych
archetypach mitycznych, które zachwyca y
pierwszych nomadów. Wszak w mitach
greckich Hefajstos stworzy  automatycz-
n  kobiet , e o ydowskich opowie ciach
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o Golemie nie wspomn . Nic nowego. Pod-
ró e do gwiazd, spotkania z obcymi? Kon-
flikty mi dzygwiezdne, krwio erczy Obcy?
Wszak to dwa najstarsze tematy opowie-
ci: podró  do wiata, którego nie znamy i

odkrywanie jego tajemnic oraz s ynna an-
tropologiczna dychotomia swój – obcy,
gdzie „swój” oznacza dobry, zrozumia y,
sprawiedliwy, a obcy stanowi wcielenie z a
wszelakiego.

Nowe fabu y, sztafa  naukowy, fizyka
kwantowa i cyberprzestrze  to tylko kolej-
ne wiaty do oswojenia, kolejne opowie-
ci, maj ce nasyci  nasz g ód. Podstaw  s

archetypy, a jak mówi Jung, to  cz  zbio-
rowej nie wiadomo ci. Poruszaj  jednak
czu e struny w duszach czy umys ach, za-
spokajaj  potrzeb  mitu o pó herosie do-
konuj cym bohaterskich czynów. Chcia am
tu uprzejmie zaznaczy , ze na wszystkie
powa ne pytania filozoficzne, jakie Tomek
postawi  w swym artykule, najpierw odpo-
wiada y mity. Ba nie i legendy.

Nie jest wi c wa ne, czy archetyp po-
jawi si  w postaci zakutego w stal rycerza
na koniu, jedn  r k  dzier cego miecz, a
drug  rzucaj cego zakl cia, czy te  statku
kosmicznego, p dz cego ku odleg ym
gwiazdom. Wa ne, aby w ogóle by  obec-
ny.

Tak wi c dzielenie ludzi wed ug tego,
co wol : SF czy fantasy to tworzone na
si  antagonizmy, których nale y unika
jak zarazy morowej. Cz owiek woli dobre
opowie ci. Takie, które móg by przy ogni-
sku opowiada  swoim wnukom.

Joanna Wo y ska

Maciej Guzek

O wy szo ci dobrej litera-O wy szo ci dobrej litera-O wy szo ci dobrej litera-O wy szo ci dobrej litera-O wy szo ci dobrej litera-
tury nad z  czyli casustury nad z  czyli casustury nad z  czyli casustury nad z  czyli casustury nad z  czyli casus
gardergardergardergardergarderobianegoobianegoobianegoobianegoobianego

Cz  pierwsza, polemiczna

W poprzednim numerze IP ukaza  si
artyku  pt. „O wy szo ci SF nad

Fantasy, czyli co kto lubi.”  Niektórzy, jak
wida , nie s yszeli m drego powiedzenia
„De gustibus non...” Ja s ysza em - st d
pocz tkowo nie zamierza em podnosi  po-
lemicznej r kawicy - co kto lubi, jego spra-
wa, nikomu do zupy zagl da  nie b d .
Niestety, autor w/w „dzie a” nie pozosta-
wi  mi wyboru. Bo pó  biedy, gdy mówi
si , co kto lubi. Schody zaczynaj  si , kie-
dy trza odpowiedzie  „dlaczego” (z tym
cholernym s owem ludzko  zawsze mia-
a problemy). Wracaj c - odpowied  na

pytanie czemu  to lubimy fantasy jest pro-
sta. Tak prosta, e doprawdy dziwi  si ,
e sam na ni  wcze niej nie wpad em. Otó

fantasy lubimy, bo jest to literatura g upia,
schematyczna, p ytka, nielogiczna, pisana
dla wier inteligentów, którymi, drodzy
Czytelnicy fantasy, jeste my! Uderzmy si
w piersi (w czo o nie ma si  co puka , jesz-
cze nam resztki rozumu wytrz sie). Arma-
ty z argumentami zosta y w nas wycelo-
wane i strzelaj . mier !

Bez obaw. Naboje s  z gatunku tych,
których u ywa si  w paintballu, wzgl d-
nie do wytwarzania wody sodowej, nie na
wojnie. Krzywdy nijakiej nie czyni . I w
dodatku, ku mojej uciesze, trafiaj  w p ot.

G os jednak zabra  trzeba. Bo o ile czy-
je  opinie mo na pu ci  mimo uszu, mo -
na si  z nimi nie zgadza , to nieprawdy,
pó prawdy i wier prawdy trzeba wyja-
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ni , b dne za o enia sprostowa  - bo
jeszcze kogo  zmyl .

Pierwsze primo - w artykule pisze Au-

tor, e nie b dzie zajmowa  si  ksi kami,
które s  wybitne (SF i fantasy), a skupi si
na 95% reszty. A czemu  to, ja si  zapytu-

rys. Piotr Wo
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j ? Literatura to nie socjalizm, tu nie wszy-
scy równo. Tak naprawd  warto czyta
tylko ksi ki wybitne! Po có  psu  sobie
wzrok jakimi  berbeluchami, mniejsza w
jakiej konwencji napisanymi? Dobrej fan-
tastyki jest naprawd  sporo, nikt nikogo
pod pistoletem nie trzyma, do czytania
miernoty nie zmusza. Jak mo na wyroko-
wa  o konwencji literackiej (fantasy), sko-
ro olewa si  jej szczytowe osi gni cia? Po-
dobnie móg bym post pi  z SF - oddzie-
lam tzw.  „dzie a” i co si  okazuje? Zosta-
j  jakie  dziko - mieszne fantazje niespe -
nionych naukowców, które ni w z b kupy
si  nie trzymaj , zostaj  kilometry kwa-
dratowe grafoma stwa, którego czyta  nie
sposób, zostaj  nudne do wyrzygu cyklisz-
cza (vide Pern na przyk ad), zostaj  po-
wie ci, które nie nad aj  za rzeczywisto-
ci , zostaj  brednie o zielonych ludkach

i lataj cych talerzach (przy czym te ostat-
nie to nie adna SF, o czym od dawna wie-
dz  ci, którzy maj  krewkie ma onki).
Stop. Nie b d  wtyka  szpil SF. Sam, moi
drodzy, czytuj  sporo fantastyki naukowej.
Idzie o to, e zni aj c si  do poziomu
mierzwy kiepskich tekstów, tracimy z oczu
to, co na niej wyrasta. A wyrastaj  dzie a
wybitne - o czym dalej.

Drugie primo. Pot pianie fantasy w
czambu , bo nat uczono w tej konwencji
mnóstwo kiczów (spostrze enie s uszne,
ale gdzie  kiczów nie ma?) to kolejna kula
w Bogu ducha winny, podziurawiony chy-
bionymi argumentami, p ot. Bo czym e
jest fantasy? Konwencj , rodkiem literac-
kiego wyrazu, instrumentem, narz dziem
w r ku autora. Jak je wykorzysta - jego
sprawa. Czy obra amy si  na gitar , e kto
u ywa jej do grania disco polo? Czy pot -
piamy d uto za to, e kto  wyrze bi nim
gigantycznego fallusa, miast „Piety”? Czy
pot piamy kamer  za to, e kto  nakr ci
ni  pornosa, a nie kolejnego “Blade Run-

nera”? Nie! Dlaczego? Bo decyduje au-
tor. Zawsze! Jego talent, jego indywidual-
no , jego ch  do pracy. Przy okazji - li-
teratura jest tak subiektywna w odbiorze,
e wszelkie generalizacje skazane s  na

niepowodzenie.
Spójrzmy na kolejny argument - czy-

taj c SF stajemy si  lepsi, bo wzbudza ona
zainteresowanie nauk  itd. A czy nie mo e
tak by  w wypadku fantasy? Sk d w ród
m odych nag e zainteresowanie histori ,
redniowieczem? Sk d fascynacje bia

broni  (do tego stopnia, e niektórzy sami
sobie ow  bro  - miecze, morgensterny -
prokuruj )? Sk d zainteresowanie  pra-
dziejami Polski? Ano z fantasy. Jasne -
takich czytelników jest promil - ale czy
wszyscy czytelnicy SF znaj  si  na fizyce,
chemii, cybernetyce, informatyce etc..?
Obecnie tak miecze, jak statki kosmiczne
s u  g ównie jako rekwizyt, ozdoba, de-
koracja. Jaki autor sztafa  wybierze, jaki
czytelnik sztafa  lubi - rzecz gustu, nie
obiektywnej oceny, na któr  stylizowany
jest artyku  “O wy szo ci…”. To, e kto
lubi damskie ciuszki, nie znaczy wcale, e
jest lepszym cz owiekiem od kogo , kto
lubi m skie. Oba rodzaje s u  do czego
innego.

Có  jeszcze? Ano czytamy, e w SF
„(…)cz sto konstruuje si wiat by poru-
szy  pewne problemy filozoficzne, które
trudno by oby poruszy  w normalnym (…)
wiecie. W takim wypadku ca a konwen-

cja SF jest jedynie rodkiem zadawania
pyta ” – koniec cytatu. Zapewniam Ci
Tomku, a tak e wszystkich innych prze-
ciwników sword&sorcery, e i w fantasy
znajdziemy stosowne przyk ady. Powtórz
raz jeszcze - WSZYSTKO ZALE Y OD AUTORA!
Czy „Czarnoksi nik z Archipelagu” nie
porusza wa nych problemów? Czy „W ad-
ca pier cieni”, „Gar’ Ingawi” czy „Tiga-
na” s  wyzute z wszelkiej filozofii? A opo-
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wiadania J. Soboty ze znakomitego cyklu
„mortenowskiego”? (i nie mówcie mi, e
to nie fantasy).

Zastanówmy si , czy fantasy mo e pi-
sa  byle dyletant, jak chce Autor, z któ-
rym mam przyjemno  polemizowa ?
Oczywi cie mo e. Tak jak i SF, co zdarza
si  ostatnimi czasy nader cz sto (za przy-
k ad polecam tu „Wróbla”, sk din d po-
wie  dobr ). St d mamy tomiszcza na-
ukowych bzdur i lapsusów, st d mamy fan-
tastyk , która nie nad a za rzeczywisto-
ci , a wizje przysz o ci, je liby mierzy

je stopniem sprawdzalno ci, funta k aków
nie s  warte. Ilu jest informatyków, pisz -
cych cyberpunka (bo na pewno nie s  nimi
Gibson czy Ziemkiewicz), ilu jest astrofi-
zyków, opisuj cych podró e mi dzy-
gwiezdne?

Co do tego, czy ksi ki powinny opo-
wiada  o maszynach, czy te  opisywa
ludzkie uczucia, emocje, psychik , odpo-
wied  szanownego Autora, cho  zapisana
mi dzy wierszami, jest jasna. Ksi ki,
rzecz jasna, powinny by  „o maszynach”.
Ca a reszta, ta o uczuciach, to, jak wynika
z omawianego artyku u, Harlequiny! Czy-
ta em takich (o uczuciach) kilka . „Zbrod-
nie i kar ” na przyk ad. Albo „D um ”…

Dalej id c, dowiedzie  si  mo na rze-
czy bardzo interesuj cych. Otó , moi dro-
dzy, w SF nie ma schematów, szablonów
et caetera. Nie ma i szlus! Dot d my la-
em, e w co drugiej ksi ce SF wyst puje

w tek eksploracji kosmosu i kontaktu z
Obcymi, w drugiej po owie s  podró e w
czasie i „cyber” (mniejsza punk to czy mid-
dle class). Ale Autor wie lepiej. Szablo-
nów nie ma! Zatem sorry. Musia o mi si
przywidzie .

Czy fantasy traktowana jest jako „faj-
na bajka” pozwalaj ca oderwa  si  od rze-
czywisto ci? Zapewne cz sto w a nie tak
bywa. Ale u ud  by oby s dzi , e SF s u-

y do czego  innego. Literatura en masse
to, moi drodzy, rozrywka. Niezale nie od
konwencji. Ci, którym czytanie najzwy-
czajniej w wiecie daje przyjemno , si -
gn  tak po fantasy jak i po SF, krymina
czy powie  obyczajow . W wypadku SF
nie musi to by  wcale „lekka space opera”
– koniec cytatu (te sze  tomów „Diuny”
swoje wa y!).

Kolejne ba amutne stwierdzenie znaj-
dujemy pod koniec artyku u. Otó  czyta-
nie SF wymaga wi kszego oczytania ni
fantasy. Prawda? Buuu, znowu nie! We-
my przyk ad z naszego podwórka – A.

Sapkowskiego. Moim skromnym zdaniem,
by w pe ni cieszy  si  jego ksi kami, trze-
ba pierwej przeczyta  naprawd  sporo.
Wielo  aluzji, nawi za  literackich, za-
bawy schematami, postaciami znanymi z
kart innych powie ci czy legend – cieka-
we jak sobie z tym poradzi cz ek nieoczy-
tany? My l , e marnie.

Wydaje mi si , e opinie Autora, zde-
cydowanie zbyt pochopne, bior  si  z pro-
stego faktu – nieznajomo ci materii, o któ-
rej pisze. To sposób my lenia do  cz sty
– nie znam czego , ale jestem przeciw. Czy
takiej otwarto ci umys u uczy SF? Nie s -
dz … By temu zaradzi , przeprowadz
jednorazowe b yskawiczne zaj cia wyrów-
nawcze. O tym b dzie druga, krótsza cz
artyku u.

Cz  druga
Opinie nieprawdziwe i krzywdz ce - to nie
nowo  - bior  si  z niewiedzy. Zrozum-
cie, ja te  nie znosz  Andre Norton, Co-
nana i im podobnych bredni! Ale i w fan-
tasy s  ksi ki (bardzo) warto ciowe. Za
tym bu czucznym stwierdzeniem winny
i  przyk ady. I pójd , prosz  bardzo! (za-
k adam, e Sapkowskiego, Tolkiena i Le-
Guin czyta  ka dy, je li nie – przeczytaj-
cie, pogadamy potem)
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JOWISZ - STAROITALSKIE BÓSTWO JASNEGO

NIEBA, POGODY, B YSKAWIC, PIORUNÓW I

WSZELKICH ZJAWISK PRZYRODY, PATRON PA -
STWA, WOJSKA, ZAWARTYCH TRAKTATÓW I

DOBRYCH STOSUNKÓW MI DZYNARODO-
WYCH. OD IV WIEKU P. N. E. G ÓWNY BÓG

RZYMU - JUPPITER OPTIMUS MAXIMUS, JO-
WISZ BY SYNEM SATURNA I OPS, M EM

JUNONY. W OKRESIE HELLENISTYCZNYM

UTO SAMIANY Z ZEUSEM. JEGO IMIENIEM

NAZYWALI RZYMIANIE DRUG POD WZGL -
DEM JASNO CI PLANET .
PRZYS OWIA ZWI ZANE Z JOWISZEM

* CO WOLNO JOWISZOWI TO NIE WOLNO WO-
OWI.

* KOGO JOWISZ CHCE ZGUBI TEMU WPRZÓD

ROZUM ODBIERA.
JOWISZ - POPULARNA MARKA TELEWIZORÓW

PRODUKOWANYCH ZA CZASÓW PRL -U.

Do dzie a. Zaczn  od ksi ki polskiej,
znakomitej. „Gar’Ingawi wyspa szcz li-
wa” to dzie o, które przeczy wszystkim
stereotypom dotycz cym fantasy. Nie ma
w nim elfów, krasnoludów et consortens,
brak zda oby si  typowych schematów fa-
bularnych. Jest przejmuj ca opowie  o
wierze, przesycona filozofi , mistyk  i
humanizmem.

„Tigana” to kolejna powie , któr  po-
lecam wszystkim adwersarzom fantasy.
Znów pi knie napisana, wolna od d u yzn,
pobocznych, bezsensownych w tków, la-
nia wody. Znowu  brak elfów i krasnolu-
dów, bez których - jak niektórzy s dz  -
nie ma fantasy. Myl  si : jest. Wyborna.
Doprawdy, dziwi  si , e ksi ka ta nie
zrobi a u nas furory. Opowie  o walce
uci nionego narodu z okupantem trafi do
ka dego polskiego serca. eby nie by o,
e tylko akcja si  liczy - „Tigana” to rów-

nie  wa ka, historiozoficzna my l.
O co jeszcze warto zahaczy ? Na pew-

no o „Pie  ober ysty” Petera S. Beagle’a
- prawdziwe arcydzie o. Dalej – o „Mg y
Avalonu” pani Bradley. Nie zapominajmy
o Patricii Mc Killipp, której ksi ki do-
piero co zacz  wydawa  MAG. Radz
przeczyta  równie  wymykaj cy si  jed-
noznacznym klasyfikacjom cykl G. Wol-
fe’a „Ksi ga Nowego S o ca”, który ocie-
ra si  o fantasy.  Przeczytajcie „Amber”
Zelazny’ego. Przeczytajcie „Pami  Smu-
tek i Cier ” Tada Williamsa! Przeczytaj-
cie cykl Jordana (przy czym uwaga – z
tomu na tom si  poprawia). Przeczytajcie
„Opowie ci z Narni” C. S. Lewisa. Prze-
czytajcie „Krain  Chichów” Carolla (tak,
tak, to tzw. urban fantasy). Przeczytajcie
powie ci i opowiadania Kresa, „Korpora-
cj  Wars’n’Guns” erdzi skiego czy
„Most nad otch ani ” K.T. Lewandowskie-
go. Przeczytajcie. Zastanówcie si sine ira
et studio. Wtedy porozmawiamy.

Przytocz  jeszcze cytat z jednego z
felietonów Wojtka Sede ki. „Podzia y ga-
tunkowe w fantastyce mam za wymys  gar-
derobianego, co segreguje ciuchy pod ug
kolorów, a nie jako ci wykonania. Litera-
tura jest jedna!”(koniec cyt.). Tym opty-
mistycznym stwierdzeniem zako cz .

Garderobianym – dobranoc.

Maciej Guzek
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Szybciej.
Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
Dlaczego mam tak cholernego farta?
Dlaczego wszystko uk ada si  po mojej my li?
Dlaczego zawsze smakuj  zwyci stwo, nigdy nie

poznawszy goryczy pora ki?
Chyba gram z losem znaczonymi kartami.
I jeszcze szybciej, niech uciekn  dzi  przed wi-

tem, otul mnie g sty ca unie nocy.
- Zwolnij, Darek- mówi siedz ca na bocznym sie-

dzeniu Monika.
Monika, moja nowa dziewczyna. By a na rozk a-

dówce w „Playboy’u” trzy miesi ce temu, tysi ce fa-
cetów w ca ej Polsce marzy teraz, aby j  posi . Jej
zdj cia wisz  na setkach cian w szarych blokach,
wi zieniach i akademikach.

A ona jest moja.
Strza ka licznika mija 50 km/h, upajam si  szyb-

ko ci .
- Darek, zwolnij, boj  si .
- Spokojnie, kochanie. Ze mn  nic nie grozi, ja

nigdy nie przegrywam..
Zbli amy si  do Wis y, królowej polskich rzek.
O 6 nad ranem na mo cie Poniatowskiego nie ma ruchu.
Teoretycznie tego du ego fiata przede mn  wcale nie powinno tam by . Kto jedzie o tej porze

z wy czonymi tylnymi wiat ami?
Ale co to dla mnie, mistrza kierownicy. Znów musz  zademonstrowa , e mam szybszy re-

fleks ni  reszta miertelników, e jestem od nich lepszy.
Gwa towny zwrot kierownic  w lewo, jestem na rodkowym pasie. Daleko przede mn wia-

t a samochodu. Spokojnie, zd . Dlaczego, Bo e, po raz kolejny wystawiasz mnie na prób ,
czy  wielokrotnie nie demonstrowa em Ci swojej doskona o ci? Czy by  we mnie w tpi ? Jak
miesz?

Mijam fiata, pokazuj c kierowcy obra liwy gest, gdy przed moim wozem wyrasta ci arówka.
Kolejna próba. Jeste  nudny, Bo e.
Kierownica w prawo, tu  przed nosem fiata. Pisk hamulców, po lizg i utrata panowania nad

samochodem. Barierka przybli a si  w nies ychanym tempie, serce wali jak oszala e, Monika
piszczy ze strachu.

Czy bym tym razem przegra  wszystko?
Auto masakruje barierk  i powoli szybuje w ch odne obj cia Wis y.
- Zamknij si  suko!- mówi  do Moniki, bo jej krzyk dzia a mi na nerwy.

adnego kolorowego filmu puszczonego w zwolnionym tempie, adnych rozkosznych scen
z dzieci stwa.

adnego wiat a, tunelu czy dobrotliwego starca.
adnej wagi z dobrymi i z ymi uczynkami.

Jedynie ch ód i ciemno .

* * *
- Nie!!!
Znów to samo. Powtarzaj cy si  od miesi ca koszmar senny by  coraz bardziej realny. Tym

razem czu em ch ód rzeki, czu em, jak brudna woda wdziera si  do gard a, jak zalewa p uca. Z

ry
s. 
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trudem walczy em o oddech w tym, z góry skazanym na pora k , starciu. Dopiero, gdy zrezygno-
wany zaprzestawa em walki, Morfeusz wypuszcza  mnie ze swych obj .

Jak zwykle le a em na skrzypi cym ó ku w ma ej, zasyfionej kawalerce. Zapali em lampk .
Stoj cy na szafce budzik wskazywa  kilka minut po trzeciej w nocy.

Wspomnienia by y bezlitosne. Natychmiast wype nia y g ow , nie daj c najmniejszych szans,
aby pomy le  o czym  przyjemnym. Chcia em na powrót zapa  w otch a  snu, która przynosi a
najwi ksz  ulg  - zapomnienie. We nie przynajmniej by em kim : m ody, przystojny, bogaty,
sypiaj cy z miss listopada. A na jawie?

Marny dziennikarz opisuj cy w lokalnej gazecie sensacje w rodzaju zlotu handlarzy trzod
chlewn , a po nocach prze ywaj cy flaubertowskie m ki, pisz c od kilku lat powie . I ci gle
pozbawiony kobiety. Pozbawiony najbli ej osoby, do której móg bym si  zwróci , z któr  móg -
bym szczerze porozmawia , w pier  której móg bym si  wtuli  po sennym koszmarze.

Dzi  wieczorem kolejne wyznane uczucie znów przynios o brutaln , bezwzgl dn  odmow .
Który to ju  raz? Rachub  straci em dawno temu. My li o samobójstwie z mi o ci opu ci y mnie,
gdy sko czy em 8 lat. Obecnie by em 0 lat straszy i brn em przez ycie, niczym przez zdradli-
we bagno, w poszukiwaniu prawdziwej mi o ci.

Je li plato ska teoria o p kni tych po ówkach dusz, szukaj cych si  w yciu doczesnym,
by a prawdziwa, wówczas druga cz  mojej duszy najpewniej dawno temu zgin a w nieszcz -
liwym wypadku, przenios a si  na antypody lub wst pi a do zakonu.

Chc c poradzi  sobie ze wspomnieniami zacz em kontemplowa  p kni cie na suficie. W
pewnym stopniu uspokaja o to natr tne my li i przynosi o ulg . Za kilka dni wszystko powinno
wróci  do normy. Powinienem zapomnie  o mi osnym zawodzie i powinienem zacz  rozgl da
si  za kim  nowym, jak zawsze. Na razie by o jednak le, na razie za bardzo bola o.

Pole a em tak z pó  godziny, po czym zgasi em wiat o. Zasn em szybko. Tym razem nie
mia em snów.

* * *

Nast pnym dniem by a sobota, nie musia em i  do pracy. Dzie  ten w najbrutalniejszy spo-
sób w niczym nie ró ni  si  od typowej soboty. By  zwyczajn  do bólu sobot , jedn  z kilkuset
podobnych do siebie, jakie prze y em od zako czenia studiów.

Wieczorem, nie maj c si  gdzie podzia , nie maj c do kogo zadzwoni , poszed em samotnie
na piwo. B d c w nieco depresyjnym nastroju, postanowi em si  upi . A je li kto  zacznie mi
wspó czu  i przysi dzie si  do stolika, tylko si  z tego cieszy .

Samotno  by a czym , czego si  najbardziej obawia em, a los samotno ci nigdy mi nie oszcz -
dza . Los skazywa  mnie na wieczne cierpienie, by em niczym grzesznik w piekle. Tylko, e ja
niczym nie zawini em. Zawsze wiod em bogobojne ycie, by em dobrym chrze cijaninem. Tym-
czasem Bóg, niczym Hioba, wystawia  mnie ci gle na prób . Mia em nadziej , e wkrótce okres
sprawdzianu minie i dostan  co  wreszcie od ycia. Nadziej  t ywi em si  ponad 20 lat.

Po czwartym piwie zacz o kr ci  mi si  w g owie. Szcz liwy, zapomniawszy o doczesnych
troskach, zamówi em kolejny kufel. Pij c z oty napój bogów, niewidz cym wzrokiem lepca,
zacz em taksowa  otoczenie.

Pub by  zape niony, jak to w sobotni wieczór. Przewa a a m odzie , studenci filozofuj cy
przy piwie i prowadz cy pseudointelektualne dyskusje. Gówniarze my l cy, e wiedz  o yciu
wystarczaj co du o, by udawa , e s  ju  doro li. Ale nie gardzi em nimi, sam kiedy  taki by em.

Obok siedzia a trójka niem odych ju  m czyzn. Chyba byli biznesmenami: ubrani w niena-
ganne czarne garnitury z kamizelkami, przy stoliku postawili trzy czarne aktówki. Czeka  tylko,
kiedy zadzwoni komórka.

- To nie powinno by  trudne - z gwaru rozmów wype niaj cych knajp , spo ród strz pków
wypowiadanych zda , me wprawne ucho wychwyci o g os jednego z nich. - Przygotowujemy si
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ju  tyle lat je li zaatakujemy w tej chwili, powinni my zwyci y .
- Zapominasz, e wróg nie pi.
- Nasz wróg? A kim e on jest, aby my nadal musieli si  obawia ? Po tylu latach pracy orga-

nicznej, Bóg ju  nam nie zagra a. Armageddon b dzie jedynie czyst  pokazówk , zwyk  de-
monstracj  si . Ostateczna bitwa zosta a ju  dawno temu przes dzona.

- S usznie prawisz, przyjacielu - do rozmowy w czy  si  trzeci z nich, najm odszy i najprzy-
stojniejszy. - Moim zdaniem nie powinni my zwleka . Im zaatakujemy pr dzej, tym lepiej. Bóg
i tak nie ma najmniejszych szans na zwyci stwo.

- Wypijmy za to - pierwszy uniós  kufel, pozostali zrobili to samo.
Stuk - kufle uderzy y o siebie, piwo zosta o wzburzone, pola a si  piana. Skwitowali to mie-

chem.
- Za Armageddon!
- Za Armageddon. Niech stanie si  dzi  w nocy.
Dopi em pi te piwo i powoli wyszed em na zewn trz. Przyjemne, ch odne powietrze nocy

otrze wi o mnie nieco. Postanowi em pozosta  przy zdrowych zmys ach, wi c nie wraca em do
tego, co us ysza em przed chwil .

Niedziela by a wyj tkowo gor ca.
Z nieba la  si ar, dawno niewidzia-
ny na pocz tku czerwca. Nie da o si
my le , ka dy oddech apa em z tru-
dem, jak ryba wyrzucona z yciodaj-
nej wody na piasek.

W nocy znów mia em koszmar o
mierci. Ponownie jecha em z pi kn

dziewczyn , ponownie wypadali my
przez barierk  i ton li my w Wi le. To
nie przypadek, ten sen co  znaczy.
B d  si  musia  wystrzega  szybkiej
jazdy.

Wydarzenie wczorajszego wie-
czora ci gle stawa o mi przed oczyma. Czy bym by wiadkiem narady najprawdziwszych dia-
b ów, które planowa y ostateczny atak na Ziemi ? Ale przecie  wed ug ich rozmów Armageddon
powinien mie  miejsce w nocy z soboty na niedziel , tymczasem nic takiego si  nie wydarzy o.
Albo to przespa em.

Mia em kaca, tak e moralnego. Dawno ju  nie upi em si  w samotno ci. Gdybym tylko mia
si  z kim upija , chodzi bym nawalony codziennie. Gdybym tylko mia  kogo …

Wspomnienia, niczym niesforne demony, znów atakowa y. Jak nietoperze we w osy, wpl ty-
wa y si  w my li, nie daj c si  wyrzuci .

Usiad em na ó ku, które zaskrzypia o niemi osiernie.
Gor co jak w piekle. Zdj em koszulk , pot la  si  ze mnie jak z marato czyka po uko czeniu

biegu, cieka  po czole, dostawa  si  nawet do oczu, co powodowa o pieczenie. Zacz em przecie-
ra  powieki, jednak d onie tak e mia em ca e mokre od potu. Nasili o to tylko ból.

Dlaczego nie potrafi  nic robi ?
Czym Ci Bo e zawini em, e nie obdarzy e  mnie adnym talentem?
Nawet ta moja pisanina… Dam g ow , e po uko czeniu powie ci nie znajd  dla niej adne-

go wydawcy, a je li nawet znajd , to tylko po to, aby zosta  pó niej bezlito nie wy mianym przez
krytyk . Je li co  mi si  w yciu udaje, jest to tylko pozorne zwyci stwo. Los ods ania si , ni-
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czym wytrawny bokser, aby potem zada  cios, który powali mnie na ring. Ile  ju  razy s ysza em
odliczaj cego s dziego? Zwyk em wstawa , nim og oszony zosta  nokaut, ale czy b dzie tak
zawsze? Bo e, kiedy zadasz wreszcie cios, który zmia d y mi nos i odbierze ch  dalszej walki?

Gor co jak w piekle.
I nagle dozna em ol nienia, w g owie zmaterializowa a si  pewna my l. Pierwotnie skojarze-

nie to wydawa o si  by  tak absurdalne, e odsun em je najg biej, jak to by o mo liwe, jednak
powoli, gdy nie mia o bawi em si  tym pomys em, gdy niby od niechcenia i przypadkiem, wra-
ca em do niego, stawa  si  coraz bardziej realny.

y em w piekle.
Moje dotychczasowe ycie by o kar  za grzechy, pope nione w poprzednim wcieleniu. W

tym wcieleniu, którego dotyczy  powtarzaj cy si  senny koszmar. Dobrze pami ta em ostatnie
chwile ycia. By em z pi kn  kobiet , zbyt pewny siebie, popisuj cy si  brawurow  jazd . Zgi-
n em jak y em: szybko, widowiskowo i nie sam.

Samotno , najwi ksza trwoga. Co , czego najbardziej si  obawia em i co , czego nigdy nie
pozna em. Przysz a na to pora dopiero po mierci.

Tak pragn em mi o ci i nigdy jej nie dosta em. Gotów by em si  czo ga , poni a , aby tylko
zosta  pokochanym. Na pró no. To najwi ksza kara: nie dosta  tego, czego najbardziej si  pra-
gnie. Szatan jest cwany, ból fizyczny mo na wytrzyma . Zaci nie si  z by i b dzie my la o o
tym, e wkrótce cierpienie minie. Tymczasem ta udr ka trwa wiecznie.

Wiecznie?
A co, je li odbior  sobie teraz ycie? Jestem w piekle, st d nie ma chyba ucieczki. Czy

ponownie moje uczynki zostan  os dzone? Je li tak, powinienem trafi  teraz do raju, prowadzi-
em uczciwe ycie. Có  za doskona a antynomia, blednie przy mnie matematyczny paradoks

k amcy: ycie w piekle by o uczciwym yciem.
Wyszed em na dwór.
Na odleg ej Ziemi toczy a si  mityczna walka dobra ze z em, podczas gdy daleko na dole, w

samym piekle, zaczyna o si  lato.
Wst pi em do sklepu i kupi em butelk  coli. S cz c ciep y, obrzydliwie s odki napój, sze-

d em w kierunku Wis y. Zda em sobie z tego spraw  dopiero, gdy stan em na mo cie. Tak praco-
wa a moja pod wiadomo  - wraca em na miejsce mierci.

Jak marionetka, pozbawiony by em teraz wszelkich emocji. Bezmy lnie wpatrywa em si  w
wykonuj ce ob ka czy taniec, wiry wody, wiele metrów poni ej. Wiry, niczym podst pny ilu-
zjonista, hipnotyzowa y mnie, zach caj c do podj cia radykalnego kroku.

W obliczu tego skok nie by  trudn  decyzj . Dopiero, gdy znalaz em si  w powietrzu, pomy-
la em sobie, e w ko cu mog  si  myli . By o ju  troch  za pó no.

Woda mia a twardo  betonu.

* * *

- Mia  pan cholerne szcz cie.
Otworzy em oczy.
- Dlaczego pan skaka ?
Nie odpowiedzia em. Doktor podrapa  si  d ugopisem po ysinie.
- Pan jest ci ko chory.
- Naprawd ?
- Gdy pana reanimowali my, troch  pan mówi .
- Co?
- e znajduje si  pan w piekle i o tym, e pods ucha  pan tajn  narad  diab ów.
- To prawda - lekarz budzi  we mnie zaufanie, by  jak dobry wujek, któremu mog em zwie-

rzy  si  z problemów i oczekiwa  porady.
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UWAGA, UWAGA!!

- Wydaje mi si , e ma pan schizofreni  paranoidaln . Wszystkie objawy potwierdzaj  moj
hipotez : pa skie halucynacje, samobójcze próby i ca kowite wyobcowanie ze spo ecze stwa.
Sprawdzali my w pana pracy. Pan nie ma wcale znajomych, nie spotyka si  z kobietami…

To by o ju  nadto.
- Pan niczego nie rozumie! Ja chc , to oni nie chc !!! To kara za moje dawne, grzeszne ycie!
Poderwa em si , aby potrz sn  lekarzem, aby wyrwa  go z tego zakl tego snu niezrozumie-

nia, gdy pot na si a rzuci a mnie z powrotem na ó ko. By em przywi zany. Rzemienie oplata y
me nadgarstki i kostki, pozostawiaj c jednak tyle luzu, i  pocz tkowo nie zdawa em sobie spra-
wy z ich istnienia.

- W dodatku napady histerii. Przypadek kliniczny… - doktor zapisa  co  w notatniku, po
czym odwróci  si  na pi cie i wyszed .

Pod bia ym fartuchem ukrywa  ogon. Ciasno zwini ty, na tyle jednak niewystarczaj co, e
czarna, puszysta kitka wydostawa a si  na zewn trz.

Przera ony zacz em g o no krzycze . Nic ju  si  nie liczy o. Mogli mnie oskar y  o naj-
ci sz  chorob  psychiczn , mogli zamkn  w zak adzie psychiatrycznym, który by  niczym
innym, jak tylko najwymy lniejsz  izb  tortur s ug piekie .

Lekarz wróci  za kilka minut z wielk  strzykawk . Tym razem dobrotliwy u miech znikn  z
jego twarzy. Pozosta  jedynie z owieszczy, diabelski grymas.

Napina em mi nie z ca ych si , ale jakby na przekór temu, ig a g adko wesz a w rami . Powietrze
w pokoju zaczyna o powoli g stnie , traci o przezroczysto . Powieki stopniowo zasnuwa a mg a.
Gdy widzia em jedynie nieostre, rozmyte kontury przedmiotów, umys  osun  si  w mrok.

* * *

- Obud  si ! - kto  silnie potrz sn  moim ramieniem.
W pokoju panowa a idealna ciemno . S ysza em g os, ale nie widzia em nikogo.
- Kto tam?
- Jeste my tu po to, by ci pomóc.
Z wybawieniem przysz y mi niewidzialne anio y. Pan, widz c e cierpi  nies usznie, przys a

na pomoc Swe s ugi.
Ostre wiat o zapalonej latarki natychmiast rozwia o te nadzieje.
W szpitalnej klitce sta o dwóch m czyzn (starszy i m odszy) ubranych w spodnie moro i

zielone, wojskowe kurtki z naszywkami przedstawiaj cymi liter  A, w miejscu, gdzie powinny
by  wojskowe insygnia. Starszy by  w okularach.

Zdecydowane ci cia ostrych no y wyswobodzi y mnie z niewoli.
- Kim jeste cie?
- Potem ci to wyja nimy, na razie nie ma na to czasu. Uciekniemy oknem.
Owiewa o mnie zimne powietrze nocy, kurczowo trzyma em si  liny, powoli opuszczaj c si

w dó . Tylko drugie pi tro, a mia em wra enie, jakby moja w drówka trwa a d ugie godziny.
Wreszcie sta em na pewnym gruncie, przemarzni ty, na bosaka i w szpitalnej pid amie.

Wkrótce do czyli do mnie wybawcy.
Na szpitalnym dziedzi cu sta a furgonetka z napisem „Sprzeda ledzi: Kowalski & Co.”.
- Tam! - zakomenderowa  starszy.
Weszli my na ty  wozu, samochód ruszy  z piskiem opon.
- Przebierz si  - w adczym tonem powiedzia  m odszy daj c normalne ciuchy.
- Wyt umaczycie mi wreszcie, co si  u dzieje?
- Ju  si  robi - starszy zdj  okulary - Nazywam si  Micha .
- Jestem Piotr - wtr ci  si  m odszy - Samochód prowadzi Adam.
- Sudiujemy socjologi . Dwa lata temu za o yli my Anarchistyczny Front Wyzwolenia.
- Naczelnym zadaniem naszej organizacji jest zniesienie w adzy pa stwowej na drodze re-
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wolucyjnej walki.
- Obecnie jeste my na tropie olbrzymiej afery, która ostatecznie o mieszy i poni y polski

rz d, a ty nam w tym pomo esz.
- O czym wy mówicie?
- Na twój trop wpadli my pó tora miesi ca temu. Piotr w ama  si  do komputerów UOP-u i

wyczyta  tam o tajnej akcji pod kryptonimem „Rajski Ogród”. Celem tej akcji by o przetestowa-
nie nowego gazu bojowego, pod t  sam  nazw . Do mieszka  kilkudziesi ciu ca kowicie samot-
nych, wybranych w losowy sposób, osób, od miesi ca, przewodami kanalizacyjnymi, wprowa-
dzany by  Rajski Ogród. W ma ych dawkach gaz ten wywo uje halucynacje, powoduje koszmary
senne, dzia a ot piaj co. W dawce zwi kszonej jest powodem stanów depresyjnych, samobój-
czych prób. Po przekroczeniu ilo ci krytycznej, gaz jest miertelny. I co w nim najlepszego, nie
zostawia najmniejszych ladów. Ty by e  pierwszym, który porwa  si  na swoje ycie. By e  pod
ci g ym nadzorem, wi c dlatego akcja ratunkowa przebiega a tak szybko i zd yli ci  wyrato-
wa . Mieli zamiar wcisn  ci bajk  o schizofrenii i dok adnie przebada , by zobaczy  jak Rajski
Ogród wp ywa na ludzki mózg. Potem, gdy przesta by  by  im potrzebny kulka w eb i po wszyst-
kim. Tak w a nie dzia a aparat pa stwowy.

Jeste  w tej chwili nasz  najpot niejsz  broni . Przy naszej pomocy nagrasz o wiadczenie,
które wy lemy do niezale nych dziennikarzy. Mamy wielkie szanse zwyci stwa w tej walce…

Gdy sko czy  mówi , samochód, jakby dok adnie na to tylko czeka , gwa townie wyhamo-
wa . Niewidzialna d o  si y bezw adno ci pchn a nas na cian . Micha  bezg o nie wypowie-
dzia  wulgarne przekle stwo.

- Dopadli nas.
Piotr gwa townym kopni ciem otworzy  tylne drzwi furgonetki, wypadli my na zewn trz.

Przywita a nas kanonada strza ów z broni automatycznej. Pociski, niczym natr tne komary, do-
pad y Micha a. Pada  w zwolnionym tempie, z ran na piersiach tryska a krew.

Piotr zosta  gdzie  w tyle, jak oszala y bieg em przed siebie w sk  uliczk . Znalaz em si  na
podwórku. To by a studnia, pu apka bez wyj cia. S ysza em za sob  odg osy prze ladowców.
Dzikie, zwierz ce pokrzykiwania.

Oni nie byli lud mi.
Ostatkiem si  obróci em si , by spojrze mierci w twarz.
Na podwórko wpad a chmara diab ów. Postur  mieli ludzk , jednak nogi ko czy y si  kopy-

tami, g o no uderzaj cymi o bruk. Ich twarze by y wilcze, z ust toczyli pian . Oczy wieci y si
zw owró bnym, czerwonym blaskiem. W d oniach dzier yli karabiny maszynowe.

Jeden z nich podszed  do mnie i poci gn  za spust. Serce stan o w miejscu, cia o st a o
oczekuj c przeszywaj cego bólu wynik ego ze spotkania z o owiem.

Nic takiego si  nie sta o. Karabin, owszem, wystrzeli , na bok posypa y si uski. A ja nadal
by em ywy.

- Ty nie mo esz zgin  - wycharcza  diabe  - Twoje cierpienie jest wieczne.
Roze mia  si  g o no, po czym uderzy  mnie z ca ej si y kolb  po g owie.

* * *

Czajnik mile zagwizda , po pieszy em do kuchni zala  herbat .
Od czasu choroby i kilkudniowej wizyty w szpitalu nie czu em si  najlepiej. W a ciwie nie

wychodzi em z domu, pi em du o ciep ej herbaty. Lekarz powiedzia , e w szpitalu mia em bar-
dzo wysok  gor czk , majaczy em, a nawet chodzi em w maglinie po oddziale. Nic teraz z tego
nie pami ta em, jedynie jakie  kontury postaci i ból g owy, kiedy spad em ze schodów i uderzy-
em w posadzk .

Opatulony w koc, ze szklank  gor cego napoju, usiad em przed telewizorem.
K   O   N   I   E   C
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Saga o Celtach,
cz. III
Streszczenie poprzedniego odcinka: po-
przedniego odcinka nie by o.

W tym odcinku sagi chcia abym zro
bi  drobn  dygresj , porzuci  na

moment chronologi  tudzie  rozwa ania
mitologiczne i odda  si  refleksji na te-
maty wspó czesne. Sk oni  mnie do tego
telefon, który zadzwoni  w pewne czwart-
kowe, wczesne popo udnie. Po drugiej
stronie cza odezwa  si  Mistrz, czyli
doktor Piotr Klafkowski (kto by  na Pyr-
konie, wie, kim on jest; kto nie by , sam
sobie winien) z imperatywem, abym do
ko ca czerwca spisa a moje wyst pienie
na Konwersatorium Celtyckim w pozna -
skim Domu Bretanii  i zanios a tam e, jako
e Dom Bretanii przygotowuje wydawnic-

two na Festiwal Celtycki i chc , aby poja-
wi y si  w nim nasze prelekcje. Nasze,
czyli tych nawiedzonych celtofilów, któ-
rzy zajmowali si  tematami takimi jak ry-
cerze Okr g ego Sto u, prawdziwa histo-
ria Williama Wallace’a (Grzesiek powa -
nie zachwia  mym wiatopogl dem) czy
kobiety u Celtów.

Moja prelekcja traktowa a o Celtach
we wspó czesnej kulturze popularnej, a
zrobi am j  dlatego, e akurat do tego te-
matu, z racji napisania magisterki „Obec-
no  mitów i tradycji celtyckich we wspó -
czesnej kulturze popularnej” nie musia am
si  specjalnie przygotowywa  (gdyby kto
chcia  wiedzie , gdzie si  takie prace pi-
suje, to informuj , e i Instytucie Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej UAM). I o

tym te  b dzie tegonumerowa dygresja. O
Celtach tu i ówdzie, poniewa  temu zja-
wisku zawdzi czacie, drodzy czytelnicy,
obecno  „Sagi o Celtach” na amach „In-
nych Planet”.

Olbrzymi  popularno  tego ludu, któ-
ry dawno ju  znikn  z powierzchni tej
najmilszej z planet, najlepiej bowiem wi-
da   w fantastyce, szczególnie za  w fan-
tasy i, oczywi cie, w muzyce. Ich obec-
no  w fantasy nie dziwi: wszak mity cel-
tyckie stanowi  nie tylko korzenie, ale rów-
nie  pie  i solidne konary mitów arturia -
skich. Przykro mi, je li niszcz  komu
wiatopogl d, ale wi ty Graal to motyw

jak najbardziej poga ski, tylko lekko pod-
rasowany. Jednak mniejsza o króla Artu-
ra, który, jak twierdzi  swego czasu Sap-
kowski, sprawi , e fantasy anglosaska daje
si  czyta , a  polska nie. Od pewnego cza-
su pisarze si gaj  do rzeczonych korzeni,
pos uguj c si  motywami mitycznymi, nie-
rzadko mocno przetworzonymi. Najlep-
szym przyk adem jest .p. Roger Zelazny
w cyklu „Amber”, gdzie aluzje celtyckie
(i arturia skie) s  niekiedy pi trowe czy
David Gemmel, który w „Knights of Dark
Renown” swobodnie miesza irlandzkie
mity inwazyjne z walijskim „Mabinogio-
nem”. A ci dwaj autorzy stanowi  zaled-
wie u amek procenta.

Trudno nie wspomnie  o „W adcy
Pier cieni”, który w warstwie lingwistycz-
nej zawdzi cza bardzo wiele j zykowi
walijskiemu, nie mówi c ju  o tym, e bez
Aes Sidhe z legend irlandzkich nie by o-
by elfów takimi, jakie znamy je dzisiaj.
Zainteresowanie Celtami gwa townie
wzros o wraz z pocz tkami ruchu hipi-
sowskiego: dzieci-kwiaty, poszukuj ce
w asnej to samo ci, si gn y do róde  i
spróbowa y odnowi  dawne rytua y oraz
wierzenia. No i mamy teraz Nowy Zakon
Druidów czy te  ta ce nago w Glaston-

Joanna Wo y ska
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bury podczas przesilenia, reklamowane
jako „celtyckie”.

Ciekawe, dlaczego kontestacja przy-
czyni a si  do odrodzenia w a nie kultów
celtyckich, a nie na przyk ad rzymskich
orgii, które wszak zdaj  si  bli sze idei
wolnej mi o ci. Prawdopodobnie ma to co
wspólnego z celtyckim barbarzy -
stwem, umi owaniem wolno-
ci i nieuporz dkowaniem,

które to tak pi knie opi-
sywa  Cezar w swych
pami tnikach: Celto-
wie jawili si  jako ab-
solutne zaprzeczenie
warto ci uporz dko-
wanych Rzymian. Mó-
wi c krótko, archetyp
anarchistów. Do tego wiel-
bicieli opowie ci o nieszcz -
liwych mi o ciach, czyli romanty-

ków. Hipisi mogli si  z kim  uto sami :
bo jak e tu czu  wi  z krwio erczymi
Wikingami czy Grekami homoseksualista-
mi, o hiszpa skiej Inkwizycji, której si
nikt nie spodziewa, nie wspominaj c?

Niew tpliwie przyczyni a si  do tego
tak e muzyka, rozwój nurtu folk i ponow-
ne odkrycie ludowej muzyki Irlandii i
Szkocji, do lat sze dziesi tych uwa anej
za nudne rz polenie – ludzie mieli do niej
stosunek mniej wi cej taki, jak przeci tny
Polak do pie ni ludowych z Mazowsza
(która tak naprawd  niewiele si  ró ni od
nosowych, ponurych irlandzkich zawo-
dze  w sean nos, czyli starym stylu). Pa-
radoksalnie, to Amerykanie przywie li
muzyk  irlandzk  z powrotem do Irlandii:
popularno  nurtu country, który wszak
wywodzi  si  z tradycyjnej muzyki irlandz-
kiej i szkockiej sprawi a, e wyspiarze z a-
pali za skrzypce i bodhrany (takie b ben-
ki), aby pokaza , e oni te  potrafi .

I pokazali, do tego stopnia, e teraz

nawet paskudne piosenki popularne nie
mog  oby  si  bez zawodzenia fla oletu
(czyli tin whistle) w tle.

Nast puje te  powolne odk amanie hi-
storii Celtów: i tych staro ytnych, i ludów
od nich si  wywodz cych. Pierwszym mi-
tem, który obalono, by a ta s ynna ofiara

sk adana z pierworodnych synów
na irlandzkiej równinie

Cromm Cruachowi: oka-
za o si  bowiem, e

w ród Celtów nie ist-
nia a primogenitura.
Drugim za  rzymskie
drogi, które, jak si
okaza o, zbudowane

zosta y na celtyckich
traktach. Celtowie, jako

lud z pocz tku koczowni-
czy, sw  mobilno  zawdzi -

cza  przede wszystkim koniom i
wozom, które po czym  musia y si  po-

rusza .  Trzecim za  to, e to IRA jest dia-
b em wcielonym: wszak to UFF, prote-
stancka bojówka, zapowiedzia a par  dni
temu, e b dzie strzela .

Ale najwi kszym paradoksem jest po-
pularno  Celtów w Polsce. Rozumiem, e
Polak i Irlandczyk maj  trzy cech wspól-
ne: katolicyzm,  patriotyzm i alkoholizm,
a Szkoci zostali pono  wyp dzeni z Kra-
kowa za rozrzutno . Rozumiem, e ruchy
celtyckie pojawiaj  si  tam, gdzie Celto-
wie rzeczywi cie egzystowali i zostawili
potomków. Ale w Polsce celtolubstwo
wyst puje POMIMO tego, e nie ma do-
st pu do adnych porz dnych róde
(wiem, co pisz ). Najlepszym dost pnym
ród em wiedzy o Celtach s  wyk ady

Mistrza Klafkowskiego, bo ksi ek poja-
wi o si  jak na lekarstwo, a poza tym i tak
s  niedost pne. A jednak ludzie s uchaj
muzyki celtyckiej, ba, nawet j  graj  na
Polconie (Open Folk).  Czytaj  te  ksi -
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ki Marion Zimmer Bradley i Stephena
Lawheada, o Sapkowskim nie wspomn .
Ten przecie  sam twierdzi, e Starsz
Mow  opar  na j zykach celtyckich (przy-
najmniej wizualnie) i uwa a, ze zna si  na
Celtach najlepiej w Polsce (szkoda, e na
Pyrkonie nie spotka  si  z Klafkowskim.
Przynajmniej dosta by nag ego, ostrego
ataku kompleksu ni szo ci).

Có , jako antropolog kultury rozgl -
dam si  wokó  i dziwi , jak mi nakazano
na studiach. Dziwi  si  coraz bardziej i
zastanawiam, poniewa  w asne celtolub-
stwo potrafi  wyt umaczy  i zracjonalizo-
wa , jednak powody, dla których inni te
lubi  Celtów, s  dla mnie tajemnic . Szcze-
gólnie, e wiedz  o nich mniej, ni  ja, o
czym przekona am si  na koncercie Lore-
eny McKennitt.  I w a ciwie o tym mia a
by  ta dygresja.

W przysz ym odcinku b dzie ju  nor-
malnie o mitach, które da y pocz tek opo-
wie ciom o rycerzach Okr g ego Sto u.

PS: Wszelkie petycje o wydrukowanie na
amach „Innych Planet” fragmentów mej

pracy magisterskiej nale y kierowa  pod
adresem redakcji.

Joanna Wo y ska

LIST
Chcia bym podzieli  si  z czytelnikami „Innych planet”

kilkoma uwagami, skre lonymi na marginesie Pyrkonu’2000.
Ogólnie z Poznaniem czuj  si  zwi zany emocjonalnie, bo tu
wyda em trzy ksi ki („Homo determinatus”, „Marcjann  i
anio ów”, a ostatnio „ owców meteorów”), w UAM powsta a
tak e praca dyplomowa Magdy niedziewskiej nt. mojego
literackiego bohatera, no i regularnie uczestnicz  w konwen-
tach Drugiej Ery, a tak e publikuj  w „Innych planetach”. Pyr-
kon by  udany, przyjecha o sporo interesuj cych autorów, wy-
dawców i fanów, wzajemne usytuowanie o rodka konwen-
towego i hotelu okaza o si  doskona e, a referaty odbywa y
si  w przestronnym holu, który praktycznie móg  pomie ci
dowoln  liczb  uczestników bez obawy zgniecenia, zadepta-
nia lub uduszenia. Przypuszczam, e w nast pnych latach ranga
pozna skich spotka  b dzie nadal ros a, bo Pozna  dysponu-
je grup  aktywnych, zdolnych i ambitnych fanów.

W trakcie Pyrkonu kolportowany by  6 numer „Innych
planet”, gdzie m.in. zamieszczono recenzj  Wojtka Szydy
dotycz c  mojej nowej ksi ki „ owcy meteorów”. Recen-
zj  pozytywn  (z czego si  ciesz , oczywi cie), ale nade
wszystko napisan  z zaci ciem, erudycj  i - co bardzo wa -
ne - merytoryczn , zwi le obja niaj c , sk d wzi a si
taka czy inna opinia. Z tego ciesz  si  jeszcze bardziej, bo
na naszym rynku na lekarstwo jest dobrych krytyków lite-
rackich, dysponuj cych odpowiednim instrumentarium w
dziedzinie fantastyki. Co prawda Wojtek powa nie przymie-
rza si  do pisarstwa, b dzie wi c kolejny pisarzokrytyk, ale
widocznie u nas tak ju  by  musi.

Wracaj c do recenzji z „ owców meteorów”, to nie-
wiele mam do skomentowania - Wojtek przedstawi  nam
swój punkt widzenia, który w kwestii przes ania i motywacji
utworów w du ym stopniu pokrywa si  z moim w asnym.
Chcia bym jedynie doda , e nowela „Czterdziestu ma ych
kochanków” nie by a inspirowana przez Marqueza, a motyw
zawracaj cego statku wzi  si  st d, e po osi gni ciu „ y-
ciowej osobliwo ci” w ukazanym wiecie jedni mog  i  dalej,
a inni musz  wróci , aby uzupe ni  ziemsk  edukacj . Ponad-
to, w utworze „Przynie  mi serce Matki Teresy” nie pod a-
em cie k  wydeptan  przez Dukaja („Ziemia Chrystusa”)
czy Ko odziejczaka („Lotniarz”), lecz rozwija em pewne ele-
menty sztafa u wiatów wykreowanych przeze mnie znacz-
nie wcze niej („Szlaki istnienia” i „Marcjanna i anio owie”).
Moje dawniejsze utwory nie s  zbyt dobrze znane, dlatego
ch tnie widzia bym ich wznawianie. By  mo e, e spraw
uda si  zrealizowa  za pomoc  internetu.

Sie  ma przysz o , ale nam wci  potrzebne s  wy-
dawnictwa papierowe. Dobrze by si  sta o, gdyby „Inne
planety” kiedy  przekszta ci y si  z fanzinu w komercyjne,
ogólnopolskie czasopismo sf o zdefiniowanym profilu lite-
rackim. Czy takie czasopismo utrzyma si  na rynku, b dzie
zale a o od oryginalno ci redaktorskiego planu, od „stajni”
autorów, od rozmachu przedsi wzi cia i od... utu szcz -
cia. Czego Poznaniakom szczerze ycz .

Andrzej ZimniakAndrzej ZimniakAndrzej ZimniakAndrzej ZimniakAndrzej Zimniak
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Jaka b dzie polska fantastyka pierwszej dekady XXI wieku?
PLANETARIUM

Jacek Dukaj

Poj cia nie mam. W takich przypadkach
przewidywa  mo na w oparciu o dwa

czynniki: spo eczno-historyczny (tak go
nazwijmy z braku lepszego terminu) lub
ekonomiczny. Je li sytuacja spo eczno-hi-
storyczna stanowi znacz cy wyró nik,
mo na prawomocnie prognozowa , jak si
to b dzie odbija  w kulturze - przepowia-
da  jakie  trendy, cechy wspólne, ognisko-
we. W latach siedemdziesi tych, osiem-
dziesi tych zachodzi a taka zale no .
Obecnie unormalnieli my do tego stopnia,
e brak jakiejkolwiek presji, pojedynczej

dominanty, od której mo na by poci gn
wektor w przysz o  i powiedzie : b dzie
si  pisa  o tym i o tym, albo tak i tak.

Gdyby nasz rynek ksi ki by  wystar-
czaj co g boki, znaczenie mog yby mie
trendy czytelnicze, presja komercyjna - jak
to si  dzieje w USA, gdzie za jednym me-
gahitem, niby za j drem komety, zaraz
tworzy si  d ugi ogon na ladowców, ci nie-
nie ekonomiczne tworzy ca e podgatunki,
mo na po jednej ksi ce powiedzie : „a
teraz przez lata eksploatowa  b dziemy to
poletko”. W Polsce tak e ta zale no  nie
zachodzi.

Zreszt  zbyt ma o ludzi pisze tu fan-
tastyk , by w jakikolwiek sposób uogól-
nia . Moim zdaniem w przewidywalnej
przysz o ci b dziemy mieli do czynienia
z takim samym zbiorowiskiem indywidu-
alno ci jak dotychczas. A skoro sam mam
blade wyobra enie, co b d  pisa  za lat
dziesi , trudno ebym prze wietla  cu-
dze plany.

Mog  rzec, na co mam nadziej . Mam
nadziej , e fantasy nie zdominuje naszej

fantastyki i pozostanie przynajmniej w
równowadze (ilo ciowej/jako ciowej) z
hard SF; mam nadziej , e fantastyka oka-
e si  tak samo zara liwa dla ludzi uro-

dzonych w latach dziewi dziesi tych;
mam nadziej , e jeszcze mnie nie raz za-
skoczy.

Miros aw P. Jab o ski

Chc c odpowiedzie , jaka b dzie fan-
tastyka za lat 0, zacz em si  zasta-

nawia , jaka by a 0 lat temu, czy zmie-
ni a si  w minionej dekadzie i co wów-
czas odpowiedzia bym na to samo pyta-
nie? Przegl dam rocznik „Fantastyki” z

99  roku, i có  widz ? Opowiadania i
nowele Harry’ego Harrisona, Roberta
Sheckleya, Luciusa Sheparda, Gene’a
Wolfe’a, George’a R. R Martina, Orsona
Scotta Carda. W dziale polskim Dukaj,
Komuda, Piekara, Sapkowski, Ziemkie-
wicz, erdzi ski. Recenzowane ksi ki
„pope nili” Dick, D bski, Drzewi ski z
Ziemia skim, Ko odziejczak, LeGuin,
Oramus, Silverberg, Resnick, Ziemkie-
wicz, a antologi  „Wizje alternatywne”
zredagowa  niezmordowany Wojtek Se-
de ko.

Min o dziesi  lat...  W tym czasie
Dukaj pisze coraz obszerniejsze i lepsze
teksty, a jego „Serce Mroku” zdobywa
„Srebrny Glob”. Pojawi a si , co prawda,
nowa gwiazda, Marek S. Huberath, ale
pisz  i – co wa ne – nadal wydaj  Ora-
mus, Ziemkiewicz, D bski. Sapkowski,
nagradzany z lewa i prawa, ko czy swój
pi cioksi g o Wied minie, Wojtek Sede -
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ko zredagowa  dwie kolejne antologie –
„Czarn  msz ” i „Wizje alternatywne 2”.
Fantastyka socjologiczno–polityczna
zwraca ostrze swej krytyki w drug  stro-
n  – pi tnuje i wy miewa wariactwa prze-
mian, które nazwa bym polsk  „kapitali-
styczno–klerykaln  pierestrojk ” – tu wi-
dzia bym Oramusa „ wi to miechu”,
Ziemkiewicza „Czerwone dywany, odmie-
rzony krok”, Ko odziejczaka „Kolory
sztandarów” i moje „Elektryczne bana-
ny”. Na amy „NF” i „Fenixa”, a tak e do
ksi gar , powraca Feliks W. Kres. „Zaj-
dle” i „ l kwy” i „Sfinksy” otrzymuj  Hu-
berath, Ziemkiewicz, Sapkowski, Ko o-
dziejczak... Wojtek Sede ko, jako Agen-
cja „Solaris”, wznawia ksi ki D bskie-
go, Oramusa i mojego „Ducha Czasu”,
który obrós  legend , bo prawie 0 lat
wcze niej nikt go nie czyta . Listy best-
sellerów „NF” prezentuj  siln  pozycj
tych samych, co wprzódy – Dick, Card,
Zelazny, Swanwick, Resnick, LeGuin,
dziadek Asimov, ale „pojawi  si ” Prat-
chet, Norton, Bujold...

Minie dziesi  lat... Wojtek Sede ko
b dzie mia  w asne wydawnictwo, porów-
nywalne z oficyn  „ZYSK i S–ka”, i b -
dzie w nim wydawa  – na papierze, CD i
w Internecie – D bskiego, Oramusa, bra-
ci Strugackich, Kresa... Kowal ograniczy
si  do dwóch–czterech nazwisk – D bski–
Ko odziejczak–Sapkowski–Ziemkiewicz.
Ale dekada b dzie nale a a do elitarnego
– bo trudnego – Dukaja. Na konwentach
nieodzownym tematem b dzie dyskusja
na temat spadku czytelnictwa w ogóle, a
bran owych pism SF w szczególno ci.
Wydaje mi si , e wraz z zamieraniem
milenijnych nastrojów straci na znacze-
niu i rozmachu fantasy. I dobrze jej tak!
Pojawi si  wi cej tekstów eksploatuj cych
historie alternatywne – tu przewiduj
wielkie wej cie Romka Pawlaka z alter-

natywn , znakomit , wizj  konkwisty.
Stara gwardia – to my, roczniki 945–55
– b dzie zasadniczo trzyma  równy po-
ziom, który ma o kogo b dzie intereso-
wa . Ale na pewno pojawi si  co  nowe-
go, jaka  cyber–fantasy, tylko e jak zwy-
kle narodzi si  za Oceanem, bo tam, w
Kalifornii rodz  si  najcz ciej nowe pr -
dy, wynalazki i wszelkie inne zbiorowe
szale stwa.

A na konwenty b d  przyje d a  co-
raz m odsze i pi kniejsze dziewczyny –
to jedno jest pewne i tego nam wszystkim
ycz !
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Marcin Bronhard

KL SKA  URODZAJUKL SKA  URODZAJUKL SKA  URODZAJUKL SKA  URODZAJUKL SKA  URODZAJU
(CZYLI  PIERWSZE PÓ  ROKU(CZYLI  PIERWSZE PÓ  ROKU(CZYLI  PIERWSZE PÓ  ROKU(CZYLI  PIERWSZE PÓ  ROKU(CZYLI  PIERWSZE PÓ  ROKU
W KINACH)W KINACH)W KINACH)W KINACH)W KINACH)

W poprzednim numerze „Innych Pla
net” wyrazi em przypuszczenie, i

jako  fantastycznych produkcji pojawia-
j cych si  na ekranach polepsza si  od ja-
kiego  czasu, co b dziemy mogli zaobser-
wowa  w roku 2000. Niech ka dy sam oce-
ni, czy mia em racj . Osobi cie uwa am,
e takiego wysypu dobrych filmów prze-

ci gu kilku miesi cy nie by o od niepa-
mi tnych czasów.

Spójrzmy cho by na nazwiska re yse-
rów proponuj cych nowe obrazy. Oto
mamy Pola skiego, Finchera, Burtona,
Cronenberga, de Palm  i Darabonta. Ze-
staw sam w sobie powinien wywo a  za-
chwyt. Problemem tylko w tym, czy do-
brze wywi zali si  z obietnic, i czy spro-
stali naszym oczekiwaniom. Nie zapomi-
najmy te  o re yserach mniej znanych,
b d  zupe nych debiutantach. Nast pi  ist-
ny zalew naszych kin przez warto ciow
produkcj  filmow  ze wszystkich mo li-
wych róde . Z racji tego, e w dziale re-
cenzji omawiane s The Blair Witch Pro-
ject i Sleepy Hollow dalsze rozwa ania
dotyczy  b d  tylko filmów Pola skiego,
Finchera, Cronenberga i dePalmy.

Na pocz tku pojawi  si Szósty zmys
M. Night Shyamalana. Pami tacie artyku
Macieja Parowskiego sprzed paru lat? O
tym e Bruce Willis to taki Harrison Ford
dla fantastycznego kina w latach dziewi -
dziesi tych? Willis gra g ówn  rol  we
wspomnianym filmie, ale ju  nie bohater-
sk . Jego bohater to psychiatra (psycho-
log, psychoanalityk, whatever). No w a-

nie. Powtarzam tu czyj  tez . Taki film
móg  powsta  tylko w Stanach, w kraju,
gdzie ka dy, gdy tylko ma jakikolwiek pro-
blem, czy to ze sob , czy z czymkolwiek
innym, z miejsca goni do lekarza tej pro-
fesji. Problem ma ego bohatera jest jed-
nak du o wi kszy. Halley Joel Osment
wciela si  w kolejne medium, chyba naj-
m odsze w historii kina,(chocia  by o prze-
cie Z ote Dziecko). Cho  od pocz tku nie
ulega w tpliwo ci, e Willis pomo e, le-
dzimy losy dwójki bohaterów z autentycz-
nym zaanga owaniem. Wydaje si , e
punktem kulminacyjnym jest odkrycie,
czego to wszelakie zjawy chc  od ma ego
Cole’a. Prawdziw  uczt  jest wszak e za-
ko czenie, które po prostu powala. Cho-
cia  po namy le mo na i si  troch  skrzy-
wi . Bo oto wychodzi na to, e to Willis
potrzebowa  w asnej psychoterapii i st d
wzi  si  ca y problem. Faktycznie, taki
film móg  powsta  tylko w Stanach.

Tylko tam móg  te  powsta  debiutanc-
ki obraz Spike’a Jonze By  jak John Mal-
kovich. Chocia  pomys  wydaje mi si  ra-
czej europejski. Oto g ówny bohater, pra-
cuj cy na pi trze numer 7,5 pewnego biu-
rowca, znajduje w cianie tajemniczy tu-
nel. Okazuje si , i  prowadzi on do wia-
domo ci znanego aktora Johna Malkovi-
cha, pozwalaj c ka demu ch tnemu wcie-
li  si  w niego na 5 minut. Jest to ca -
kiem b yskotliwe, cho  pó niejsze pery-
petie bohaterek zwi zane z niemo no ci
ustalenia to samo ci seksualnej, czy cho-
lera wie czym, przyprawi y mnie o w cie-
k o . Przej cie z takiego pomys u do roz-
trz sania rozterek lesbijek(?) wyda o mi
si  nieszczególnie szcz liwe. Ale film
broni si  bezsprzecznie aktorstwem i
zw aszcza humorem. Moja ulubiona sce-
na to ta, gdy Malkovich sam wchodzi do
tunelu, by znale  si  w restauracji pe nej
Malkovichów we wszelakich wcieleniach,
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porozumiewaj cych si  wy cznie za po-
moc  s owa: Malkovich. Bezb dna jest
te  wizja kariery Malkovicha jako lalka-
rza, co staraj  si  podchwyci  inni znani
aktorzy, mi dzy innymi Sean Penn, który
z uznaniem wypowiada si  o „odwadze
Malkovicha w ujawnieniu jego prawdzi-
wych zainteresowa ”. Aplauz wywo uje
te  ka de pojawienie si  na ekranie Char-
liego Sheena, szczególnie z zaawansowa-
n ysin .

Z innej beczki pochodzi Pi, niezale -
na produkcja Darrena Aronofsky’ego.
Wizualnie wida  tu zad u enia u Lyncha i
Cronenberga, tre ciowo film jest do  ory-
ginalny. Obserwujemy zmagania utalento-
wanego matematyka z... No w a nie, z
czym? Najpro ciej powiedzie  - z dziwn
prawid owo ci a cucha liczb, odkryt
podczas matematycznych bada . Z teori
Chaosu, z Bogiem, z matematyk  jako
tak , z sob  samym, z nachodz cymi go
ekonomistami i Talmudystami?... Film nie
daje odpowiedzi, pokazuje jednak e bar-
dzo wyrazi cie akt kapitulacji g ównego
bohatera; nie b d  opisywa  tej sceny,
wspomn  tylko, e jest niezapomniana.
Wiedz c o chorobie i cz stych atakach
Maxa nie jeste my pewni, czy ca a sytu-
acja nie rozgrywa si  jedynie w jego cho-
rej wyobra ni. W ka dym razie wiado-
mie wyrzeka si  on wszelkiej wiedzy, by
odzyska  spokój. W ostatniej scenie wi-
dzimy go u miechni tego i chyba szcz -
liwego, mog cego ju  spokojnie patrze

w S o ce. Oto ilustracja ograniczonych
mo liwo ci ludzkiego poznania i znacz -
cy tryumf tego, co niepoznawalne, nieko-
niecznie za  nauki. Osza amia strona wi-
zualno-muzyczna filmu. Szalony monta ,
przyprawiaj cy widza o zawrót g owy, jest
jednym z wyznaczników Pi. Dlatego fil-
mu tego nie mo na poleci  wszystkim. Ci
przywi zani do tradycyjnej formu y kina

raczej nie b d  zachwyceni. Zdj cia ludz-
kiego mózgu w zbli eniu te  im raczej nie
przypadn  do gustu.

Pora przej  do filmów twórców na polu
fantastyki ju  uznanych. Mam tutaj wiado-
mo ci dobre i z e. Od z ych zaczynam. Mia-
nowicie od Dziewi tych Wrót Pola skiego.
Powiem wprost – to najwi kszy zawód, jaki
ostatnio sprawi o mi kino. A przecie  za-
powiada o si  niesamowicie. Johnny Depp
na tropie tajemniczej ksi gi, której wspó -
autorem by  sam Szatan. Pierwsze zastrze-
enie do samego Deppa. Gra bez przeko-

nania, z tak  motywacj  nikt by podobnej
ksi gi nie szuka . Depp wypada po prostu
bez wyrazu, a jest przecie  dobrym akto-
rem, o czym dalej. Drugi zarzut to kilka
niejasno ci i niedopowiedze  : dlaczego
wrota dziewi te, a nie siedemnaste? Dla-
czego Szatan ignoruje swych gorliwych wy-
znawców?. Jednak i tak wszystko przebija
scena erotyczna z wyuzdan  diablic
„uje d aj c ” Deppa na tle ruin p on ce-
go zamku. Wówczas porwa  mnie na do-
bre miech pusty, a potem lito  bez trwo-
gi. I zada em sobie pytanie: dla kogo Po-
la ski nakr ci Dziewi te Wrota? Napraw-
d  nie wiem. Inteligentni ludzie, do któ-
rych jak si  wydaje film by  skierowany,
zareaguj  na t  scen  pewnie podobnie jak
ja, a ci, do których przemawia seks w p o-
n cym zamku, dawno zd  zasn , bo
intrygi nie zrozumiej , a leniwa narracja
zwyczajnie ich dobije. Jakie  plusy? Ow-
szem, wy mienita jest czo ówka.

Gdy pojawi  si  nowy film Davida
Finchera, nie wiedzieli my za bardzo co
o nim my le , i czy w ogóle go obejrze .
Dwóch go ci, co to nawzajem si  t uk ,
i to im sprawia zadowolenie? Co za kicz!
Po obejrzeniu... prawie zachwyt. Post-
modernistyczna, wspó czesna wersja
doktora Jekylla i pana Hyde’a, a ci lej
studium rozpadu osobowo ci po czone-
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go z atakami amnezji – to kry o si  pod
obiecanym mordobiciem. Fakt, nie je-
stem przekonany do sposobu w jaki Ty-
rell, a potem setki m odych ludzi, osi -
ga o spe nienie, ale wida  - rzecz w wy-
zwoleniu pierwotnych instynktów. Brad
Pitt udowodni  znowu, e potrafi nie tyl-
ko adnie wygl da , lecz i aktorem by
znakomitym. Cho  mo e nie jest to jesz-

cze rola na miar  tej z 2 Ma p. Musz
te  i przy tym filmie wyró ni  jedn  sce-
n . Zupe nie powali a mnie ko cówka
filmu, w której Edward Norton i Helena
Bonham-Carter stoj  trzymaj c si  za
r ce na najwy szym pi trze biurowca, a
wokó  nich, za oknami, stopniowo, bu-
dynek po budynku eksploduje ca e mia-
sto. Jest jakie  szczególne pi kno w tej
wszechogarniaj cej destrukcji, niczym w
opisie eksplozji bomby atomowej z Bru-
natnej Rapsodii Basila.

Ostatni film zas uguj cy na wyró nie-

nie to eXistenZ Davida Croneneberga, ob-
raz który przynajmniej w Poznaniu poja-
wi  si  w kinach na trzy dni. Szcz liwy,
kto widzia ! Ten film opowiada o lu-
dziach, dla których jedyn  pasj  wype -
niaj c  praktycznie ca e ycie s  gry wir-
tualne. Przedstawia w drówk  g ównych
bohaterów od jednej gry do drugiej, w -
drówk  która doprowadza ich do stanu

gdy sami ju  nie wiedz  w jakim wiecie
si  znajduj . Szczególnie wymowna jest
ko cówka - niby bowiem okazuje si , e
wszystko od pocz tku by o gr , jednak e
g ówni bohaterowie odkrywaj  swe praw-
dziwe oblicze obro ców realizmu i ata-
kuj  reszt , która z kolei znów nie wie,
czy to kolejna gra, czy te  straszna praw-
da. Cronenberg nie by by oczywi cie
sob , gdyby nie wprowadzi  scen dla kon-
serwatywnych widzów wr cz obrzydli-
wych (przede wszystkim sceny w restau-
racji), co od dawna jest wyznacznikiem
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jego kina. Wszystkim mi o nikom jego
twórczo ci trzeba eXistenZ poleci . Moim
zdaniem to najlepszy film w dorobku re-
ysera obok Videodrome.

Jak wi c wida , przez raptem pi  mie-
si cy mogli my obejrze  wszystko co w
kinie fantastycznym najlepsze. By y wszel-
kie mo liwe hybrydy z innymi gatunkami:
komedi , dramatem psychologicznym, fil-
mem romantycznym. By  horror, by a
awangarda, by a fantastyka demoniczna,
by y wiaty wirtualne. By a pomini ta
przeze mnie, a warta wzmianki Zielona
Mila, bardziej przyst pna dla szerszego
grona widzów. Nie by o klasycznego fan-
tasy, ale takie obrazy to wci  jeszcze rzad-
ko , nie wiedzie  zreszt  czemu. Paradok-
salnie, najgorzej w tej stawce wypad a
twarda SF. Mowa o Misji na Marsa Bria-
na de Palmy. I obawiam si , e ten film
wraz z premierami czerwca – Op taniem
i Pitch Black to smutny znak, e znów
wracamy do standardów filmu fantastycz-
nego ostatnich lat. e po zaskakuj cej kl -
sce urodzaju wracaj  plony bardzo, bar-
dzo przeci tne.

Marcin Bronhard

Tomasz R. Barczyk
Rola alkoholu w kulturze
polskiej, a w szczególno ci w
kulturze polskiego fandomu

„Alkohol etylowy”, „etanol”, C2H5OH,
„silna trucizna” – wszystkie te nazwy okre-
laj  jeden zwi zek chemiczny, który od-

grywa ogromn  rol  w yciu spo ecze -
stwa polskiego (i nie tylko). Zwi zek ów
wchodzi w sk ad wielu popularnych napo-
jów i jest przyjmowany pod wieloma po-
staciami, jednak istota jego w a ciwo ci
pozostaje nie zmieniona. Zadaj  sobie
pytanie: „Dlaczego?”. Dlaczego ta rola jest
tak wielka, a w przypadku fandomu pol-
skiego wr cz przeogromna? Prawd  mó-
wi c, nie obchodzi mnie, dlaczego spo e-
cze stwo pije – mo na wyczyta  to z ka -
dej broszurki antyalkoholowej. Fascynuje
mnie za to zagadnienie, dlaczego fandom
pije do pot gi. I, poniewa  pisz  ten arty-
ku  do fanzinu - pisma, które niejako z
definicji powinno porusza  wa ne dla fan-
domu sprawy (a które z za o enia ich nie
porusza, czym ró ni si  od wi kszo ci in-
nych fanzinów - przyp. Nacz.), t  w a nie
kwesti  chcia bym si  zaj .

Od razu przyznam si , e nie znam
odpowiedzi na powy sze pytania i nie
mam gotowej tezy, któr  wystarczy oby
udowodni . Zamiast tego b d  opisywa
ró ne fakty i przygl da  si  im w nadziei,
e wyklaruje si  z nich wzgl dnie jasna

odpowied . Chcia bym te  zaznaczy , e,
wbrew pozorom, nie neguj  alkoholu. Nie
uwa am, e jest to z o absolutne, z któ-
rym nale y walczy  wszystkimi sposoba-
mi (np. laniem w pysk? - przyp. red.). Ro-
zumiem sytuacj , w której nie mia y fan
musi wypi  sobie drinka na odwag , za-

PLANETA ABSURDU

„ dza w adzy jest gor tsza ni  wszyst-
kie inne nami tno ci razem wzi te”

Tacyt, „Roczniki”

„W adza demoralizuje, a w adza absolut-
na demoralizuje w sposób absolutny”

Lord Acton, „Historia Wolno ci”

„W adza jest wielkim afrodyzjakiem”
H. Kissinger, „New York Times”

„Niewiasta, je li ma w adz , jest prze-
ciwna m owi swemu”

Biblia, Eklezjastyk, 25, 30
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nim pójdzie porozmawia  z ulubionym
pisarzem. Zwracam jedynie uwag  na ska-
l , która jest dla mnie swego rodzaju fe-
nomenem. Ale nie wyprzedzajmy faktów.

Jakie s  wi c te fakty? Niezaprzeczal-
ne jest, e cz onkowie fandomu polskie-
go, to jest pisarze, t umacze, krytycy i fani
zbieraj cy si  na konwentach, pij  wi cej
ni  wynosi rednia statystyczna dla spo e-
cze stwa polskiego. O wiele wi cej. In-
nym faktem jest, e konwenty – jedyne w
zasadzie miejsca, gdzie mog  obserwowa
nasz  bra  fantastyczn  ( a cotygodniowe
spotkania Drugiej Ery? - przyp. Prez.) s
miejscami spotka  spo eczno ci fandomo-
wej. Spotka  o charakterze zarówno me-
rytorycznym, jak i towarzyskim. Wszyscy
wiedz , e na konwentach spotykaj  si
starzy znajomi (chocia by wci  ci sami
zapraszani go cie), którzy nie rozmawia-
j  wy cznie o inspiracjach literackich czy
te  ostatnio przeczytanych ksi kach. Taka
jest natura konwentów i nikt tego nie kwe-
stionuje. Ale do natury konwentów zali-
czaj  si  te  regularne libacje alkoholowe
odbywaj ce si  nieoficjalnie w porze noc-
nej (a czasami nawet w dzie ). Oficjalny
zakaz spo ywania alkoholu ustanawiany
przez organizatorów jest fikcj  i w prak-
tyce pragnie si  jedynie unikn  co wi k-
szych burd wzniecanych po pijaku. Fak-
tem jest, e zdarzaj  si  przypadki, kiedy
pisarz przychodzi na spotkanie autorskie
pijany i wdaj c si  w gor ce dyskusje z
fanami, obra a ich i l y. Faktem jest, e
dla przeci tnego fana wyró nieniem staje
si  mo liwo  uczestniczenia w popijawie
w gronie znanych pisarzy. W ten w a nie
sposób nast puje bratanie si  z ulubiony-
mi autorami i obcowanie ze sztuk , a nie
bynajmniej przez dyskusj  i wymian  po-
gl dów. Bardzo cz sto kwestie meryto-
ryczne (mam tu na my li spotkania autor-
skie, prelekcje czy panele) odchodz  w za-
pomnienie i to nie dla nich przyje d aj

fani na konwenty. Odbywaj  si  one, ow-
szem, zgodnie z planem, ale frekwencja
na nich dobitnie pokazuje, jak zmieni y si
priorytety uczestników konwentów i co
obecnie jest dla nich najwa niejsze. Sami
zreszt  prelegenci prowadz  owe spotka-
nia bez zaci cia, a w niektórych przypad-
kach wida  po nich, e sami nie mog  si
doczeka  ko ca swojego wyst pienia.

 Zreszt , jak dowiaduj  si  od starszych
kolegów i czytam w starych numerach
Fantastyki, kwestia alkoholu w ród fanta-
stów nie jest wcale nowa. Odk d ludzie
pami taj , fanta ci zawsze pili i koniec.

Faktem jest, e, jak by to adnie uj ,
„zdecydowana wi kszo  pisarzy fantasty-
ki nie stroni od alkoholu”. Dlaczego tak
si  dzieje? Nie ma w tym nic dziwnego,
gdy spojrzymy na inne rodowiska arty-
styczne. Malarze, rze biarze, poeci – ca a
ta tak zwana bohema artystyczna – histo-
ria podaje mnóstwo przyk adów, e nie
tylko nie stroni  od alkoholu, ale i si gaj
te  po bardziej szkodliwe u ywki (typu
narkotyki czy wyuzdany seks). By  mo e
takie ju  jest przekle stwo twórców, e do
tworzenia potrzebuj  wci  nowych inspi-
racji, nowych podniet. Komu  mog oby si
wydawa , e konwencja science fiction
wymaga pewnej ch odnej kalkulacji, prze-
my lenia i odpowiedniego przedstawienia
problemu, a nie malowania psychodelicz-
nych wizji, chocia  przyk ad znakomite-
go pisarza Philipa K. Dicka pokazuje, e
jedno nie przeszkadza drugiemu. Tym bar-
dziej, e ch odna, logiczna, tzw. twarda SF
odchodzi powoli w niebyt, a jej miejsce
zajmuje kolorowa, bardziej zrozumia a dla
czytelników fantasy.

Ale czy rzeczywi cie sytuacja w pol-
skim fandomie to wy cznie twórczy ból
pisarzy, który udzieli  si  ich fanom, czy
mo e po prostu wszyscy pij  bo lubi ?

Tekst ten stanowi wyraz pogl dów auto-
ra i nie powinien by  inaczej interpretowany.
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Beata Dro - Dranikowska

BajkaBajkaBajkaBajkaBajka
dla Kuby Webera

all the accidents that happen
follow the dot
coincidence makes sense only with you
you don’t have to speak
I feel
emotional landscapes
they puzzle me
confuse
and you push me up to this
STATE OF EMERGENCY
(„Joga”, Bjork)

Kiedy , dawno temu, za siedmioma
lasami i siedmioma górami, za
siedmioma rzekami i morzami, i

tak dalej i tak dalej, y a sobie ma a kró-
lewna. Dziewczynka by a okr g a i bardzo
kolorowa - mia a kolorowe w osy, koloro-
we oczy, kolorowe sny i kolorowe skrzy-
de ka. Skrzyde ka by y ma e i niepozorne,
ale bardzo adne - ros y i pi knia y z ka -
dym mi ym s owem dla niej, z ka dym cie-
p ym spojrzeniem czy dotykiem. Poprzed-
nio ma a mieszka a u starego, surowego
czarownika, który nauczy  j  paru sztuczek
i czasami nie szcz dzi  pochwa . Nie mo-
g a si  doczeka , a  skrzyd a b d  tak wiel-
kie i barwne, aby unie  j  w powietrze -
do Króla S o ce, do b kitu, chmur i szcz -
cia.

Teraz by a smutna, bo czarownik
umar , a ona opu ci a jego zamek na wzgó-
rzu i zamieszka a sama na ce pod balda-
chimem z kwiatów. Budzi a si  rano, zli-
zywa a s o ce ze swoich d oni i karmi a
si  nim jak miodem, s ucha a pszczó ,
motyli i biedronek, które opowiada y jej

ró ne historie i mrucza y do ucha ko ysan-
ki, kiedy znu ona pi knem zachodz cego
s o ca, otulona w jego barwy chodzi a spa
pod czujnym okiem Ksi yca Ksi cia.
Którego  dnia dziewczynka uda a si  do
lasu, nasyci  si  zieleni , wie o ci  i po-
s ucha piewu le nych stworze . Dotar a
do groty, ponurej, brudnej i wilgotnej, w
której napotka a Smoka. Smok by  mi y,
du y, jasny, troch  przygn biony - wi c
zaprosi a go do siebie. Odt d razem ze
Smokiem ogl dali wschody i zachody
s o ca, mówili „dobranoc” poczciwemu
oku Ksi yca Ksi cia, s uchali koncertów
kolorów, uczu  i d wi ków, które przyno-
si a im ziemia,  a królewna opowiada a mu
wszystkie bajki, jakie zna a i piewa a dla
niego wymy lane piosenki. Smok patrzy
si  na ni  smutnym, niebieskim wzrokiem
i prawie wcale si  nie odzywa . Czasami
j  dotyka , i wtedy na jej skórze wyrasta y
du e, bia e, mocno pachn ce kwiaty, któ-
re jednak szybko wi d y - a wtedy ona t -
skni a za ich wygl dem i zapachem.

Którego  dnia, kiedy serce przeros o
dziewczynk , powiedzia a do niego:

- Mój kochany Smoku...
By o pó ne popo udnie, Król S o ce

polewa  ich miodem i owocowym syro-
pem. Motyle piewa y swoje tajemnicze
pie ni.

- Mój kochany Smoku, nadszed  czas,
ebym co  ci pokaza a.

Dziewczynka klasn a w r czki, a spod
jej pulchnych d oni wytrysn  deszcz wie-
lobarwnych wiate  - w dr cym powie-
trzu wyczarowa a wielk  kul , która l ni-
a na z oto-granatowo.

Smok przygl da  jej si  oboj tnie.

- Smoku, Smoku, to jest mój Kosmos -
mówi a z przej ciem. – Czy chcia by  do
niego zajrze ? – g os dr a  jej ze wzru-
szenia, policzki p on y.
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- Smoku?
Smok tymczasem ziewn  - i znikn .

Nast pny dzie  przyniós  deszcz. Czar-
ny, zimny i ci ki. Musia a wi c opu ci
swój kwiatowy baldachim, który nie da-
wa  jej ju  schronienia i poszuka  dla sie-
bie cieplejszego wiata. Z ramion stercza-
y jej ju  tylko dwa szare kikuty, które ci -
y y swym dziwnym smutkiem i bólem.

Nie mog a nawet si gn  do ty u, eby ja-
ko  sobie ul y . Skrzyd a nie uros y, ani
nie wypi knia y. Smok uwa a , e wcale
ich nie ma i prawie w to uwierzy a. Ale
teraz by y, i by y ród em jej bólu i cier-
pienia.

Kiedy sz a przez las, zajrza a do pie-
czary Smoka. Wydawa a si  jej jeszcze
bardziej przera aj ca i obrzydliwa ni
poprzednio.

W  jaskini, obok Smoka, siedzia a chu-
da, siwa, ow osiona paj czyca, któr  daw-
niej widywa a od czasu do czasu, jak prze-
myka a w cieniu chwastów i przygl da a
si  z boku jej i Smokowi, kiedy razem je-
dli lody waniliowe z gruszkami.

Nie odzywali si  ani s owem i t pym
wzrokiem wpatrywali si  przed siebie, w
ciemn cian  pieczary. Nawet jej nie za-
uwa yli.

I zrozumia a.

Nigdy nie wyprowadzi a st d Smoka.
Nigdy nie byli na ce, nigdy nie spali ra-
zem, nie widzieli S o ca ani Ksi yca.
Nawet nie wysz a wtedy z jego jaskini.

S upca, 7 kwietnia 2000

d

NAUKA O FIKCJI

Pawe  Ostrowski

O wyborachO wyborachO wyborachO wyborachO wyborach
w Amerycew Amerycew Amerycew Amerycew Ameryce

Wbrew temu, co móg by sugerowa  tytu
(i nadtytu ) tego artyku u, nie zamierzam

utrzymywa , e wybory s  w Stanach Zjedno-
czonych fikcj . Amerykanie b d  - tak jak my
- wybiera  w tym roku prezydenta. Na razie
jeszcze si  wybory przeprowadza, cho  niewy-
kluczone, e wraz z rosn c  precyzj  sonda y
opinii wyborców same wybory przestan  nie-
d ugo by  potrzebne. Wystarczy zleci  odpo-
wiedni  ilo  bada , dokona  odpowiednich
u rednie  i zawiadomi  szcz liwego zwyci z-
c  listem poleconym. Sonda e przybieraj
zreszt  posta  samosprawdzajacych si  prze-
powiedni, a to na dwa sposoby. Po pierwsze,
publikowanie wyników sprzyja kandydatom
prowadz cym w rankingach, zgodnie z wpaja-
n  wyborcom zasad  „niemarnowania g osu”.
Po drugie, sonda e pozwalaj  tak e sztabom
wyborczym zapozna  si  ze spo ecznymi ocze-
kiwaniami wobec przysz ego prezydenta (po-
s a, senatora etc.). Pod ug tych wymaga  kre-
owany jest pó niej medialny obraz kandydata,
dobierane krawaty i ton wypowiedzi, podkre-
la si  b ekit ócz i ka e schudn  albo ewentu-

alnie przyty .
Wszystko to s  rzeczy znane i nie o nich

zamierzam tutaj pisa . Je eli chodzi o Stany
Zjednoczone, a uj  bardzo, e odpad  z wy-
scigu o nominacj  z ramienia Partii Republi-
kanskiej senator John McCain. McCain pro-
wadzi  kampani  pod has em power to the pe-
ople - zwró cie w adz  narodowi. Senator z
Arizony obiecywa  Amerykanom zaprowadze-
nie nowych porz dków w Waszyngtonie: ukró-
cenie wp ywów lobbystów, bardziej przemy-
lane wydawanie publicznych pieni dzy i zde-

cydowan  polityk  zagraniczn . McCain nie
omieszka  te  wytkn  obecnemu prezydento-
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wi niemoralnego prowadzenia; móg  sobie na
to spokojnie pozwoli , bo jemu samemu trud-
no cokolwiek zarzuci ... Podczas wojny wiet-
namskiej McCain dowodzi  dywizjonem samo-
lotów szturmowych na lotniskowcu i odby
kilkadziesi t misji bombowych do chwili, kie-
dy zosta  zestrzelony i dosta  si  do komuni-
stycznej niewoli. Pó nocnym Wietnamczykom
nie uda o si  go z ama , a McCain nie skorzy-
sta  z propozycji zwolnienia; wróci  do kraju z
reszt  swoich kolegów w 973 r., po pi ciu la-
tach sp dzonych w niewoli. Po prostu boha-
ter; w tym co pisz  nie ma ani nuty sarkazmu.
Ogromna ró nica w porównaniu z Clintonem,
prawda? McCain przegra  jednak wy cig o
nominacj  z gubernatorem Teksasu i synem
by ego prezydenta George W. Bushem. Bush
jr. w porównaniu ze swoim najpowa niejszym
rywalem wypada blado. Nijak nie mo e o so-
bie powiedzie , e prowadzi krucjat  dla od-
nowienia Ameryki, bo uosabia establishment,
b d c typowym przyk adem partyjnego aparat-
czyka. Dlatego zreszt  zwyci y  „niebezpiecz-
nego” McCaina. Tak wi c walka Busha z po-
dobnym do niego g adkim, wymuskanym i pla-
stikowym Alem Gore nie wniesie do ycia po-
litycznego Ameryki nic nowego.

A potrzeba zmian istnieje. Chcia bym dzi-
siaj zwróci  Pa stwa uwag  na ksi k  wyda-
n  ju  par  lat temu, której zwi zki z fantasty-
k  mog  si  wyda  dyskusyjne. Jest to „De-
kret” Toma Clancy’ego, powie  z gatunku na-
zywanego cokolwiek nie ci le technothrille-
rem. „Dekret” wydaje mi si  w a ciwie fanta-
styk bliskiego zasi gu, opowiada o czasach
odleg ych o rok, dwa czy trzy.

Jack Ryan, ulubiony bohater Clancy’ego,
w sposób najzupe niej przypadkowy zostaje
prezydentem USA. W poprzedniej powie ci
nale cej do lu nego cyklu, „D ugu honoro-
wym”, Stany Zjednoczone prowadz  wojn  z...
Japoni ! Jej pod o e ma charakter ekonomicz-
ny; Clancy dostrzeg  zal ki dalekowschodnie-
go kryzysu ekonomicznego na dwa lata przed
za amaniem, jakiego dozna a azjatycka gospo-
darka na prze omie 997/98. Doradca ds. bez-
piecze stwa narodowego, Jack Ryan, w uzna-
niu zas ug dla zwyci skiego zako czenia kon-
fliktu zostaje mianowany wiceprezydentem

USA i w a nie przymierza si  do obj cia wice-
prezydentury, kiedy rozgoryczony japo ski pi-
lot rozbija si  Jumbo Jetem w samobójczym
ataku na Kapitol, zabijaj c prezydenta i wi k-
szo  cz onków Kongresu. „Dekret”, tysi c-
stronicowa i trzytomowa kolubryna, opowia-
da o prezydenturze Ryana.

Mniejsza o tarapaty, w jakie popada tam
Ameryka, a s  one powa ne: Clancy przedsta-
wia przera aj cy obraz skrytego ataku bakte-
riologicznego ze strony ira skich islamskich
fundamentalistów. Od precyzji szczegó ów
cierpnie skóra; scenariusz wyprodukowania,
przemycenia i rozpylenia wirusa gor czki
krwotocznej ebola przera a sugestywno ci .
Mamy wi c do czynienia z dzia aniami kryp-
towojennymi, o jakich pisa  onegdaj Lem, to
znaczy ze sprowadzeniem pozornie naturalnej
katastrofy (epidemii) na kraj wroga.

„Dekret” wyda  mi si  czym  wi cej, ni
manifestacj  wiary w Ameryk  i zdolno  Ame-
rykanów do stawienia czo a ka demu wrogo-
wi i ka demu zagro eniu. Clancy wymierza w
tej powie ci sprawiedliwo  ca ej klasie poli-
tycznej, za ganym kongresmenom, liskim lob-
bystom i trzymaj cym si  sto ków biurokratom.
„Dekret” wyra a pragnienie, by urz d prezy-
denta i fotele w Kongresie obj li wreszcie lu-
dzie, którzy interes obywateli przedk adaj  nad
w asny. Potrzeba do tego a  katastrofy, bo w
toku normalnych demokratycznych wyborów
do organów przedstawicielskich dostaj  si
przede wszystkim zawodowi politycy, dbaj cy
w pierwszym rz dzie o reelekcj . Utopijny jest
program prezydenta Ryana, który mówi dzien-
nikarzom to, co my li, reformuje administra-
cj  i wprowadza prosty system podatkowy, z
jednym liniowym podatkiem dochodowym.
Nie trzeba dodawa , e sprowadza na siebie
niech  ocala ych polityków; na mówieniu, e
czarne jest czarne, a bia e jest bia e trudno za-
robi , trudno te  da  zarobi  znajomym praw-
nikom-lobbystom. Im bardziej wszechw adna
administracja, tym mniej znaczy pojedynczy
obywatel w trybach biurokracji. Ryan jest homo
novus w „Sodomie nad Potomakiem” i naiw-
nie s dzi, e nie b dzie musia  si  wdawa  w
brudne polityczne gierki ze starymi waszyng-
to skimi wyjadaczami. To bandyta, alfons i
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dziwkarz, powiada Ryanowi przyjaciel o poli-
tycznym rywalu. Nie uznaje zadnych zasad.
Nigdy nie wykonywa adnej ustawy, ale napi-
sa  ich setki. Nie jest lekarzem, ale stworzy
narodowy system ochrony zdrowia. Nie prze-
pracowa  uczciwie ani dnia w yciu, bo od
najwcze niejszej m odo ci by  politykiem, za-
wsze na pa stwowej posadzie. Nigdy w yciu
nic nie stworzy , ale ca e ycie ustala  podatki
i decydowa , na co zostan  wydane. Jedyni Mu-
rzyni, jakich w yciu spotka  to piastunka i po-
kojówki (...) ale jest niez omnym bojownikiem
o prawa mniejszo ci. To hipokryta i szarlatan.
I wygra. (...) A wie pan dlaczego? bo on umie
gra  w t  gr , a pan nie.

Nie raz, nie dwa i nie trzy Tom Clancy (za-
gorza y wróg Clintona) podkre la ustami pre-
zydenta Ryana, e to rz d nale y do obywate-
li, a nie obywatele do rz du. Po pierwsze, stale
pokora! Nie jeste my szlacht , której wysoki
status i w adza nale  si  z urodzenia. Jeste-
my nie panami, s ugami tych, których zgoda

da a nam w adz , jak  rozporz dzamy. Rz -
dz cy, tak e ci wybrani w sposób demokratycz-
ny, przejawiaj  sta  sk onno  do zapomina-
nia o tym fakcie. Administracja s u y przewa -
nie tym, którzy czyni  wokó  swoich intere-
sów najwi cej ha asu i s  w stanie zaoferowa
najwi ksz apówk . Prawa wyborcze pozosta-
ych s  zazwyczaj respektowane. Zbyt du y na-

cisk k adzie si  na ich formaln  stron , by w a-
dza mog a sobie pozwoli  na ich lekcewa e-
nie. Jednakowo  wsz dzie na wiecie elity po-
lityczne przejawiaj  tendencj  do manipulacji,
a przynajmniej pouczania wyborców ex caethe-
dra o tym, co jest dla pa stwa i obywateli do-
bre i zbawienne. Nie trzeba dodawa , z czyim
interesem dobro pa stwa jest wtedy uto samia-
ne. Nie zawsze potrzeba zreszt  doszukiwa
si  celowego dzia ania, czy to dla siebie i ko-
legów, czy motywowanego ideologicznie.
Bywa, e polityczne elity chc  zrobi  obywa-
telowi dobrze... Post puj  przy tym z wielkim
zapa em. Poczucie wy szo ci wynikaj ce z
uko czenia dwóch czy trzech renomowanych
uczelni sprawia, e politycy najch tniej by oby-
watela ubezw asnowolnili, zdejmuj c z jego
barków ci ar podejmowania jakichkolwiek
decyzji. Akt wyborczy staje si  wówczas pra-

wie formalno ci , pe nomocnictwem in blan-
co z o onym na r ce tej czy innej partii lub
kandydata. Tak poj ta Demokracja nie pokry-
wa si  wcale z poj ciem Wolno ci.

Strze my si  wi c zawodowych polityków,
Nowej Klasy wykarmionej za publiczne pie-
ni dze. Mamy tak  i w chwili obecnej w Pol-
sce, po cz ci nowego, demokratycznego cho-
wu, a w cz ci przekszta con  z m odych, rzut-
kich dzia aczy dawnego PZPR. Nomina sunt
odiosa, ale nazwiska pojawia si  same - na kar-
tach do g osowania. Polecam wi c Pa stwa
uwadze jeszcze i t  przestrog  prezydenta Jac-
ka Ryana: Je eli godziwej ilo ci w adzy nie z o-
ycie w r ce godnych ludzi, to ludzie niegodni

wezm  wi cej w adzy ni  im potrzeba i skorzy-
staj  z niej wedle w asnych, a nie waszych ch -
ci. (...) Je li nie dacie tego, co najlepsze, ni-
gdy tego nie dostaniecie.

Có   wi c, je eli nie znajdziemy w a ci-
wych ludzi, ludzi zas uguj cych na to, by udzie-
li  im zaszczytu i obci y  obowi zkiem spra-
wowania w adzy? Kto wie, mo e le szukamy.
Mo e nie wszyscy powinni my szuka ...  Tak
uwa a  Robert Heinlein. Jego „Kawaleria ko-
smosu”, powie  wydana po raz pierwszy w
roku 959, zawiera zaskakuj co spójn  wizj
systemu politycznego przysz o ci, systemu re-
publika skiego, ale nie demokratycznego.

Co znajduje si  na przeciwnym biegunie
w adzy? (...) Odpowiedzialno .(...) Prawo do
g osowania jest prawem najwy szym. Dlatego
te  musimy mie  pewno , e wszyscy, którzy
je dzier , godz  si  na podj cie tak e najwy -
szej spo ecznej odpowiedzialno ci. damy,
aby ka da osoba, która pragnie sprawowa
w adz , nara a a swe w asne ycie w imi  do-
bra pa stwa.

Tak wi c Heinlein próbuje znale  odpo-
wied  na stare jak ustrój republika ski pyta-
nie: je eli ogranicza  prawa wyborcze, to ja-
kie przyj  kryteria? W pierwszych latach ist-
nienia Stanów Zjednoczonych obowi zywa  w
tym wzgl dzie cenzus maj tkowy, nieobcy tak-
e republikom i parlamentarnym monarchiom

europejskim w wieku XIX. Heinlein w „Ka-
walerii kosmosu” prezentuje rozwi zanie od-
mienne: otó  prawa wyborcze przys uguj  tym
tylko, którzy udowodni  sw  gotowo  po wi -
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cenia zdrowia i ycia w obronie spo ecze stwa.
S u ba wojskowa jest, naturalnie, wy cznie
ochotnicza. Panuje przy tym absolutny zakaz
dyskryminacji: dla ka dego znajdzie si  w ar-
mii po yteczne zaj cie - na miar  jego fizycz-
nych mo liwo ci. Dopóki bowiem trwa stan po-
koju, nie o realn  obron  zjednoczonej Ziemi
chodzi, a o manifestacj  zasady. Dobrze do-
strzeg  Heinlein zal ki spo ecze stwa permi-
sywnego w Ameryce lat pi dziesi tych; uwa -
ny czytelnik zjadliwe uwagi w „Kawalerii ko-
smosu” wychwyci - a jednak by  to pod wielo-
ma wzgl dami Z oty Wiek Ameryki. Podatki
by y bodaj najni sze w ca ej powojennej hi-
storii USA, ale bud et federalny notowa  nad-
wy k . Problemy spo eczne, jak na przyk ad
rosn ca wiadomo  obywatelska Murzynów
i ich walka o prawa obywatelskie, republika -
ska administracja umiej tnie maskowa a i spy-
cha a na dalszy plan. Prezydentur  sprawowa
wówczas Dwight Eisenhower, niekwestiono-
wany wojenny bohater i narodowy przywód-
ca. Dlatego te  zaufanie Heinleina do by ych
wojskowych nale y mierzy  miar  postaci ta-
kich jak George Marshall, szef sztabu US Army
w czasie II Wojny wiatowej oraz architekt od-
budowy Europy po zako czeniu wojny, oraz
wspomniany Dwight D. Eisenhower, g ówno-
wodz cy si  sojuszniczych na Zachodzie, a nie
bohaterów poprzedniej wojny, jak na przyk ad
odznaczonego elaznym Krzy em II Klasy ka-
prala Adolfa Hitlera, lub kawalera Pour le
Merite (a to naprawd  nie byle co) asa lotni-
czego Hermanna Goeringa. Powtórzmy to raz
jeszcze: Heinlein pisa  swoj  powie  w latach
pi dziesi tych, kiedy jeszcze mo na by o kry-
tykowa  demokracj , nie nara aj c si  na ostra-
cyzm i zdecydowany atak zwolenników ko ca
historii. Nie da si  zaprzeczy , e po roku 989
teza ta (jakkolwiek Francis Fukuyama opatry-
wa  j  z biegiem czasu rozlicznymi zastrze e-
niami) nasuwa a si  niejako sama. Nie sposób
odmówi  jej intelektualnej atrakcyjno ci, a jed-
nak jest ona wyrazem daleko posuni tego opty-
mizmu, je eli ju  nie naiwno ci; przekonania,
e stan nam odpowiadaj cy b dzie trwa  tak

d ugo, jak sobie b dziemy tego yczyli.
Przejawem podobnego wishful thinking jest

odbywaj ca si  w tych dniach (26-27 czerw-

ca) w Warszawie konferencja „Ku wspólnocie
demokracji”. Podobno JE Pan Premier Jerzy
Buzek powita  jego uczestników nazywaj c ich
sol  demokracji. Bleh. Sekretarz stanu USA
Madelaine Albright, wyk adowca wielu uni-
wersytetów w USA Benjamin Barber, George
Soros, Francis Fukuyama i podobne im auto-
rytety, niewiele maj  wspólnego ze spo ecze -
stwem obywatelskim w rozumieniu zaprezen-
towanej wcze niej „utopii” Clancy’ego... poza
tym, e stanowi  elity, które nim steruj , albo
chocia  chcia yby sterowa . Jakkolwiek nie
zgadzam si  w wielu sprawach z tezami Lecha
J czmyka, nie mog  si  oprze  wra eniu po-
dzielanemu przez tego wspania ego publicy-
st , e ponadnarodowe elity niech tnie ust -
puj  cho by cz stki w adzy, jak  sobie nada y
moc  samozwa czego wypowiadania si  w
imieniu tak zwanej spo eczno ci mi dzynaro-
dowej. Pani Albright mówi a w Warszawie o
wiatowych przywódcach: musz  (...) wzmac-

nia  uczestnictwo ludzi w spo ecze stwie oby-
watelskim. Jak pisa  Janusz Korwin-Mikke:
Nowa Klasa to przede wszystkim najwy szej
klasy intelektuali ci, którym do g owy nie przy-
chodzi, e wyrz dzaj  nam krzywd ... Musz
tutaj zaznaczy , e ciesz  si  w pewnym stop-
niu, e rodzaj mi dzynarodowej wiadomo ci
- jakkolwiek bardzo wybiórczej - istnieje w
ogólno wiatowych mediach, bo pozwala zwró-
ci  uwag globalnej wioski na ogrom tragedii
dziej cej si  w zapomnianych normalnie za-
k tkach naszej planety. Kogo dr czy y koszma-
ry po obejrzeniu dokumentu Crying Freetown
w CNN, ten wie, o czym mówi .

Je eli wi c nie ustrój demokratyczny, to
jaki? We wspó czesnej fantastyce naukowej nie
brak wizji diametralnie odmiennych od zwy-
k ego i codziennego samozadowolenia gaze-
towych publicystów. Chc  zwróci  Pa stwa
szczególn  uwag  na Neala Stephensona; au-
tor ten, cho  niejako na marginesie, od intere-
suj cej nas tutaj tematyki nie stroni. „Zamie ”
i „Diamentowy wiek” tego autora prezenuj
konsekwentnie doktryn  libertarianizmu. Precz
z pa stwem! Rozlega si  tam mi a mojemu ser-
cu teza, i nale y tylko wyja ni , na czym ten
swoisty anarchizm polega.

Etatystyczna koncepcja pa stwa opieku -
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czego, nawet w ograniczonym wydaniu ame-
ryka skim, ulega wreszcie kolapsowi: regio-
nalne wspólnoty przejmuj  wszelkie preroga-
tywy Pa stwa; zaczyna panowa  naprawd
wolny rynek, cznie z funkcjami tradycyjnie
rezerwowanymi pa stwu, jak wymiar sprawie-
dliwo ci, policja, obrona, opieka spo eczna.
Ka dy przyst puje po prostu do tej wspólnoty,
która najbardziej odpowiada jego upodoba-
niom i przekonaniom. Nikt nie decyduje za
Ciebie: konsekwencje Twoich wyborów odbi-
jaj  si  na Twojej skórze. Czy byliby Pa stwo
w stanie ud wign  ci ar tego wyboru? Czy
konieczna jest katastrofa - finansowa zapewne
- dzisiejszych pa stw?... Pytania bez odpowie-
dzi; jednakowo  Stephenson jest autorem SF,
nie futurologiem, i nie z prawdopodobie stwa
ziszcze  winni my go rozlicza , ale z we-
wn trznej logiki utworu. Ta jest nieco odmien-
na w „Zamieci” i w „Diamentowym wieku”.

W tej pierwszej powie ci obowi zuje bo-
haterów zasada personalizmu: kto przynale y
do danej grupy, ten kieruje si  jej zasadami i
prawem, gdziekolwiek si  nie znajdzie. Dana
wspólnota rozszerza swój zasi g dzieki fran-
szulatom, czyli rodzajowi przedstawicielstw.
Placówk  Nowej Sycylii, Narkolumbii, Wiel-
kiego Hongkongu Pana Lee zak ada si  na za-
sadach zbli onych do otwierania nowego
McDonalds`a dzisiaj; dysponujesz odpowied-
ni  gotówk  i zobowi zujesz si  do przestrze-
gania korporacyjnych regu  - zapraszamy! W
zamian za odpowiedni  prowizj  otrzymujesz
prawo do pos ugiwania si  znakiem firmy. Na
tym w uproszczeniu zasadza si  umowa fran-
chisingu, i chwa a t umaczowi ksi ki, J drze-
jowi Polakowi, za zgrabny neologizm „fran-
szulat” - kojarz cy si  dodatkowo z konsula-
tem. Franszulaty rozrzucone s  po ca ym kra-
ju, o którym w a ciwie mo na powiedzie , e
istnieje ju  tylko jako kategoria geograficzna.
Dlatego „swoich” mo esz znale  wsz dzie.
Organizacja tych minispo eczno ci nie ma
oparcia w jakim  konkretnym terytorium.

Troch  inaczej ju  w „Diamentowym wie-
ku”. Powie  ta ukazuje wiat bardziej zaawan-
sowany technologicznie, a i w wy szym stop-
niu zorganizowany politycznie. O ile w cza-
sach, w których rozgrywa si  akcja „Zamieci”,

Wielkie Spo ecze stwo znajduje si  jeszcze w
fazie postpa stwowej anarchii, to pó niejsza
powie  Stephensona prezentuje nam wiat, w
którym zapanowa  ju porz dek spontaniczny,
efekt ewolucji kulturowej, o jakiej pisa  Fry-
deryk von Hayek. Spo eczno ci, takie jak na
przyk ad Neowiktorianie, silniej osadzone s
w okre lonym terytorium, tworz c klawy - o
zró nicowanej zreszt  wielko ci. Nie wszyst-
kie miasta, dzielnice itp. przypisane s  jakiej
grupie; istniej  zreszt  tak e „normalne” pa -
stwa, przede wszystkim tam, gdzie nie zako-
rzeni a si  „zachodnia” my l polityczna libe-
ralizmu. Konfrontacja konfucja skich Chin z
gromad  plemion nie mo e si  zako czy  do-
brze dla tych ostatnich, powiada Stephenson, i
przyczyna tkwi nie tylko w dysproporcji si ,
ale tak e w ich zorganizowaniu. Nie wolno te
lekcewa y  determinacji i przygotowania Chin
do pogwa cenia postanowie  Wspólnego Pro-
toko u Ekonomicznego.

Wspólny Protokó  Ekonomiczny, w skró-
cie WPE, jest w wiecie „Diamentowego wie-
ku” zbiorem pierwotnych norm i warto ci („sys-
temowych”), które umo liwiaj  w ogóle jego
trwanie. Dla libertarnego Wielkiego Spo ecze -
stwa charakterystyczne jest istnienie dwóch wi -
zi: mi dzy jednostk  a ca ym spo ecze stwem,
oraz mi dzy jednostk  a jej w asn  wspólnot .
Jak pisze o libertarianach konserwatywny filo-
zof Ryszard Legutko: Ich argument brzmi tak:
je li uznamy nienaruszalno  prywatnej w asno-
ci oraz autonomi  jednostki, uzyskamy mo li-

wo  osi gni cia innych warto ci, nawet tych,
które tradycyjnie wydawa y si  by  sprzeczne z
liberaln  hierarchi ; odwrotny porz dek nie jest
mo liwy. Neal Stephenson rozs dnie dodaje w
„Zamieci” dwie dodatkowe zasady: zachowa-
nie regu  ekologicznych oraz swobodny dost p
do informacji. Nakaz poszanowania rodowi-
ska naturalnego musi by  egzekwowany przez
ca e libertarne spo ecze stwo, poniewa  szko-
dy powsta e wskutek naruszenia rodowiska sta-
nowi  w wi kszo ci koszt zewn trzny, ponoszo-
ny przez wszystkich (przynajmniej potencjalnie)
cz onków Wielkiego Spo ecze stwa. Ryzyko, e
koszty te zostan  przerzucone przez poszcze-
gólne spo eczno ci na wszystkie pozosta e, jest
na tyle du e, e uzasadnia wprowadzenie odpo-
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wiednich regu  do swoistego paktu spo eczne-
go, jakim b dzie na przyk ad WPE. Natomiast
pe ny i nieskr powany dost p do informacji
umo liwia pe ne, modelowe funkcjonowanie
wolnego rynku, jednak e - jak podkre la Mil-
ton Friedman - nale yte poinformowanie wszyst-
kich partnerów spo ecznych stanowi warunek
pozwalaj cy na organizowanie na zasadzie wol-
nego wyboru jednostki tak e innych, poza go-
spodark , dziedzin ycia spo ecznego. Bior c
pod uwag  bujny rozwój sieci elektronicznych,
wydaje si  zupe nie prawdopodobne, e to za-
o enie zostanie zrealizowane najszybciej.

Komunizm mo e by  moralnie odra ajacy
i politycznie niebezpieczny, ci gnie Legutko,
lecz enklawa komunistyczna mo e bardzo do-
brze istnie  w obr bie Wielkiego Spo ecze -
stwa, które b dzie obejmowa o równie  inne
enklawy grup nielibertarnych (...). Ka dy cz o-
nek libertarnego spo ecze stwa musi wi c by
przygotowany na akceptacj  wielokulturowo-
ci. I rzeczywi cie, egzystuj  u Stephensona

klawy komunistyczne. W „Zamieci” funkcjo-
nuj  wspólnoty o ewidentnie przest pczym
rodowodzie, nie tylko Cosa Nostra, ale i narko-
tykowe kartele. Pod warunkiem przestrzegania
przyj tych regu  maj  one równe prawa ze
wspólnotami religijnymi etc. W „Diamentowym
wieku” Wspólny Protokó  Ekonomiczny uzna-
je równ  pozycj  ka dego stowarzyszonego ple-
mienia, gromady, zarejestrowanej diaspory, gru-
py kwazinarodowej z prawami obywatelskimi,
suwerennego pa stwa czy innej formy kolekty-
wu dynamicznego bezpiecze stwa.

Wewn trzna organizacja ka dej z tych ele-
mentarnych grup jest w zasadzie oboj tna; ja-
sne, e na zasadach demokratycznych b d
funkcjonowa y tylko niektóre, a prawdopodob-
nie nawet mniejszo  z nich. W poszukiwaniu
stabilnych modeli spo ecznych musimy uciec si
do przyk adów wieku dziewi tnastego, powia-
da Hackworth, nale cy do restrykcyjnej gro-
mady Neowiktorian bohater „Diamentowego
wieku”. Obowi zuje go zatem podwójna lojal-
no : poszanowanie warto ci i hierarchii w a-
snej grupy, a jednocze nie zgoda na zasady kon-
stytuujace Wielkie Spo ecze stwo. W ostatecz-
nej konsekwencji libertarianie musz  wi c zgo-
dzi  si  z pewn  odmian  kulturowego relaty-
wizmu. wiat Nozicka czy Friedmana nie mia
zwyci stwa w sporze o idee, gdy  skonstruowa-
ny on zosta  w a nie po to, by nie dopu ci  do
czyjego   zwyci stwa,pisze Legutko.                                                                                                                 

Pytanie, czy wiat taki móg by w rzeczywi-
sto ci funkcjonowa . Wcale nie musi by  tak,
jak twierdzi  von Hayek; kulturowa ewolucja
niekoniecznie musi pod a  w stron  wolno ci.
Pogl d taki kwestionowany jest przez krytyków
von Hayeka (np. przez Johna Graya) nawet w
odniesieniu do samorzutnego wykszta cania si
wolnego rynku w gospodarce, o wolno ci poli-
tycznej ju  nie wspominaj c. Wizja literacka po-
zostaje jednak wizj  literack , i trzeba tu ko-
niecznie powtórzy , e prawdopodobie stwo jej
ziszczenia nie ma nic do oceny przywo ywanych
przeze mnie powie ci Stephensona. Obie ksi -
ki sta y si  literackimi wydarzeniami, obie te
otrzyma y w Polsce nagrod  SFinksa dla naj-
lepszej zagranicznej powie ci fantastycznej.
Wraz z omawianymi wcze niej „Dekretem”
Toma Clancy oraz „Kawaleri  kosmosu” Ro-
berta Heinleina, wyda y mi si  interesuj c  ilu-
stracj  pewnych politycznych koncepcji, których
ukazanie by o mo liwe w a nie w konwencji SF.
Do wiadczenia wieku dwudziestego, dwa tota-
litaryzmy, dwie wojny wiatowe - wszystko to
sprawi o, e pisarze SF kierowali swoj  uwag
w a nie na niebezpiecze stwa tego typu. Po-
wstawa y wielkie antyutopie, pisano te  o za-
gro eniu religijnym fundamentalizmem. Tym-
czasem niezbadana przysz o  mo e okaza  si
du o ciekawsza i ró norodna; nie trzeba mno-
y  ju  wizji totalitaryzmów. Pomys ów na nie-

tuzinkow  fantastyk  polityczn  mo na te  szu-
ka  w przesz o ci; ile  historii alternatywnych
mo na napisa  czerpi c pomys y jedynie z tego
stulecia. Wypada wi c yczy  tylko sobie na-
st pnych dobrych ksi ek.

Tom Clancy, Dekret, t. -3, (fatalnie) t um.
Krzysztof Wawrzyniak, wyd. AiB 997
Robert Heinlein, Kawaleria kosmosu, t um.
Irena Lipi ska, Amber 994 (Mistrzowie SF)
Neal Stephenson, Diamentowy wiek, t um. Je-
drzej Polak, Zysk i S-ka 997 (Kameleon)
Neal Stephenson, Zamie , t um. J drzej Po-
lak, Zysk i S-ka 999 (Kameleon)
Ryszard Legutko, Spo ecze stwo jako dom to-
warowy, w: „Filozofia liberalizmu” pod red. Jó-
zefa Tarnowskiego, wyd. Oficyna Libera ów 993

Wszystkie prezentowane opinie i pogl dy
pochodz  od autora i nie musz  si  pokrywa
z pogl dami redakcji jako ca o ci, zdaniem po-
szczególnych redaktorów, ani wreszcie stano-
wiskiem Klubu Fantastyki „Druga Era”.
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Z twoj  osob  wi e si  kilka teorii, które funkcjonuj  w j zyku krytycznym wypracowa-
nym przez polsk  fantastyk . Najs ynniejsza, i bodaj najbardziej kontrowersyjna, to teoria
generacji. Mo na jej zarzuci  na przyk ad szeregowanie autorów wed ug odgórnego kryte-
rium daty urodzenia, przypinanie etykietek, szukanie na si  zwi zków mi dzy pisarzami,
których wra liwo  i wyobra nia jest przecie  odmienna...

Teoria generacji uchodzi za kontrowersyjn  w ród m odych autorów, bo maj  wra enie, e
pozbawia ich indywidualno ci. I w ród krytyków (autorów-krytyków), którzy udaj c, e j  zwal-
czaj , powtarzaj  moje ustalenia w asnymi s owami, co atwo stwierdzi  porównuj c moje pos o-
wie do “Trzeciej Bramy” ( 987) z Ziemkiewiczowym do “Jawnogrzesznicy” ( 99 ). Nie jestem
twórc  teorii generacji, powtarzam pewne spostrze enia za Wyk  i jego ksi k  “Pokolenia literac-
kie”, rzutuj c rzecz na rodowisko fantastów. Ka dy czas ma swoje wyzwania i obsesje, mody i
cenzorskie ograniczenia, to si  przegl da w prozie. Ja nie standaryzuj  wra liwo ci, osobowo ci;
stwierdzam tylko, e statystycznie pisarzy pierwszej generacji na przyk ad zajmowa a g ównie kwestia
wojny atomowej i kosmosu, a dla trzeciej i czwartej wa niejszy by  dylemat politycznej wolno ci i
problematyka religijna. Kiedy si  ma tyle lat co ja, wida e pewne teksty s  niedzisiejsze, a inne na
czasie, e to jest w stylu lat 60-tych a tamto na przyk ad ewokuje z udzenia wczesnej epoki gier-
kowskiej. W Polsce prozaicy SF byli ci ci na pokolenia do  równo i systematycznie – Pa dzierni-
kiem 56, Marcem 68, Grudniem 70, sierpniem 80, grudniem 8 ...

W którym  z „Lapidariów” Kapu ci ski mówi wr cz, e ostatnio czas przyspiesza, do wiad-
czenia (urazy, nadzieje, emocje) zmieniaj  si  b yskawicznie i ludzie których ró ni 5 – 6 lat maj
ju  zupe nie inne osobowo ci, wspomnienia, kompleksy. Oto teorii generacji wymiar spo eczny,
nie trzeba w ogóle literatury, eby bada  ten problem. Mo na by zaj  si  psychoanaliz  albo
snami. To te  wyjdzie. Wyka nie by  os em. Kapu ci ski nie jest os em; ja te  próbuj  utrzyma
intelektualny standard i nie traktuj  teorii matematycznie, po doktrynersku, to tylko przeciwnicy
dorabiaj  mi g b  upraszczacza. W pos owiu do „Mi osnego dotkni cia nowego wieku” teoria
wy o ona jest na tyle lu no i przejrzy cie, e nie ma do czego si  przyczepi .

Czy pi ta generacja – pokolenie Soboty, Janusza, Dukaja – to ostatnia warto ciowa forma-
cja pokoleniowa? Czy mo na ju  mówi  o generacji szóstej?

Nigdy w kulturze nie wolno wieszczy  definitywnych ko ców, zgonów, ostatecznych upad-
ków warto ci. S  przyp ywy, odp ywy, na przyk ad Ko odziejczak, erdzi ski (te  z pi tki) robi
fantastyk  blisk  kosmicznej, której nigdy nie faworyzowa em, czasem mówi em wr cz, e si
wyczerpa a. No wi c wyczerpa a si  w filmach takich jak „Supernowa” i „Pitch Black”, ale
o ywa u Simmonsa i podobno w „Galaxy Quest”. Generacja szósta ... nie wiem. Do wiadczenie
ostatnich lat to zach y ni cie si  rynkiem, a rozczarowanie mas , polityk , sytuacj  kulturowej
wolno ci, w której koncentrujemy si  na pokusach nie warto ciach. Kluj ca si  generacja szósta
albo to skontestuje, albo zaakceptuje, b dzie wi c mie  jako zbiorowo  oblicze Janusowe. Prze-
wag  w tej generacji mog  tez uzyska  konsumenci nad twórcami (takie czasy, taka sytuacja
wydawnicza) ale szóstka mo e równie dobrze okaza  si  generacj  twórców w internecie – ostro
prowadzona na Zajdla’2000 Antonina Liedtke mo e si  wi c sta  pierwszym liderem tej nowej
generacji. Nie rozumiem zachwytów nad jej „CyberJoly Drim”, ale Dukaj któremu wierz  jako
cz owiekowi i twórcy, twierdzi, e Zajdel jest tu prawdopodobny i b dzie wielce sprawiedliwy.
W przeciwie stwie do udanych dialogów mi dzy cywilizacjami, które Koneczny wyklucza, dia-
log mi dzy generacjami jest jak wida  mo liwy.
Czy w fantastyce znalaz a odbicie mentalno  pokolenia X, jak to mia o miejsce w literaturze

PizPizPizPizPizze, precle, generacjeze, precle, generacjeze, precle, generacjeze, precle, generacjeze, precle, generacje
 z Macie z Macie z Macie z Macie z Maciejem Pjem Pjem Pjem Pjem Parowskim, red. nacz. „NF” rozmawia Warowskim, red. nacz. „NF” rozmawia Warowskim, red. nacz. „NF” rozmawia Warowskim, red. nacz. „NF” rozmawia Warowskim, red. nacz. „NF” rozmawia Wojciech Szydaojciech Szydaojciech Szydaojciech Szydaojciech Szyda
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g ównego nurtu, czy muzyce rockowej (styl grunge)?

Generacja X podobnie jak partia X to nie jest moja
specjalno . To co  bezpostaciowego, bez wyrazu, enig-
matycznego. W fantastyce to si  chyba nie sprawdza.

Dwie kolejne teorie Macieja Parowskiego to teoria piz-
zy i precla (obwarzanka). Czy móg by  przybli y  na-
szym czytelnikom, co kryje si  pod tymi zabawnymi
okre leniami?

Podsumowa em kiedy czne nak ady, jakie maj  w Pol-
sce szans  osi gn  tomik krytyczny, album malarski, ksi ka
o kinie SF, powie  SF, komiks... i wychodzi o mi jakie 0-
5 tysi cy. Nowa Fantastyka, która jest tym wszystkim po

trosze ma nak ad czterokrotnie wi kszy. Oto i teoria pizzy:
mo esz w ci gu roku ani razu nie kupi  oliwek, czy ledzi-
ków anchois, a kilka czy kilkana cie razy spo yjesz je w
pizzy. Nie kupujesz plastyki SF, nie znajdziesz w ksi garni
pracy o fantastycznym kinie, ale nabywasz t  ksi k  na raty
w swoim pi mie... Polska (fantastyka) jest jak obwarzanek

– to z kolei powtórzy em po Pi sudskim – on podobno twierdzi , e wszystko co w Polsce wielkie,
znacz ce, urodzi o si  na obrze ach, na Kresach. Na przyk ad Pi sudski w a nie, czy trzej nasi
Wieszczowie; Mickiewicz zdaje si  nigdy w Warszawie nie by . Podobnie w NF. Dzia  krytyki,
dzia  prozy – oczywi cie nie wy cznie – obs uguj  autorzy zewn trzni, pozasto eczni. I znowu,
podobnie jak teoria generacji, to nie by a przedustawna doktryna, tylko wynik obserwacji. A w
sensie polityki redakcyjnej polega o to i polega na otwarciu si  na wszystko, co warto ciowe; NF
nie jest pismem jednej koterii, próbuje nie by .

Do pisania fantastyki potrzebna jest wyobra nia. Sk adaj  si  na ni  mentalne z o a pomy-
s ów, wra liwo ci i kreacyjnych talentów. Bez wyobra ni autor by by tylko sprawnym rze-
mie lnikiem. Z tego, co pami tam, wyró niasz kilka rodzajów wyobra ni: czyst , plastycz-
n , in ynieryjn ...

Na seminarium w Gda sku (bodaj w 988 roku) robi em porównanie wyobra ni naukowej i
artystycznej, mitologicznej. Jeden patrzy w gwiazdy i widzi tam materialne obiekty, jak Newton,
Gaileusz, Wolszczan, a kto  inny postrzega astrologicznie stwory mitologiczne. Istniej  dziesi t-
ki typów wyobra ni – spo eczna, plastyczna, przestrzenna, emocjonalna, wyobra nia w walce na
pi ci i ta jaka uruchamiamy nad szachownic , wyobra nia kierowców i ... redaktorów. To temat
na d ugi esej, który by  mo e napisz .

Spo ród najm odszych czytelników “NF” ma o kto zdaje sobie spraw , e masz na koncie
powie  („Twarz  ku ziemi”), zbiór opowiada  („Sposób na kobiety”) oraz sporo innych
nowel (np. publikowanych w „Spotkaniach w przestworzach”). Co by o przyczyn  zaprze-
stania przez ciebie pisarskiej aktywno ci?

Zestarza em si . Wypali y si  we mnie pomys y i wola bycia literatem. Du e satysfakcje autor-
skie uzyskiwa em jako cotygodniowy felietonista „Politechnika” ( 969 – 8 ), jeszcze jak student
drukowa em opowiadania w „ yciu Warszawy”, „Na prze aj”. My l , e jestem niez ym kryty-
kiem, wk adam w to du o pracy i serca. Natomiast proza, có , nie tak atwo wchodzi  na scen  z
w asn  proz , kiedy si  odkrywa kolejno dla pisma Baranieckiego, Sapkowskiego, Dukaja, Hube-
ratha, Bia o ck , „Notek ”... Polska kultura ma ze mnie wi cej po ytku jako redaktora, ni  jeszcze
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jednego autora. Poza tym napisa em w ko cu w spó ce z Rodkiem i Polchem „Funky Kovala”.
Jestem zaspokojony, na li cie moich priorytetów wydanie kolejnej ksi ki w asnej nie zaj-

muje zbyt wysokiej pozycji, cho  chcia bym, na przyk ad, dopisa  trzy zeszyty Kovala. Kiedy
by em m ody i zapalczywy (cho  nigdy nie by em tak za arty jak niektórzy dzisiejsi autorzy) te
by oby mi tak  rezygnacj  zrozumie .

Obejmuj c posad  szefa dzia u polskiego w „F”, a pó niej dodatkowo redaktora naczelnego w
„NF” – sta e  si , jak sam o sobie mówisz, „s ug  literatury”. Jakie to uczucie: przesta  pisa , a
jednocze nie nawi za  kontakt z tysi cami autorów przysy aj cymi swoje teksty do redakcji?

W podtek cie tego pytania tkwi domniemanie jakiej  tragedii, a w ka dym razie dramatu. Ja
nie przesta em pisa , przesta em tylko pisa  proz . Nie cierpi , nie zagryzam palców, udane
teksty debiutantów i sprawdzonych autorów dostarczaj  mi rado ci jako czytelnikowi i redakto-
rowi, który ma co da  do numeru. Te udane teksty buduj  mnie te  jako wymownego, czytywanego
i cytowanego krytyka. Nie ma dramatu, jest rado  odkrywania, nazywania, wreszcie – kurcz  –
lansowania. Wi kszo  wa nych spostrze e  dotycz cych polskiej fantastyki, o jej generacyjno ci,
odkryciu tematyki religijnej (pó niej demonicznej), o odkryciu wiata polskich realiów i nazwisk,
o Sapku jako twórcy nie wy cznie werystycznym, lecz równie  postmodernistyczny (w stylu Eco)...
pocz a si  w mojej g owie podczas posiedze  nad maszynopisami. Dzi ki kontaktom z tysi cami
autorów mog em napisa  „Czas fantastyki”, ksi k  wa n  dla mnie i dla nich. Dzi  wol  dobr
krytyk , inteligentn  eseistyk , w ksi garni r ka sama mi leci ku tego typu rzeczom, nie ku prozie
– wi c nawet od czytelniczej strony nie postrzegam swego zaj cia jako gorszego.

Czy jest szansa, e jeszcze kiedy  przeczytamy opowiadanie lub powie  Macieja Parowskiego?

Jest taka szansa. Mam na przyk ad wra enie, e móg bym rozwin  w mikropowie  opowia-
danko sprzed osiemnastu lat „Pomó  swojej gwie dzie”. Do dzi  bardzo je lubi , cho  zdaje si
jestem w mniejszo ci.

Inne pole twojej aktywno ci to komiks. “Funky Koval”, “Wied miny”, “Naród wybrany”
– sk d bierze si  twoja fascynacja j zykiem komiksu? Cz sto zarzuca si  komiksowi pewien
prymitywizm... I jeszcze jedno: czy zgodzisz si  z tez , e komiks jest sztuk  po redni  mi -
dzy filmem a literatur ?

Je li zarzuca em nawet komiksom pewien prymitywizm, to pewnie nie swoim. Napisa em o
komiksie par  szkiców, eksponuj c ich swoisto , artystyczn  suwerenno . Przy wymy laniu
kolejnych obrazków, plansz, przy uk adaniu historii „pod obrazek” pracuj  inne partie g owy ni
przy prozie. Nigdy na przyk ad nie umia bym pisa  opowiadania w tandemie. Komiks natomiast
to jest przygoda, zabawa, gra o cz ciowo innych szalonych regu ach, podczas której rysownicy
i scenarzy ci nawzajem podbijaj  sobie b benka. Najkrótsza definicja komiksu P. Szy aka: Su-
perbohater i Super otr na arenie. Najkrótsza definicja  Parowskiego: komiks, dusza na wierz-
chu... I tym si  gra, walk  przerysowanych bohaterów uciele niaj cych dobro i z o, ale w sposób
przesadny, b aze ski, psychopatyczny i psychodeliczny. Wcale tego wszystkiego nie wiedzia em
wst puj c do komiksowej rzeki w 982, ale mia em tego intuicyjne przeczucie ogl daj c w Pary-
u A.D. 975 na Saint-Germaint d uga ne lady pe ne komiksów (i pisz c w 97  roku do “Poli-

technika” swój pierwszy felieton o komiksie). W kinie i komiksie podobne s  chwyty monta o-
we, elementy wizualnego j zyka; natomiast filozofia wiata, bohatera i akcji potrafi  by  ju
zupe nie odmienne. St d szczególny przypadek kina komiksowego, wywiedzionego ze wiata
komiksu. „Heavy Metal”, „Dick Tracy”, „Batmany” Burtona – te filmy s  bli sze komiksowi ni
kinu (nawet? zw aszcza?) wielkiemu, jak „Obywatel Kane” czy cho by „Blade Runner”. Komiks
otwiera nowe, w stosunku do literatury i kina, pola gry (czasem wielce ciekawe i znacz ce), za to
go kocham, zw aszcza e dane by o mi zagra .



„Inne planety” to fanzin Klubu Fantastyki „Druga Era” dzia aj cego
przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
„Inne planety” redaguj :
red. nacz.: Wojtek Szyda
red. d/s propagandy: Krzysztof G uch
sekretarz redakcji, sk ad, wsparcie moralne: Piotr Derkacz
korekta i wsparcie estetyczne: Agnieszka Ka asz, Beata Sobi o
stali wspó pracownicy: Tomek R. Barczyk, Pawe  Ostrowski, Jacek Sobota
Nak ad: 300 egzemplarzy, oddano do druku w lipcu 2000
Wydrukowano dzi ki uprzejmo ci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Autor rysunków: Piotr Wo
Num er dedykowany planecie Jowisz
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Ju  jesieni !Ju  jesieni !Ju  jesieni !Ju  jesieni !Ju  jesieni !

specjalny numerspecjalny numerspecjalny numerspecjalny numerspecjalny numer
„Innych Planet„Innych Planet„Innych Planet„Innych Planet„Innych Planet”!”!”!”!”!

� Antologia opowiada  auto-
rów zwi zanych z naszym fanzi-
nem!

� Od SF do fantasy, od poli-
tyki do psychotroniki, od reali-
zmu magicznego do horroru!

� Teksty profesjonalistów i
debiutantów!

� Jacek Sobota, Andrzej Zim-
niak, Wojciech Szyda, Iwona Mi-
cha owska, Maciej Guzek, i inni.

� Zamów ju  teraz, pod ad-
resem:

Daniel Kosse
os. Stare egrze 79/ 2
6 -249, Pozna
albo telefonicznie:
06  8796625
060  959568Druga Era polskiej fantastyki

zbli a si  wielkimi krokami!


