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K aniam si
Szanownym Czytelnikom!

W udziale przypada mi zaszczyt poinformowania
Was, e niniejszy numer Innych Planet, po wi cony
jest Planecie Ziemi. Tradycja poprzednich numerów
IP nakazuje opisa  Wam, na sposób erudycyjny, zna-
czenie i symbolik  tej planety. Otó  znaczenie to i
symbolika jest, prawda, bardzo bogate. Ziemia sym-
bolizuje witalno , pot g ycia, jest miejscem po-
chodzenia ró nych gatunków kosmitów, nale y y  z
ni  w zgodzie i jedno ci, ws uchanie si  w jej g os
pozwala odczu  pulsuj ce t tno wszech wiata i ko-
rzysta  z kosmicznej energii oraz podobne takie tam...

Nikt jednak nie zaprzeczy, e jest ona ludzkim
domem i w zwi zku z tym has o niniejszego numeru,
zaczerpni te z prozy Francuza, które-
go nazwiska nie podejmuj  si  na-
pisa  – „Ziemia – planeta ludzi”.

I jak to si  zwykle czyni,
nagle okazuje si , e wi kszo
tekstów napisano pod ten w a-
nie temat.

Lech J czmyk, to w a nie z
nim przeprowadziwszy wywiad,
skierowali my swe my li ku Zie-
mi, wszak cz owiek ten to fascy-
nuj cy futurolog tej planety, ma o
jednak znany w przeciwie stwie
do rozreklamowanego Stanis awa
Lema (znowu si  dostaje naszemu
Mistrzowi u nas). Zapraszam do
tego wywiadu, pan J czmyk zaskaku-
j co odpowiada na nasze prowokacje.

Bardzo oryginalnie i przera aj co (królowanie
fantasy[!] ) wizj  futurologiczn  kre li Maciej Guzek
w tek cie Sfantasy.

Pisana jakby pod temat jest równie  i cie profe-
sjonalna praca Cz owiecze stwo u Robotów Wojcie-
cha Góreckiego. Tak e ranking na koniec tysi clecia
koresponduje z tematyk  i mo emy sobie przejrze
panteon bohaterów literackich (ma o kompletny, nie
ma cho by Ais).

Otwieraj ce zbiór opowiadanie Bothers in Arms,

to pow tpiewanie w zasady ludzi oraz pytanie, jaki-
mi te zasady powinny by .

No i tak e Jacek Sobota. Nie b d  ukrywa , e
dbamy, aby felieton Jacka Soboty by  zawsze zgodny
z tematyk  numeru. Wprawdzie Jacek Sobota w swo-
im felietonie przyznaje si , e nie rozumie cyklu wy-
dawniczego Innych Planet, ale zapewniam, e wszyst-
ko zaczyna si  od jego felietonu, czekamy na felie-
ton, czytamy uwa nie, a pó niej staramy si  dopaso-
wa  reszt  numeru.

Dr. Strangelove nr7, znalaz  si  we wn trzno-
ciach IP, tak nagle, e nie potrafi  wyt umaczy  tego

zjawiska. Bardzo si  ciesz  na tak bliskie kontakty z
fanzinem, którego humor, niski i rubaszny, stoi w
przeciwwadze do wysokiego i wyszukanego humoru
IP (czy jako  tak). Niczym Wa sa Kultury, tak ja

zawsze by em fanem DS. Nie mog  tylko jed-
nego poj . Po co ta kropka po Dr? Cza-

sami studenci w indeksie pisz  dr.
(z kropk ), eby zaznaczy , e wpi-
suj cy si , jest draniem, a nie dok-
torem. Czy Strangelove jest dra-
niem?

Pierwszy raz w IP ukaza  si
komiks. Jest on autorstwa Ma-
cieja erdzi skiego i to dzi ki
jego uprzejmo ci mo emy dys-
ponowa  t  grafik . Bardzo si
ciesz  i od razu zapowiadam
gar  jego grafik w nast pnym

numerze. Wi kszo  fanzinów
przedrukowuje jakie  wstr tne ko-

miksy. W ko cu i my mo emy do czy
do tej tradycji, niestety Awaria nie jest komik-

sem wstr tnym, lecz wy mienitym, cho  w wyniku
pomniejszenia do rozmiarów IP mog a straci  na ja-
ko ci.

Ka dy student ekonomi wie, e wydatki publiczne
pa stwa podlegaj  pewnemu prawu (nie pami tam  czy-
jemu, nie jestem ka dy student), które mówi, e wydatki
te zawsze rosn . Nie ka dy wie natomiast, e prawu temu
podlega obj to  Innych Planet. IP licz  sobie 04 stro-
ny!!! Je eli czytacie ten numer to tylko dzi ki heroiczne-
mu wysi kowi pracowników zak adów graficznych A.E.
którzy t  gór  papieru usi uj  spi .
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Micha  Kubik

ilustrowa  Piotr Wo

Dr Amundsen, lekarz pok adowy „Achillesa”,
porucznik Floty:

Przebudzenia nigdy nie s  przyjemne.
Cz owiek otwiera nagle oczy, ca y ociekaj cy
luzem p ynu hibernacyjnego. A ja mam

najgorzej. Musz  sama si  doprowadzi  do
porz dku, obudzi  Starego, dopiero potem
przyst pimy do budzenia oficerów...

Georg Naajders, pi ty nawigator „Achillesa”,
porucznik Floty:

Gdy tylko obudzi em si  ze sztucznego,
d ugiego snu, zwymiotowa em. Nic nie
widzia em, zreszt  po d ugotrwa ej hibernacji
to normalne; ockn em si  na pod odze,
musia em chyba wypa , po omacku,
powstrzymuj c torsje, doczo ga em si  do mojej
kapsu y i zacz em wymiotowa  do rodka, nie
chcia em zarzyga  pod ogi. Teoretycznie nie
powinienem tego robi , mój o dek by  pusty,
a mimo to kl cza em, d awi c si lin  i ó ci .
Ca  skór  mia em jeszcze lisk  od p ynu
hibernacyjnego, klei y mi si  w osy, gard o, w
którym podczas mojego snu tkwi a rurka,
pulsowa o t pym bólem. W ko cu zacz
wraca  mi wzrok, a do moich uszu dotar y
pierwsze d wi ki. Poprzez mg  widzia em
Eryka le cego na pod odze, skulonego w
pozycji embrionalnej, w ka u y liny, pewnie
wypad  ze swojej kapsu y i jeszcze nie odzyska
przytomno ci.

Przez my l przemkn o mi, e skoro le y
to mamy ci enie, a wi c idziemy na silniku.

Kto  mnie podniós , podtrzyma  w pozycji
pionowej, kto  inny odci gn  mi powieki,
o lepi o mnie ostre wiat o, chyba wiecili mi
w oczy latark .

-W porz dku, zaraz dojdzie do siebie -
us ysza em jaki  kobiecy g os, to doktor
Amundsen, wyt y em wzrok i w jasnej plamie
przed moimi oczami rozpozna em jej twarz. Co
mnie uk u o w rami , dosta em pewnie jaki
zastrzyk na obudzenie.

-Hej poruczniku, zbud  si  - kto  klepa
mnie po policzku, us ysza em g os Starego,
naszego dowódcy. Próbowa em co  wybe kota ,
ale g os odmówi  mi pos usze stwa. Stary
delikatnie posadzi  mnie na pod odze, z Ing
zabrali si  za cucenie Eryka.

W ko cu znalaz em w sobie tyle si y, eby
po omacku, bo wola em jeszcze nie ufa  do
ko ca swojemu wzrokowi, dowlec si  pod
prysznic. Pu ci em letni  wod  i usiad em na
posadzce.

Powoli zaczyna em czu  si  lepiej, szum
sp ywaj cej wody s ysza em ju  wyra nie,
widzia em kropelki przylegaj ce do  imitacji
kafelków na cianach. Moja reakcja by a
ca kowicie normalna, ka dy po przebudzeniu
zachowuje si  podobnie, przez d u szy czas
cz owiek le y nieprzytomny, do tego dochodz
wymioty, zaburzony wzrok i s uch. A tak e
gor czka, omamy i halucynacje, i wiele innych
dolegliwo ci o których pewnie nie mam poj cia,
a które kumuluj  si  w moim organizmie i
kiedy  dadz  o sobie zna . Tak przynajmniej
powiedzia aby Amundsen.  Nie wszystko
jeszcze wiedziano o wp ywie hibernacji na
organizm ludzki. Wspó czu em Indze, jako nasz
lekarz musia a obudzi  si  wcze niej i sama da
sobie rad , eby  móc asystowa  przy
przebudzeniu wszystkich oficerów „Achillesa”.

Od wie ony, dalej mokry, ale tym razem
jednak czysty, wyszed em spod prysznica i
ci gle si  zataczaj c, zostawiaj c mokre lady,
wróci em na sal  hibernacyjn .  Panowa o tam
okropne zamieszanie. Eryk dosta  jakiego

arms
in

Brothers
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ataku i rzuca  si  po pod odze, Amundsen
próbowa a mu pomóc. Podporucznik Whiter co
chwil  próbowa  wsta  podpieraj c si  o cian
i za ka dym razem si  przewraca .

Porucznik Johansen siedzia a naga na
pod odze, przytomna ale jeszcze ci gle nic nie
widz c i nie s ysz c, kr ci a tylko g ow  jakby
rozgl da a si  na wszystkie strony. W a ciwie
to wszyscy byli my nadzy, z wyj tkiem Ingi i
dowódcy. Kilka innych osób, m czyzn i kobiet,
mniej lub bardziej przytomnych, wstawa o,
czo ga o si  lub wymiotowa o. Spojrza em
ciekawie na Johansen, nie mog em sobie
przypomnie  jak ma na imi , by a nowa, nikt
jeszcze nie wiedzia  jak sprawdzi si  w akcji.
Nowa, to paradoksalne, przecie  sp dzili my
tutaj razem ponad dziesi  lat, mkn c przez
Kosmos z ogromn  pr dko ci .

-Wszystko w porz dku? - podszed  do mnie
Stary - Nie wygl dasz jeszcze najlepiej, id  do
sali zebra , wszyscy tam si  spotkamy.

Nie czu em si  jeszcze na si ach, eby co
powiedzie  wi c kiwn em tylko g ow . Z szafki
przy mojej kapsule wyci gn em ubranie i
uda em si  do sali, nak adaj c je po drodze.

Johansen, jak ona ma na imi ?
Zastanawia em si  ca y czas id c w skim i
zagraconym korytarzem. Jakie  takie
skandynawskie. A tak, Ingrid. Amundsen te
jest Skandynawk . Z Ziemi, wi kszo  z nas
Ziemi  widzia a ostatni raz kilkadziesi t lat
temu, ycie sp dzali my pi c w komorach
hibernacyjnych, mkn c przez niesko czone
przestrzenie Wszech wiata, z krótkimi
przerwami podczas których walczyli my,
robili my to co by o naszym obowi zkiem.
Brzmi to chyba troch  patetycznie.

 Staczali my bitwy w ogóle nie widz c
naszych przeciwników. Zreszt  bitwy to chyba
zupe nie nieadekwatna nazwa. Dawno temu,
gdy piloci walczyli w samolotach, nie widzieli
twarzy swoich wrogów. My nawet nie
widzieli my ich statków. Wszystko by o takie
dziwne.  Wykrywamy obcy statek, miliony

kilometrów od nas, kup elaza sun c  przez
Kosmos tak samo jak my, komputery d ugo co
obliczaj , przy pieszamy do jakich  dziesi ciu
g, odpalamy rakiety, zwalniamy. I czekamy kilka
miesi cy a  pociski, ci gle przy pieszaj c, w
ka dej sekundzie zwi kszaj c o kilka
kilometrów swoj  pr dko , doganiaj
przeciwnika, uderzaj  w niego, rozrywaj
kad ub. To w niczym nie przypomina, dawnych
wyobra e  o wojnie w Kosmosie. Prawa fizyki
s  nieub agane. Nie da si  lecie  szybciej od
wiat a. Nie ma bohaterskich pilotów mkn cych

swoimi kosmicznymi my liwcami, promienie
laserów z g o nym wistem nie przecinaj
pró ni. Jest tylko przyspieszanie, tygodnie w
zwi kszonej grawitacji, gdy cz owiek nie jest w
stanie i , je , siedzie  normalnie, gdy ka dy
wdech i wydech  jest bolesny. I czekanie
miesi cami, a  pocisk osi gnie cel.

Ingrid. Z Ziemi. Pewnie jeszcze niedawno
widzia a morze. I fiordy. Dziwne, gdzie  tam
istniej  fiordy. Gdzie  tam jest Ziemia, jest wiele
takich zielono-b kitno-bia ych planet. Czasami
trudno w to uwierzy , sp dzaj c ca y czas tutaj,
na pok adzie, w tej elaznej klatce, b d c
odgrodzonym kilkoma centymetrami
zewn trznej pow oki od kosmicznej pró ni. Tak
atwo o tym zapomnie , o normalnych wiatach

na których ludzie wiod  zwyk e spokojne ycie,
pracuj  odpoczywaj  ogl daj  zachody swoich
S o c.

Nagle  nerwowo zaczynam chichota . Ingrid
niedawno widzia a Ziemi ! Dobre sobie!
Policzmy - z dziewi  lat z Ziemi, do g ównej
bazy, kolejne dziesi  do stacji z której j
zabrali my. A teraz jeszcze dziesi . I ca y czas
w u pieniu, ni c swoje mechaniczne sny.
Ciekawe czy ni a si  jej rodzinna planeta?
Biedna Ingrid, biedna, nie wiadoma Ingrid. Nie
by a wiadoma startu wahad owca, tego jak
goni  statek wykorzystuj cy grawitacyjn  p tl ,
piesz cy ju  ku gwiazdom, ludzie od zawsze

chcieli mkn  mi dzy gwiazdami, a ona nie
zwraca a na to uwagi, ni c o Ziemi. Zreszt
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dooko a. Zaraz, dlaczego jest tak zimno?

Prawie nie zauwa y em jak dotar em do sali
zebra . Teraz gdy pocz tkowe oszo omienie
min o, czuj , e grawitacja jest o wiele mniejsza
od standardowej, wi c mamy mniejszy ci g,
czyli jeste my ju  blisko
Europy.

Europa, pi kna
b kitna planeta. Druga
Ziemia. Mamy jej broni
przed Wrogiem, Wrogiem,
którego nigdy nie
zobaczymy. Dziesi  lat
temu Dowództwo wykry o
obce statki lec ce w stron
tego systemu. Obliczono,
e b dziemy tu jakie  par

tygodni wcze niej,
przylecimy, odpalimy
rakiety. A pó niej? Pó niej
b dziemy czeka  na kolejny
rozkaz Dowództwa, goni cy nas teraz, lec cy
kilka miesi cy za nami.

Dlaczego do cholery jest tak zimno? Czy by
jaka  awaria?

Wchodz  do sali zebra . Jest tam ju  par
osób. Scott, de Vriess, Rotenberg. De Vriess
chodzi nerwowo mi dzy rz dami foteli, z zimna
zaciera r ce. Wszyscy mamy na sobie grube
golfy ze sztucznej we ny, a mimo to trz siemy
si  z zimna.

Krótkie powitanie. Jakby my si  widzieli
zaledwie wczoraj, a nie dziesi  lat temu. Patrz
pytaj co na towarzyszy.

-By o zderzenie - mówi w ko cu Scott -
Stary nam zd y  powiedzie .

-Jakie zderzenie? - pytam, nie ca kiem
rozumiem.

-Z meteorem, czujniki nie zd y y go
wykry . Nie by  du y, ale przy tej pr dko ci...

-A wi c awaria... St d to zimno - mówi  -
co  jeszcze?

-Urwa o ca e lewe skrzyd o - dodaje de Vriess.

-Tam by o pi ciuset ludzi! - wyrywa mi si .
-Naprawd  mieli my cholernie du o

szcz cia, e wyszli my z tego - mówi.
-Automaty zreperowa y wszystko, „Achil-

les” jako tako si  trzyma. System postanowi
nie budzi  Starego - odzywa si  wreszcie

Rotenberg - by  mo e
zostaniemy na Europie na
d u ej, wyl dujemy na
powierzchni, zobacz
ocean - rozmarza si . A
wi c nie tylko ja my l  o
takich rzeczach.

Wreszcie wszyscy
oficerowie siedz  ju  w sali
zebra . Wi kszo  z nas
wygl da okropnie, bladzi,
z podkr onymi oczami.
Sala przypomina troch
amfiteatr, fotele ustawione
s  w pó kole dooko a sto u
i fotela dowódcy. Stary

wchodzi za stó . Z jego twarzy wida , e co
si  sta o.

-Jak wszyscy wiedz , mieli my awari  -
zaczyna. Taki ju  jest, zawsze przechodzi od
razu do rzeczy.

Pomruk na sali, wszyscy  zdaj  sobie
spraw .

- mier  pi ciuset o nierzy to jednak nie
wszystko - kontynuuje.

Tym razem szemranie jest g o niejsze. Sta o
si  co  jeszcze?

-Zderzenie z meteorem spowodowa o
pewne... komplikacje. Gdy zbli yli my si  do
Europy, systemy „Achillesa” wys a y jak zwykle
w takich przypadkach automatyczne sondy.
Otó  okaza o si , e... Zderzenie wytr ci o nas
lekko z kursu, spowodowa o niewielkie
zmniejszenie pr dko ci i... - po raz pierwszy
widz  jak Stary nie mo e si  jasno wyrazi  -
opó ni o to nasze przybycie o, o ... pewien okres
czasu. Po prostu spó nili my si . O dobre kilka
miesi cy.
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To wywo a o burz . Wszyscy zacz li
krzycze , pyta  si .

-Co to znaczy?
-Jak to, cholera, za pó no?
-To co si  sta o ze stacj ?
-Czy Oni mog  nas zaskoczy ?
Stary unosi r k , to wszystkich ucisza.
-Nie zrozumieli my si  - teraz ma ju

spokojniejszy g os - przybyli my za pó no.
Ziemskiej stacji na Europie ju  nie ma. Zosta a
zniszczona przez Wroga.

Znowu szmer. Jaka  kobieta krzykn a,
odwracam si , widz c przera enie na twarzy
Ingrid dochodz  do wniosku, e to pewnie ona.

-Czy wszyscy zdaj  sobie spraw  z tego co
to oznacza?

Powoli zaczyna to do mnie dociera , do
innych pewnie te . Nie mamy ju  paliwa a
wyhamowali my na tyle, e kontynuowanie
podró y do najbli szej zamieszkanej planety
zaj oby nam kilkaset lat, to raz. Zreszt  to i
tak jest bez znaczenia, bo zapasów tlenu, wody,
ywno ci starczy nam co najwy ej na kilka

miesi cy, to dwa. Co  jeszcze? Z zamy lenia
wyrywa mnie g os Starego.

-... na podstawie zdj  z sond, powierzchnia
Europy nie nadaje si  do zamieszkania, Obcy
u yli broni j drowej.

-Mo emy kontynuowa  podró  -rzuca de
Vriess.

-To nic nie da - g os starego jest wr cz
oboj tny - ju  wi cej nie przy pieszymy.

-A mo e by nada  sygna  SOS i
zahibernowa  si ? Te dwadzie cia lat
mogliby my te  poczeka  - s ysz  przestraszony
g os Ingrid.

-Te  nie da rady - odezwa  si  zrezygnowany
Eryk - do hibernacji te  s  przecie  potrzebne
rzeczy, które ju  wyczerpali my, p yn,
odczynniki, energia, której nam te  brakuje,
wszystko to mieli my uzupe ni  na Europie.

-Czy to znaczy, e nic nie mo emy zrobi ?
-Niestety - Stary ju  si  opanowa , je li jest

przera ony jak reszta za ogi, to nie wida  tego

po nim - w tej chwili jedyne rozs dne wyj cie
to zatrzyma  si  na orbicie Europy i czeka ...
Musimy si  zastanowi , co zrobimy.

Jak zwierz ta w klatce. Wszyscy czujemy
si  jak zwierz ta zamkni te w klatce. Chodzimy
po korytarzach, z pomieszczenia do
pomieszczenia, patrz c na siebie z nienawi ci .
Warczymy na siebie. W mijanym na korytarzu
Rotenbergu widz  nie koleg  z za ogi,
towarzysza broni, ale kogo  kto wdycha moje
powietrze, kto paso ytuje na mnie.

Nasze spotkanie sko czy o si  jakie  pó
godziny temu. Od tego czasu mieli my ju  dwie
bójki, napad sza u i prób  samobójcz . I to
w ród oficerów. Szeregowców na razie jeszcze
nie budzimy. Stary zamkn  si  z Amundsen w
kabinie, zdaje si , e zastanawiaj  si  co robi .

Otrz sam si  z moich rozmy la  i
stwierdzam, e w a nie stoj  pod jego drzwiami.
Ju  mam odej  gdy s ysz  co  co sprawia, e
nogi wrastaj  mi w pod og .

-... jak to nie wszystko stracone? - g os
Starego.

-Ju  to sprawdzi am, z tych czterech tysi cy
hibernatorów jeste my wstanie wydosta
wystarczaj co p ynu na ... trzy, mo e cztery
kapsu y. To jest jaka  szansa - g os Amundsen
w przeciwie stwie do g osu Starego, jest zimny,
spokojny i rzeczowy. Od tego spokoju ciarki
przechodz  mi po grzbiecie.

-Kobieto, czy ty wiesz co ty sugerujesz?!
-Zastanów si  dobrze, nikt si  o niczym nie

dowie, bo jak? A my... ty musisz y , jeste  zbyt
cenny dla Floty. Pomy l, w ko cu dotr  tu, za
dziesi , dwadzie cia lat. Do tego czasu systemy
statku s  w stanie pracowa  na poziomie
zapewniaj cym funkcjonowanie kapsu ...

-Powiedzia a  „my” - g os Starego nagle
zaczyna przypomina  g os Amundsen, staje si
zimny i spokojny.

-No có , powiedzmy, e ja jestem cen .
-Ale jak zrobimy, aby..., eby ludzie... Wiesz

sama co.
-Wszystko ju  przemy la am. Pró nia.
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Jeste  w stanie wyssa  z ka dego pomieszczenia
powietrze. Wszystko w ci gu kilku sekund. Nikt
nawet nie zd y krzykn  - czuj  jak robi mi
si  niedobrze.

-Ale, ja nie wiem...
-Pomy l, chcesz y , czy nie?
-Musz  si  zastanowi ...
-Nie ma czasu, musimy to

zrobi  szybko.
Wystarczy, musz  co  z

tym zrobi . Odwracam si  i
chc  odej , ostrzec
wszystkich, w tym jednak
momencie otwieraj  si  drzwi.

-Cholera- to g os Starego.
Odwracam si  i zaczynam
ucieka . W zmniejszonej
grawitacji moje ruchy jednak
nie s  takie pewne jak
normalnie, poruszam si
wolno, zbyt wolno.

- Z rób  z  t ym co  -
Amundsen krzyczy
histerycznie - zrób z nim co . Teraz ju
nie ma odwrotu.

S ysz  szcz k odbezpieczonego pistoletu.

-Teraz si  po prostu po ó  w kapsule i o
niczym nie my l. Ja wszystko za atwi .

Stary by  zbyt dobrym o nierzem, by tak
wierzy  ka demu. Spojrza  podejrzliwie na
lekarza pok adowego.

-No nie bój si , widz , e mi nie ufasz -
Stary zauwa a, e u miech Amundsen potrafi
by  naprawd  czaruj cy. Nie zd y  jednak
zastanowi  si  g biej nad tym, dlaczego
wcze niej tego nie dostrzeg , gdy  jej ubranie
w a nie wyl dowa o na pod odze.

-Wi c chod  tu do mnie - wymrucza a. -
Zaraz udowodni  ci, e nie mam wobec ciebie
adnych z ych zamiarów.

-Czy teraz mi wierzysz? - spyta a ca uj c
go w czo o. - Pomy l, pomy l o nas, jak b dzie

ju  po wszystkim. B dziemy niewinnymi
ofiarami. Na pewno nas zwolni . A
przynajmniej dostaniemy urlop. Pojedziemy do
mnie, mam taki ma y domek w Szwecji - bawi a
si  w osami na jego piersi.

-A teraz po ó  si  i przygotuj. Pójd  jeszcze
si  wyk pa .

-Przecie  i tak zaraz
b dziesz le e  w tym
wi stwie - pokaza  na

przezroczyste zbiorniki z
zielonkawym i lekko
luzowatym p ynem

hibernacyjnym.
-Ale t e r a z chc  si

wyk pa .

Dr Amundsen, lekarz
pok adowy Achillesa,
porucznik Floty:

Rzucam jeszcze Staremu
czaruj ce spojrzenie i id  pod
prysznice. Wszystko posz o

po mojej my li, sami bezpieczni w skafandrach
przeczekali my ten czas, gdy ca e powietrze z
Achillesa zosta o wyssane, a nast pnie
wpuszczone z powrotem z zapasowych
zbiorników.

Potem wy czyli my hibernatory
szeregowców i zebrali my ten p yn który
nadawa  si  do u ytku. Troch  ok ama am
Starego, p ynu wystarczy oby dla po owy
oficerów na Achillesie. Dobrze, e to ja jestem
lekarzem, ale te  dobrze e mam dyplom z
biomechaniki i znam si  te  na tym. P ynu
wystarczy oby dla po owy oficerów, ale nie
energii. Systemy statku s  w stanie podtrzyma
przez odpowiednio d ugi czas tylko jedn
kapsu .

Czy mam wyrzuty sumienia?
Nie, chyba nie. W ko cu wszystkie ycia

maj  t  sam  warto , niezale nie od tego, czy
jest to moje ycie czy ycie którego  z o nierzy.

No to co z tego?
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A poza tym, kim ja w ko cu jestem, eby
to os dza ? Przecie  mam prawo ratowa  swoje
ycie, czy nie? Pewnie ka dy inny zrobi by to

samo? Poza tym jakby nie patrze , lepiej, eby
prze y a jedna osoba ni  nikt.

Na pewno?
A ja powinnam my le  tylko o sobie.

Powinnam przetrwa . Tego uczyli nas w Bazie.
„Po pierwsze przetrwanie” - tak mówi  sier ant
w pierwszym dniu szkolenia. I dodawa :
„Wygra  mog  tylko ci, którzy przetrwaj ”.
Zreszt  wszyscy zrobiliby to samo. Stary si
zgodzi , wi c jest taki sam. Zreszt  i tak
musia am go namówi , w ko cu by  mi
niezb dny, do przeprowadzenia tego. Szkoda,
e prze yje tylko jedna osoba. Szkoda, e

prze yj  tylko ja.
Ale przecie  tak nas wyszkolono, tacy

mamy by . Bezwzgl dni. Kto  powiedzia  na
szkoleniu, e tacy musimy si  sta , je eli nie
b dziemy potrafili zabi  swego towarzysza, gdy
tego b dzie wymaga  sytuacja, to jaka jest
gwarancja, e zabijemy Wroga?

Stoj  pod prysznicem, puszczam wod  i nie
my l  ju  o niczym.

Gdy tylko Amundsen znik a w korytarzu,
Stary powoli uniós  si  z zaimprowizowanego
ó ka, zrobionego z ubra  le cych na zimnej

pod odze. Wsta  i zbli y  si  do jej kapsu y.
Wiedzia  czego szuka , szybkim ruchem zdj
pokryw , wyci gn  jeden z niewielkich chipów
z komputera steruj cego hibernatorem,
delikatnie go prze ama . Teraz chip wygl da  jak
uszkodzony przez spi cie. W o y  go z
powrotem i zamkn  pokryw .

Uk adaj c si  w swojej kapsule pomy la :
Naprawd  przykro mi. Uwierz mi, e nie

chc  tego robi , ale to jest jedyn  gwarancj
tego, e nikt nie dowie si  co si  tutaj sta o.

Stali naprzeciwko siebie oparci o barierk
na skraju przepa ci. Trzymali si  za r ce i starali
si  nie widzie  wojskowych zabudowa  za nimi,

biegaj cych w rdzawych mundurach o nierzy,
wzbijaj cych si  w gór  w k bach czerwonego
piachu i py u  kopterów.  Patrzyli w dó , na
rozpo cieraj cy si  pod nimi nieziemski widok.

Bo te  by  on nieziemski. Baza szkoleniowa
Floty znajdowa a si  na zterraformowanym
Marsie.

-Wiesz Georg, nadal nie rozumiem,
dlaczego nie mo emy ju  walczy . Ci g e te
testy i szkolenia, po których i tak nic nie
pami tam. I po co to wszystko?

-Kochanie tak ci si pieszy? Musimy si
cieszy  tym co jest teraz. Tam b dziemy tylko
wspomina  ten czas sp dzony tutaj jak jaki  sen.

-Ale ja naprawd  nie mog  tak siedzie
bezczynnie gdy nasi tam walcz . Ziemia nas
potrzebuje Georg - gdy patrzy  w jej jasne,
b kitne i tak niewinne oczy przeszed  go
dreszcz.

-A poza tym - ci gn a, zupe nie
nie wiadoma jego my li - ja ju  czuj  si
gotowa. Po co te szkolenia psychologiczne?
Jestem pewne, e gdyby trzeba by o z rado ci
odda abym ycie. Za Ziemi , za ciebie, za
ka dego z naszej za ogi. Nic z tego nie
rozumiem - westchn a zrezygnowana

-A w a nie, e pani rozumie, podchor y
Amundsen. Tylko pani o tym nie wie -
powiedzia  major Whittaker, który zbli y  si
niepostrze enie. - Prosz  si  uda  do sali.
Powtarzamy test.

Fragment raportu majora Hugh Whittakera,
dla genera a Joshi Al-Kahara.

„...Co si  tyczy, panie generale, nowych
metod szkolenia rekrutów w oparciu o techniki
rzeczywisto ci wirtualnej i in ynierii
psychicznej, to metody te daj  rewelacyjne
rezultaty. Symuluj c realne sytuacje jeste my w
stanie doprowadzi  do tego i  badani traktuj
zdarzenia im przedstawione jako rzeczywiste,
a to czego ich si  uczy pozostaje w ich psychice
jako rodzaj pod wiadomego uwarunkowania
(pan genera  wybaczy nie cis o ci medyczne, w
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Micha  Kubik – student IV roku Wydzia u Zarz dza-
nia na AE w Poznaniu, tym tekstem debiutuje jako
fantasta. Wcze niejsze jego rzeczy by y dobrymi reali-
stycznymi opisami ycia w blokowiskach. Troch  tego
„blokowego H aski”, mo na by o przeczyta  w Cogito.
O ile nam wiadomo, Micha  kontynuuje sw  miejsk
sag  i ostatnio pojawia si  w niej tak e fantastyka.
W Brothers in Arms nie czytamy jednak o rozterkach
pustego ycia na 0 pi trze. Micha  uderza w stalow
strun  SF i jeste my wiadkami prawdziwie drama-
tycznych kosmicznych rozterek. Oto szko a klasyczna
pisania, podziwiajmy harmoni  i regularno  dzie a.

 (KG)

Jacek Sobota

CH ODNE CZASYCH ODNE CZASYCH ODNE CZASYCH ODNE CZASYCH ODNE CZASY
Czasy s  ch odne nie dlatego, e za oknem
akurat chwilowa zima (grudzie ). Nie, dale-
ki jestem od tak literalnego pojmowania rze-
czywisto ci. Zreszt  tekst ten mo e do Pa -
stwa dotrze , gdy b dzie ju  atmosferycznie
ciep o (tzw. „ciep a atmosfera”) albo te  zgo-
a nie dotrze wcale, co mnie nie zdziwi. (Przy-

znam, e  nie zg bi em do tej pory tajemnic
cyklu produkcyjnego „Innych Planet”; ca -
kowit  odpowiedzialno  za taki stan rzeczy
ponosi oczywi cie mój nieuleczalny idio-
tyzm.) Dlaczego czasy s  ch odne - napisz
nieco pó niej.

Kilka lat temu czyta em ksi k  Kazimie-
rza Pospiszyla zatytu owan  „Psychopatia”.
Rzecz jest frapuj ca i niejednoznaczna, po-
niewa  zjawisko psychopatii wymyka si  pro-
stym pojmowaniom. Ró ne s  schorzenia
odmiany i ró ne definicje. Prosty przyk ad –
w jednym miejscu autor pisze o swoistej „t -
pocie” (okre l. moje) empatycznej, co pro-
wadzi psychopat  do bezczu o ci i – w efek-
cie ko cowym – zbrodni; w innym znów o
(cyt.) umiej tno ci wnikania w psychik  in-
nych.

Jedna rzecz mnie w dziele Pospiszyla
zafrapowa a szczególnie – mianowicie przy-
wo ana tam opinia pani Kozarskiej-Dwor-
skiej o powinowactwie psychopatów i aty-
stów. Od razu przychodz  na my l rzesze
artystycznych niespe nie ców pokroju Adol-
fa Hitlera, którzy niepowodzenia w twórczo-
ci rekompensowali sobie gdzie indziej, zwy-

kle w sposób szczególny. Kto wie, kim by -
bym ja, gdyby Parowski nie opublikowa
mego pierwszego opowiadania  lat temu?

ko cu jestem o nierzem, a nie lekarzem).
Dzi ki nowemu programowi szkolenia b d  w
stanie sta  si  skuteczn  broni  przeciwko
wrogowi, je li w trakcie eksploracji Przestrzeni
na takiego si  natkniemy.

Utrzymywanie w nich permanentnego
przekonania o tocz cej si  wojnie czyni ich
trening jeszcze skuteczniejszym.

2. Z grupy WJ3D obj tej sprawdzianem,
testu nikt nie zaliczy . Najbli ej uzyskania
wyniku pozytywnego by a podchor y
Amundsen, do pewnego momentu spisywa a si
wietnie, pope ni a jednak zasadniczy b d

polegaj cy na zaufaniu drugiemu cz onkowi
za ogi. Ponadto, rejestratory badaj ce jej mózg
zarejestrowa y stan, który mo e by
zinterpretowany jako „wahanie”, czy „wyrzuty
sumienia”. W wietle obecnej linii szkolenia
uznaje si  to za niedopuszczalne. Sugeruje si
ponowne dokonanie sprawdzianu na grupie
WJ3D...”

Dr Amundsen, lekarz pok adowy „Achillesa”,
porucznik Floty:

Przebudzenia nigdy nie s  przyjemne.
Cz owiek otwiera oczy nagle, ociekaj cy luzem
p ynu hibernacyjnego. A ja mam najgorzej.
Musz  sama si  doprowadzi  do porz dku,
obudzi  Starego, dopiero potem przyst pimy do
budzenia oficerów...

W Y Z N A N I A  I D I O T Y

B A J D A  P S Y C H O P A T Y C Z N A



Oczywi cie nieuleczalna hipochondria spra-
wi a, em j  dopasowywa  portret psycho-
paty do w asnego osobowo ciowego profi-
lu; powinowactwa jednak nie dostrzeg em.
Teraz wiem z jakiego powodu – dotyka mnie
bowiem zupe nie inna dolegliwo : niedwu-
znaczny idiotyzm mianowicie.

W rezultacie natr ctw my lowych wpa-
d em na pomys  zupe nie ju  idiotyczny –
wykombinowa em mianowicie, e przyjrz
si rodowisku SF (znanemu mi niegdy  z
autopsji) pod k tem zachowa  psychopatycz-
nych. Oto rezultaty tego odwa nego ekspe-
rymentu intelektualnego.

Pospiszyl powo uje si  na opini  nieja-
kiego Cleckleya, autora znamiennie zatytu-
owanej pracy „Maska zdrowia”, jakoby psy-

chopatów charakteryzowa  (...) powierz-
chowny urok osobisty, dobra inteligencja,
brak z udze , patologiczna egocentryczno ,
ogólne ubóstwo podstawowych reakcji uczu-
ciowych, znamienna nieumiej tno  wgl du
w siebie. Cytat wydaje mi si  po yteczny w
wietle sporu o powinno ci literatury SF; czy

autorzy winni si  tu zajmowa  windami pro-
wadz cymi na orbit  (Clarke popierany przez
Dukaja; nawiasem mówi c – które to pi -
tro?), czy te  raczej psychologi  postaci? Od-
powiadam, e windami; i to nie z wyboru,
lecz z konieczno ci – pisarze SF bowiem,
zgodnie z psychopatyczn  hipotez , nie po-
trafi  ani w siebie wgl da , ani si  dogl da ,
zatem o psychologii postaci nie wiedz  zgo-
a nic. A je li który ju  co wie – znaczy, e

nie psychopata, jeno najpewniej idiota.
Wed ug Lange-Eichbauma psychopaci

dziel  si  na trzy grupy: ) psychopatów agre-
sywnych; 2) nieadekwatnych (czyli ekscen-
trycznych odmie ców) oraz 3) twórczych.
Mam wra enie, e rodowisko SF mie ci w
sobie wszystkie te grupy; czasem wyst puj
dziwne „ ama ce”; oto jednostka twórcza od-
znacza si  agresj , a tak e niejak  ekscen-
tryczno ci . Najcz ciej jednak wyst puje

po czenie agresywno ci z ekscentryczno-
ci , bez pretensji do zdolno ci twórczych.

Nadto, zdaniem Pospiszyla (wszyscy zresz-
t  o tym wiemy) resocjalizacja psychopaty
jest nies ychanie trudnym, a cz sto wr cz nie-
wykonalnym zadaniem. Jest to prawdziwe
stwierdzenie równie  w odniesieniu do SF –
jak kto po knie wirusa nadmiernego fanta-
zjowania, to koniec z nim. Przypadki reso-
cjalizacji s  tu rzadkie (ja znam trzy –  Bara-
niecki, wikiewicz, Parowski). Okazuje si ,
e psychopatyczne zachowania pojawiaj  si

stosunkowo wcze nie – przed pi tnastym
rokiem ycia. Znamy te wczesne debiuty
(Dukaj, Czechowski, P kci ski). Kolejn
zbie no ci  mi dzy psychopatami a pisarza-
mi SF jest alkoholizm i sk onno  do samo-
zniszczenia organizmów oraz psychik – ewi-
dentnym tu przyk adem cho by P.K. Dick
oraz ok. 40% polskich twórców SF.

Cech  niektórych socjopatów jest  prze-
konanie o w asnej nadzwyczajno ci i donio-
s o ci; czego si  nie tkn , to okazuje si  dzie-
jow  misj . Nazwa bym to „Syndromem
Midasa”. Jaki  czas temu dowiedzia em si
z „IP”, e w polskiej SF od dziesi cioleci trwa
wyniszczaj ca oraz ideologiczna wojna.
Wsz dy jakoby sypi  si  wa kie idee, dia-
lektyczny konflikt daje – w wyniku scierania
si  przeciwnych opcji – daleko id ce synte-
zy itd. Przygl dam si  i có  widz ? Kto  pró-
buje wygry  pewnego redaktora ze stano-
wiska, bo sam g odny splendorów, kto  ko-
mu  rozbija kufel na bie, gracze RPG oraz
internetowcy buduj  „zajdlowe” lobby. I
gdzie  tu mowa o donios o ci? Konflikty s ,
lecz co z tymi wa kimi tre ciami i podtek-
stami? I syntezy jakby daleko nie chadzaj ,
ledwo raczkuj  w ko ysce uroje .

I wreszcie ostatnia analogia, która mi si
narzuci a przemoc  w czasach, kiedy jesz-
cze bywa em na konwentach. Psychopaci
maj  w sobie du  sk onno  i umiej tno
do manipulowania bli nimi po czon  na
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domiar niedobrego z potwornym narcy-
zmem. Wystarczy przyjrze  si  autorskim
spotkaniom, na których mo na wyró ni
dwie techniki konstruowania lobby (najcz -
ciej w celu zdobycia nagrody im. J.A. Zaj-

dla): pochlebstwo oraz obrazuburstwo. Po-
chlebstwo jest technik  prymitywn ; ciekaw-
sze jest obrazoburstwo, oczywi cie pozoro-
wane. Autor daje cz sto do zrozumienia swo-
im fanom, e nimi pomiata, poniewa  jest
artyst  (w SF rzadka postawa) albo spraw-
nym rzemie lnikiem, który zarabia pieni dze,
bo pisze (znacznie cz stsze). Jest to metoda
skuteczna; wzgardzony fan czuje wielko
Mistrza (dochodzi nawet  do kolekcjonowa-
nia gubionych przez autora guzików).

W literaturze SF (i nie tylko) psychopa-
tyczne sk onno ci zwi zane s  z przerostem
racjonalizmu nad sfer  emocjonaln . Psycho-
patami okazuj  si  geniusze pokroju Fran-
kensteina albo Stapledonowskiego dziwne-
go Johna. Inteligencja osi gaj ca astrono-
miczne potencja y kastruje w nich empati ,
jako niestosowno  oraz – przepraszam za
wyra enie – idiotyzm. Psychopatyczna jest
równie  – to kanon SF – inteligencja maszy-
nowa; tytu ów nie wymieniam, bo jest ich o
wiele za du o; ciekawym polecam wy cz-
nie „Golema XIV” Lema, reszt  mo na so-
bie darowa .

Ernest Kretschmer napisa  kiedy : Psy-
chopaci istniej  zawsze, ale w czasach ch od-
niejszych my bywamy ich s dziami, a w cza-
sach gor cych oni panuj  nad nami.  Upar-
cie trzymaj c si  analogii z SF, trzeba stwier-
dzi  – nasta y ch odne czasy. Nak ady opa-
d y, rzekomy rz d dusz zako czy  si . Czy-
telnicy stali si  surowymi (czasem nazbyt)
s dziami.

Co chyba dla wszystkich jasne – felieton
ten jest baj d  oraz fantasmagori , która nie
ma nic wspólnego z rzeczywisto ci . Na
wszelki wypadek zaasekuruj  si  dodatko-
wo trawestuj c mego ulubionego filozofa

Erazma z Rotterdamu: Kto rozumny, ten si
nie obrazi, bo przecie nie o nim tu mowa.
Znam troch rodowisko twórców SF, wi c
wiem, e nie obrazi si  nikt.

Jacek Sobota
Pragn  krótko odnie  si  do ociekaj cych m dro ci , a
mnie dotycz cych s ów red. Szydy z poprzedniego (8)
numeru „Innych Planet”.
Panie Szyda, powinien Pan artyku owa  swe stanowisko
ja niej: albo jestem Obcym, albo mnie nie ma. czy
si  tego nie da, albowiem pozostaje to w ontologicznej
sprzeczno ci zupe nej i mo e Pana doprowadzi  do schi-
zofrenii. Moim zdaniem mnie nie ma, ale Pan mo e uwa-
a  inaczej (w ko cu g upio jest upija  si  w towarzy-

stwie nieistniej cego cz eka; niewidzialny jeszcze ujdzie,
ale bezbytny?) i ufa wiadectwu w t ych swych zmys ów
(nigdy bym Pana  nie podejrzewa  o takie sk onno ci do
relatywizowania i sensualistyczne zap dy).
 „D ug II” to niedobry tytu  dla ewentualnego scenariu-
sza opartego na faktach (nas dotycz cych). Pan mi prze-
cie jest winny wi cej ni  II piwa.

J.S.

Ja równie  pragn  si  odnie  do ociekaj cych m dro-
ci , a mnie dotycz cych s ów sta . wspó p. Soboty (po-

wy ej).
Panie Sobota, brak wewn trznej logiki mojego post
scriptum z numeru 8 wynika  z konieczno ci dostoso-
wania „st enia absurdu” do stopnia zasadno ci do-
magania si  przez Pana piw, które nie istniej  (w sen-
sie obligacyjnym). Kusz ca jest natomiast my l, e
Pana nie ma, a ja koresponduj  jedynie z projekcj
mego umys u; i vice versa. Kto wie, mo e w stanie wy-

czonej wiadomo ci ja pisz  Pana teksty, a Pan moje?
Tego jednak nie docieczemy, cz owiek jest bowiem stwo-
rzeniem ograniczonym percepcyjnie (co innego Obcy,
ale tej w tpliwo ci wol  serio wobec Pana nie rozwa-
a ). Proponuj , by w dalszym toku naszej piwnej po-

lemiki zacz  Pan domaga  si  ode mnie – jako ekwi-
walentu –  ksi ek PIW-u, a gdy zejdziemy na kaw ,
to i nawet ksi ek KAW-u. Gdy jednak dojdziemy do
wody mineralnej, polemik  trzeba b dzie rychle zako -
czy  jako bezprzedmiotow . Chyba, e b dzie to woda
mineralna „ ywiec”.

W.S.
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Iwona Micha owska

P o e r a c zP o e r a c zP o e r a c zP o e r a c zP o e r a c z
Zim  w barze mlecznym mierdz  bezdomni. Jedzenie obiadu staje si  wtedy spraw  znacznie bardzej
skomplikowan , trzeba bowiem wynale  sposób na pokonanie tego smrodu, a przynajmniej zreduko-
wanie go do rozmiarów pozwalaj cych swobodnie zajada  kasz  gryczan  z sosem my liwskim i bu-
raczkami i mie  z tego nale yt  przyjemno . Zuzanna K. naby a w a nie swój ulubiony posi ek i
odebrawszy go j a rozgl da  si  po sali, szukajac miejsca oferuj cego szans  spe nienia powy szego
postulatu. Znalaz a je w k ciku stanowi cym doskona y punkt obserwacyjny, co zadowala o j  podwój-
nie: raz, e daleko od bezdomnych, a dwa, e mo na si  zatraci  w obserwacjach i zapomnie  o niedo-
godno ciach towarzysz cych aktowi konsumpcji.

Podczas gdy akt si  dokonywa , oczy Zuzanny K. w drowa y od stolika do stolika, przygl daj c si
jedz cym ludziom. Próbowa a odgadn  motywy, które sk oni y ka d  z obecnych tu osób do spo ywa-
nia obiadu w tym przybytku. Ona sama nie zawsze mia a czas i ochot  na gotowanie w domu, a takie
miejsca jak to wydawa y si  stworzone specjalnie dla niej. Mo na tu by o je  lew  r k  nie ci gajac na
siebie pe nych dezaprobaty spojrze  s siadów, wypluwa  ziarenka pieprzu, obraca  talerzem w t  i we
w t  i czu  si  równie swobodnie jak we w asnej kuchni.

Od stolika do stolika w drowa  równie  ch opiec, zbierajac do woreczka foliowego pozostawione
na talerzach resztki. Szed  potem do kuchni i oczyszcza  z pozosta o ci naczynia, które zosta y ju
wyniesione, ale nie trafi y jeszcze do zlewu. Personel wydawa  si  go zna . Ch opiec by  porz dnie
ubrany, a jego twarz zdradza a inteligencj  i dobre pochodzenie. Trudno by o powiedzie , ile ma lat:
mo e pi tna cie, a mo e dwadzie cia. Wype nia  swoje zadanie ze swobod  kogo , komu nikt nie po-
wiedzia , e to, co robi, mo e by  postrzegane jako dziwne, a nawet upokarzaj ce. Pewnie ma psa albo
jakie  inne zwierz , pomy la a Zuzanna. Nie uspokoi o jej to jednak, nie pozwoli o skoncentrowa  si
na kaszy i buraczkach. Intrygowa o j , jak mo na si  tak poni a  dla g upiego zwierzaka.

Kilka dni pó niej zobaczy a go znowu. Za trzecim razem skonstatowa a, e przychodzi zawsze o tej
samej godzinie, i postanowi a dostroi  si  do jego harmonogramu. Wymy li a te  fortel, który mia  jej
pomóc w nawi zaniu rozmowy. Z natury by a bardzo nie mia a wobec m czyzn, ale ten by  jeszcze
ch opcem i nie odczuwa a skr powania. Zostawi a na talerzu troch  kaszy i czeka a, a  znajdzie si  w
pobli u jej stolika. Kiedy podszed , aby zebra  resztki z s siedniego, wsta a, zdj a z wieszaka kurtk  i
powoli zacz a si  ubiera .

Zgarn wszy, co by o do zgarni cia z poprzedniego sto u, zerkn  w kierunku jej talerza, a potem
przeniós  wzrok na ni . Skin a g ow  przyzwalaj co.

- Po co ci tyle jedzenia? - zapyta a, gdy zrzuca  odpadki do worka.
- Karmi  Po eracza - wyja ni  bez mrugni cia okiem.
- To pies?
- Nie. - Pokr ci  g ow , jakby zdziwiony pytaniem. - Po eracz.
Co za dziwny dzieciak, pomy la a. Albo kpi sobie z niej, albo jest niespe na rozumu. Sk ania a si

raczej ku tej drugiej hipotezie, cho  wyraz twarzy Ch opca i ca a jego posta  zdawa y si  przeczy  takiej
diagnozie.

Od tamtej pory zacz  si  do niej odnosi  z pewn  rezerw , która sugerowa a, e ma jej za z e
zadawanie g upich pyta . Po eracz wyra nie sta  pomi dzy nimi i nie mia  najmniejszego zamiaru
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ruszy  si  stamt d. Przez kilka tygodni Ch opiec w ogóle nie podchodzi  do jej stolika. Próbowa a go
zwabi  pozostawiaj c na talerzu co smaczniejsze k ski, pozostawiaj c coraz wi cej, a  w ko cu zacz a
kupowa  jedzenie tylko dla Po eracza. Ch opiec jednak j  ignorowa  i niejednokrotnie obiecywa a so-
bie, e przestanie tam przychodzi ; e zacznie si ywi  w innym barze albo w domu. Ale nie mog a.
Ca a ta sprawa z Po eraczem zupe nie odebra a jej apetyt, tak e zostawianie obiadu nie stanowi o dla
niej adnego problemu, nawet w przypadku kaszy z buraczkami.

Pewnego razu wyjecha a na tydzie  w sprawie s u bowej. Mia a nadziej , e Ch opiec zauwa y jej
nieobecno  i b dzie a owa  swojego post powania, my l c, e zrezygnowa a. Kiedy wróci a, kupi a
obiad i zasiad a do sto u z mocnym postanowieniem zjedzenia go do ostatniego k sa. Ch opiec ju  tam
by : jak zawsze w drowa  od stolika do stolika, zbierajac resztki, ale wydawa  si  bardziej niespokojny
ni  zwykle. Zebra  chyba ze dwa razy tyle co dawniej, a jednak ci gle si  czai , eby uszczkn  co
jeszcze. Kiedy ju  wszystkie ród a si  wyczerpa y, podszed  do jej stolika i patrzy  na nia wyzywaj co.

- Co, Po eracz zwi kszy  przerób? - zapyta a z kpin  w g osie.
- re jak winia - powiedzia .
Zgrywa  chojraka, ale by a w nim desperacja cz owieka stoj cego nad przepa ci . Zuzanna pomy-

la a, e zmieni  si  od czasu, gdy zobaczy a go po raz pierwszy.
Wyszli razem z baru.
- Chc  zobaczy  Po eracza - powiedzia a.
- Nikt oprócz mnie nie mo e go ogl da  - odrzek  twardo. - Tylko ja potrafi  go ujarzmi , bo jestem

jego panem. Biada innym, je li si  z nim zetkn .
- Zawsze jest ci pos uszny? - zapyta a.
Pu ci  pytanie mimo uszu, ale odnios a wra enie, e si  zaczerwieni .
- Tu mieszkam - powiedzia  i odbi  w lewo.
Widzia a, jak wystukuje kod na domofonie i wchodzi do klatki, skrupulatnie zamykajac za

sob  drzwi.
Od tamtej pory nie mog a si  uwolni  od my li o Po eraczu. Ch opiec przychodzi  do baru coraz

wcze niej i zbiera  coraz wi cej jedzenia, a mimo to z ka dym dniem stawa  si  bardziej nerwowy.
Nigdy nie zbiera  resztek z jej talerza, zanim nie opu ci a baru. Ani razu na ni  nie spojrza : jego wzrok
prze lizgiwa  si  po niej, jakby jej nie zauwa a , co dowodzi o czego  wr cz przeciwnego. Dodatkowym
przeciwnikiem w jego desperackiej walce o wykarmienie Po eracza sta a si  Bezdomna Babcia, która -
by  mo e id c za jego przyk adem - tak e zacz a pielgrzymowa  mi dzy sto ami i zbiera  resztki
jedzenia. Kiedy j  na tym przy apywa , zabiera  jej worek i przyw aszcza  go sobie.

Pewnego razu si  spó ni . Zuzanna by a zaniepokojona, czy nic mu si  nie sta o, ale czeka a cier-
pliwie. Przybieg  wreszcie, w chwil  po tym, jak Babcia, zebrawszy wszystko, co by o do zebrania,
opu ci a bar, unosz c ze sob  cenny up. By o ju  pó no i w barze pozosta o niewielu klientów. Ch o-
piec by  roztrz siony, usi owa  zebra  to, co jeszcze si  da o, ale by a to kropla w morzu potrzeb Po e-
racza. Miotaj c si  mi dzy sto ami, przez nieuwag  spojrza  prosto w oczy Zuzanny, która zbiera a si
do odej cia, by da  mu sposobno  do nape nienia worka kasz  z buraczkami. Wypu ci  worek z r k i
wybieg  z baru. Zuzanna pobieg a za nim, wiedziona impulsem, nie usi ujac si  kry . Wbieg  do klatki,
ale nie traci  czasu na domykanie drzwi, co pozwoli o jej wbiec tam za nim, pod y  za tupotem nóg na
schodach i zobaczy , jak przed nosem zatrzaskuj  jej si  drzwi na pierwszym pi trze.

Usiad a na schodach, czekajac ci gu dalszego, ogarni ta pragnieniem ujrzenia Po eracza tak prze-
mo nym, e a  przyprawia o j  o dr enie. Ledwo drzwi zatrzasn y si  za Ch opcem, z wn trza zacz y
dobiega  odg osy przypominaj ce walk  psów albo cie k  d wi kow  z filmu Godzilla contra Gigant.
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Po do  d ugiej szamotaninie ha asy umilk y nagle. Przez chwil  za drzwiami panowa a g ucha

cisza, od której serce zamiera o, ale wkrótce zabrzmia y kroki, szcz kn a zasuwa i drzwi si  otworzy y.
Sta  w nich Ch opiec. W pó mroku, który panowa  na klatce schodowej, Zuzanna widzia a go niemal
dok adnie takim, jakiego pami ta a.

Iwona Micha owska
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Herezja
sprzed 70 lat

sta a si

bana em
Wywiad z Lechem J czmykiem

Ka da okazja rozmowy z panem Lechem
J czmykiem, mo e atwo urosn  w wy-
wiad - rzek , maj c  obj to  ksi ki. Ze
wzgl du na form  IP powsta  ten oto wy-
wiad - strumyczek (ale jak e wartki!). Ty-
tu  pochodzi od redakcji.

Maciej Witkowiak: W relacji z Pyrkonu
2000 Wojtek Sede ko z satysfakcj  stwier-
dzi , e najm odsi fani nie mogli uwierzy ,
i  pami ta Pan przyjazd Hitlera do War-
szawy. Z tego mo na wnioskowa , e Pana
lata „gimnazjalne” (a wi c czas w którym
wi kszo  sfanów pierwszy raz si gn o po
fantastyk ), przypada y na lata powojen-
ne. Fantastyka by a dla Pana m odzie cz
fascynacj , czy dojrza ym wyborem?
Lech J czmyk: Pierwsza data, jak  zapisa-
em w zeszycie szkolnym to by  grudzie
944 roku. Warszawa lewobrze na zosta-
a zdobyta 7 stycznia 945, po drugiej

stronie Wis y ju  w grudniu na „ziemi ni-
czyjej” dzia a y szko y. Matur  zda em w

953, w roku mierci Stalina. Z fantastyki
wtedy zna em tylko 20 000 mil podwodnej
eglugi Verne’a, a zaj em si  ni  zawodo-

wo jako wydawca w po owie lat 60. Nigdy
nie by em fanem
To dzi ki Panu, zaczynaj cy przygod  z
fantastyk  czytelnik, mo e dzi  si ga  z
gotowej pó ki klasyki wiatowej SF. Jak
wygl da o kryterium doboru dzie  na
polski grunt? Czy tylko od gustu t uma-

cza, b d  redaktora redaguj cego serie
wydawnicze, zale a o wtedy, co w Pol-
sce stanie si   popularne?
SF zacz a by  odczuwana jako szczegól-
ny rodzaj literatury po roku 956 (to by
wielki prze om we wszystkim), dzi ki
dwóm znakomitym antologiom Juliana Sta-
wi skiego. Zabieraj c si  do SF od razu
sta em „specjalist ”, bo innych nie by o (pan
Stawi ski znik ).Mia em pe n  swobod ,
wydawa em, co mnie si  podoba o
Jak traktowa a literatur  fantastyczn
cenzura?
Cenzura (formalna i nieformalna) ledzi a
literatur  polsk  (k opoty Zajdla). W t u-
maczonej pilnowano tylko, eby nie obra-
a  Sowietów.

W ród licznie przet umaczonych przez
Pana ksi ek, wybija si  na pierwszy plan
twórczo  Dicka. Co Pana fascynuje w tym
„niestabilnym nerwowo” wizjonerze ?
W Dicku fascynuje mnie si a jego wizji
(prze ytych, nie wydumanych), nami tne
poszukiwanie Boga oraz styl i humor. Ten
trzeci element zdecydowa , e go t uma-
czy em.
W 982 powsta a „Fantastyka”, pierw-
szy „pe n  g b ” organ tego gatunku li-
terackiego. Mimo Pa skiego wcze niej-
szego wk adu, nie znalaz  si  Pan jed-
nak w Redakcji. Czy podobnie jak Ma-
rek Oramus, znalaz  si  Pan za to na ja-
kie  „czarnej li cie” cenzury ?
Ja by em ma o lubiany w wydziale kultury
KC PZPR, którym kierowa  tow. Haber, oj-
ciec Heleny uczywo, redaktorki „Gazety
Wyborczej”. Pozwolenie na uruchomienie
„Fantastyki” musia  wyda  wydzia  prasy,
gdzie mnie nie znano. Redaktor naczelny
musia  by  partyjny, ja nie wchodzi em w gr .
Pracowa em jeszcze wtedy w „Czytelniku” i
stopniowo nawi zywa em z „Fantastyk ”
wspó prac . O pocz tkach pisma wi cej mo e
powiedzie  Jacek Rodek.
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Pierwszy szok wolno ci zaczyna odbija
si  czkawk  i protestami pocz tku lat 90.
„Fantastyka” zmienia si  w „Now  Fan-
tastyk ”, zostaje Pan Naczelnym „NF”.
Nie trwa to jednak d ugo.
W nowej Polsce (jeszcze wtedy nie ukaza-
a swego kostropatego oblicza) przewa y-
o poczucie obowi zku wobec Ojczyzny.

Zaproponowano mi kierowanie dzia em
publicystyki w  programie TVP. By em te
zast pc  redaktora naczelnego tygodnika
spo eczno- politycznego „Spotkania”. W
obu miejscach nic nie zwojowa em i dzi
wiem, e nie mog em.
W 993 postkomuni ci zwyci aj  wybo-
ry, a Pan jako jeden z pierwszych, w felie-
tonach „Nowe redniowiecze”, zaczyna
nazywa  rzeczy po imieniu. „NF”, powoli
zostaje sama na placu boju, wokó  „pada-
j ” stare tytu y, rodz  si  nowe, za prze-
wa nie zachodnie pieni dze. Trudno jest
znale  naprawd  woln  trybun  wypowie-
dzi, z tak du ym nak adem ( 00 tys). Mimo
tego, red. M. Parowski cz sto podkre la,
i  musia  Pana d ugo namawia  na sta
wspó prac .
Wcze niej pisa em tylko na tematy zagra-
niczne g ównie w prasie podziemnej. Ma-
rek Oramus i Maciej Parowski, znudzeni
widocznie moimi wywodami, kazali mi je
przedstawi  na pi mie.
Tytu  Pa skich felietonów „Nowe re-
dniowiecze”, pochodzi od koncepcji ro-
syjskiego my liciela pierwszej po owy
dwudziestego wieku Miko aja Bierdia-
jewa. Czy mo e Pan przybli y  jej pod-
stawowe za o enia?
Bierdiajew wcze niej ni  inni (pewnie spra-
wi  to widok Rosji opanowanej przez bol-
szewickie barbarzy stwo) spostrzeg , e
cywilizacja zachodnia wkroczy a w stref
(nie adn  tam „smug ”) cienia i nada  rze-
czy nazw . Nowe poj cie to narz dzie do
my lenia, otwieraj ce nowe pole dyskusji.

(Równie  likwidacja jakiego  poj cia za-
myka pewne strefy. Podobno w nowej pol-
skiej encyklopedii nie ma ju  has a „Ho-
nor”.)
My l ta powsta a ponad 70 lat temu. Czy
jest ona jeszcze aktualna ?
Dopiero teraz staje si  oczywista. Herezja
sprzed lat 70 dojrza a do fazy bana u. A
Bierdiajew o tyle wyprzedzi  peleton, e si
nie pami ta, e kto  taki t dy przejecha .
Czy „zimna wojna” opó nia a tylko nie-
unikniony proces wdra ania Nowego

redniowiecza w rzeczywisto , czy by a
jego nieodzown  cz ci ?
Mo e tak : „zimna wojna” by a cz ci  pro-
cesów globalizacyjnych, które przy piesza-
j  upadek Zachodu.
Bierdiajew u ywa poj cia „fa szywy hu-
manizm”, na okre lenie tego, czego ucz
w szko ach o szesnastowiecznym rene-
sansie. Twierdzi, e kartezjuszowska ra-
cja ludzkiego bytu - „my l  wi c jestem”
, która w gruncie rzeczy neguje w cz o-
wieku to co duchowe i pochodz ce od
Boga zarazem, powoduje zatracenie
prawdziwego obrazu istoty ludzkiej.
Konsekwencj  tego s  chocia by zbrod-
nie naszego wieku (faszyzm, komunizm,
konsumpcjonizm). Czy s dzi Pan, e
zapocz tkowana kilka wieków temu
droga negacji ma tak znacz cy wp yw
na dzisiejszy wiat ?
Zgadzam si  z Bierdiajewem i So enicy-
nem, który powtórzy  t  my l po pó wie-
czu. Tam gdzie na o tarze wynosi si  Cz o-
wieka (albo bezosobowy Rozum), tam
wkrótce b dzie sk ada  si  ofiary z ludzi.

„My l , wi c jestem”.
Myl , e jestem.
Jestem to sobie my l .
Wiem, e Bóg jest, a mnie nie ma.
Nie ma o czym mówi , panie Kar-
tezjusz.

W swych tekstach przedstawia Pan zda-
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rzenia, w sposób odmienny od oficjal-
nych wersji. Dla przyk adu: wg Pana
„Unabomber”- Ted Kaczy ski, cz o-
wiek, który bombami umieszczonymi w
listach zabi  kilkana cie osób, jest samot-
nie walcz cym z systemem korporacyj-
nym bohaterem. Tak wi c kto jest w b -
dzie ?
To nie jest kwestia „racji” czy b du. To
kwestia wyboru strony: za dyktatur  oli-
garchii finansowej czy za wydziedziczon
ludno ci wiata. Nigdy nie aprobowa em
metod Kaczy skiego – Unabombera.
Wskaza em tylko, e w okre lonej sytuacji
mo e on by  uzany za m czennika neo-lud-
dyzmu.
Czytaj c Pana felietony, ma si wiado-
mo , i  jest si  pomijanym w dost pie
do prawdziwych róde  informacji.
Przytaczane przez Pana fakty, zdarze-
nia czy dane, nie s  powszechnie dost p-
ne dla czytelników karmionych oficjal-
n  medialn  papk . Gdzie zatem szuka
nie ocenzurowanych przez Agencje In-
formacyjne  wiadomo ci  ?
Komunizm ukrywa  pewne wiadomo ci,
liberalizm zasypuje istotne informacje kup
informacyjnego miecia. Wszystkie infor-
macje s  dost pne, nawet to, e Bill Clin-
ton jest potomkiem dynastii Merowingów,
natomiast ludziom odbiera si  mo liwo
u o enia ich w logiczne ci gi, mi dzy in-
nymi przez o mieszenie „teorii spiskowej”.
Bez tej teorii nie mog aby dzia a  policja
ani rozwija  si  powie  detektywistyczna
i SF.
Dobrze jest pami ta , ze „globalizacja”
zatrzymuje si  u bram Azji i wiata Islamu.
W tej chwili toczy si  wojna o odebranie
suwerenno ci gospodarczej Korei P d. Glo-
balizacja rozumiana jako rz dy jednej gie -
dy, przestanie mie  sens, kiedy za amie si
fa szywy  pieni dz bez pokrycia. Ta wie a
Babel musi si  rozpa . Z punktu widzenia

przysz o ci pa stw narodowych, wa niej-
sz  wydaje mi si  wspó czesna w drówka
ludów.
W Pana felietonach przewija si , trakto-
wana dzi  jak tabu, sprawa rasowa. Wy-
ra nie podkre la Pan ró nice mi dzy
mieszka cami naszego globu. Jak to si  ma
do lansowanego has a: „jedna rasa, ludz-
ka rasa”?
„Jedna rasa, ludzka rasa” to dos owne t u-
maczenie z angielskiego. Tam to ma sens,
po polsku nie, bo „race” i rasa nie pokry-
waj  si  znaczeniowo.
Nie wydaje mi si , ebym kiedykolwiek
pisa  na temat ró nic mi dzy rasami. Ja
podpieram si  pracami innych ludzi, a ten
temat jest rzeczywi cie zakazany w naszym
wiecie. Jaki  ameryka ski profesor, który

si  tym zajmowa , omal nie zosta  ukamie-
niowany na jednym ze s ynnych z toleran-
cji uniwersytetów. Ja pisz  o ró nicach
mi dzy cywilizacjami i stoj  na gruncie tezy
F. Konecznego, e „nie mo na by  cywili-
zowanym na dwa sposoby”. Najni szy
wspólny mianownik to zero cywilizacji.
Pan cz sto wskazuje na zagro enie do-
minacj  „ ó tej rasy”. Ten l k towarzy-
szy ju  jednak Europie od XIX w. Dla-
czego akurat teraz wizje Mickiewicza
czy Witkacego mia yby si  spe ni  ?
Znów jakie  nieporozumienie. Ja czuj
si  raczej zagro ony dominacj  oligarchi
finansowej. Na rozwój Chin patrz  z sym-
pati , lubi  Chi czyków i podziwiam ich
kultur . Równie  sposób, w jaki koloni-
zuj wiat jest znacznie bardziej huma-
nitarny od tego, co robili Europejczycy i
Amerykanie. Kiedy biali ustanowili swoj
dzielnic  w Szanghaju, przy wej ciach do
niej widnia  napis „Psom i Chi czykom
wst p wzbroniony”. Do chi skich dziel-
nic w Londynie, Nowym Jorku i San
Francisco bia ych si  wpuszcza bez ogra-
nicze .
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Wielu wspó czesnych my licieli uwa a, e
pustk  duchow  Europy „zagospodaruje”
islam. Twierdzi si , e chrze cija stwo na-
le y ju  do „b dów” przesz o ci. Czy rze-
czywi cie religia Proroka jest tak silna  i
czeka nas Europa mecze-
tów?
Jestem chrze cijaninem,
wierz  wi c, e Chrystus
jest panem historii i Plan
Bo y realizuje si  mimo
dywersji Szatana i oci a-
o ci duchowej ludzi. Co

nie znaczy, e chrze cija -
stwo nie mo e przegrywa
na rozleg ych nawet ob-
szarach. W pierwszych
wiekach religia chrze ci-
ja ska panowa a w Afry-
ce Pó nocnej i w Azji
Mniejszej, dzi  to domena
Islamu z enklaw  staroza-
konn . Chrze cija stwo
rozwija si  od katastrofy do
katastrofy, „Moc w s abo ci
si  doskonali”. Etapy eks-
pansji chrze cija stwa to
zburzenie Jerozolimy i upa-
dek Cesarstwa rzymskiego,
my l , e nast pnym b dzie
upadek cywilizacji atlantyc-
kiej – dopiero wtedy chrze cija stwo obej-
mie ca y wiat. (Cho  nigdy wszystkich lu-
dzi.) Moja próba odczytania znaków czasu
nie musi by  trafna, na pewno jednak wkro-
czyli my w historyczn  stref  turbulencji i
czeka nas par  niespodzianek
Jaka zatem przysz o  czeka nasz kon-
tynent? Cz sto wykazuje Pan, e „twór”
Unii Europejskiej, oparty o duchowe za-
sady którym nikt nie ho duje, nie ma
szans na przetrwanie w dynamicznym
wiecie. Czy jednak wspólna ekonomia

nie b dzie wystarczaj cym jej spoiwem?

Rzecz  w tym, e Nowa Europa nie ma
adnych zasad duchowych. A ekonomia to

sprawa trzeciorz dna, dwie- trzy choroby
w ciek ych krów i mo e si  rozlecie . Cy-
wilizacja musi by  zbudowana na filarach,

które wylicza Koneczny,
musi mie  swoje za o enia
antropologiczne, bo „za-
wsze i wsz dzie to co nie-
widzialne rz dzi tym co
widzialne” jak mówi He-
raklit.
A Polska? Analitycy
uwa aj , e za sto lat nie
b dzie j zyka polskiego
Jak my, z naszymi jak e
dramatycznymi do-
wiadczeniami, odnaj-

dziemy si  w nowej rze-
czywisto ci ?
Polska? Narody potrafi
przetrwa  bez j zyka (Ir-
landczycy), a nawet bez j -
zyka i bez ziemi, cho  za
wielk  cen  ( ydzi).
Wszystko zale y od woli
przetrwania i wierno ci
swojej kulturze. Bo naro-
dy, tak jak poszczególni
ludzie, mog  podda  si
zw tpieniu i pope ni  sa-

mobójstwo, ale narody pozostaj  obok ro-
dzin najskuteczniejsz  form  organizacji
ludzkiej. Mi dzynarodowi spekulanci mog
lata  luksusowymi odrzutowcami z jedne-
go ko ca wiata w drugi, ale na dole yj  i
pracuj  narody. A ka dy odrzutowiec musi
w ko cu wyl dowa  albo spa . W osta-
tecznym rozrachunku, wszystko zale y od
woli i energii. A nieoceniony Norwid zwra-
ca uwag , e energia twórcza nie podlega
prawu zachowania energii.

Rozmawia  Maciej Witkowiak
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PROWOKACJE  KONTROLOWANE

Wojciech Szyda

Zastanawianie si  nad tym, czy nasi dziadkowie byli
szcz liwsi od nas, dlatego e otacza  ich wszech-
wiat prosty i zrozumia y, wydaje si  problemem

pustym i ja owym.
Podobnie ucieczka galaktyk - powinna byc dla nas
ca kowicie oboj tna. Po naszej stronie jest literatu-
ra i jej jedyny temat, jedyne zwierz owne - cz o-
wiek. Tropi go przez tysi clecia. Wy awia z anoni-
mowej masy ludzkiej - posta , której daje cia o i
dusz , twarz, charakter, los i nie miertelno  pra-
wie. ledzi niekiedy jego ziemskie dzieje od naro-
dzin do mierci  - b yskawic  mi dzy dwiema ciem-
no ciami.

  Zbigniew Herbert, Podzi kowanie

Nie, nie b dzie o filmie „Matrix”, który na amach
„IP” dosta  ju  du o kopniaków, wi c dalsze de-
zawuowanie go nie ma sensu. Tytu  wzi  mi si
st d, e zamierzy em felieton traktuj cy o najwi k-
szej bodaj u omno ci fantastyki naukowej; u om-
no ci stanowi cej „maxima culpa” ca ej twórczo-
ci Sci-Fi. Chodzi o „win ”, jak  fantastyka jest

obci ona od pocz tku, niczym grzechem pierwo-
rodnym: o schematyzm w a nie. To jednak poj -
cie szerokie. W cis ym sensie chodzi o schema-
tyzm stanowi cy szczud a dla wyobra ni – tak pi-
sarskiej, jak i czytelniczej. Co przez to rozumiem?
To, e wbrew opinii, jaka panuje w pewnych ro-
dowiskach, mi o nicy fantastyki wcale nadmiarem
wyobra ni nie grzesz . Co wi cej – uwa am, e
takie postrzeganie zjawiska SF jest jednym z naj-
wi kszych stereotypów: fantasta to kto , u kogo
wyobra nia jest wyj tkowo rozwini ta, niczym
muskulatura u Schwarzeneggera. Tymczasem
prawda wygl da mniej korzystnie: z regu y mamy
do czynienia z atrap  wyobra ni, dla której do-
godnym uj ciem s  schematy my lowe i koncep-
cyjne, na których fantastyka opiera si  niczym na
kruchym, cho  efektownym  rusztowaniu.

Nale y rozró nia  dwa zjawiska: fantastyk  i
fantazj . Ta druga jest czym  innym, pojemniej-
szym – mo na j  zdefiniowa  jako ca okszta t zdol-
no ci imaginacyjnych cz owieka, jako swoisty dar
pozwalaj cy wybra com opuszcza  ziemski pa-
dó  si  samej my li. Nieprzypadkowo o nadwra -
liwych marzycielach mówi si , e ni  na jawie: z
oniryzmem fantazja ma du o wspólnego. G ów-
n  ró nic , pozwalaj c  przeprowadzi  lini  de-
markacyjn  mi dzy fantazj  a fantastyk , jest brak
skr powania tej pierwszej siatk  regu  tej drugiej.
Chodzi o sp tanie sznurem racjonalno ci. Fanta-
zja jest jak trunek wprawiaj cy nas w oszo omie-
nie, zezwalaj cy wypuszcza  ptaki irracjonalno-
ci do szale czego lotu. Tak konfabuluj  dzieci.

Tak  swobod  przesi kni ty by  Surrealizm. Lecz
chyba przede wszystkim Romantyzm. W „Kordia-
nie” S owackiego g ówny bohater ginie pod ko-
niec pierwszego aktu (samobójstwo), po czym
pojawia si  w kolejnych partiach dramatu – ni
st d ni zow d. Po prostu wyobra nia rozsadzi-
a logik  – S owacki nie musia  si  z tego t u-

maczy .
Pewnie znów kto  si  obrazi, lecz uwa am,

e nami tni czytelnicy fantastyki naukowej
(chodzi o wi kszo , s  wi c wyj tki) maj  do
ubogie ycie wewn trzne. Dlatego potrzebuj
wysokich koturnów, by dotkn  g ow  chmur –
tymi koturnami s  ksi ki, filmy i gry SF. Praw-
dziwa wyobra nia mo e z powodzeniem oby
si  bez fantastyki naukowej (a tak e bez fanta-
sy). Có  bowiem z tego, e film przedstawia
walk  z kosmiczn  inwazj , skoro jest g upi i
schematyczny? Prawdziwa wyobra nia polega
na tym, by dostrzega  niezwyk o  w zwyk o-
ci. Nie jest sztuk  znajdowa  zadziwienie tam,

gdzie mieszka ono ju  z definicji. Sztuk  jest
spojrze  na zegarek i zamiast odczyta  uk ad
wskazówek na tarczy zrobi  z nim to, co Sal-
wador Dali na obrazie „Trwa o  pami ci”.
Oczywi cie fantasta widz c ten obraz zacznie
si  od razu zastanawia  z jakiego tworzywa „na-
le nikowe” zegary wykonano, czy jest to mo -
liwe z punktu widzenia fizyki etc. To takie

SchematrixSchematrixSchematrixSchematrixSchematrix
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zboczenie „zawodowe”. Obawiam si , e o reflek-
sji ogólnometafizycznej nie mo e by  tutaj mowy.

Wracaj c do przyk adu z poprzedniego aka-
pitu (do „Kordiana”), trzeba zauwa y , e na ob-
szarze SF taki zabieg by by niedopuszczalny. Ju
s ysz  tych wszystkich krytyków, którzy poczyna-
j  wytyka  S owackiemu niespójno , b dy kon-
strukcyjne, sprzeczno  w przedstawieniu boha-
tera. Skoro Kordian prze y ,
to albo zosta  sklonowany,
albo sta  si  zombie, ewen-
tualnie powróci  jako holo-
gram. Takiemu inteligentne-
mu krytykowi (a legion ich
w fandomie) nawet do g o-
wy nie przyjdzie, e jego
uwagi nie maj  dla dzie a
adnego znaczenia: to tylko

natr tne czepiactwo negli u-
j ce ca kowity brak zrozu-
mienia wysokiej sztuki.  W
zetkni ciu z „ch opskim ro-
zumem” niemal ka de arcy-
dzie o wyda si  czym  nie-
zrozumia ym, miesznym
(po co mi Wenus Botticelle-
go – spyta prostak – skoro jest tyle go ych panie-
nek w „Playboyu”?). Krótko pisz c: fantastyka usi-
uje ci gn  fantazj  na ziemi , kwestionuj c jej

swobod , podczas gdy fantazja wci  wyrywa si
do lotu, bez map, kompasów, sterów i tym podob-
nych ogranicze .

Zjawisko opisane wy ej powoduje cz sto de-
zawuowanie literatury jako takiej, koncentrowa-
nie si  na jej walorach naukowo-technicznych
kosztem walorów czysto literackich. Drewniana
stylistyka ksi ki jeszcze przejdzie, ale pomyle-
nie Software’u z Hardware’m jest ju  niewyba-
czalne. Nic dziwnego, e ju  dawno temu fanta-
styka podlega a ró norakiej instrumentalizacji.
Gdy o tym my l , przypomina mi si  zdanie re-
daktora Przyrowskiego, który wpu ci  opowiada-
nia SF na amy „M odego Technika”, aby (cytuj
z pami ci) <poszerzy  wyobra ni  przysz ym in-

ynierom>. Z ca ym szacunkiem, ale jest to na-
rzucenie literaturze roli s u ebnej wobec nauki,
pomieszanie z popl taniem, horrendum i curio-
sum w jednym! Trudno o wi ksz  wasalizacj
wyobra ni autorskiej ni  zaanga owanie jej w na-
ukowy konceptualizm. Z tego powodu Lem jest
dla mnie tylko cz ciowo pisarzem (sam chyba
zreszt  tak uwa a), gdy  nazbyt cz sto oddaje w

swoich ksi kach ho d bo -
kowi bezdusznej technolo-
gii. Tymczasem królestwo
literatury jest nie z technicz-
nego wiata.

Podobnie jest z filozofi
jako po ywk  dla wyobra -
ni pisarskiej. Oczywi cie na-
wet laik zauwa y, e zg -
bianie tajemnic bytu ma z
materi  literack  wi cej
wspólnego ni  zasada za-
chowania masy (cho  wyso-
ka fizyka przenika si  z fi-
lozofi  na kilku poziomach).
Niemniej opaczne stosowa-
nie filozofii jako materia u
na pomys  SF prowadzi do

licznych nieporozumie . To troch  tak, jak z lite-
ratur  – przepraszam za wyra enie – menstruacyj-
n . „NF” drukowa a dwa opowiadania: „Nawet
królowa” Connie Willis i „Od której p yn  wszyst-
kie b ogos awie stwa” (nie pomn  autora), w któ-
rych problem – pardon – menstruacji potrakto-
wany zosta  dos ownie (a przez to niezbyt smacz-
nie), tymczasem pod poj ciem prozy menstruacyj-
nej rozumiemy co  zupe nie innego: agresywn ,
neurotyczno-feministyczn  pisanin  spod znaku
Gretkowskiej et consortes, czasami nawet cieka-
w  literacko. Podobnie jest z poj ciem „literatury
metafizycznej” – nie ma wiele wspólnego z opo-
wiadaniami Lewandowskiego, który rozumie me-
tafizyk  dos ownie do tego stopnia, e posi kuje
si  przy pisaniu akademickim podr cznikiem.
Tymczasem historie o redaktorze Tomaszewskim
nie maj  nic, ale to nic wspólnego z tym, co okre-
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lamy mianem twórczo ci metafizycznej. Mamy
tutaj raczej toporn  dos owno  i paranaukowe
gierki w fabularnym opakowaniu, jak e dalekie
od literatury dr cej ja  i byt.2  Metafizyczne s
filmy Kie lowskiego i wiersze Herberta, „Pó mi-
sek” to najwy ej sprawnie napisana powiastka fi-
lozoficzna. Prawdziw  metafizyk  ociekaj  nato-
miast opowiadania Soboty i Cyrana, gdy  jest tam
nami tny dialog z Bogiem i
badanie granic cz owie-
cze stwa (oczywi cie
fani maj  te teksty w
g bokim powa a-
niu).

Reasumuj c :
fantastyka chwyta
fantazj  za twarz i na-
rzuca jej ciasny kaga-
niec. Podcina skrzyd a
ptakom wyobra ni ju  na starcie.
Magia lotu pryska w zetkni ciu z mechanik  ka-
biny nawigacyjnej. Marzenia o podró y do gwiazd
to jedno, a projektowanie rakiet to drugie: rzeczy-
wisto  bardzo cz sto przetr ca nasz entuzjazm,
pi trz c prozaiczne przeszkody. Nie widz  jednak
powodu, by ogranicza  si  w ten sposób na tere-
nie wyobra ni: jest to jedyny obszar pozwalaj cy
na realizacj  marze  w stanie czystym. No, mo e
nie czystym, lecz przynajmniej zbli onym do prze-
y  wewn trznych. Popuszczanie wodzy wyobra -

ni nie mo e napotyka  barier – fantazja ko czy
si  w chwili, gdy czujemy pierwsze uk ucie racjo-
nalizmu: mo emy lata  w chmurach dopóki nie
u wiadomimy sobie, e jest to niemo liwe. Praw-
dziwa fantazja jest wi c jak wiara – przenosi góry
i pozwala chodzi  po wodzie. Zastrzyk racjonal-
no ci ws cza nam w y y trucizn  zw tpienia. Dla-
tego w literaturze ycie wewn trzne bohatera musi
by  wa niejsze od techniki, a nawet od logiki. Tam
gdzie cz owiek jest przy miewany przez maszy-
n , tam ko czy si  humanizm. A tam, gdzie ko -
czy si  humanizm, tam ko czy si  prawdziwa li-
teratura.

Wojciech Szyda

PS. Z powy szego felietonu mo a wyczyta
postulat humanizacji literatury SF. B dzie to wnio-
sek s uszny. Prosz  tylko nie pojmowa  s owa "hu-
manizm" opacznie. Mam tu na my li dwie b dne
diagnozy: T. Mann'a ( e humanizmem XX wieku
b dzie psychoanaliza) oraz A. Hanuszkiewicza ( e
wspó czesnym humanizmem jest feminizm). By
mo e jest tak, e ka da epoka ma taki humanizm,

na jaki sobie zas u y a. Nale y jednak
zauwa y , e o ile pierwsza opi-

nia sprawdzi a si  jako far-
sa (be kot tzw. literatu-

ry awangardowej), o
tyle druga dopiero
bankrutuje na naszych

oczach (wysokie obca-
sy, niskie horyzonty).

Obydwie trucizny prze-
dosta y si  tak e do litera-

tury SF, nie daj c arcydzie , co jest
oczywiste, gdy  nie mo na osi gn  gwiazd na
ska onym paliwie. Potrzebujemy prawdziwego
humanizmu, który nasyci by fantastyk  pierwiat-
kiem ludzkim. Humanizmu nie obci onego ba-
lastem ideologii. Dusza cz owieka jest najbardziej
egzotyczn  ze wszystkich planet

(WS)

 Prosz  zauwa y , e na tym w a nie poziomie
odbywa si  w fantastyce dyskurs krytyczny: najbar-
dziej kuriozalnym przypadkiem by o tu postponowa-
nie Inglotowego „Inquisitora” (ksi ki redniej, któ-
rej mo na wytkn  kilka wad literackich) za jakie
informatyczne pierdo y.  Owi krytycy z pewno ci
znali si  na komputerach, jednak o literaturze nie mieli
bladego poj cia, co nie przeszkodzi o im k apa  dzio-
bami i przywdziewa  szat wyroczni.

2 Metafizyka to termin wieloznaczny. Odno nie
twórczo ci mo emy mówi  o dwóch znaczeniach tego
s owa: Bergsonowskim (metafizyka jako swoiste,
absolutne poznanie, b d ce bezpo redni , pozainte-
lektualn  intuicj  tego, co rzeczywiste samo w so-
bie) oraz spekulacyjnym (metafizyka jako irracjonal-
na spekulacja na temat sensu wiata i losu cz owieka
lub na temat bytów niematerialnych, b d  bliska dzie-
dzinie sztuki sfera prze y  emocjonalno-intelektual-
nych, odpowiadaj cych tym spekulacjom).
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Wojciech Hamerski

C o  t o  j e s t
fantastyka?
Szczerze mówi c – dok adnie nie wiadomo.
W ród fachowców nie ma zgodno ci, a ilo
koncepcji niemal e dorównuje liczbie badaczy.

adnemu z nich nie uda o si  jednak stworzy
definicji, która nie budzi aby sporów i prote-
stów innych teoretyków – okazuje si  bowiem,
e okre lenie tego, co w literaturze fantastycz-

ne, nie jest zadaniem atwym.
Wytwór fantazji – tak t umaczymy greckie

s owo ‘phantastikon’ i takie te  jest najbardziej
potoczne rozumienie terminu ‘fantastyka’.
S ownik terminów literackich  zwraca uwag ,
e fantastyka jest zjawiskiem w obr bie wiata

przedstawionego dzie a, elementem nie odpo-
wiadaj cym kryterium rzeczywisto ci w danej
kulturze. Poprzez wprowadzenie poj cia kultu-
ry definicja ta wyra nie stan a po jednej ze
stron podstawowego w tej materii konfliktu.

Teorie fantastyki budowane s  cz sto w
opozycji do rzeczywisto ci – s owem – za fan-
tastyczne uznajemy przedmioty i zdarzenia nie-
zgodne z naszym do wiadczeniem yciowym,
ur gaj ce empirii i prawdopodobie stwu. Wi-
da  wyra nie, e takie okre lenie wprowadza
czynnik relatywizuj cy poj cie. To, co uznaje-
my za rzeczywiste pozostaje w cis ym zwi z-
ku z kultur  do której przynale ymy. Roger
Caillois2  przypuszcza, e fantastyka mo e po-
jawi  si  tylko w wiecie, w którym zosta  wy-
kszta cony obiektywny porz dek rzeczy, na za-
sadzie kontrastu. Jako przyk ad wzgl dno ci po-
j cia podaje si  Artura Conan Doyle’a – opisa-
ne przez niego obrz dy przywo ania mitycznych
zwierz t w mniemaniu spirytystów s  czym
naturalnym, za  w opinii zdecydowanej wi k-
szo ci – fantastyk  pierwszej wody. W kontek-
cie powy szego, s uszne jest stawiane przez

Witolda Ostrowskiego pytanie o granice rzeczy-
wisto ci3  – jak bowiem precyzyjnie okre li  co
pozostaje w zgodzie, a co k óci si  z poj ciem
realno ci? Indywidualne odczuwanie, wiatopo-
gl d, religia – to czynniki, które podaj  w w t-
pliwo  sens opierania definicji na poj ciu nie-
dookre lonym, o szerokim zakresie znaczenio-
wym, a wi c mizernej tre ci. Mimo tego oczy-
wistego mankamentu sporo koncepcji skupia si
w a nie na procesie odbioru, czyli konfrontacji
do wiadcze  czytelnika ze wiatem przedsta-
wionym. By by wi c fantastyk  tekst, w któ-
rym maj  miejsce zdarzenia ami ce zasady rz -
dz ce racjonalnym wiatem konkretnego od-
biorcy. To w a nie chcia  przekaza  Roger Ca-
illois pisz c o fantastyce, e jest:

„ ...manifestacj  skandalu, rozdarcia, niezwy-
k ym, niezno nym wr cz wdarciem si  w [...] wiat
rzeczywisty.”4

Witold Ostrowski, jak ju  wspomnia em,
dostrzega  niedoskona o  takiego konstruowa-
nia definicji; proponuje zatem utworzenie opo-
zycji nie z fantastyki i realno ci, lecz fantastyki
i realizmu. Autor wychodzi z za o enia, e nie-
mo liwe jest przedstawienie obiektywnej rze-
czywisto ci (realno ci), mo emy jedynie poku-
si  si  o ukazanie tego co w wiecie typowe,
u rednione (realizm). W tym uj ciu fantastyka
jest niejako derywatem realizmu, przetworze-
niem elementów typowych tak, aby przeczy y
codziennemu do wiadczeniu:

„ Fantastic fiction is produced by a transforma-
tion of the constituents of the empirical world and/or
their pattern, which makes them so different from
common experience that we may look for them in this
world in vain or that their existence is, at least, objec-
tively unverifable.”5

S dz , e propozycja Witolda Ostrowskiego
zaledwie w nieznacznym stopniu u ci la poj cie
fantastyki. Po pierwsze – co sam autor przyznaje
– realizm jest okre leniem niewiele mniej
enigmatycznym ni  rzeczywisto  obiektywna.
Po drugie ca y czas pozostajemy w obr bie
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relacji pomi dzy wiatem empirii i wiatem
przedstawionym – Witold Ostrowski pisze, e
nie da si  zakre li  granic rzeczywisto ci, ale
pomija fakt, e realizm, b d c pochodn
rzeczywisto ci, bo ma opisywa  to co w niej
typowe, równie  podlega subiektywnej ocenie.

Odmienn  propozycj  rozwi zania tego
problemu n ci nas Andrzej Zgorzelski.
Wychodz c z za o enia, e dzie o literackie nie
pe ni funkcji mimetycznej, nie jest jej zadaniem
na ladowanie, lecz tworzenie wiata, odrzuca
wszelkie próby wyja nienia fantastyki z pomoc
rzeczywisto ci empirycznej – neguje wi c
zarówno koncepcje maj ce za
punkt odniesienia
obiektywne cechy
realno ci, jak i te
opieraj ce si  na
t y p o w o c i .
P r o p o n u j e
po t rak towan ie
dzie a literackiego
jako tworu
autonomicznego:

„Fantastyka [...] jest
zabiegiem w zakresie fikcji i
stwierdzenie, e polega ona na
braku podobie stwa do
rzeczywisto ci realnej oznacza
po prostu postawienie znaku
równo ci pomi dzy poj ciami
fikcji i fantastyki.”6

Dalej czytamy:

„...specyfik  literatury jest
[...] tworzenie w asnego wiata.
Inaczej mówi c, pomi dzy
prawami empirii i prawami tekstu
z a w s z e  zachodzi relacja
zmiany.”7

Jest to spostrze enie trafne. Autor
zawsze dokonuje przesiewu elementów
otaczaj cej go realno ci, wybieraj c jedynie te,
które pomagaj  w realizacji jakiego
zamierzenia. Tak naprawd  bohaterem powie ci

nigdy nie jest everyman, wybór zawsze pada
na jednostk  z jakiego  wzgl du
reprezentatywn . Ju  samo okre lenie ‘bohater’
sugeruje wyj tkowo  i nieprzeci tno . Utwór
literacki nie pokazuje wycinka rzeczywisto ci
empirycznej – zawsze mamy do czynienia z
przesuni ciem wzgl dem wiata realnego; mo e
to by  swoiste zag szczenie, skupienie w jednej
postaci lub wiecie przedstawionym ogromu
cech niemo liwych do zaobserwowania w
realnym wiecie (Marek Wydmuch podaje
przyk ad literackiej i filmowej postaci

wi tego8 ). Mo e to by  te  ukazanie bohatera
wyró nionego spo ród wielu innych,

potencjalnych, przez
statystyczny przypadek.
Doskona ym przyk adem

jest Katar Stanis awa
Lema9 . Oczywi cie wszystko

to nie uchyla mimetycznego
stylu odbioru, nie neguje te

mo liwo ci stworzenia
utworu realistycznego.
Mam raczej na my li te

oczywiste cechy dzie a
literackiego (i sztuki w ogóle),
które sprawiaj , e jest ono
zawsze jakim
ustosunkowaniem si  do
otaczaj cej nas
rzeczywisto ci; rzecz jasna
nie oznacza to, e ka dy
utwór literacki zawiera
fantastyk . Tak wi c racj
ma Andrzej Zgorzelski
pisz c o nieprzystawalno ci
wiata przedstawionego do

realnego, zapominaj c
jednak o tym na co

wcze niej zwraca  uwag  –
relacja zmiany mo e zachodzi  w ró ny sposób.
B du tego nie pope nia Marek Wydmuch, który
dzieli fantazje (czyli sk onno ci do tworzenia
konstrukcji nieprawdziwych) na realistyczne i
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fantastyczne 0 . Józef Korzeniowski tworz c w
Krewnych literackie postaci Ignacego i
Eugeniusza pos u y  si  fantazj  realistyczn  –
postaci te, cho  nigdy nie istnia y, dysponuj
wszelkimi rysami prawdopodobie stwa. Z kolei
J. R. R. Tolkien opisuj c yj ce, poruszaj ce
si  drzewa skorzysta  ze swojej fantazji
fantastycznej –podobne istoty nigdy nie istnia y
i – dodatkowo – nieprawdopodobnym wydaje
si , by kiedykolwiek mog y chodzi  po ziemi.
Wed ug Marka Wydmucha
fantazje, które s  obce
wszelkiemu ludzkiemu prze yciu
s  polem literatury fantastycznej.

Andrzej Zgorzelski
proponuje traktowanie
utworu literackiego jako
bytu autonomicznego.
Zdziwienie czy
przera enie odbiorcy nie
stanowi wi c podstawy by
uzna  utwór za
fantastyczny. W takim
rozumieniu rzeczy istotna
jest relacja pomi dzy
wiatem przedstawionym

a bohaterem, co eliminuje
pierwiastek subiektywny w
klasyfikacji utworu:

„...pojawienie si  fantastyki
w utworze – to  p r z e  a m a n i
e  u s t a l o n y c h  w c z e  n i e
j  w  t e k  c i e  p r a w    w i a t
a   p r z e d s t a w i o n e g o.”

 S owem: je li jakie
zdarzenie uzna bohater
za niezgodne z
porz dkiem panuj cym
w jego (czyli sztucznym, literackim) wiecie,
mamy wtedy do czynienia z fantastyk  –
natomiast poza jej obr bem  znajd  si  utwory
science fiction i fantasy (w wiecie SF bohatera
nie dziwi  technologiczne fajerwerki, za

mieszkaniec krainy fantasy nie uzna smoka za
istot  nadprzyrodzon , burz c  porz dek
rzeczy).

Andrzej Zgorzelski dodatkowo komplikuje
sytuacj  wprowadzaj c rozró nienie mi dzy
omówionym terminem ‘fantastyka’, a
‘fantastyczno ’ - to drugie oznacza dla niego
subiektywne odczucie, mog ce towarzyszy
odbiorcy w procesie semiotyzacji 2 . Tak wi c
czytaj c SF i fantasy czujemy ich

fantastyczno , ale nie ma w nich
miejsca na fantastyk .

Oba uj cia tego wa kiego
zagadnienia posiadaj  istotne

mankamenty. Stosowanie
kryterium opartego na
poczuciu rzeczywisto ci
odbiorcy czyni fantastyk
poj ciem wzgl dnym.
Z o liwsi krytycy – nie bez
racji – zauwa aj , e
zgodnie z tym kryterium, o
przynale no ci do
fantastyki decyduje cz sto
nerwowa odporno

czytelnika. Z drugiej strony
mamy teori  opart  na
immanentnych cechach utworu
literackiego – jej
niedoskona o ci  jest nazbyt
drastyczne zmniejszenie
pojemno ci terminu.
S dz , e dobrym
wyj ciem by oby
stworzenie definicji

u rednionej, nie w ten
jednak sposób jak

proponuje Tzvetan
Todorov:

„... The text must oblige the reader to consider
the world of the characters as a world of living per-
sons and to      h e s i t a t e (wyró nienie moje)
between a natural and a supernatural explanation of
the events described. [...] The hesitation may also be
experienced  by a character;” 3
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pisarz istotnie stawia sobie za g ówny cel
zmuszenie czytelnika do ci g ego wahania.

Co stoi na przeszkodzie utworzeniu jednej,
bezspornej definicji? Pozwol  sobie przytoczy
s owa Stanis awa Lema:

„S k w tym, e utwór mo e by  na raz
umieszczony w porz dku naturalnym i
nadprzyrodzonym, e mo e by  powa ny oraz
ironiczny, a jeszcze fantastyczny, alegoryczny i
poetycki.” 5

My l , e z niezrozumienia tego faktu
wynika cz  nieporozumie . Synkretyzm dzie a
literackiego jest rzecz  normaln , zarówno je li
chodzi o gatunek, jak i konwencj  literack , co
s usznie podkre la Micha  G owi ski 6 . Tak
wi c usilne próby przyczepiania konkretnym
utworom jednej tylko etykietki s  wobec
z o ono ci dzie a literackiego nieuzasadnione.
Opowiadanie Milczenie Edgara Allana Poe, jest

wietnym przyk adem
utworu, który mo na
odczytywa  jako
alegori , a który
przedstawia zarazem
wiat przepe niony

e l e m e n t a m i
f a n t a s t y c z n y m i .
Zgadzam si  wi c ze
Stanis wem Lemem,
który obala powszechny
s d jakoby fantastyka i
alegoria nie mog y
wspó istnie  w jednym
utworze. Ponownie
powo uj c si  na
autorytet Micha a
G owi skiego, nale y

przypomnie  o dialektycznym charakterze
podzia u na gatunki i odmiany literackie; z jednej
bowiem strony istnieje d no  do stworzenia
wzorca idealnego (czego przyk adem s  zaci te
spory wokó  teorii fantastyki), z drugiej za
nale y pami ta , e poszczególne

S owem, je li nie ma w czytelniku wahania,
niepewno ci czy to, co widzi jest cudem czy
tylko mira em, snem, iluzj  – nie ma fantastyki.
Gdy czytelnik (ewentualnie równie  bohater,
cho  nie jest to wg Tzvetana Todorova
konieczne) uzyska pewno , e pojawienie si
ducha mo na wyt umaczy  racjonalnie (np.
przywidzeniem), mamy do czynienia z
niesamowito ci  (uncanny). Je li za  czytelnik/
bohater zdecyduje, e mia  kontakt z
pierwiastkiem nadprzyrodzonym, nazywamy to
cudowno ci  (marvelous).

Z rozwa a  Tzvetana Todorova otwarcie
pokpiwa Stanis aw Lem 4  - w istocie,
zdefiniowanie fantastyki jako stanu
po redniego pomi dzy wiatem racjonalnym i
krain  cudów nie wydaje si  by  pomys em ani
dobrym, ani uczciwym – wszak ka dy
szanuj cy si  autor wie, e nie mo e w sposób
jasny i dobitny okre li  pochodzenia i statusu
ontologicznego swoich
duchów i upiorów –
jednoznaczne deklaracje
(uczynione w
o d p o w i e d n i m
momencie) nie
musia yby pozbawia
tekstu wymiaru
f a n t a s t y c z n e g o ,
zmniejszy yby jedynie
napi cie p yn ce z
lektury. Dlatego wydaje
mi si , e definicja
Todorova dzieli utwory
na gorsze i lepsze, a nie
na fantastyczne i
niefantastyczne. Je li za
francuski badacz nie
mia  na my li typowej cechy wszystkich
dobrych utworów tej konwencji, lecz
szczególnie eksponowany przez autora zamiar
wzbudzenia w odbiorcy w tpliwo ci wyj tkowo
silnej, to ogranicza tym samym liczb  utworów
fantastycznych do nielicznej grupy, w której
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konwencjonalizacje literackie s ci le zwi zane
z konkretnym okresem historycznym i jego
kulturowym pod o em – nie mo na wi c
pomija  roli czytelnika wraz z jego percepcj  i
rozumieniem wiata. Poj cie fantastyki
pozostaje w ci g ym ruchu (uj cie
diachroniczne) -  dwug owe psy i komputery
hipnotyzuj ce dzi  odbieramy jako
niemo liwo , fikcj , jak jednak zauwa a
Stanis aw Lem:

„Przedmioty tego rodzaju uchodz  za
fantastyczne dlatego, poniewa  z ich istnieniem
wiadomo  powszechna jeszcze si  nie oswoi a. Gdy

lekarze poczn  komputerami do hipnozy pos ugiwa
si  tak nagminnie, jak dzi  stetoskopami, urz dzenia
te przestan  by  uznawane za fantastyczne, a gdy
podobnie upowszechni si  wiedza o przeszczepianiu
g ów, dwug owy pies te  b dzie traktowany jako
niefantastyczny.” 7

Wewn trzne relacje dzie a literackiego,
zachodz ce pomi dzy
bohaterem i wiatem
przedstawionym s  wa nym
wyznacznikiem zaistnienia
fantastyki w utworze.
Pami tajmy jednak, e
przera enie i poczucie
zagro enia u bohatera
wywo ane ukazaniem si
ywego trupa w wiecie

p r z e d s t a w i o n y m ,
operuj cym modelem adu
nie dopuszczaj cym
istnienia ywych trupów, nie
nios oby dla czytelnika
adnej informacji, by oby

dla  niezrozumia e (a co za
tym idzie – bezsensowne),
gdyby nie odnosi  on tej
fikcyjnej sytuacji do relacji istniej cych w
realnym, subiektywnie odczuwanym wiecie.
Wyobra my sobie opowiadanie przedstawiaj ce
ycie bohatera nale cego do obcej cywilizacji

Jaszczurów, dla której ludzie s  istotami rodem

z bajek. L dowanie statku kosmicznego z
ziemianami na pok adzie maj cymi analogiczne
mniemanie o mo liwo ci istnienia Jaszczurów,
bohater opowiadania odczu by jako co
niewyt umaczalnego, fantastycznego. Czytelnik
– odwrotnie: potraktowa by fakt istnienia ludzi
za ca kowicie normalny, a za co  niezwyk ego
mia by cywilizacj  Jaszczurów. Jak wida
przewrotno  w konstruowaniu opowiada
fantastycznych mo e by  du a.

wiat realny, wiaty przedstawiony,
czytelnik i bohater – wszystkie te kategorie s
ze sob ci le zwi zane. Koresponduj  ze sob ,
mog  wchodzi  w ró ne relacje, pozostawa  w
ró nych zwi zkach – od ich typu uzale niony
jest rodzaj gry, któr  autor prowadzi z
czytelnikiem. Zdziwienie bohatera zawsze
implikuje to samo odczucie u czytelnika 8 .
Fantastyka jest - moim zdaniem – poj ciem

skazanym na wieczn
ewolucj . Jak wida ,
przychylam si  tu w
znacznej mierze do „teorii
nieimmanentnych”. Jak
zauwa a Roger Caillois,
fantastyka rozwija si , gdy
rzeczywisto  dogania
marzenia lub potwierdza
obawy. Wyznaczanie granic
poj cia ‘fantastyka’ li tylko
w oparciu o relacje
wewn trz tekstu jest
nies uszne – z jednej strony
osi gamy co prawda
po dan  precyzj  i
mo liwo  obiektywnej
klasyfikacji utworów, z
drugiej jednak, wyrzucamy

poza obr b naszych zainteresowa  ogromn
cz  utworów, a przecie  ka dy zdaje sobie
spraw , e nie mo na stawia  utworów science
fiction obok powie ci realistycznej; ka dy czuje,
e zarówno SF, fantasy jak i weird fiction co
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czy, e nale  do wspólnej rodziny literackiej.
Nie mo na definiowa  i grupowa  poj
pos uguj c si  filtrem jednej, immanentnej cechy
utworów, nie uwzgl dniaj c ca ej gamy
zewn trznych podobie stw. Wed ug Rogera
Caillois, tym co scala wszystkie rodzaje szeroko
pojmowanej fantastyki jest to, e:

„....wyra aj  najwy szy stopie  napi cia
pomi dzy tym co cz owiek mo e, a tym co by chcia
móc, [...] mi dzy tym co cz owiek wie, a tym co
skrywa jeszcze przed nim zas ona tajemnicy.” 9

Wielu badaczy zdaje si  pomija  fakt, e u
zarania fantastyki le y ludzka fantazja. To
pragnienie niemo liwego jest najbardziej
pierwotn  podniet , która czy i stawia w jednym
rz dzie ró ne odmiany fantastyki. Nie
zapominajmy, e wiat przedstawiony jest tworem
ywego cz owieka i jego funkcj  jest nawi zanie

dialogu z odbiorc , korespondowanie ze wiatem
empirycznym, realnym. Cz stk  elementarn  jest
ludzkie marzenie, za  jego konsekwencj  projekcja
wyobra ni, czyli fantazmat – przekonuje nas Maria
Janion20  - romantyzm to czas „fantazmatów na
wolno ci”, czas narodzin literatury fantazji.

Jestem przekonany, e wszelkie próby
zupe nej systematyzacji literatury spe zn  na
niczym. Humanistyka, pos uguj ca si  w swoich
dochodzeniach wy cznie metodami nauk
przyrodniczych, to mrzonka scjentystów. Nad
wieloma s dami dotycz cymi literatury zawsze
ci y  b dzie pi tno subiektywno ci, nie oznacza
to oczywi cie, e nie warto podejmowa  prób
porz dkowania ogromu materia u – nie jeste my
na szcz cie skazani na wielki chaos. Karl Pop-
per by  przekonany o donios o ci metody
intersubiektywnej w naukowym dochodzeniu.
Mia  racj  – jest to narz dzie, które pozwala nam
wyra niej zarysowa  granice terminu ‘fantastyka’
w uj ciu „nieimmanentnym”. Dzi ki niemu
bowiem, otrzymujemy  wynik bliski samego j dra,
czyli ca kowitej precyzji i pewno ci definicji.
Pewno ci, której wszak e nigdy nie osi gniemy.

S ownik terminów literackich,pod red. Micha

G owi skiego, Wroc aw 976.
2 Roger Caillois, Od ba ni do science fiction, w:
Odpowiedzialno  i styl, Warszawa 967.
3 Witold Ostrowski, The fantastic and the realistic
in literature, w: „Zagadnienia rodzajów literac-
kich”, 966, z. , s. 55.
4 Roger Caillois, Od ba ni do science fiction, w:
Odpowiedzialno  i styl, Warszawa 967, s. 24.
5 Witold Ostrowski, The fantastic and the realistic
in literature, „Zagadnienia rodzajów literackich”, r.
966 z. , s. 57.

6 Andrzej Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science
fiction, Warszawa 980, s. 20.
7 Andrzej Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science
fiction, Warszawa 980, s. 2 .
8 Marek Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka
grozy, Warszawa 975.
9 Katar jest w ogóle ciekaw  analiz
prawdopodobie stwa statystycznego w literaturze.
Zagadnienie to omówi  Jerzy Jarz bski:
Jerzy Jarz bski, Chaos, ad i literatura, w:
Stanislaw Lem, Katar, Kraków 998.

0 Marek Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka
grozy, Warszawa 975.

 Andrzej Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science
fiction, Warszawa 980, s. 2 .

2 Semiotyzacji, czyli subiektywnego odbioru.
3 Tzvetan Todorov, The fantastic. A structural ap-

proach to a literary genre, Nowy Jork 975, s. 33.
4 Stanis aw Lem, Tzvetana Todorova fantastyczna

teoria literatury, „Teksty” 973 nr 5, s 22-44.
5 Stanis aw Lem, Tzvetana Todorova fantastyczna

teoria literatury, „Teksty” 973 nr 5, s. 37.
6 Micha  G owi ski, Podzia  na rodzaje i gatunki

literackie, w: Zarys teorii literatury.
7 Stanis aw Lem, Fantastyka i futurologia, t. I,

Kraków 973, s. 9.
8 Zdziwienie czytelnika i bohatera mo e si

pokrywa  (fantastyka grozy). Mo e te  si  zdarzy ,
e czytelnik „dziwi si , e bohater si  dziwi”

(przyk ad z Jaszczurami).
9 Roger Caillois, Od ba ni do science fiction, w:

Odpowiedzialno  i styl, Warszawa 967, s. 64.
20 Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, w:
Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 99 .

Autor jest studentem filologii polskiej
UAM, seminarzyst  profesora Antonie-
go Smuszkiewicza. (przyp. red.)
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Iwona Micha owska

Jako dzieci  m ode, podczas jednego z
pierwszych dni nauki w szkole redniej,
wyg upi am si  spektakularnie na lekcji
polskiego, na pytanie „Co jest tworzywem
dzie a literackiego?” odpowiadaj c: „Pa-
pier”. miech nauczycielki i klasy sprawi ,
e natychmiast zmieni am zdanie – po la-

tach jednak coraz wyra niej spostrzegam,
e wiele osób nadal tak s dzi, a co ciekaw-

sze, nikt si  z nich nie mieje. Za przyk ad
pozwol  sobie obra  pewn  moj  znajo-
m , która zn ca si  moralnie nad ka dym,
kogo przy apie na k adzeniu otwartej ksi -
ki grzbietem do góry, strofuj c go, e j
niszczy, i wywo uj c wyrzuty sumienia, jaki
to z niego nieczu y na dobra kultury typ.

Ksi ka, jak ka de dobro, którego si
u ywa, ma to do siebie, e si  zu ywa. Im
bardziej si  j  lubi, tym cz ciej si  do niej
zagl da, a im cz ciej si  zagl da, tym bar-
dziej to po niej zna . Czy to szkodzi do-
bru kultury? Przeciwnie, wzmaga jego su-
biektywn  warto : wiadomo przynaj-
mniej, e dzie o yje. A je li ju  si  zu yje
tak, e jego u ytkowanie stanie si  k opo-
tliwe, zawsze mo na dokupi  drugi egzem-
plarz i da  autorowi zarobi . Owszem,
blask nowo ci na ok adce wie o nabyte-
go dzie a ma swój nieodparty urok, urok
ten dla mi o nika literatury, a nie tylko ksi -
ek, wi e si  jednak nierozdzielnie z no-

wo ci  zawartego wewn trz dzie a i za-
ciera stopniowo w miar  jego poznawania
i przyswajania, ust puj c miejsca kolejnym

objawieniom. Dlatego, natykaj c si  u ko-
go  na pó ki pe ne wie utkich, l ni cych
tomów nabieram nieodpartego podejrze-
nia, e znalaz am si  w domu analfabety.

Nie chc  przez to powiedzie , e obu-
dowa dzie a jest ca kowicie bez znaczenia
dla jego odbioru. O ile dzie o sensu stricto
stanowi dusz , o tyle szat  graficzn  mo -
na by nazwa  cia em produktu zwanego
ksi k . Jako zwolenniczka pogl du, e
cia o i dusza nie s  rywalami, lecz dwiema
wariacjami na ten sam temat, lubi , kiedy
dobra ksi ka adnie wygl da. Nie jestem
typem zbieracza – przeciwnie, nienawidz
trzyma  w domu nie przeczytanych ksi -
ek – zdarzy o si  jednak, e by am o krok

od zakupu drugiego egzemplarza posiada-
nej ju  i uwielbianej ksi ki, bo mnie uj a
szata graficzna nowego wydania. Szata
drugiego tomu ju  mi si  jednak nie podo-
ba a i pomys  upad . Innym razem zamó-
wi am poczt  ksi k , a kiedy przysz a –
cho  zna am j  ju  i kocha am, tyle e w
innej szacie – ok adka tak mnie zniesma-
czy a, e mia am ochot  odes a  ksi k
w diab y. Nie zrobi am tego jednak i nadal
dzie o kocham, a do szaty si  przyzwycza-
i am. Kto  jednak móg by si  nie pozna
na Kopciuszku...

Rzut oka ma moj  pó k  z ksi kami
pozwala dokona  swoistej klasyfikacji szat,
poczynaj c od ok adek-pere ek, a ko cz c
na ok adkach-gniotach. Ograniczaj c si
do ksi ek wydanych w Polsce, pozwol
sobie wymieni  po kilka przedstawicielek
obu gatunków. Najpierw przyjemno ,
czyli ok adki-pere ki: ca a seria zbiorków
Borgesa (Prószy ski i S-ka, 998, 999,
2000), Douglas Adams, D ugi mroczny
podwieczorek dusz i Holistyczna agencja
detektywistyczna Dirka Gently (Prószy -
ski i S-ka, 995), J.M. Barrie, Piotru  Pan
(GMP, 990), Olga Tokarczuk, Prawiek i
inne czasy (WAB, 997), G.K. Chester-
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ton, Cz owiek, który by  Czwartkiem (PAX,
995). Tak si  sk ada, e wszystkie te dzie-
a wysoko ceni , a e szata dodaje blasku

– rado  tym wi ksza. A ok adki-gnioty?
Anthony Burgess, Mechaniczna pomara -
cza i Nakr cana pomara cza (Etiuda,

999) - inna rzecz, e w tym przypadku
zawarto  dzie a wspó gra z opraw , ale o
tym przy innej okazji; Daniel Keyes, Kwiaty
dla Algernona (Prószy ski i S-ka, 997),
Frank Herbert, Diuna
(Zysk i S-ka, 997).

Nie nale y jednak
myli  rozwa a  zwi za-
nych z relacjami mi dzy
dzie em a jego opraw
z tymi dotycz cymi re-
lacji mi dzy form  a tre-
ci . Zupa jest wa niej-

sza od garnka, bo garn-
kiem nie mo na si  na-
je , jakkolwiek nie a-
two by oby ugotowa
zup  bez niego; same
sk adniki, nawet w o o-
ne do garnka, nie wystarcz  jednak, eby
zaistnia a zupa i to w dodatku strawna. Po-
s u  si  swoim ulubionym, acz wysoce ob-
razoburczym porównaniem, stawiaj c
obok siebie piosenk  nieznanego mi z na-
zwy discopolowego zespo u pt. Dziewczy-
no ma i utwór Petera Hammilla Just Good
Friends (mog abym przytoczy  fragmen-
ty tekstów, nie chc  jednak stwarza  myl-
nego wra enia, e chodzi tylko o stron
tekstow , z pomini ciem muzyczno-aran-
acyjnej; trzeba tego po prostu pos ucha ).

W obu przypadkach „tre ” jest taka sama:
on j  kocha, a ona go mniej. Có  zatem
sprawia, e od pierwszego odwracam si
z niesmakiem, drugiego za  s ucham nie-
mal na kl czkach? To, e tre  bez formy
nie istnieje, a je li istnieje – to jedynie jako
pramateria, pierwotne b oto, któremu trze-

ba dopiero nada  kszta t. Z estetycznego
punktu widzenia - a estetyka jest fizyczn
manifestacj  etyki, nie za , jak chc  nie-
którzy, jej przeciwie stwem – tre  jest
pró ni . Mo na j  postrzega  i ocenia  je-
dynie przez pryzmat formy, któr  jej kto
nada . To forma nadaje sens tre ci, nie na
odwrót. Forma to nie tylko produkt talen-
tu artysty, ale wyraz jego wewn trznego
wiata. Cz owiek o ubogim yciu we-

wn trznym po prostu
nie wykrzesze z siebie
bogatej formy – a ten,
który potrafi j  wy-
krzesa , z pewno ci
nie dokonuje tego
dzi ki utowi szcz -
cia.

A co z przes a-
niem? Bywali tacy, co
my leli, e jego powa-
ga mo e usprawiedli-
wia  przeci tno
dzie a, ale jako  nie-
wiele pozosta o pod

strzechami z ich zap dów ku nie mier-
telno ci. Dzie a okrzykiwane „g osem
pokolenia” podlegaj  prawu konfliktu
pokole ; je li udaje im si  obroni  przed
kolejnymi generacjami, zyskuj  miano
klasyki; je li nie, funkcjonuj  jako ska-
mieliny, martwe tytu y, o których nale y
co  wiedzie , jeszcze lepiej jest je prze-
czyta , nie wypada krytykowa , a za-
chwala  trudno. Buszuj cego w zbo u z
zaci ni tymi z bami da si  przeczyta
(mi osiernie pomijam bardziej skompro-
mitowane bestsellery), ale i tak, nieczu-
a na jego baga  ideowy, sto razy wol

Trzech panów w ódce. I ca e szcz cie.
Przynajmniej nikogo nie zastrzel , chy-
ba e miechem. Jaka forma, taka tre .

Iwona Micha owska
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KRESY LITERATURY
oraz

LISTY DO REDAKCJI
Cykl felietonów Kresy Literatury, kon-
tynuuje tradycje bycia dziwacznym i
niezrozumia ym co do formy, ale i tre-
ci, przepraszamy w imieniu odpwie-

dzielnych za ten cykl nieodpowiedzial-
nych autorów (red.)

U f o l u d e k
krasnoludek, czy diabe ek

Szanowna Redakcjo mojego ulubionego fanzinu.
Dobry duch Krzysztof G uch okaza  si

ostatnio z ym duchem. Dopisa  mianowicie do
mego felietonu („Dlaczego nie wierz  w UFO”)
krótk  glos  kontruj c . W duchu (nomen
omen) polemiczny, komentarz okaza  si  chy-
biony, tak s dz , a ni ej odpowiadam: a) nie po-
s uguj  si  szkie kiem i okiem, ani metodologi
adnej z nauk humanistycznych – po prostu

przeprowadzam tok my lowy dla udowodnie-
nia swych racji, dbaj c by by  czytelny, spójny i
plastyczny; b) có  to za „gremia” sformu owa-
y tak proufologiczn  diagnoz , o jakiej wspo-

mina Krzysiek? „ lady dzia ania tych istot s
potwierdzone i namacalne” – jasny szlag, to w
ko cu z apali my UFO za r k , to jest chcia-
em powiedzie , mack ?! Mamy dowody, i to

empirycznie (namacalnie) sprawdzalne? To  to
najwi ksza sensacja ostatnich lat! Czemu nikt
o niej nie s ysza ? To oczywiste: rz d USA ukry-
wa prawd , ju  Kennedy zgin , bo chcia  ujaw-
ni  ludziom wszystko o UFO... Dworuj  tu so-
bie nie z Twego stanowiska, Krzy ku, bo prze-
cie  tak nie uwa asz, lecz z przytoczonych przez
Ciebie opinii. „Zeznania uczestników i wiad-
ków wydaj  si  by  wiarygodne” – przejd  si
Krzy ku, na dowoln  rozpraw  s dow , a zo-
baczysz, jak twierdzenia obu stron wydaj  si
wiarygodne...

Najistotniejsza niezgodno  stanowisk po-
mi dzy Long Chrisem a mn  le y w tym, e nie
mog  zgodzi  si  na uto samianie zjawiska
UFO z op taniem. W op tania wierz , w UFO
nie. Jedno jest zupe nie czym  innym ni  dru-
gie. Op tania zdarzaj  si  ca y czas, równolo-
gle do zjawisk ufologicznych. Te ostatnie s
raczej funkcj  pewnych fiksacji psychologicz-
nych (np. paranoik wykorzysta UFO jako po-
ywk  dla swej obsesji spisku). Przecie  op -

tania zdarza y si  na d ugo przed zbiorow  hi-
steri  UFO, i by y czym  innym ni  ludowe
wierzenia w elfy, wró ki, gnomy czy inne skrza-
ty. Ufoki za  to – jak wywodzi em – krasnolud-
ki ery globalizacji i zaawansowanej technolo-
gii. Powtarzam: s  to dwa rozbie ne zjawiska.
Bardzo dowolne i nadinterpretowane wydaj  mi
si  tak e cytaty z Pisma wi tego, jakimi po-
s u y  si  Krzysiek. „Wówczas wyprowadzi  Go
w gór ” – ani chybi op tanie, UFO jak nic. Na
tej samej zasadzie mo na zinterpretowa  dra-
bin  Jakuba jako kosmiczn  wind .

Podsumowuj c: zgadzam si  z Krzy kiem,
e bies jest czym  wi cej ni  mitem, archety-

pem i toposem. Nie zgadzam si  jednak, by t u-
maczy  dzia aniem Z ego tak folklorystyczne
zjawiska, jak przypadki „spotka ” z UFO. Dia-
be  jest znacznie powa niejszym przeciwni-
kiem, a lataj ce spodki przynale  do przestrze-
ni mitu i tylko mitu (s  niczym wi cej, jak mi-
tem, toposem i archetypem).

Wojciech Szyda

Polemika do polemiki

To nie jest zbyt adnie kiedy dwóch cz onków
redakcji pisze sobie wzajemnie listy do redakcji.
Mówi  jednak „trudno” i odpisuj  z racji, e te-
mat reakcji wymaga.

Chcia bym te  wyt umaczy  kontestatorom,
e powy szy list do redakcji by  rzeczywi cie li-

stem, gdy  dotar  do mnie poczt  elektroniczn .
Odpowied  Wojtka, prawie w pe ni rzeczowa

(co rzadkim jest ostatnimi czasy w ród pisz cych),
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prowadzi zapewne do fa szywych wniosków, ale
jest wa na, gdy  reprezentuje pewien popularny
u ludzi wiat ych pogl d, pokrótce odpowiedzmy
wi c

Nie mog  przysta , e UFO jest mitem, wy-
mys em. Wymys em natomiast jest wymienne u y-
wanie moich personaliów z personaliami Long
Chrisa - znanej gwiazdy niemieckiego kina, czy -
by to nie ja, ale ten utalentowany aktor pisa  pole-
mik  do tekstu Wojtka (nie
myli  z bohaterem piosenki
„Raz m ody Wojtek mia
wychodne”).

Tak wi c a.) nie upie-
ram si  czy która  z nauk
humanistycznych ma takie
czy inne szkie ko i oko, bo
si  na tych naukach rednio
znam. Wydawa o mi si  jed-
nak, e kulturoznawcy b d
antropologowie zwykli robi
tak jak Wojtek i przeprowa-
dza  tok rozumowania w
stylu: „telewizor to odbicie toposu tabernakulum,
to za  wywodzi si  od archetypu arki przymierza,
ta za  pochodzi starego poga skiego mitu o czym
tam, st d wniosek e telewizor jest technologicz-
n  wersj  poga skiego czego  tam”. Wydawa o
mi si , e Redaktor Szyda tak w a nie s dzi, e
skoro kiedy  by o co  tam, na przyk ad krasno-
ludki, to st d wniosek, e UFO jest technologicz-
n  wersj  krasnoludków i nie jest niczym wi cej.
Có , wydawa o mi si , przepraszam. Nie wiem
na czym polega „czytelny spójny i plastyczny tok
my lenia” Redaktora Szydy. Sugeruj  jednak, eby
przed zastanawianiem si , jakiego typu wymys em
UFO mo e by , sprawdzi  czy przypadkiem nie
jest rzeczywisto ci . I tu nale y u y  „w a ciwej
chrze cija stwu g bi”(cyt. z felietonu Szydy),
czyli nauk u o onych, cis ych i skanonizowanych
niczym zbiór zada  Gdowskiego i Pluci skiego
(cytuj  s owa redaktora Szydy i innych, gdy  zda-
j  sobie spraw , i  zgrabniejszych nie jestem w
stanie u y ).

b.) Zarzuca mi Wojciech Szyda zdawkowo ,
wy miewaj c moje twierdzenie, e istnienie UFO
jest potwierdzone. Czyni to w sposób ma o rze-
czowy, wyolbrzymiaj c moje twierdzenia i powo-
uj c si  na swoj  praktyk  w s dzie (z przyjem-

no ci  podejm  dyskusj  na temat polskiego s -
downictwa). Otó  po pierwsze nie t umaczy em
si  dok adnie, o jakie dowody i zeznania chodzi,
nie chc c nadu ywa  go cinno ci felietonisty i nie

rozpycha  si  zbytnio w
komentarzu odredaktor-
skim (tak jak to czyni  te-
raz). Czyni em zdaje si
s usznie, gdy  jak wida
niewielu poza Redaktorem
Szyd  moje rewelacje za-
interesowa y. Drug  przy-
czyn  jest wstydliwy fakt,
e ca  moj  wiedz  o

UFO czerpi  z artyku u
o.Serafina Rose, prawo-
s awnego mnicha pt. Zna-
ki z niebios – UFO w per-

spektywie chrze cija skiej, przedrukowanego z
ksi ki Ortodoxy and the religion of the future,
publikowanego w 3/ 4 numerze Frondy (t um.
Estera Lobkowicz). I na ca e z o nie mam pod r k
tego tekstu. Je eli ca y artyku  oka e si  fa szem,
jak ostatnio podejrzewa si  o bycie fa szem ca
Frond , to moje argumenty legn  w gruzach. Wsty-
dz  si  tego, e nie wertuj  bibliotek w poszuki-
waniu prawdy o UFO. To mnie czy z Long Chri-
sem, e nie czytam zbyt wiele, i to mnie upodab-
nia niekiedy do wspó czesnej inteligencji, która
przeczyta jedn  ksi k  o dajmy na to teorii cha-
osu i zaczyna wszystkim t umaczy , czym chaos
jest.

Cieszy mnie fakt, e Redaktor Szyda wierzy
w op tania,  s  bowiem ludzie, którzy w nie nie
wierz  i nie uznaj  dyskusji o op taniach jako na-
ukowej.

Niestety nie mam ród a pod r k , jestem
zmuszony przytoczy  w skrócie, z pami ci, tezy
artyku u. Reszt  doczyta  mo na we ródle.

Ufo, wybitna wizja Grzegorza Rosi skiego
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Wojtek si mieje z moich „namacalnych la-
dów” oraz „wiarygodnych zezna ”. Otó  oczywi-
cie nikt nie znalaz  martwego ufoludka (oprócz

FBI), albowiem szatan yje, jak wiemy. Chodzi o
wnioski normalnych naukowców badaj cych t
spraw . Kiedy diabe  rzuca ó kiem w. Jana
Vianneya, to przerzucone ó ko by o namacalnym
ladem. Podobnie tutaj namacalnym ladem b -

dzie odcisk po statku, po ufoludku. Ale odst pi
od namacalnych ladów. Ich nie
trzeba, eby popiera  tez  o UFO.
Je eli chodzi o wiarygodne zezna-
nia, to wiadków zdarze  badali
fachowcy nie s downictwa panie
Wojtku, ale psychologii. Dla nich
rozró nianie rodziny szczerze
zszokowanej naj ciem ich farmy
przez fosforyzuj ce yj tka od
zmy laj cych maniaków mie ci
si  w obszarze kompetencji.
Oczywi cie chodzi o badania sze-
rokiej grupy ludzi i ich statystycz-
ne wnioski.

Redaktor Szyda wy miewa
punkty b.) i c.) mojej wypowiedzi, ale pomija a.) i
d.). Punkt a.) mówi  o ma ej mo liwo ci korelacji
widze  UFO z psychoz . O. Rose pisze, e wi-
dzenia UFO wyst powa y falami, z czego pierw-
sza wyst pi a (z pami ci pisz ) oko o roku 947
w Stanach oraz w Europie. By o to d ugo po pa-
mi tnym s uchowisku na podstawie Wellsa. S u-
chowisko to atwo wywo a o psychoz , ale od tam-
tego  ( 938) czasu a  do roku 947 o UFO nie
wspomina  nikt. A  tu nagle w Europie i Stanach
ludzie zaczynaj  mie  widzenia i raczej nie przy-
pomina to rozprzestrzeniaj cej si  „mody na
UFO”. Oto jeden z argumentów, jaki w wulgarnej
formie przytaczam. Je eli chodzi o punkt d.) to
ludzie maj cy widzenia ko cz  z nerwicami, jako
alkoholicy, rozbijaj  si  ich rodziny, ko cz  dale-
ko od Boga. Tak pono  wskazuj  badania popula-
cji tych maj cych widzenia. Ale ja eby si  nie
opiera  tylko na cudzych przytoczeniach, szukam
w pami ci swoich w asnych i przypomina mi si

bohater „Bliskich spotka  trzeciego stopnia”, który
przecie  ucieka od ony i z jak  tam blondynk
biegnie spotka  ufoludków (ogl da em ten film
b d c ma olatem, wi c mog  przeinaczy ). Film
ten oczywi cie jest fikcj , i o yciu fanów UFO
mo na si  z niego dowiedzie  tyle co o yciu ho-
moseksualistów na podstawie serialu „Dynastia”.
Jak ka da fikcja, mo e jednak da  do my lenia.

Ewentualne polemiki prosz  czyni  ju  do tek-
stu ród owego, gdy  jest on wy-
pe niony o wiele wi ksz  ilo ci
informacji ni  to co pisz  teraz.
Jest te  napisany lepiej i przyjem-
niej si  go czyta.

Nie wykluczam, e o. Sera-
fin Rose to trefny cz owiek i
wszystkie wypowiedzi naukow-
ców sobie zmy li . Je li pozbawi-
my si  jego faktów, to pozostaje
mi brzytwa Okhama. U yjmy jej
tak: UFO to nie s  kosmici, bo
musieliby my d ugo si  t uma-
czy  po co oni nas ci gle badaj
(próbowali my to robi  na jed-

nym ze spotka  klubu Druga Era), UFO to nie s
krasnoludki, gdy  wywód kulturowy Szydy i jemu
podobnych (Oramus) jest moim zdaniem zawi y i
nale a oby d ugo t umaczy , e piloci maj  przy-
widzenia, e farmerzy dziczej , e kierowcy na
autostradach przysypiaj  itd., UFO to s  biesy bo
tak wyt umaczy  mo na ich zarówno „nieudowad-
nialno ” jak i ich wyst powanie i powtarzalno .
Nauka nie udowodni takiego UFO, ale mo e we-
ryfikowa  hipotez , e je eli Diabe  jest, to mo e
on by  UFO.

Cytatu „Wówczas wyprowadzi  Go w gór ”
u y em rzeczywi cie samodzielnie, pozosta e
cytaty pochodz  od o. Rose. Ale czy jest on rze-
czywi cie niedorzeczny? Diabe  kusz c Jezusa
wzi  go na gór . Diabe  kusz c Hrabiego Hen-
ryka porwa  go w gór  pod postaci  kobiety.
Podobnie Diabe  kusz c Long Chrisa mo e go
porwa  w gór  pod postaci  ma ego zielonego
jegomo cia. Cytat mia  jedynie zobrazowa  pe-

Ufo, wizja pani charakteryzatorki
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wien sposób dzia ania diab a.
Nale y te  wspomnie , e pogl d Wojtka, któ-

ry traktuje UFO jako zjawisko kulturowe, jest zdaje
si  popularny w ród fanów fantastyki. Za s owo
potrafi  jednak z apa  jedynie Marka Oramusa,
który w jednym z ostatnich „pi tych piw” wypo-
wiedzia  si  podobnie, wy miewaj c fanów UFO i
podobnie jak Wojtek przyznaj c, e przedstawi-
ciel Ko cio a Katolickiego (jeden z biskupów, nie
pami tam który, nie mam tekstu pod r k ) uwa a
UFO za oblicze Szatana. Oramus uzna  to jednak
za przesad . Znane mi s  dwie inne wypowiedzi
przedstawicieli tej e instytucji, które problem ufo-
ludków traktuj  tak e jako „wspó czesn  twarz
Szatana”. Je eli chodzi o fandom, to wiem, e cz o-
wiek poniek d „znaj cy si ” na Szatanie i okulty-
zmie (t umacz Barkera i Kinga) – Robert Lipski
traktuje fenomen UFO podobnie jak inne fenome-
ny spirytystyczne.

„Diabe  jest powa niejszym przeciwnikiem
[ni  UFO - przyp. mój]” – tak zdaje si  twierdzi
Redaktor Szyda. Nie jest powa nym fakt i  wy-
znawcy UFO kryj cego si  za komet  Hale Bopp
pope nili zbiorowe samobójstwo. Nie jest wa ne,
e wiara w UFO praktycznie wyklucza wiar  w

Boga (poka cie mi pobo nego „ufit ”, w wyt usz-
czonym zdaniu streszcza si  wszystko co mam do
powiedzenia). Nie jest wa nym, e praktycznie
ka dy z nas, cho by i mia  si  z UFO, to uznaje
e „jest co ” w filmach „Odyseja Kosmiczna 200 ”,

„Bliskie spotkania trzeciego stopnia”, „Stalker”,
„Kontakt”, „Solaris”. Filmy te, nawet je eli za-
rzekniemy si e „to tylko kino i historie te nie
promuj adnej nowej religii”,  pokazuj , e mo -
na spodziewa  si  szcz cia dla ludzko ci od ko-
smitów. Czy to nie jest oczywiste, e skoro ludzie
szukaj  nadziei u kosmitów, to diabe  to mo e wy-
korzysta ? Panie Wojtku, gdyby wiara w krasno-
ludki praktycznie wyklucza a wiar  w Boga (tak
jak to jest z UFO), to ja twierdz , e krasnoludki
to szata ski wymys .

Krzysztof  G uch

Kto by my li, e socrealizm by  zjawiskiem prze-
brzmia ym jeszcze w latach 50-tych, ten jest w b -
dzie, oto poemat, który ukaza  si  w lubelskiej prasie
lokalnej, grubo po Stanie Wojennym. Nie jest to nie-
stety dzie o znanego poety (apel do wszystkich ludzi
dobrej woli, kto posiada tekst wiersza Tuwima lub
Brzechwy W Poroninie, jest to arcydzie o i pragnie-
my niezmiernie je opublikowa ). Wiersz posiada du
warto  poznawcz . Mo na si  dowiedzie  w którym
roku powsta o ZOMO. Oddany jest te  do  dobrze
klimat star  ludzi Resortu z polskimi o nierzami AK,
odbywaj cych si  na Lubelszczy nie . Zastanawiaj -
ca jest strofa czwarta. Wokó  jakiego  to sto u czo -
gali si  bandziory (AK) oraz milicjanci? I dlaczego
czo gali si ? Czy dlatego, e stó  by  ju  pusty? (KG)

Henryk Makarski
Opowie  Zomowca
grudzie 98  - stycze 982  (fragment)
Lublin, noc sylwestrowa w pu ku manewrowym,
Przyjecha a kompania z nocnej s u by. Obok
usiad  ko o mnie Kazik – siwawy zomowiec
i zapatrzony w przesz o  snuje sw  opowie :

umilk y w maju karabinów piewy
salwy perliste srebrzystego miechu
i kiedy ogie  w popió  si  ukorzy
szli my nabojem przypalonej miedzy

(...)
k ad y si  cienie na rodzinnych zgliszczach
d awi y ciernie w bratobójczych mordach
pod jednym dachem bandzior i milicjant
wokó  pustego sto u musieli si  czo ga

dudni y szyby noc  w czerwonych zagrodach
psy wy y og upia e w wymar ych podwórzach
i gin o s owo POLSKA w wistkach wyroków
z or em w koronie ogromnej do nieba

potem ora em ziemi  i stawia em dom
przed domem moim wznios em pomnik –
wyry em na nim napis dla potomnych:

a dalej by o ju  normalnie
w prawym r ku pistolet – w lewym zeszyt
o ad i porz dek w kraju walcz c
zawsze wierni – idei

w tysi c dziewi set pi dziesi tym siódmym
powsta o ZOMO – tak ten rok pami tam
nocka za nock  mija y nam na s u bie
a ony z dzie mi same zostawa y w wi ta   (...)

POD CZERWON  PLANET
POEZJA SOCREALISTYCZNA

KRZEP A KREW ALE I W DZA KRZEP A
W SERCACH NASZYCH I PAMI CI – ZA GODNO  NASZ
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Wojciech Szyda

Pierwsi opu cili Dom Adam i Ewa. Dom by  w tamtych czasach Ogrodem, a na jego terenie nie
by o adnych budynków, nawet skromnej altanki. A jednak od czego  trzeba by o zacz . Wkrótce
publiczno  rozpoznawa a ju  znak Projektu: wietliste oko w trójk tnej obr czy. Szybko sta o si
ono oficjalnym emblematem Domu.

Z biegiem czasu uczestnicy zapomnieli, e s  stale obserwowani. W a ciwie trudno im si
dziwi : ta wiadomo  by a zbyt kr puj ca. Oczywi cie pod wiadomie wci  zdawali sobie z tego
spraw , przestali si  jednak przejmowa . W przeciwnym razie nie mogliby dzia a  spontanicznie,
a to przecie  by o istot  Projektu.

Przez Dom przewin o si  wielu orygina ów. Staruszek o imieniu Noe mia  obsesj  na punkcie
majsterkowania: zbudowa  wielk ód , która – jak si  pó niej okaza o – ocali a skór  jemu i jego
znajomym. Reszta uczestników uton a w potopie. To dzi ki Noemu Projekt móg  by  kontynuowany.

Szczególn  rol  odegrali uczestnicy Moj esz, Dawid i Salomon (dwaj ostatni byli ze sob
spokrewnieni). Para ojciec i syn bi a rekordy popularno ci –publiczno  wspomina a ich yczliwie
jeszcze przez d ugie lata.

W Domu zamieszkiwali te  nawiedzeni prorocy: Ezechiel, Jeremiasz, Izajasz i kilkunastu in-
nych. Z pocz tku mieli niskie notowania, bo publiczno ci nie lubi gadatliwych malkontentów. Ich
zas ugi zosta y docenione dopiero z biegiem lat. Popularno  ma to do siebie, e jest jak kobieta –
lubi si  spó nia .

A potem w Domu zamieszka  m ody introwertyk o imieniu Jeszua. Wkrótce zosta  uznany za
najbardziej kontrowersyjn  posta  ca ego Projektu. Fala sympatii do Niego raz ros a, raz opada a
– jak sinusoida. Jeszua bardzo denerwowa  prominentnych mieszka ców Domu – by  bowiem do
bólu szczery, g osi  moraln  odnow  i mówi  prawd  w oczy, a wiadomo, e taka otwarto  nie
wszystkim si  podoba. Zw aszcza tym, którzy po cichu ami  regu y Domu.

Wkrótce dosz o do najwi kszego skandalu w historii Projektu. Wp ywowe grupy mieszka -
ców postanowi y pozby  si  Jeszuy. Tak te  si  sta o – nie czekaj c na wynik g osowania zwo ali
kapturowy s d i usun li go z Domu przemoc . Nieszcz nik nie prze y  eksmisji.

Odt d niepokoje zacz y narasta . W ród mieszka ców zyska y na znaczeniu zorganizowane gru-
py zwolenników Jeszuy. Pozostali mieszka cy próbowali zwalcza  aktywistów, dochodzi o nawet do
r koczynów. Opór tylko pogarsza  sytuacj . Zamieszki w Domu przerodzi y si  w powstanie – wyznaw-
cy Jeszuy zacz li podwa a  sens samego Projektu. Rezultatem by  katastrofalny spadek ogl dalno ci.
W ko cu buntownicy postanowili opu ci  Dom – pewnej nocy zebrali si  na dziedzi cu, wywa yli
bram  i wyszli na zewn trz. Czekaj cym dziennikarzom oznajmili, e tylko prawda czyni ludzi wolny-
mi. S owa te dotar y za po rednictwem mediów do bardzo wielu osób. Najwi kszym zaskoczeniem by o
spotkanie w studio telewizyjnym: na swoich wyznawców czeka  tam Jeszua.

Bojkotowanie Projektu sta o si  powszechne. W tej sytuacji jego kontynuowanie mija o si  z celem.
Tak zako czy a si  pierwsza edycja programu „Big Father”.
PS. O trwaj cej obecnie dalszej cz ci niewiele wiadomo. Najbardziej bulwersuj ce by o nie-

legalne zorganizowanie programu „Auschwitz Bruder” oko o po owy XX w. Chodz  s uchy, e
obecnie Projekt zbli a si  do fina u i e zako czy si  wraz z przyj ciem do grona uczestników
kobiety zwanej Wielk  Nierz dnic .

S  tematy, których nie wypada porusza . S  wyrazy których nie nale y u ywa . Zdecydo-
wali my si  opublikowa  powy szy tekst, bo wprawdzie zahacza o temat niesmaczny, ale
autor stara si  ukaza  zapomnian , a by  mo  prawdziw  perspektyw  (przyp. red.)

Dom na kraw dzi wiatów
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Wojciech Górecki

Cz owiecze stwo
u  r o b o t ó w
Has o takowe w pierwszej chwili zdaje si  by
niedorzeczne. To  przecie nie ma jeszcze two-
rów technologii tak zaawansowanych, by móc
rozwa a  ten problem. Racja, lecz dla cz owie-
ka, który cho  raz zetkn  si  z literatur  z ga-
tunku science-fiction, s owo „”robot” wywo u-
je ju  konkretne skojarzenia i nie jest b d  to
wyobra eniem bezdusznego ramienia wykonu-
j cego jakie  prace wzd u  linii produkcyjnej
b d  bajecznym towarzyszem cz owieka. Dla
fantasty to z jednej strony efekt technologii
cywilizacji (ludzkiej czy innej), a z drugiej nie-
od czny element wiata przysz o ci. S  andro-
idy cz sto przyczyn , pretekstem dla autorów
do rozpatrywania psychik ludzkich. Staj  si
wi c narz dziem w ocenie ludzkiego post po-
wania. Na tym jednak nie koniec. Inne wszela-
ko role zajmowane przez roboty w wiatach
fantastycznych pozostawiam do odkrycia w
dalszym toku pracy.

Penetrowanie literatury i kinematografii
fantastycznonaukowej wzbudzi o z czasem we
mnie niejasne poczucie, e roboty s  jak  pro-
jekcj  ludzkiego wyobra enia o sobie, jak rów-
nie  okre laj , jak si  wydaje, granice tak nie-
uchwytnego i trudno definiowalnego terminu,
jakim jest „cz owiecze stwo”.

Zanim zaczn  si  jakiekolwiek wywody
dotycz ce zachowa  robotów, które mog  nas
ludzi zadziwia , nale y wprowadzi  troch  be -
kotu technicznego. A to wszystko po to by sy-
tuacje zarysowane w literaturze fantastycznej
nabra y bardziej realnego charakteru. Dlacze-
go? Ano dlatego, e post p w dziedzinie infor-
matyki zdaje si  nast powa  w tempie wyk ad-
niczym. To powoduje, e je li nam samym nie
przyjdzie do g owy za o enie o rych ym powsta-
niu tzw. sztucznej inteligencji, to przyjdzie

(przysz o) ono do g owy innym ludziom, i nie
tylko pisarzom.

Lecz nale a oby od pisarzy w a nie zacz .
Ju  w XIX wieku pewien francuski pisarz Au-
gust hrabia de Villers de l’Isle-Adam pope nia
powie  pod tytu em „Ewa przysz o ci”, w któ-
rej opisuje w sposób jak e dla nas zabawny a
dla tamtych czasów powa ny to, jak android jest
zbudowany (sic!).

Dzi ki tajemnicy, która si  wytwarza w tych me-
talowych kr gach, i co si  z nich wy ania-ciep o, ruch
i si a rozchodz  si  po ciele Hadaly skojarzeniami
tych l ni cych drucików: s  to wierne odbicia na-
szych nerwów, y  i t tnic.[…]

Nie zaniedba em te  g bokich westchnie , któ-
re smutek wydziera z serca; Hadaly, maj cej uspo-
sobienie agodne i ma omówne, urok ich nie jest
obcy. Ka da kobieta ci to potwierdzi, e na ladowa-
nie tych westchnie  melancholijnych jest atwe.[…]

Oto s  dwa z ote fonografy, nachylone pod k -
tem prostym ku centrum piersi i stanowi ce p uca
Hadaly.[…] Poni ej p uc oto jest walec, gdzie zapi-
szemy wypuk o gesty, chód, wyraz twarzy istoty ubó-
stwianej.[…]

W rzeczy samej, ten walec zawiera przesz o sie-
demdziesi t ruchów ogólnych. To mniej wi cej
wszystko, czym dobrze wychowana kobieta mo e i
powinna rozporz dza .
Te charakterystyki dla dzisiejszego czytel-

nika s  bardzo anachroniczne, a to z oczywi-
stych wzgl dów. Wraz z rozwojem technologii
pewne mity upadaj , nast pne si  rodz ; jest
wi c mo na powiedzie  opis literacki konstruk-
cji androida funkcj  wspó czesnej pisz cemu
wiedzy. Konsekwentne w tym miejscu zdaje si
by  pytanie o wyobra enie konstrukcji robota
dzisiaj. Nie odpowiem na to pytanie wprost. Z
dwóch powodów. Po pierwsze nie wiem. Ostat-
nim opisem budowy robota, jaki mi utkwi  w
pami ci jest przypadek Setaura z opowiadania
Stanis awa Lema „Polowanie” z tomu „Opo-
wie ci o pilocie Pirxie”. Jednak odwo uj c si
do wyk adniczego post pu techniki musz  od-
rzuci  go jako nieaktualny, z wiadomych wzgl -
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dów. Nie przeszkadza to natomiast zacytowa
ów opis dla ilustracji zmiany, jaka dokona a si
przez z gór  pó  wieku:

Nazwa zatr ca o mitologi , ale jest tylko skró-
tem, pochodzi od s ów Samoprogramuj cy si  Trój-
kowy Automat Recemiczny (Setaur-W.G.), poniewa
do konstrukcji jego mózgu u ywa si  zarówno pra-
wo- jak i lewoskr tnych monopolimerów pseudokry-
stalicznych.[…] Jest to automat zaopatrzony w la-
ser do prac górniczych, laser fioletowy, energii za
do wysy ania impulsów dostarcza mu mikrostos, pra-
cuj cy na zasadzie zimnej reakcji a cuchowej[…].2

A  si  prosi powiedzie : macie tak  tech-
nologi , jakie wymy lacie androidy. Walec z
pozytywki i z ote fonografy zast puje laser i
reaktor j drowy. Jednak to tylko w ramach pew-
nego komentarza. Drugim natomiast powodem
jest zamiar przedstawienia problemu: czy two-
rzenie robota jako wiernej czy przewy szaj cej
pierwowzór kopii cz owieka jest mo liwe. Na-
le y wi c odpowiedzie  sobie na trzy pytania,
nie jedno; czy b dzie mo liwe, a zak adaj c to,
w jakich celach i jakie ró nice b d  mi dzy
„nami” a „nimi” wyst powa .3

Stanis aw Lem prócz swoich dokona  be-
letrystycznych dzia a (szczególnie w ostatnim
czasie) na polu eseistyki paranaukowej. Temat
tworzenia sztucznej inteligencji by  ju  przez
niego wielokrotnie poruszany. To, co najwa -
niejsze to rozdzielenie w pierwszej kolejno ci
inteligencji od rozumu. Autor dowodzi, e o t
pierwsz  bezsprzecznie atwiej, poniewa  z dru-
g  wi e si  niesamowicie skomplikowana kwe-
stia uzyskiwania stanu wiadomo ci. Lem tak
pisze o inteligencji: Jest ona niejako bardziej
„bezosobowa” ni  „rozum”. Zachowanie tak-
e artefaktu (jakim mo e by  komputer) mo-

g oby wprawdzie wydawa  si  „inteligentne”,
ale niekoniecznie zarazem „rozumne”. Przede
wszystkim dlatego, e mo na wprawdzie nie-
chc cy by , tj. zachowa  si , INTELIGENT-
NIE, ale niechc cy ROZUMNIE raczej nie,
poniewa  implikacj  rozumno ci jest zdawa-
nie sobie z niej sprawy.4

Problem ten zostaje poruszony w kontek cie
pojedynku mi dzy arcymistrzem szachowym Ka-
sparowem a szczytem dokona  informatycznych
(w dziedzinie gry w szachy) komputerem Deep
Blue. Pytanie o wyst pienie inteligencji kompu-
tera nasun o si  w momencie przegranej Kaspa-
rowa, a ci lej rzecz bior c jego komentarza, któ-
ry zje y  w osy na g owie wszystkim entuzjastom
AI czyli Sztucznej Inteligencji (AI-Artificial In-
telligence-W.G.). Kasparow rzek  by , i  zdawa o
mu si  jakby poczu  b ysk intelektu w post powa-
niu komputera, poniewa  ten mówi c bardzo ob-
razowo nie da  si  z apa  w pewn  pu apk  sza-
chow , tym samym dowodz c dalszego od Kaspa-
rowa horyzontu „my lenia”. Nawet, je li za o y ,
e komputer nie przez zbieg okoliczno ci wygra

z cz owiekiem, to do my l cej maszyny nam jesz-
cze daleko (pomijam fakt, e skoro Deep Blue
wygra  raz, to chcia oby si  by wygra  i drugi, trze-
ci, co jak wiemy nie nast pi o; z czystej z o liwo-
ci przywo am tu prawo tzw. brzytwy Ockhama

mówi ce, e je li nie jest mo liwe zdecydowa ,
co jest przyczyn  danego zjawiska, to najprawdo-
podobniej wyja nienie najprostsze jest najlepsze,
wnosz  wi c, e zwyci stwu komputera nale y
nada  charakter zgo a przypadkowy). Daleko,
poniewa  mózg ludzki jest zbudowany z punktu
widzenia funkcjonalnego z bardzo du ej liczby
modu ów. Co wi cej, tylko mniejszo  z nich mo e
po wi ci  si , jak to nazywa Lem, „eksterioryzo-
wanej rozumno ci”. Mimo to za ó my, e kom-
puter, szachista, odpowiada jednemu modu owi,
to jest to nic w porównaniu do liczebno ci modu-
ów w ludzkim mózgu (nic nie daje równie  fakt

potencjalnej wy szo ci komputera nad cz owie-
kiem w tempie przetwarzania informacji). Nawet
je li wyobrazi  sobie zestawienie ró nego rodza-
ju baz danych z wielu dziedzin, to mamy tylko
zestaw modu ów. Ca y problem w tym, aby potra-
fi y one wp ywa  na siebie, by potrafi y rozumie
si  same, czyli posiada  wiedz  o w asnej wiedzy.
Tutaj dochodzimy do drugiego problemu. Je li
program ma wiedzie  o w asnej wiedzy, to znaczy
to ni mniej ni wi cej tyle, e ma on by wiadomy
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swojego istnienia.5  Jak to osi gn  nie mamy ju
pomys ów. Wiemy tyle, e trzeba zgromadzi
ogromne bazy danych na wzór ludzkich modu-
ów mózgowych, dalej po czy  je ze sob , aby

dzia a y równocze nie i dostawi  do tego jaki
aparat postrzegania, percepcji.  No i wreszcie trze-
ba wszystko to skoordynowa  przy pomocy jakiej ,
jak to okre la Lem „partytury”6 . Zadanie jak si
zdaje karko omne. Szczególnie etap drugi i czwar-
ty. Jak bowiem stworzy  po czenia na wzór ludz-
kiego mózgu (co do tego, e s u y on za wzór nikt
nie ma w tpliwo ci), je eli ich nie znamy. O kwe-
stii partytury ju  nie mówi . Pomimo tego od lat
w laboratoriach informatycznych (prawdziwych,
nie ksi kowych) próbuje si  tworzy  programy i
obs uguj ce je maszyny, które mo na by uzna  za
wiadome. Wszystko to za spraw  pewnego ma-

tematyka, Turinga, który stwierdzi , e maszyn
mo na uzna  za wiadom , je li zda
ona pewien test. Polega on na
zaaran owaniu rozmo-
wy, w której jednym
uczestnikiem by by
cz owiek a drugim ma-
szyna lub drugi cz o-
wiek. Ten pierwszy nie
wiedz c z kim rozma-
wia (jak przypuszczam
rozmowa przybiera
posta  pisemn  lub
przy asy cie lektora-
po rednika) ma za-
daj c pytania
stwierdzi  jedno-
znacznie czy to
maszyna czy
nie. Je li si  po-
myli, wskazuj c
cz owieka jako swojego rozmówc , oznacza to po-
zytywne zdanie testu. Prostota tego testu nie po-
woduje bynajmniej, e jest on atwy do zdania.
Na razie bowiem, nie uda o si  to adnej maszy-
nie. Oprócz warto ci weryfikacyjnej daje mi test
Turinga mo liwo  zgrabnego przedostania si  z

powrotem do wiata literatury. Ka demu mi o ni-
kowi fantastyki znane i najcz ciej lubiane przez
niego jest nazwisko Philipa K. Dicka. Ten amery-
ka ski, nie yj cy ju  pisarz, w ród niezliczonej
rzeszy ksi ek napisa  równie  powie  pod jak-
e enigmatycznym tytu em „Czy androidy ni  o

elektrycznych owcach”. Nie wiem czy wtedy ist-
nia  ju  test Turinga, ale zbie no  jego za o e  z
innym testem u ywanym przez bohatera powie ci
wydaje si  by  nieprzypadkowa. Zanim jednak o
samym te cie przybli  odrobin  fabu  ksi ki.
Akcja powie ci rozgrywa si  na Ziemi w niedale-
kiej przysz o ci. Ludzie skolonizowali kosmos,
prze yli wojn  nuklearn  tu na rodzimej plane-
cie. Pozosta o ci  po niej jest g ównie bardzo ubo-
ga fauna, a co z tym zwi zane kolosalna warto
zwierz t na rynku. Jednak technologia pomaga lu-
dziom daj c im ta sze odpowiedniki-sztuczne
zwierz ta. Co wi cej wielkie korporacje wytwa-
rzaj  (cho  nie na Ziemi) androidy bardzo podob-
ne do ludzi, tak podobne, e tylko wyspecjalizo-
wani „ owcy” s  wstanie ich odró ni . Wykonuj
to zadanie u ywaj c tzw. testu Voigta-Kampffa.
G ówny bohater Rick Deckard tak obja nia jego

dzia anie badanemu:
-To- powiedzia

Rick unosz c p aski,
samoprzylepny dysk z
przymocowanymi prze-

wodami sprawdza roz-
szerzenie naczy  w osko-

watych w tkance twarzy. Wie-
my, e jest to bezwarunkowy

odruch, tak zwany rumieniec,
b d cy reakcj  na bodziec,

którym jest wstrz s moral-
ny. (wywo any specyficz-
nym pytaniem przez bada-

j cego; przyk ad pyta  w nast pnym cytacie- W.G.)
Reakcji tej nie mo na kontrolowa  w wiadomy spo-
sób, podobnie jak przewodnictwa elektrycznego skó-
ry, rytmu oddechu czy te  pracy serca.-Pokaza  jej
nast pny instrument, o ówkow  latark  o w skim
promieniu wiat a.-To z kolei rejestruje zmiany na-
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pi cia mi ni ocznych. Obok zjawiska czerwienie-
nia si , mo na zarejestrowa  niewielkie, ale zauwa-
alne ruchy…

-Które nie wyst puj  u androidów-sko czy-
a za niego Rachel. 7

Fragment obja nia, co jest rejestrowane,
lecz aby zrozumie  sens testu zacytuj  jeszcze
kawa ek sesji pyta :

-Mam zamiar przedstawi  kilka sytuacji
spo ecznych[…]. Pani wyrazi swoj  reakcj  naj-
szybciej, jak potrafi. Oczywi cie b d  mierzy
czas..

-I oczywi cie-stwierdzi a wyzywaj cym to-
nem Rachel-moje s owne wypowiedzi nie b d
brane pod uwag . Jedynie reakcje mi ni oka i
naczy  w oskowatych, które traktuje pan jako
wska niki[…]

-W czasopi mie znajduje pani ca ostroni-
cowe, kolorowe zdj cie nagiej dziewczyny[…]

-Pani m  lubi ten obrazek-ci gn  dalej.
Wskazówki w dalszym ci gu nie odnotowa y re-
akji.-Dziewczyna-doda -le y na brzuchu, na
wielkiej, nied wiedziej skórze.-Wskazówki po-
zosta y nieruchome. Odpowied  androida za-
uwa y  w duchu. Nie by a w stanie dostrzec
g ównego czynnika-futra martwego zwierz cia.
Jej czy raczej tego umys  by  skupiony na in-
nych czynnikach.-Pani m  wiesza obrazek na
cianie gabinetu-sko czy  pytanie i tym razem

wskazówki poruszy y si .
-Z ca  pewno ci  mu na to nie pozwol -

odpar a zdecydowanie Rachel.8

Dalszy tok akcji zdradza faktycznie, i  bada-
na jest androidem. Wymowa tego faktu jest jed-
nak inna ni  z wniosku Turinga, ró ni si  rów-
nie  sam test. Aby móc dalej prowadzi  rozwa a-
nia musimy od tej chwili za o y , e wszystkie
trudno ci, o jakich wspomina em uprzednio, co
do mo liwo ci stworzenia sztucznej inteligencji,
czy te  rozumno ci w ogóle, pozostawiamy li tyl-
ko jako swego rodzaju kotwic  utrzymuj c  nas
na zadowalaj cym poziomie realno ci. Z cytowa-
nych bowiem fragmentów powie ci Dicka wyni-
ka wprost, e mo na zbudowa  androida, który

jest inteligentny i wiadomy. Jak by tego by o ma o,
jest nierozró nialny fizycznie od cz owieka9 .
Poczyniwszy za o enia ostro no ciowe mo emy
dalej rozprawia  o te cie. Ró ni si  on znacznie
od swojego (jak jedynie przypuszczam) pierwo-
wzoru. Tu nikt nie próbuje dowie , e co /kto
jest maszyn , lecz e nie jest cz owiekiem.  Rzecz
na pozór odwrócona tylko i logicznie zgodna, lecz
implikacje z tych dwóch zda  s  bardzo ró ne. U
Turinga chodzi o tylko o okre lenie, czy jaka
maszyna ma wiadomo , a wi c o pewne po red-
nie za wiadczenie, e oto ludzko  stworzy a pier-
wociny swojego sztucznego potomstwa maj cego
szanse jej dorówna  lub nawet przewy szy 0 . W
powie ci Dicka mówi si  otwarcie, e Andki (skrót
u ywany przez bohaterów-W.G.) przewy szaj
ludzi intelektualnie, s wiadome swojego istnie-
nia, a ich jedyn  s abo ci  jest, upraszczaj c, brak
uczu , pozwalaj cy w a nie na ich odró nienie.
S wiadome do tego stopnia, e, co dla mnie naj-
ciekawsze, nie zgadzaj  si  z rol  przydzielon
im przez ich twórców. A to dlatego, e funkcjo-
nuj c (boj  si  jeszcze u y  s owa „ yj c”) nie tyle
s wiadome, e zachodz  interakcje mi dzy nimi
a otoczeniem. One DO WIADCZAJ  tych wp y-
wów. Mo na by rzec, e czerpi  przyjemno  z
do wiadczania. I tu wykraczamy poza to, co do-
tychczas by o rozwa ane. Dzieje si  tak prawdo-
podobnie dlatego, e jest to szalenie odleg y wi-
zerunek zachowania si  maszyny. Lem ledwie si
o niego ociera, wychodz c ze s usznego dla jego
punktu widzenia za o enia, jak s dz , e zbyt wiele
nieosi galnego trzeba osi gn  pierwej, zanim
mo na o takim post powaniu pisa . Mnie jednak
takie mo liwo ci fascynuj . Aby móc rozp yn
si  nad nimi dok adniej, musz  doda , e w dal-
szej cz ci b d  odwo ywa  si  do filmu nakr co-
nego w 984 roku przez Ridleya Scota na podsta-
wie powie ci Dicka. Czyni  to z tego powodu, e
film, jak uwa am, rozk ada napi cia w sposób
bardziej interesuj cy. Tam w a nie uwypuklona
jest kwestia pragnie  androidów. G ówny boha-
ter ma za zadanie je zlikwidowa , poniewa  wbrew
zakazom przylatuj  na Ziemi . Fabu a prowadzi
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do ujawnienia ich motywów oraz fina owej sceny,
w której Deckard ( owca) odbywa nierówny poje-
dynek z androidem. To, e ten pojedynek jest nie-
równy nie przes dza jednak o jego wyniku. An-
dek udowadnia Deckardowi, e zabicie go nie
stanowi dla niego adnego problemu. Mo e to
zrobi  w ka dej chwili. Jednak nie czyni tego.
Dlaczego? Bo jego czas si  dokona . Jego ycie
obliczone na cztery lata ko czy si  i nikt, cznie
z konstruktorem-geniuszem, nie potrafi tego zmie-
ni . Robot kl czy przed owc  trzymaj c w d o-
niach bia  go bic  i kona. Jego motywy, cho
niedopowiedziane s  czyste. Zazdro ci ludziom
tego, e mog  do wiadcza  wszystkiego wokó ,
siebie nawzajem, przez nieporównywalnie d u -
szy czas ni  by o to dane jemu. Konaj c wypusz-
cza z r k bia  go bic . Symbolika go bicy jest
do  jasna. W wierzeniach s owia skich symboli-
zuje ona dusz  ludzk  po mierci. W chrze cija -
stwie wyobra a natomiast Ducha wi tego.  To
jednak nie wszystko, poniewa  go b jako ptak ma
znaczenie symboliczne w wielu cywilizacjach,
pocz wszy od staro ytnych Indii i staro ytnego
Egiptu, po wierzenia plemion normandzkich na
naszym kontynencie. Ogólnie symbolizuj  ptaki
sublimacj  i spirytualizacj . Oznaczaj  dusz , wy-
st puj  powszechnie w mitach i opowie ciach jako
nosiciele mocy niebia skich. S  symbolami my-
li, wyobra ni i szybkiego nawi zywania czno-
ci z duchem. 2  Daje wi c re yser (w powie ci ta

scena nie wyst puje) wyra nie do zrozumienia, e
ów robot nie jest tym, z czym kojarzy nam si  s o-
wo „maszyna”. Jest jeszcze co . Przed mierci  w
pewnym krytycznym momencie pojedynku andro-
id ratuje ycie Deckardowi. Specjalnie wspomi-
nam o tym dopiero teraz, by uwypukli  zamierze-
nia re ysera. wiadczy to bowiem dodatkowo, o
wyst powaniu jakich  motywów, których „mecha-
nicznymi” lub te  „informatycznymi” nazwa  nie
mo na. Post powanie takie nie jest racjonalne z
punktu widzenia dzia ania robota. On jako byt nie
zyskuje niczego. Deckard nie by  bowiem dla nie-
go zagro eniem. Wnioskuj  wi c, e mamy do
czynienia z bytem nam równym, który nale y trak-

towa  osobowo. Czy mo na mówi  o cz owiecze -
stwie u tego robota? Odpowied  na to pytanie musi
zosta  obostrzona dodatkowymi za o eniami.
Czym jest bowiem cz owiecze stwo? Jest to bar-
dzo p ynne okre lenie i w tej chwili za o , e isto-
ta post puj ca bezinteresownie ma cechy owego.
Z probabilistycznego punktu widzenia (a o taki
podejrzewamy maszyny) nie ma powodów rato-
wanie ycia, w aden sposób nie maj cego wp y-
wu na dalszy bieg wypadków bytu. Motywem wi c
mo e by  poczucie wspólnoty, forma empatii,
wspó odczuwania z drug  osob . A to ju  na pew-
no do maszyny nie podobne.

Wspomina em o poczuciu wspólnoty, jakie
towarzyszy o poczynaniom robotów u Dicka.
Podobna, acz tylko pod tym wzgl dem, jest sy-
tuacja jaka ma miejsce w opowiadaniu Stani-
s awa Lema „Polowanie” z tomu „Opowie ci o
Pilocie Pirxie”. Wspomina em ju  o nim w kon-
tek cie zmian jakie dokona y si  w technologii.
Teraz czas wielki dotkn  warstwy fabularnej.
Historia opowiedziana w „Polowaniu” dzieje si
na Ksi ycu. Podczas deszczu meteorytowego
uszkodzony zostaje android o nazwie Setaur.
Jest on robotem o przeznaczeniu górniczym i
jako taki, pozwol  sobie przypomnie , wypo-
sa ony jest w laser fioletowy o wysokiej mocy.
Na skutek uszkodzenia mózgu robota nast pu-
je samoistne rozbudzenie jego aktywno ci. Stro-
n  teoretyczn  przedstawia Lem nast puj co:

[…] wiadomo ogólnie, e wyra nie zlokali-
zowane uszkodzenie ma ego, to jest wzgl dnie
prostego mózgu czy zwyk ej maszyny cyfrowej,
powoduje kompletny rozpad funkcji. Natomiast
im bardziej zbli amy si  w na ladowaniu pro-
cesów do mózgu ludzkiego, w tym wi kszym
stopniu taki z o ony mózg staje si  zdolny funk-
cjonowa  pomimo tego, e cz ciowo uleg
uszkodzeniu. […]Mózg Setaura[…] posiada
pewien generalny nap d, motor aktywno ci, któ-
ra mo e by  w rozmaity sposób kierowana i ka-
nalizowana. Otó  nast pi o krótkie zwarcie tego
centrum z uruchomionym programem destruk-
cji. 3
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Stwierdza autor, e wszelakie zachowania
s  spowodowane li tylko uszkodzeniem. Nie
mam powodu by si  nie zgodzi . Lecz za chwi-
l  kusz ca oka e si  pewna my l, ale do niej
pó niej.

Setaur jak si  okazuje pobudzony uderze-
niem „w g ow ” zaczyna w drowa  bez wi k-
szego celu po powierzchni Ksi yca niszcz c,
co tylko popadnie. Zostaje zatem napr dce sfor-
mowana grupa, która ma go unieszkodliwi .
Móg bym w tym momencie zacz  wchodzi  w
szczegó y polowania (sk din d szalenie absor-
buj ce), ale do rzeczy; przychodzi moment, w
którym polowanie  przeradza si  w pojedynek
mi dzy g ównym bohaterem Pirxem a robo-
tem 4 . W kulminacyjnej chwili inni uczestnicy
polowania na robota myl  widzian  z daleka
posta  Pirxa (ubranego w srebrzysty kombine-
zon) z Setaurem i strzelaj  do niego. Na szcz -
cie dla dalszych losów bohatera chybi , lecz

fascynuj ca jest reakcja androida:
Upad  na wznak (Pirx po omy kowym strzale-

W.G.), bo wy adowanie posz o bokiem-ale najwi-
doczniej w niego celowano, poniewa  ogromny roz-
b ysk powtórzy  si  w okamgnieniu i od upa  cz
kamiennej iglicy, która go przedtem chroni a[…].
Przekr ci  si  na bok i zobaczy  wtedy plecy Setau-
ra, który, nieruchomy, jak odlany z br zu dwa razy
ysn  liliowym s o cem. Nawet z tej odleg o ci wi-

da  by o jak przedniemu transporterowi odwali o
ca  g sienic  razem z rolkami i ko em wiod -
cym[…]. Dwuipó metrowy olbrzym popatrza  nie-
spiesznie na le cego cz owieka, który ciska  jesz-
cze swoj  bro , odwróci  si  i ugi  lekko nogi, chc c
skoczy  na powrót tam sk d przyszed , lecz Pirx, nie-
wygodnie, bokiem strzeli  do niego-chcia  tylko pod-
ci  mu nogi, ale okie  zachwia  si , kiedy ci gn
za spust, i p omienny nó  rozp ata  olbrzyma od góry
do do u, tak e ju  jako masa arz cego si elastwa
run  na dno rumowiska.[…]

Uratowa  go Setaur-ale czy zdawa  sobie z tego
spraw ? Wiele razy wraca  my l  do tych kilku ostat-
nich sekund i za ka dym razem umacnia  si  w prze-
konaniu, e tamten znajdowa  si  w miejscu, z które-

go móg  oceni  kto jest w a ciwym celem dalekiego
ognia. Czy to mia o znaczy , e chcia  go ocali ? 5

W dalszej cz ci mówi si , e z naukowego
punktu widzenia by  to prawie na pewno (?)
przypadek. Tak czy owak mamy zachowanie,
które w jasny sposób podtrzymuje argumenta-
cj  o poczuciu wspólnoty. Robot obserwowa
jak posta  znajduj ca si  obok jest obiektem
ataku i zaszeregowa  j  jako sojusznika, które-
go obrony si  podj . Sprawa jest o tyle cieka-
wa, e jako automat górniczy nie przewidywa
jego program problemu przeprowadzania jakiej-
kolwiek walki, a co dopiero rozstrzygania czy
zawieranie sojuszy jest uzasadnione, czy nie.
Mamy wi c kolejny przypadek post powania,
które ci ko sklasyfikowa  jako „mechanicz-
ne”. Wspomnia em równie  wcze niej, e po-
jawi si  pewna kusz ca my l. Oto awaria, a wi c
pewien czynnik chaosu wp ywa na urz dzenie
cybernetyczne przydaj c mu (co prawda kosz-
tem innych) dodatkowe nie przewidziane przez
nikogo w a ciwo ci. Mo e by wi c przyj , e
to w a nie takie zewn trzne i w aden sposób
nie zale ne czynniki maj  kluczowy charakter
w przekraczaniu naturalnych, jak nam si  zda-
je, barier mi dzy tym, co algorytmowalne, pro-
gramowalne a tym, co wykracza „ponad”. By
mo e nigdy nie b dziemy w stanie stworzy
„istot” rozumnych pochodzenia mechaniczne-
go, bo staramy si  tylko zrozumie  konstrukcj
i funkcje mózgu. Mo e to w a nie mia  na my-
li Lem mówi c o „partyturze”, która mia aby

koordynowa  dzia ania sztucznego mózgu.
Podobna, acz nie taka sama, sytuacja ma

miejsce w przypadku innego opowiadania z tego
samego tomu pt.: „Wypadek”. Mamy tam do
czynienia z Anielem, czyli Automatem Nieli-
niowym, który jest specjalizowanym typem ro-
bota do prowadzenia bada  geologicznych o
wysokim stopniu samodzielno ci. Jest on cz on-
kiem i g ównym instrumentem badawczym
ma ej misji badawczej na planecie, która b d c
podobn  do Ziemi jest w zakresie zaintereso-
wania ludzi. Przedostatniego dnia bada  na sku-
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tek pewnej pomy ki robot zostaje wys any w
samodzieln  misj  w góry w celu powtórzenia
bada . K opoty zaczynaj  si  w momencie, gdy
Aniel nie wraca. Ze wzgl du na wa ko  ba-
da , Pirx z towarzyszem ruszaj  w góry szuka
robota. Maj c czujnik radioaktywno ci ledzi
Pirx kroki robota (podeszwy jego by y przesy-
cone izotopem radioaktywnym) i zauwa a, e
ten nieprzypadkowo wybiera cie ki, które sta-
j  coraz trudniejsze, wymagaj ce dla wspinaj -
cego. B d c do wiadczonym alpinist  pocz t-
kowo Pirx bez wi kszego problemu pod a
cie k  Aniela, lecz z czasem wspinaczka prze-

radza si  w prywatn  walk  Pi-
rxa z Natur . Dochodzi wresz-
cie do momentu, w którym Pirx
chc c pój ladem robota musi
zaryzykowa  krok, niepewny
tego czy nie zginie. Podejmuje
wyzwanie i udaje mu si . Tutaj
radioaktywny lad si  urywa.
Rozgl daj c si  z miejsca, do
którego dotar  spostrzega
szcz tki robota na dnie przepa-
ci poni ej swojej pozycji. Po-

mijaj c dalsz  akcj  (w której
ponownie sugeruje si  jakoby
ca e zaj cie by o tylko awari -
w istocie bagatelizuj c je) istot-
ne s  przemy lenia Pirxa:

By  pewien, e Aniel nie
uleg adnemu defektowi, e to,
co si  sta o nie mia o nic
wspólnego z jakimi  mono-
kryszta ami czy mnestronami,
bo czy  on, Pirx uleg  defekto-
wi, e tak bardzo chcia o mu
si  pokona  t cian ? Aniel
by  po prostu bardziej podob-
ny do swych konstruktorów, ni  oni byli gotowi
przyzna . Kiedy wykona  ju  swoje zadanie zo-
sta o mu jeszcze sporo czasu do powrotu[…].
Nie tylko widzia , ale pojmowa  otoczenie; by
stworzony do rozwi zywania trudnych zada , to

znaczy do gry, a tam objawia a mu si  nie byle
jaka-i z najwy sz  stawk . 6

Widzimy wi c kolejny aspekt interakcji z oto-
czeniem. Tym razem robot b d c wiadomym oto-
czenia pragnie wypróbowa  swoje mo liwo ci. Jest
wi c wiadomy siebie i swoich ogranicze . I po-
nownie nie ma adnego powodu przypuszcza , e
zachowanie takie jest pochodn  oprogramowania.
Nie ma bowiem nic wspólnego dokonywanie ba-
da  geologicznych z walk  z samym sob  i oto-
czeniem. Samo wi c wyp ywa na usta: by  Aniel
czym  wi cej ni li tylko maszyn ? Nie jest to ju
tak jasne jak u Dicka. Mi dzy bowiem jego an-

droidami a Anielem zachodz
istotne ró nice. Aniel ani przez
chwil  nie by  pomy lany jako
kopia cz owieka. Trudniej wi c
przychodzi stwierdzi , e by  on
ludzki w tym, co robi . Ale w a-
den sposób nie przeszkadza to
upiera  si , e nie by  w swych
poczynaniach tylko maszyn .

Pozostaj c dalej w kr gu
„przypadków” pilota Pirxa mo-
emy zatoczy  co  na kszta t

ko a w kierunku powie ci Dic-
ka. W kolejnym opowiadaniu
pt.: „Rozprawa” mamy do czy-
nienia ponownie w automatami,
które s  nierozró nialne od cz o-
wieka. Tym razem zadaniem Pi-
rxa jest przetestowanie ich jako
cz onków za ogi misji kosmicz-
nej. Dostaje on do dyspozycji
statek i za og , w której sk ad
wchodz  zarówno ludzie jak i
roboty. Zabieg ten ma zapewni
obiektywizm oceny Pirxa. Jed-
nak zaraz po wyruszeniu zaczy-

naj  si  dzia  rzeczy dziwne. Przychodzi kolej-
no do niego kilku cz onków za ogi i, ku ogrom-
nemu zdziwieniu pilota, cz  z nich twierdzi,
e s  lud mi, cz , e nie (sic!). Zaskakuj ce

s  tutaj motywy, jakie powoduj  przyznanie si
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wbrew umowie, e jest si  androidem:
-To ca kiem proste. Dzia am z egoizmu. Je-

li wyda pan pozytywn  opini  o „nieliniow-
cach”, wywo a to produkcyjn  reakcj a cu-
chow . To jest wi cej ni  prawdopodobne. Tacy
jak ja zaczn  si  pojawia  masowo…[…].Je li
istniej  sam, je li takich jak ja jest dwóch czy
dziesi ciu, nie ma to adnego znaczenia spo ecz-
nego; zginiemy po prostu w masie, niedostrze-
eni i niedostrzegalni. B d … b dziemy mieli

przed sob  przysz o  podobn  do przysz o ci
ka dego cz owieka, z nader istotn  poprawk
na inteligencj  oraz szereg specjalnych umie-
j tno ci, jaki ów zwyk y cz owiek nie ma 7

Powracamy wi c do momentu samo wiado-
mo ci. Kolejnym stopniem dotychczas nie rozwa-
anym staj  si  egoizm. Jakkolwiek by go bowiem

nie rozpatrywa  i ocenia  (wszak egoizm jest jed-
n  z ludzkich przywar), w tym kontek cie mo na
go uwa a  za cech  w wydatny sposób wiadcz -
c  o… W a nie? O czym,  cz owiecze stwie? Ci -
ko to postrzega  w ten sposób. Cz owiecze stwo
jawi si  nam raczej jako komplet cech pozytyw-
nych, który czyni nas ró nymi (lepszymi) od zwie-
rz t. Jednak by  mo e warto zrozumie , e cz o-
wiek jest zlepkiem cech, które, gdy go porówna
do zwierz t, s  owszem pozytywne, ale w wi k-
szo ci przypadków mo na odnie  wra enie, e
to, co nas odró nia to w a nie samo z o. Czy zwie-
rz tom jest znane okrucie stwo, chciwo , niena-
wi ? To w a nie zwierz ta mo na wed ug tego
rozumowania uto samia  z androidami, które b -
d c bezrozumne, post puj  wed ug zaimplemen-
towanego do pami ci programu. A e ten program,
dany przez natur  jest szalenie skomplikowany i
wysublimowany. Nie zmienia to faktu, e je li
mamy do czynienia tylko z programem to nie mu-
simy si  obawia  powstania, zrodzenia si  cech,
których sami si  boimy. By  mo e wi c jest ca a
historia z wymy laniem robotów faktycznie pro-
jekcj  ludzkiej psychiki, która tak wro ni ta w
u omno wiadomo ci szuka ucieczki w wiat
techniki. Próbuje tworzy  sztuczne potomstwo, jej
w asne jej nie wystarcza, bo nie ma na nie takiego

wp ywu. Tutaj, w robotyce mo e da  upust swoim
ukrywanym cz sto marzeniom, mo e uwolni , roz-
adowa  kompleksy. Tworzy przecie  lepszego

cz owieka, którego pozbawionego jej wad b dzie
mog a podziwia  i czu  si  lepsz , bo naprawi a
wiat. Jednak ta operacja jest niebezpieczna dla

samego twórcy.
Dotychczas przyzywa em w zasadzie tylko

przyk ady tego, e roboty upodobnia y si  do
cz owieka w taki sposób, jak jego marzenia by
tego sobie yczy y. Co je li jednak robot uzy-
skuje wiadomo  i nie zrodz  si  w jego sztucz-
nym, lecz yj cym mózgu czyny chwytaj ce
nasze serce, rodz ce my l: takimi by my chcie-
li by . Co je li robot uzna, e cz owiek jest mu
niepotrzebny, e przeszkadza w rozwoju w a-
snego, nowego gatunku. Isaac Asimov zdawa
sobie spraw , e robotyka niesie ze sob  nie-
bezpiecze stwa i sformu owa  Trzy Prawa Ro-
botyki, które mia yby zapewnia , bezpiecze -
stwo ludziom jako twórcom nowego gatunku
sztucznego ycia. Brzmi  one nast puj co:

) Robot nie mo e skrzywdzi  cz owieka
albo, przez bezczynno , zaszkodzi  cz owie-
kowi.

2) Robot musi s ucha  rozkazów ludzi, chy-
ba, e sprzeczaj  si  z Pierwszym Prawem

3) Robot powinien chroni  w asn  egzy-
stencj , chyba, e wchodzi to w konflikt z Pierw-
szym lub Drugim Prawem. 8

Jednak sformu owanie praw na niewiele si
zdaje. Je li maszyna jest inteligentna, wiado-
ma, to na pewno jest samoucz ca si , czyli po-
trafi wp ywa  na siebie. Nie mamy wi c adnej
gwarancji, e w którym  momencie Trzy Pra-
wa Robotyki nie stan  si  dla niej tylko zb d-
nym balastem pami ciowym, z którego b d  to
nie b dzie korzysta a, b d  to wr cz go skasuje
(sic!).

Wszelkie, mówi c obrazowo, hamulce,
wprowadzane w sie  neuronow  czy krystalicz-
n  s  wzgl dne, s  do pokonania[…]. Wie pan,
e robot, który by zarazem dorównywa  cz owie-

kowi, a nie by  zdolny do k amstwa, czy oszuki-
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wania, jest czyst  fikcj . Mo na produkowa
albo pe nowarto ciowe równowa niki cz owie-
ka, albo marionetki. Trzeciej drogi nie ma. 9

To s owa, jakie us ysza  Pirx w rozmowie z
przedstawicielem korporacji, która go wynaj -
a do testowania robotów. Zdaj  si  one pod-

sumowywa  moje poprzednie wariacje. Trze-
ciej drogi nie ma.

Pojawia si  jeszcze jeden motyw opowia-
dania, zimny prysznic dla ka dego entuzjasty
cz owiecze stwa. Czym jeszcze dysponuj
(mog  dysponowa ) androidy, co jest dane tyl-
ko niewielu ludziom. Dystansem do naszego
gatunku. Potrafi  go ocenia  z perspektywy
obcej, bo wydaj cej si  wrog  dla przeci tnego
cz owieka.20

Chce pan us ysze  moj  ulubion  definicj
cz owieka? Istota, która mówi najch tniej o tym,
na czym si  najmniej zna[…]Pogl dy religijne
i filozoficzne s  konsekwencj  waszej konstruk-
cji biologicznej, bo ludzie s  ograniczeni w cza-
sie, a chc , w ka dym pokoleniu, pozna  wszyst-
ko, zrozumie  wszystko… i z tego rozmijania si
wynik a metafizyka jako most cz cy mo liwe
z niemo liwym.2

Widzimy wi c, e pozycja, jak  zajmuje
robot pozwala mu w sposób ca kowicie krytycz-
ny podej  do swoich twórców. Nie zamierzam
polemizowa  w aden sposób ze s owami an-
droida. Chodzi o mi tylko o uzmys owienie, e
uzyskanie wiadomo ci mo e prowadzi  ró -
nymi cie kami i nie zawsze musi oznacza
upodabnianie si  do ludzi w taki sposób jak
mo emy tego oczekiwa .

Wracaj c wi c do pocz tkowej kwestii,
gdzie stwierdzi em, e roboty zdaj  si  by  pro-
jekcj  wyobra enia o sobie, chcia bym po czy
to z ca  gam  przytoczonych przyk adów na
zachowania androidów, które budz  w nas emo-
cje. Z jednej strony na razie mo emy by  spo-
kojni niezale nie od tego, jakimi postrzegamy
roboty. We wst pie bowiem jasno da em do zro-
zumienia, e robot inteligentny, wiadomy, a do
tego jeszcze humanoid, przez d ugi jeszcze czas

pozostanie domen  fantastyki. Dalej twierdz ,
e w przywo anych prze mnie przyk adach ro-

boty zachowywa y si  w sposób charaktery-
styczny dla ludzi, co s usznie zreszt  budzi ja-
ki  podskórny zachwyt i l k zarazem. Co do
tego, e s  pewnego rodzaju odbiciem ludzi,
cho  nie zawsze takim, jakim yczyliby my
sobie, ale czy my jeste my tacy, jakimi tego so-
bie yczymy by ? By  mo e teraz nale a oby
si  zacz  zastanawia  nad motywami naszego
post powania. S dz  jednak, e temat ten jest
ju  bogato spenetrowany przez psychologi  i
na pewno osoba nie maj ca przygotowania nie
powinna próbowa  zap dza  si  na tak rozle-
g e i g bokie zarazem wody. Nie uchodzi jed-
nakowo  bez adnego komentarza tak ko czy ,
by zasia  wi c ziarno niepewno ci, co do mo-
tywów naszego post powania, pragn  zacyto-
wa  fragment powie ci Adama Wi niewskiego-
Snerga pt. „Robot”:

Aby uczyni  ci  jak najbardziej podobnym
do ludzi, w ród których przyjdzie ci dzia a , ob-
darzamy ci  równie  imitacj  wolnej woli. Zna-
czy to, e zamiast dawa  ci ka de nast pne po-
lecenia dopiero wówczas, kiedy poprzednie zo-
stanie ju  przez ciebie wykonane, b dziemy prze-
sy ali pod twoim adresem kilka lub nawet kilka-
na cie rozkazów naraz[…]. Wielokrotnie wi c
b dziesz si  musia  powa nie zastanawia , co
w danej chwili powiniene  uczyni . Taki uk ad
zmagaj cych si  ze sob  si  psychicznych[…]
nazywa si  wahaniem, fakt za , e prawie za-
wsze dokonywa  b dziesz wyboru jednej spo-
ród co najmniej dwu mo liwo ci-nosi nazw

wolnej woli.22

Wojciech Górecki

 S.Lem, Fantastyka i futurologia, Interart, Warsza-
wa 996, s. 50.
2 S.Lem, Opowie ci o pilocie Pirxie, Iskry, Warsza-
wa 980, s. 223.
3 Por. S.Lem, Fantastyka… wyd. cyt., s. 66
4 S.Lem, Bomba megabitowa, Wydawnictwo
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Literackie, Kraków 999, s. 2
5 Doda  nale y, e wiadomo  jest procesem a nie
stanem. By wiadomym oznacza wi c post powa
w nim. Co za tym idzie mo na mówi  o zmieniaj -
cej si wiadomo ci, mo na j  stopniowa . I tak np.
cz owiek w czasie ataku epilepsji, w zale no ci od
jego nasilenia przechodzi od stanu wiadomo ci,
poprzez jego ograniczenie a  do wy czenia.
6 Tam e, s. 66- 68.
7 Philip K. Dick, Blade Runner, Prószy ski i S-ka
SA, Warszawa 999, s. 50-5 .
8 Tam e, s. 52-53.
9 Stwierdza si , i  mo liwe jest to dopiero po
d ugotrwa ych badaniach szpiku kostnego.

0 Poci gaj ca jest dla mnie w tym miejscu my l,
e by  mo e ludzie marz c o inteligentnych maszy-

nach objawiaj  co  na kszta t kompleksu Boga.
Czuj  si  gorsi, bo stworzeni przez Niego, wi c
próbuj  wynie  si  do poziomu bosko ci przez akt
twórczy.

 Por. Juan  Eduardo Cirlot, S ownik symboli,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 40- 4

2 Por. tam e, s. 339-34
3 S.Lem, Opowie ci…, wyd. cyt., s. 224.
4 Mo na zauwa y  pewn  zbie no  z powie ci

Dicka, lecz jak s dz  ma ona li tylko taki charakter,
e w sytuacjach ekstremalnych atwiej jest wyci -

gn  „prawdziw  natur ”, czyli sprowokowa
kogo  do pewnych zachowa .

5 Tam e, s. 250-25 .
6 Tam e, s. 284.
7 Tam e, s. 36 .
8 S.Lem, Fantastyka…, wyd.cyt., s. 74
9S.Lem, Opowie ci…, wyd.cyt., s. 349.

20 Chcia bym zaprzeczy  wszelakim pomówieniom,
jakobym popad  w schizofreni . Wiem, e wszyst-
kie s owa, jakie wypowiadaj  roboty w literaturze,
s  wymy lone przez cz owieka. W tej sytuacji
klasyfikuje to w a nie niektórych pisarzy do owego
w skiego grona ludzi potrafi cych zdoby  si  na
krytyk .
2  Tam e, s. 369.
22 A.Wi niewski-Snerg, Robot, Wydawnictwo
Amber 998, s. 3.

Drzwi
nad potrzaskanymi dachami
miasta wiatr przewala po niebie lawin
g azów chmur

pomi dzy po amanymi chwastami kolumn
z bia ego marmuru
biegaj  rude lisy
i wilki

wielkie galery nie wp yn  ju
do portu
przywo c wie ci i jedwab z ca ego
wiata

port zarós  wodorostami

nigdy nie znajd  ju  drogi do miasta
o dwustu bramach
po zaro ni tej chwastami cie ce nie
p dz  ju
rydwany

odziane w stal i srebro legiony
nie podbij  ju adnego
pa stwa
na granicy zdzicza e koty bawi  si
dawno zapomnian  czaszk  w
zardzewia ym he mie

odwracam si  do ciebie i jeszcze dr c
r k
po raz pierwszy odgarniam kosmyk w o-
sów z twojego czo a
czy zawsze gdy pisz oddychasz tak spo-
kojnie
pytam sam siebie

POETICON

Micha  Kubik
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R E C E N Z J E

Marcin Bronhard    NIEBEZPIECZNE WIZJE
Doczekali my si  kolejnej antologii pod redakcj  niezmordowanego Wojtka Sede ki. Jest ona ju  czwart
w jego dorobku, a trzeci , co wida  po tytule, z cyklu „Wizji alternatywnych”. Pierwsza ods ona ( 990)
mia a ogromne znaczenie dla polskiej fantastyki, u progu wolno ci by a pierwsz  prawdziw  antologi
z tekstami napisanymi na zamówienie, no i przynios a legendarn  ju  „Szos  na Zaleszczyki” Rafa a
A. Ziemkiewicza. Cz  drug  ( 996) pami tamy g ównie dzi ki dwóm znakomitym nowelom Jacka
Dukaja, który od czasu wydania pierwszych „Wizji” zd y  sta  si  jedn  z najja niejszych gwiazd
polskiej SF. Min o kolejnych pi  lat. I jakie s  trzecie „Wizje”?

Sk ada si  na nie osiem tekstów autorów co najmniej znanych (a g ównie bardzo znanych). Rozpo-
czyna Wojtek Szyda „Pie ni  Adoriona”. Narratorem noweli (prawie 70 stron) jest Adorion – anio ,
który za mi o  (mówi c w skrócie) zosta  zes any na Ziemi , by y  w ciele Ludwika II króla Bawarii.
Sk din d wiem, e posta  owa fascynuje Wojtka nie od dzi . Poczesne miejsce w kr gu jego zaintereso-
wa  zawsze zajmowa y równie  anio y, po czy  wi c Szyda oba tematy i napisa  moim zdaniem naj-
lepszy swój tekst. Tyle o „Pie ni”, eby nikt si  nie czepia , e wychwalam nie wiadomo jak swojego
by ego Naczelnego. Jeszcze jedno – ka dy czytelnik mo e si  przekona  czy s usznie zrobi  Maciej
Parowski pó tora roku temu, odmawiaj c Wojtkowi druku „Adoriona” na amach „NF”.

Drugi tekst to „MagicBox” Eugeniusza D bskiego. D bski jaki jest ka dy widzi i trudno po nim
oczekiwa  jakiego  odkrywczego, zaskakuj cego tekstu. Ot, solidny autor z tekstami na podobnym
przyzwoitym poziomie. Sceneria wielkiego miasta, zagadka kryminalna – nie pierwszy to raz, ale mu-
sz  przyzna , e tym razem D bski napisa  opowiadanie naprawd  dobre. Znowu niby nic odkrywcze-
go, ale to jedno z lepszych opowiada  tego wroc awskiego autora. W samym temacie pobrzmiewaj
echa „Kongresu futurologicznego” i „Matrixa”. D bski ma ciekaw  narracj , nie le buduje napi cie,
naprawd  uda a mu si  ko cówka. I dba o szczegó y, zw aszcza przy oddawaniu klimatu j zyka funk-
cjonariuszy policji nie najwy szej rangi.

Kolejny wroc awski autor – Jacek Inglot – proponuje „ piew Szczuro apa” b d cy prequelem do
lubianego przez czytelników cyklu opowiada  o szkolnym Inquisitorze. Tekst mo e nie dorównuje
pierwszym dwóm cz ciom, ale jest lepszy od „Szóstego S o ca”, które w ksi ce troch  psu o wra e-
nie. Nasz znajomy nauczyciel tym razem dopiero przybywa do bli ej niezidentyfikowanego (a szkoda)
wroc awskiego ogólniaka i z miejsca jak to ma w zwyczaju wpl tuje si  w romans i afer  o nieziemskim
pochodzeniu. Nie zawiod  si  ci, którzy polubili poprzednie przygody Inquisitora. Jest du a doza hu-
moru, specyficzny Inglotowy styl opowiadania, którego (w moim odczuciu) nie da si  nie lubi , pi kne
wroc awskie licealistki i zagadka z rozwi zaniem nie z tego wiata. Mia  to by  w zamy le pocz tek
powie ci, nie wiem jednak e do ko ca co z planów wysz o, ale ywi  szczer  nadziej , e spotkamy
jeszcze sympatycznego(...) polonist  na tropie spraw niesamowitych w obronie ycia i moralno ci dol-
no l skiej (jak ja!) m odzie y.

Za to mniej przypad a mi do gustu „Droga do Saliny” Miros awa P. Jab o skiego. Mo e dlatego, e
nie lubi  „Z archiwum X”, które ten tekst parodiuje. Chocia  znam takich, którzy lubi   go w a nie z
powodu niech ci do Muldera i spó ki. „Droga” wyró nia si  tym, e napisana jest w formie scenariusza
filmowego (przypomnia  sobie Mirek uko czone w odzi studium). Ma kilka zabawnych momentów,
humor jak to u Jab o skiego bywa wyszukany, ale ogólnie i pomys , i opowiadanie jako ca o  troch
mnie zawiod y.
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Za najs absze opowiadanie antologii mam „Fantomasa prze-
ciwko Najwy szej Fazie Rozwoju” Jerzego Grundkowskiego, auto-
ra, o którym ju  bardzo dawno nic nie by o s ycha . Wykorzystuje
Grundkowski jeden z pomys ów Lema (którego ród o w „Cyberia-
dzie”, a nie w „Dziennikach Gwiazdowych” – patrz mój list w „NF”
6/200 ) i wysy a swojego bohatera na planet  istot, które osi gn y
Najwy sz  Faz  Rozwoju, czyli tak zwanych Eneferców. Ciekawe
jest to, e spostrze enia które przed laty poczyni  Klapaucjusz oka-
zuj  si  b dne i tylko pozorne. Opowiadanie jest na luzie i zabaw-
ne, ale wyra nie odstaje poziomem od reszty. Mimo wszystko nie
jest to tekst z y, ma po prostu siln  konkurencj .

Na przyk ad „Sen o pot dze” równie  zapomnianego troch
Krzysztofa Kocha skiego. Napisa  ten e Kocha ski przed laty „Za-
bójc  czarownic” – jedno z moich ulubionych opowiada  lat osiem-
dziesi tych. I kto polubi  tamten utwór, doceni i ten. Znów wprowa-
dza autor dziwny, nieco oniryczny nastrój, miesza elementy science
fiction i fantasy, a na tym tle opowiada o planecie na której grupa
przedstawicieli ludzkiego gatunku dzi ki swej religii posiad a dar przed u ania ycia. Mam jednak
Kocha skiego za takiego autora, którego nie ka dy polubi z powodu ci kiej do zdefiniowania specyfi-
ki jego stylu. „Sen o pot dze” potwierdza ten pogl d.

Kolejny autor pisz cy ostatnio mniej to Marek Oramus. Na prze omie lat osiemdziesi tych i dzie-
wi dziesi tych by  w polskiej SF praktycznie gwiazd  numer jeden, potem skupi  si  g ównie na publi-
cystyce, przypominaj c jednak o swojej prozie od czasu do czasu. I jak zwykle, warto na takie przypo-
mnienia czeka . „Nocne wy cigi w g b Anny” to tekst zaskakuj cy niepokoj cy, niejasny, zmuszaj cy
czytelnika do budowania sobie w trakcie lektury co najmniej kilku interpretacji dzia a  tajemniczych
bohaterów, które to interpretacje wszystkie okazuj  si  chybione, gdy przychodzi do powalaj cego za-
ko czenia. Chcia oby si eby Oramus cz ciej pisa , cho  posada szefa dzia u krytyki w „NF” zobo-
wi zuje. Jednak e w zapowiedziach wydawnictwa „Solaris” jest nowa powie  i zbiór opowiada  bro-
datego (nie zawsze) autora. Mnie to osobi cie niezmiernie cieszy, jednak wiem e s  tacy, co ju  posta-
wili krzy yk na Oramusie jako pisarzu. Zobaczymy kto mia  racj .

A ko czy Jacek Dukaj. To on dzi  w polskiej fantastyce naukowej jest numerem jeden. I „Aguerre
w wicie” to tylko potwierdza. Szeroko zakrojona niesamowita wizja wiata, tajemniczy zakon, w tek
kryminalny, mi osny... Nic z tego. adnego streszczenia, adnej recenzji. Ten tekst ka dy po prostu
musi przeczyta . To po prostu wiadectwo ci g ego rozwoju wci  m odziutkiego Tarnowianina.

Mo e jeszcze za wcze nie na takie odwa ne stwierdzenie, ale mam takie wra enie, e to najlepsza
pozycja w cyklu „Wizji alternatywnych”. Szkoda e nie prezentuje wszystkich wielkich polskiej fanta-
styki (ach, gdyby  byli tu jeszcze Ziemkiewicz, erdzi ski i Sobota - i dostroili si  do poziomu...) i
zupe nie ignoruje rodzim  fantasy, co akurat w przypadku antologii Sede ki nie jest niczym nowym.
Jednak e to nie przeszkadza mi w poleceniu tego zbioru wszystkim fanom polskiej fantastyki. To jak na
razie najwa niejsza ksi ka tego roku wydana w Polsce. Mo na si  tylko przyczepi  do redakcji. Nie s
rzadko ci  literówki, na stronie 03 widnieje u góry nazwisko Inglota miast D bskiego, a pierwszy
akapit „Adoriona” powinien by  napisany kursyw . No ale tak to jest, gdy wydaje si  ksi k  praktycz-
nie samemu.

Wizje alternatywne 3 - antologia polskiej fantastyki, Wyd. Solaris, Olsztyn 200
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Pawe  Ostrowski         Listy od przyjaciela
Ksi ki s  tlenem kultury, dostarczaj  jej oddechu niezb dnego dla zdrowia i prawid o-
wego funkcjonowania. Ta prosta konstatacja Marka Oramusa, wypowiedziana w przed-
mowie do „Rozmy la  nad tlenem”, powinna sta  si  mottem wszystkich tych, którzy
zadaj  sobie jeszcze trud mozolnego sk adania liter w s owa, zdania, teksty. Dla nich
wszystkich Marek Oramus wyda  ksi k , która opowiada o pi dziesi ciu pi ciu in-
nych ksi kach. „Rozmy lania nad tlenem. Przygody cz owieka czytaj cego” zawieraj
obszerny wybór (po ow  mniej wi cej) z felietonów Marka pisanych wpierw dla „Feni-
xa”, a pó niej dla „Nowej Fantastyki”.

Nie atwo napisa  recenzj  z ksi ki, zawieraj cej same recenzje. Dopracowa  si
Oramus przez lata swoistej formy, w której omawia w „Pi tym piwie” kolejne dzie a.
Autor radzi  kiedy  przysz ym recenzentom: W recenzji pisa  wy cznie o recenzowa-
nym dziele. Niedopuszczalne jest pisanie o sobie i swojej rodzinie, o swych bólach
dusznych w zetkni ciu z dzie em i planach na przysz o . Powstrzyma  si  przed futuro-
logicznym wieszczeniem czy dociekaniem, jaki te  b dzie los dzie a na rynku etc. Nie-
trudno zauwa y , e w „Pi tych piwach” Oramus amie te regu y jedna po drugiej; nie
sa jednak te teksty recenzjami sensu stricto. Pr dzej s  to felietony, do których to lub
owo dzie o dostarczy o - jak listom do przyjaciela - pretekstu, pomys u, punktu wyj cia;
ale to i nie do ko ca. Kiedy indziej powiedzia  Oramus o sytuacji krytyka idealnego, e
jest tylko on i dzie o przed nim na stole. Jest to prawda o tyle, je eli si  dopowie, e jest
jeszcze wiat za plecami krytyka i drugi wiat - w nim. I Oramus stara si  patrze  na
wiat jeden i drugi przez pryzmat ksi ki o której w a nie pisze.

Wsród  55 omawianych w „Rozmy laniach
nad tlenem” ksi ek znajduj  si  pozycje tak ró -
ne, jak „Aristoi” Williama Jona Williamsa i „Ma y
wielki cz owiek” Thomasa Bergera. Nie wszyst-
kie dzie a, o których Oramus pisa  w „Pi tym pi-
wie”, przynale  do w sko pojmowanej fantasty-
ki, lecz bezsprzecznie dominuje w wyborze scien-
ce fiction - wiadectwo zainteresowa  i kompe-
tencji autora. Personalnie, gdyby kogos to inte-
resowa o, wygrywaj  Philip K. Dick, Kurt Von-
negut i A.B. Strugaccy, umie ciwszy w zestawie-
niu po trzy tytu y. Niez e poj cie o przywo ywa-
nych przez Oramusa osobisto ciach daje tez prze-
studiowanie indeksu przywo ywanych nazwisk -
tutaj Pan Bóg o w os wygrywa ze Stanis awem
Lemem. Wa niejsze oczywi cie, co i jak pisze
Oramus o omawianych tytu ach; chwali je, za-
chwyca si  nimi, podaje konteksty i skojarzenia,
czasem k óci si  z autorami albo l y ich bez zmi-
owania. Dowiadujemy si , co si  Oramusowi
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pomy la o po przeczytaniu tego lub owe-
go, co ma Tuwim do Dicka, a niedosz y
rejs po zalewie w Chorzowie z „Por  desz-
czów” braci Strugackich. Warto  tego su-
biektywizmu taka, e ka dy czytelnik mo e
sobie wspomnie  i skonfrontowa  swoje z
danym dzie em przygody, po których jed-
nak niespostrze enie przechodzimy do
warstwy merytorycznej. I tutaj nienachal-
nie, bo wci  w swoim stylu, prezentuje
Oramus interpretacje, literackie i nauko-
we odniesienia. Nie ze wszystkim trzeba
si  od razu z Oramusem zgadza ; je eli
jednak to lub owo „Pi te piwo” uka e czy-
telnikowi okre lone dzie o w nowym wie-
tle, autor osi gn  swój cel.

„Rozmy lania nad tlenem” niekoniecz-
nie nadaj  si  do ciag ej, linearnej lektury,
gdy  w takim wypadku mog  znu y  czy-
telnika te same grepsy, chwyty, narzeka-
nia. Trudno jednak spodziewa  si  czego
innego po wyborze tekstów tego samego
autora, pisanych na przestrzeni lat dziesi -
ciu. Sa upodobania, frustracje i obawy,
które siedz  w cz owieku trwale, tedy i
cz sto daje si  im upust. Lepiej chyba si -
ga  po te ksi k  wyrywkowo, a cz sto,
otwieraj c na chybi  trafil, albo i szukaj c
po indeksie. Jeszcze lepiej za  zapozna
si  z dzie ami w niej omawianymi osobi-
cie, a potem pozwoli  gada  o nich Ora-

musowi. I tak u ywane „Rozmy lania nad
tlenem” rych o si  stan  naszym wyposa-
eniem osobistym.

Marek Oramus Rozmy lania nad tlenem.
Przygody cz owieka czytaj cego. Wyd. So-
laris, Olsztyn 2000

DOUGLAS ADDOUGLAS ADDOUGLAS ADDOUGLAS ADDOUGLAS ADAMSAMSAMSAMSAMS
OPU CI  WSZECH WIAOPU CI  WSZECH WIAOPU CI  WSZECH WIAOPU CI  WSZECH WIAOPU CI  WSZECH WIATTTTT

2 maja w Santa Barbara w Kalifornii w
wieku 49 lat zmar  na atak serca Douglas
Adams, jeden z najbardziej oryginalnych
autorów w historii science fiction. Zas y-
n  pi cioksi giem o ko(s)micznych pod-
ró ach Artura Denta (Autostopem przez
galaktyk , Restauracja na ko cu wszech-
wiata, ycie, wszech wiat i ca a reszta,

Cze , i dzi ki za ryby, W zasadzie nie-
gro na), który przedtem by  cyklem s u-
chowisk radiowych, a potem sta  si  tak e
serialem telewizyjnym i filmem d ugome-
tra owym. Oprócz tego jest autorem
dwóch ksi ek o detektywie Dirku Gen-
tlym (Holistyczna agencja detektywistycz-
na Dirka Gently’ego i D ugi, mroczny pod-
wieczorek dusz), napisanej wspólnie z przy-
rodnikiem Markiem Cawardine’em Ostat-
nia okazja, by ujrze , opisuj cej podró e
obu panów w poszukiwaniu gin cych ga-
tunków fauny, oraz nieprzet umaczalnej
The Meaning of Liff.

Mistrzowska umiej tno cze-
nia nieposkromionej fantazji i an-
gielskiego humoru z filozoficzn  re-
fleksj  pozwala a niekiedy widzie  w
Adamsie niesfornego brata-bli nia-
ka Philipa K. Dicka. W odró nieniu
od tego ostatniego traktowa  jednak
namacaln  rzeczywisto  jako obo-
wi zuj c , za  fantastyczne podró-
e jako sposób nabrania dystansu

do owej rzeczywisto ci i dobr  za-
baw . B dzie nam go brakowa o w
galaktyce.
CZE , I DZI KI ZA RYBY!

(IM)

E P I T A F I U M
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Krzysztof G uch  Tkanka fantastyki
Gdzie ona jest? Gdzie jest fantastyka? Czym jest polska fantastyka na tle wspó czesnej polskiej literatu-
ry? Dobrze wiemy, e rozpisuje si  o tym wielu (nawet w tym numerze IP znajdziecie takie teksty).
Podej cia do fantastyki, jak te  dobrze wiemy, s  ró norakie. Dla fanek Herlinga-Grudzi skigo (wi cej
wysublimowania) albo Coehlo (mniej) fantastyka jest lekcewa onym przez nie undergroundem (cho-
cia  autorzy ci korzystaj  z fantastyki w swojej prozie). Dla fantastów natomiast, ich ulubiona proza to
obl one getto, które, b d c niekochanym przez reszt wiata, prezentuje dla wielu z nich o wiele
wy sze warto ci ni  g ówny nurt. Spostrzegam, e bardzo trudno jest by  uwra liwionym na wszystkie
rodzaje literatury. Fanta ci tak e bardzo cz sto zamykaj  si  na to co poza fantastyk . Nikt nie ma
obowi zku by  wszechstronnym czytelnikiem, ale kiedy pragniemy czyni  analizy, a wielu ma do tego
ci goty, wypada by  oczytanym.

O Pawle Duninie-W sowiczu s ycha  wiele ju  od dawna. Krytyk ten postawi  sobie zapewne za
cel sta  si  „cz owiekiem od wspó czesnej polskiej literatury” i cho  wielu stara si  dzi  takimi by ,
jemu zdaje si , wychodzi to najlepiej. Jednym z wa niejszych dokona  w tej dziedzinie by a i jest
promocja, za pomoc  wydawnictwa i czasopisma Lampa i Iskra Bo a, polskiej m odej poezji. M oda
polska poezja zdaniem wielu (moim poniek d równie ) raczej nie istnieje, st d zadanie jej promocji jest
raczej trudne. Tytu  wydanej przez niego antologii tej e poezji – Macie swoich poetów mówi wiele.
Moje skromne miasto zawdzi cza mu wydanie zbioru Lubelscy sentymentali ci; ksi k  t  Dunin-
W sowicz wykaza , e nie promuje wy cznie wspó czesnej be kotliwej poezji, ale tak e „sentymental-
ne wiersze z rymami”. Wydawnictwa Dunina-W sowicza okazuj  si yciowo wa ne dla ró nych lu-
dzi. Dla przyk adu Krzysztof Varga w swoim ksi kowym debiucie Zanim umr  wyznaje, e przed
mierci  pragn by przeczyta  wszystkie wiersze Jacka Podsiad o. Realizacj  tego pragnienia u atwi

mu Dunin-W sowicz wydaj c Wiersze zebrane tego autora. Za najbardziej natomiast trwa e swoje osi -
gni cie uwa a krytyk wypromowanie s owa „banalizm”, oznaczaj cego literatru  celowo nieinteresuj -
c  (mam nadziej , e po IP nie zostanie jedynie wypromowana literatura niecelowo nieinteresuj ca).

Tyle o donios o ci dzia a  Dunin-W sowicza. Zas yn  on jednak, zdaje si  najwi cej, tak e u
fantastów, wspó tworz c z Krzysztofem Varg Parnas Bis, czyli przewodnik po wspó czesnej polskiej
literaturze (doczeka  si  on kontynuacji). W przypadku fantastów by a to raczej z a s awa. Niekomplet-
na, le dobrana lista autorów, wiadczy a o tym e autorowi brakuje jeszcze elementarnego oczytania,
jakim wykazuje si  ma o uwa ny lecz regularny czytelnik Fantastyki. O ile pami tam, zestaw nazwisk
i obszerno  omówie  by y i tak o niebo lepsze ni  na przyk ad u Czapli skiego i liwi skiego w
Literaturze polskiej 976-78 (szkoda o tym incydencie j zyka strz pi ).

Za do  poka ny krok do przodu mo na uzna  ksi k Oko smoka – literatur  tzw. pokolenia
„brulionu” wobec rzeczywisto ci III RP. Tytu  mówi o zawarto ci bardzo wiele. Dunin-W sowicz stara
si  pokaza  wszystkie miejsca w m odej literaturze, gdzie autorzy pisz  co  o rzeczywisto ci spo ecznej
i politycznej Polski. Celem tego jest „dostarczenie materia u dowodowego przeciwko g osicielom tez o
absolutnym oderwaniu twórczo ci trzydziestolatków od ycia spo ecznego swej ojczyzny”. Zastanawia
u yte w tytule sformu owanie „tzw. pokolenie brulionu”. Autor bowiem zajmuje si  zarówno tekstami
rockowych piosenek, jak i ksi kami SF, a te z „bruLionem” mia y niewiele wspólnego (znane mi
zwi zki fantastyki z „bruLionem” polegaj  na tym, e w nazwie naszego fanzinu „deZinformator”,
rodkowa litera „z” jest du a, tak jak „l” w „bruLionie”).

W a nie ten rozrzut opisywanych zjawisk uwa am za najwi ksz  cnot  tego krytyka. Jego spojrze-
nie na literatur  wydaje mi si  wyj tkowe. Podczas gdy wi kszo  ludzi my li kryteriami „g ówny nurt
- getto”, on proponuje inne szufladowanie: „Chcia bym widzie  literatur  polsk  jako jeden wieloko-
mórkowy organizm a nie wypreparowane przez klik  krytyków towarzystwo wzajemnej adoracji rze-
komo oddaj ce si  wysokoartystycznej poezji i prozie.” To w a nie spojrzenie uwa am za w a ciwe.
Wielu ludzi jest wra liwych zarówno na proz  Jacka Dukaja, wiersze Jacka Podsiad o jak i piosenki
Kory Jackowskiej. Serce ludzkie te nieprzystaj ce do siebie rodzaje s owoklectwa odbiera tak samo, tak
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samo pobudzaj , wzruszaj , i tylko podej cie krytyczne mo e prowo-
kowa  do podzia ów, stanowi cych, e jedna literatura jest godna, a o
drugiej nie nale y si  wypowiada . Nie chc  równa  walcem po litera-
turze, istnieje w niej i plebs i arystokracja Nale y jednak ka dej rzeczy
pisanej przygl da  si  uwa nie, bez wzgl du na jej pod o , je eli chce
si  zrozumie  ca  literatur . Obok g ównego nurtu, wa ne s  brzegi,
rozlewiska, zawirowania.

Ksi ka nie jest obszerna, jednak czytaj c j  nie spostrzeg em,
eby jaki  autor, jakie  omówienie krytyczne by o pomini te. My l ,
e Dunin-W sowicz na chwil  obecn  jest jednym z bardziej zoriento-

wanych ludzi w polskiej m odej literaturze. Sta  go nawet na orygi-
nalny wk ad w krytyk  fantastyki, o czym za chwil .

Obok rozwa a  nad stanem wiedzy polskiej krytyki, eseju o rze-
czywisto ci polskiej w tekstach polskich piosenek rockowych, oraz w
banalizmie, j drem ksi ki s  rozwa ania nad proz  dzisiejszych 30-
latków. Wyró ni  on trzy stanowiska jakie zajmuj  „m odzi” autorzy wobec ojczystej rzeczywisto ci.
Jak zauwa y  te , od nastawienia autora zale y te  sposób uprawiania przez niego literatury, czyli tre
determinuje form .

Tak wi c stanowisk jest trzy:
. Libera owie (przeciw nikomu, jak pisze Dunin-W sowicz), akceptuj  oni porz dek rzeczy,

unikaj  opisywania rzeczywisto ci spo eczno-politycznej. Postawa ta dominuje w prozie realistycznej.
W tym miejscu omówie  pod k tem zaistnienia rzeczywisto ci doczeka y si  ksi ki Krzysztofa Vargi,
Andrzeja Stasiuka, Cezarego Domarusa, Marka Kochana i Piotra Siemiona

3. Romantycy (przeciw niektórym) – „zawiedzeni, w sz cy spiski i g odni czynu”. Przewa nie s
to mi uj cy tradycj  konserwaty ci, niech tni demokracji i liberalizmowi. Tu zdecydowanie króluje
fantastyka. Pisarze których proza zosta a tu zakwalifikowana to Ko odziejczak, Ziemkiewicz, Dukaj,
Lewandowski, Regalica, oraz mniej znany Maciej Lepianka – autor historii alternatywnej I w nast p-
nym dniu, b d cej bli niaczym odbiciem Xawrasa Wy ryna, te  alternatywna historia Polski, i wydana
w 997. To wydaje si  dosy  kompletny zestaw. Przychodz  mi na my l inne teksty, ale troch  pó niej-
sze – Zabity, Wampiry z Odrzyko skiej, Nocne wy cigi w g b Anny, Bomba Heisenberga i kilka in-
nych. Autorzy tych tekstów (Kres, Komuda, Oramus, Ziemia ski) nie zostali wymienieni, a teksty jak
najbardziej dotycz  naszej rzeczywisto ci spo eczno-politycznej.

3. Anarchi ci (przeciw wszystkim) – kontestuj  ca y system spo eczny. Literacko mamy tu do
czynienia najcz ciej z grotesk , czasem fantastyk . G ówne nazwiska tutaj to Vonnegut-Praszy ski
oraz o dziwo Aleksander Olin , czyli posta  z naszego podwórka.

Jeszcze gar  uwag skre lonych na marginesie. Po pierwsze wymkn o si  panu Dunin-W sowi-
czowi, e fantastyki nie pisz  niestety kobiety (str 44, 2w.od góry). By  mo e mia  na my li SF, ale dla
porz dku przypomn  o Ewie Bia o ckiej, Annie Brzezi skiej, Antoninie Liedtke i Mai Lidii Kossa-
kowskiej. Inne nazwiska te  si  pewnie znajd , ale nie rozdrabniajmy si .

Drug  nie cis o ci  jest zdanie (str 44) „Dopiero w ostatnich dwu latach dosz o do nie mia ych
zbli e  tych dwóch obiegów – my l  o (...)  zdumiewaj co merytorycznej recenzji powie ci Ziemkiewi-
cza Walc stulecia pióra Wojciecha Orli skiego.” Dunin-W sowicz wida  nie zdawa  sobie sprawy, e
Orli ski jest osob  jak najbardziej zwi zan  z fantastyk , autora nie ki, która jak najbardziej winna
by  zanalizowana w Oku smoka, gdy  niczym innym, jak rzeczywisto ci  spo eczno-polityczn , si  nie
zajmuje. Nawiasem mówi c to zapomina Dunin-W sowicz tak e o Kindze Dunin, krytyczce g ówno-
nurtowej, która fantastyk  si  para i pisze o niej bardzo wiele (swoj  drog  jej powie Tabu tak e
tematycznie odpowiada Oku smoka, i ma ju  ze trzy lata, wida  Dunin-W sowicz uzna Tabu za grafo-
ma stwo i pewnie mia  racj ). Zapomina te  Dunin-W sowicz o tym, e fantastyka istnieje tak e na
uniwersytetach (w Poznaniu, Gda sku, Lublinie), ostatnio tak e wiele pisarzy g ównonurtowych (cho by
Mi osz, Tokarczuk) wypowiada si  o fantastyce. W ko cu mamy te  Lema, który bryluje po wszelkich
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salonach i opowiada wci  to samo a wszyscy
wokó  niego robi  wra enie, e przeczytali za
m odu wszystkie jego ksi ki. Tak wi c fantasty-
ka przeplata si  z pozosta  literatur  i trzeba do-
da , e Dunin-W sowicz ma w tym niema y
udzia .

Mój subiektywny sprzeciw budzi tak e za-
chwyt Dunin-W sowicza nad faktem, e Krzysz-
tof Varga w powie ci Ch opaki nie p acz adoruje
starego punk rocka i wspó czesny britpop. Reszta
muzyki jest uznana za z  i obc  i s uchaj  j  „tech-
nopeda y” Punk rock niech b dzie ale ten britpop?!
Panie Dunin W sowicz, my l e zespo y typu
Sleeper, Oasis, Suede nie nadaj  si  na konserwa-
tywny bunt, s  cz sto wytworem komercji i s u-
chaj  ich ci pogardzani przez Varg  m odzi i oczy-
wi cie ta muzyka jak najbardziej kojarzy si  z
homoseksualistami. Je eli dla Krzysztofa Vargi
„ojczyzn  jest brytyjska muzyka gitarowa” to prze-
cie  by o (!) Radiohead, Led Zeppelin, Black Sab-
bath, Deep Purple, gra Iron Maiden itd.

Tyle moich uwag. Za niesamowicie ciekaw
natomiast uzna em „bardzo karko omn  interprer-
tacj Pieprzonego losu kataryniarza”. Dunin-
W sowicz stwierdza, e „powie  ta jest prób  fa-
bularnego rozpisania Przes ania Pana Cogito
Zbigniewa Herberta”. Otó  w jednej ze scen Ro-
bert „ogl da w lustrze swoj  b aze sk  twarz”.
Cyberprzestrze  to ciemny kres, w którym mo -
na zdoby  z ote runo nico ci. Scena z Powstania
Styczniowego to legenda, któr  nale y powtarza .
Robert jest odwa ny, ma pogard  dla szpiclów i
nie przebacza im, broni Polski b d cej królestwem
bez kresu i miastem popio ów. Jest jej wierny –
idzie. Wydaje mi si  ta interpretacja nie taka kar-
ko omna i z pewno ci wiadczy o uwa nym spoj-
rzeniu Dunin-W sowicza. Do takich wniosków
prowadzi  mo e tylko wszechstronno , jakiej
czasami brak zarówno fantastom jak i innym.

Dunin-W sowiczowi marzy si  traktowanie
literatury bardzo szeroko. Jednak jego rozwa a-
nia zupe nie pomijaj  komiks, film, oraz teatr. Czy
nie jest to literatura? Ka da z tych trzech sztuk
reagowa a na rzeczywisto  wsó czesn  Polski,
cz sto nawet zbyt dora nie. Poznanie tych sztuk
wymaga, eby przysi  fa dy, ale nikt nie mówi,
e jest „letko”.

Pawe  Dunin-W sowicz, Oko smoka – literatura
tzw. pokolenia „brulionu” wobec rzeczywisto ci III RP,
Wyd. Lampa i Iskra Bo a, Warszawa 2000.

PLANETARIUM
Jaka b dzie polska fantastyka,
pierwszej dekady XXI wieku ?
Konrad T. Lewandowski

P O W R Ó T  D O  G E T T A
Ka dy ruch, ka da idea i przedsi wzi cie
ma czas swoich narodzin, m odo ci, roz-
kwitu i zamierania. Polska fantastyka znaj-
duje si  obecnie w stanie przekwitania i
przejrzewania. W pierwszej dekadzie tego
wieku powróci do stanu z którego wysz a,
czyli stanie si  literatur  rozrywkow  dla
m odzie y, bez wi kszych ambicji. Stanie-
my si  tym, czym g ówny nurt od dawna
chce nas widzie  – kulturowym gettem.
Dlaczego?

Upadek zaczyna si  najpierw od nega-
tywnego my lenia. Od kilku lat obserwuj
jak m odzi fandomowi publicy ci odmie-
niaj  w swoich tekstach s owo „getto”
przez wszystkie mo liwe i niemo liwe
przypadki. Upajaj  si  tym wyrazem z sa-
tysfakcj , z jak  wr cz masochistyczn
rozkosz .

Widz  w tym najistotniejsz  pokolenio-
w  ró nic  pomi dzy twórcami urodzonymi
w latach 60. oraz tymi z lat 70. i pó niej. Ja
w wieku oko o lat 25 za s owo „getto sf” w
ustach g ównonurtowca by em gotów da  w
mord , a w ka dym razie stawa em si  bar-
dzo asertywny. Potem np. taki Krzysztof
M trak wyp akiwa  si  w mankiet czytelni-
kom „Filmu” nr / 993 (felieton „W obl -
onej twierdzy”) jak to do redakcji „Litera-

tury” wpad  mu „brodaty m odzian”: „Jako
wieloletni redaktor pism literackich, styka-
em si  ju  najrozmaitszymi, zaczerniaj cy-

mi papier dziwakami i zdawa o mi si , e ju
nikt i nic mnie zaskoczy  nie zdo a” (...) „po
27 latach kariery redaktorskiej pozna em
pierwszego faceta, który przyszed  do pisma
nie po to, by co  wydrukowa , ale po to, by
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wyzna , e drukowa  nie ma najmniejszego
zamiaru, a przy okazji redaktorów zwymy-
la ”. Mowa tu oczywi cie o jednym z nie-

cnych wyczynów Przewodasa. Tak to si ,
prosz  dziatek i m odzie y, honoru polskiej
SF drzewniej broni o... Teraz, kiedy g ów-
nonurtowcy zacz li si  ju  krzyn  liczy  ze
s owami, wyr cza ich fandomowy narybek,
niekiedy nawet narybek ca kiem ju  podro-
ni ty. Smutek.

To, co zaczyna si  od my li i s ów, ko -
czy si  na czynach lub zaniechaniach. Kie-
dy skaka em do oczu M trakowi by em
obywatelem imperium SF, które zawojo-
wa o obszar literatury wspó czesnej, defi-
niowa o rzeczywisto  i wyrywa o si  do
gwiazd, Absolutu, czy cho by tylko ku lep-
szym, fajniej napisanym tekstom. To by a
moja racja moralna, bro  ideowa, czy jak
to tam zwa . Ja, autor SF mia bym uko-
rzy  si  przed zapijaczonym redaktorkiem
z dotowanej enklawy be kotu?

Wida  czasy dumy, mo e durnej i chmur-
nej, ale jednak dumy przemin y. W najbli -
szych latach przyjdzie przyzna  racj  M tra-
kowi: „wi kszo  tych niedopisarzy uprawia
SF, poniewa  id  na atwizn . Wy wiechta-
ne konwencje, wytarte schematy i standardy,
pozwalaj  tu na popisy rozpasanego gadul-
stwa. Cz sto wystarczy byle jaki pomys  by
snu  reszt  do woli. Nie liczy si  ani logika
zdarze , ani prawdopodobie stwo psycho-
logiczne, ani znajomo  realiów, ani jako
j zykowa itd.”

Osiem lat temu by y to s owa g boko
bzdurne i niesprawiedliwe. Dzi  wydaj  si
prorocze. Wystarczy wzi  do r ki nowy
miesi cznik „Science fiction” i poczyta
Falzmana. Do takich autorów nale y przy-
sz o .

Negatywne gettowe my lenie niszczy
ambicj  i odwrotnie: niskie ambicje rodz
my lenie gettowe. W drugiej kolejno ci pol-
sk  SF zabija brak wspó zawodnictwa mi -

dzy autorami. Kiedy  pisa o si  opowiada-
nia i powie ci troch  na zasadzie: „poczekaj
zaj c!, jak przeczytasz to ci kapcie spadn !”
Dawn  rywalizacj  zast puje mi e ciepe ko
towarzyskich uk adzików. Zamiera krytyka,
zast puje j  instytucja wi tych krów. Zarzu-
ci em ostatnio D bskiemu seniorowi e jest
grafomanem. Ów zamiast si  i napisa
dzie o na „Zajdla”, po którym musia  bym
wle  pod stó  i odszczeka , obra a si mier-
telnie, umieszcza mój adres w „kilfajlu”, a
PPJ dla wi tego spokoju cenzuruje w „In-
formatorze GKF” moj  krytyk . a osne, ale
symptomatyczne.

Trzecia przyczyna powrotu do getta to
brak sprzeciwu. Nikomu paranoja nie prze-
szkadza. Parowski skompromitowa  si  do
imentu w sprawach Brzezi skiej i Liedtke,
ale nadal jest podejmowany na konwentach,
ludzie s uchaj  z uwag  jego wypowiedzi, a
gdy opowiada o tym jak dobiera opowiada-
nia wed ug swego „gustu” sala nie ryczy ze
miechu. Grafoman D bski kieruje przyzna-

waniem nagród za profesjonalizm literacki,
a kiedy Przewodas wrzeszczy, e król jest
nagi, to si  go knebluje.

My la em, e dobiegaj c czterdziestki
b d  si  desperacko ogania  od ambitnych
debiutantów i konkurentów. Tymczasem
nic z tego. Jedyne na co mog  liczy  to
propozycja „spierdalania w radosnych pod-
skokach”, jak  na amach „Miesi cznika”

KF z o y  mi Jego wi tobliwo  Auto-
rytet Moralny Rafa  A. Ziemkiewicz. W
takich warunkach nie b dzie dobrej fanta-
styki. Nikomu nie b dzie si  „chcia o
chcie ” – ani autorom pisa  lepiej, ani czy-
telnikom przyzwyczajonym do tandety
wi cej wymaga . Mieli my w latach 90.
„z oty wiek” polskiej fantastyki. By o mi-
n o. Propozycja spierdalania wygl da za-
tem kusz co. Dalsze przebywanie w tym
towarzystwie grozi spotkaniem upiora
M traka, a zapachu siarki nie lubi .
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N A U K A  O  F I K C J I
Pawe  Ostrowski

H i s t o r i a
(kto si  boi niech wyskoczy)

Ma o jest w fantastyce naukowej tak no nych, a
jednocze nie tak ogranych pomys ów jak histo-
rie alternatywne. Dzieje si  tak zapewne dlate-
go, e autorzy pisuj cy alternatywne historie wy-
korzystuj  zupe nie naturaln  i powszechn  cie-
kawo  - pasj  nawet - dociekania, co by by o,
gdyby... Wprawdzie gdyby babcia mia a w sy,
to by by a dziadkiem, a mo e nawet wojewod ,
lecz historie alternatywne wykorzystuj  nasz
ciekawo  szlachetniejszej niejako natury, a z
pewno ci  maj c  bardziej intelektualne pod o-
e. Ka dy mieni cy si  cz ekiem inteligentnym,

ba, samym inteligentem nawet, cokolwiek o hi-
storii wiedzie  powinien. Tedy i my l, co by si
tam mog o dzia , gdyby bieg wypadków histo-
rycznych potoczy  si  inaczej, ka demu czytel-
nikowi – fantastyki zw aszcza, gdy  predyspo-
zycje i przygotowanie nasze w tym kierunku id
mocniejsze – przy lekturze tego lub owego hi-
storycznego dzie a pr dzej czy pó niej si  na-
suwa. Ale i poza kr giem zagorza ych mi o ni-
ków fantastyki historie alternatywne znajd  czy-
telników, gdy  przy za o eniu posiadania przez
odbiorc  jakiego takiego dziejowego obycia, jest
to odmiana fantastyki atwa w odbiorze i nie-
trudna do zrozumienia.

Zagadnienia definicyjne id  w rozmaitych
kierunkach. Niepotrzebnego chyba dzielenia
w osa na czworo dokonuje prof. Antoni Smusz-
kiewicz w „Leksykonie polskiej literatury fan-
tastycznonaukowej”, wyró niaj c za wcze niej-
szymi badaczami fikcyjn  histori , która dzieli
si  z kolei na histori  przysz o ci i histori  al-
ternatywn .  W  tym  uj ciu fikcyjna historia
skupia si  na procesie historii, „podporz dko-
wuje zainteresowanie jednostkami zaintereso-
waniu sprawami tak dalece, i  nie jest ju  histo-
ri  kilku czy kilkunastu osób, lecz ca ego naro-

du lub ca ej ludzko ci.” Z kolei sama historia
alternatywna to „fikcyjny przebieg zdarze  dzie-
jowych w mniejszym lub wi kszym stopniu zbli-
onych do faktów znanych z autentycznej hi-

storii. Mechanizm historii alternatywnej polega
na pokazywaniu innych wariantów procesu hi-
storycznego, zapocz tkowanych wydarzeniami
fikcyjnymi, które aczkolwiek mo liwe, w isto-
cie si  nie zi ci y. (...) Celem owych zabiegów –
poznanie ukrytych spr yn, nap dzaj cych pro-
ces dziejowy.” Natomiast w a ciwym wed ug
Smuszkiewicza okre leniem utworów, którymi
b dziemy si  tutaj zajmowa , jest powie  hi-
storyczno – fantastyczna, który to termin po-
zna ski uczony wprowadza za Teodorem Par-
nickim. Powie  fantastyczno – historyczna za-
chowuje „podstawowe wyró niki powie ci hi-
storycznej z równoczesnym wprowadzeniem w
obr b wiata przedstawionego faktów celowo
przeinaczonych, niezgodnych z prawd  histo-
ryczn  po to, aby na ich podstawie ledzi  me-
chanizmy rozwoju procesu historycznego.”

S  to uwagi o tyle cenne, e pozwalaj  spoj-
rze  na historie alternatywne z w a ciwego k ta
– jako odmian  prozy historycznej po prostu.
Motywacja fantastyczna utworu, lub mówi c
grubo, element fantastyczno ci dzie a po pro-
stu, sprowadza si  do niezgodno ci pomi dzy
przebiegiem historii rozpoznanym przez odbior-
c  jako „prawdziwy”, „istniej cy rzeczywi cie”,
a przedstawionym w utworze literackim. Post -
powanie bohaterów odpowiada zatem kryteriom
racjonalno ci, a wydarzenia pojawiaj ce si  w
akcji utworu zachowuj  wszelkie prawdopodo-
bie stwo w oparciu o to jedyne uzasadnienie,
e przebieg historycznych wypadków poszed

w przesz o ci wiata przedstawionego utworu
inaczej ni  w naszym wiecie.

Podkre la ten fakt w swojej encyklopedii
Peter Nicholls, sprowadzaj c historie
alternatywne do poj cia „ wiatów
alternatywnych”: „An alternate world (...) is an
account of Earth as might it have become in con-
sequence of some hypotetical alteration in his-

ko em si  toczy
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tory.” Nicholls zauwa a tak e historyczne
tendencje w tej prozie, piszac, i   “Most subse-
quent sf stories in this vein have tended to skip
lightly over the detailed process of historical
development to examine alternative presents, but
sf writers with a keen interest in history often
devote loving care to the development of imagi-
nary pasts (…). Early genre sf-stories of con-
flict between alternate worlds tend to assume
that our world is better than most of the alterna-
tives. (…) The idea that our world might have
turned far better than it has is more often dis-
played by ironic satires(…)”.

Rozró nienie poj cia historii alternatywnej
jako „fantastycznej historiografii” a odmiany
prozy naukowej w swoich fundamentach dotyka
zagadnienia asercji autora wobec tre ci dzie a
jako ewentualnego wyró nika literatury pi knej
w ogóle. Sprowadzaj c rzecz do kwestii
praktycznych zauwa y  wypada, e
wspó cze nie historii alternatywnych w
w szym rozumieniu - prof. Smuszkiewicza -
nikt z historyków nie pisze, cho  niektóre dzie a
starsze, zawieraj ce niejako historii
alternatywnych zapowiedzi – mam tutaj na my li
„Histori  Polski w zarysie” Micha a
Bobrzy skiego, historyka szko y krakowskiej –
mog  dostarczy  znakomitego ród a pomys ów.
Z drugiej niejako strony – od powie ci –
nierzadko zdarzaj  si  takie, gdzie (jak pisze
Nicholls) pasje historyczne autorów sk aniaj
ich do skupiania si  w a nie nad drobiazgowym
przedstawieniem przebiegu historii. Tak na
przyk ad Otto Basil w znakomitej „Brunatnej
rapsodii” ka e g ównemu bohaterowi nami tnie
s ucha  radiowych audycji, tudzie  wczytywa
si  w rozmaite nazistowskie okólniki i
komunikaty; nietrudno wyobrazi  sobie ci g
utworów literackich o takim nagromadzeniu
apokryficznych dokumentów cytowanych w
tek cie, e pozorna  granica ulegnie ca kowitemu
zatarciu. I faktycznie, napisana zosta a przez
Chrystiana Skrzyposzka „Wolna trybuna”. I co
z tym faktem pocz ?

Co wi cej, na tym tle wypadnie zauwa y ,
e mo na pisa  historie alternatywne

mimochodem i bezintencjonalnie. Po pierwsze,
mo liwy jest przypadek taki, e autor,
zasiadaj cy do pisania powie ci historycznej,
popisze si  niechlujstwem w przygotowaniach
do pracy. Tak tedy napisana przez niego powie
odbiega  b dzie w przedstawionych wypadkach
od tak zwanej prawdy historycznej. mudna
d ubanina w tekstach ród owych odstrasza
wielu, st d te , jak mniemam, bierze si
zauwa alna mnogo  tekstów fantasy. Wobec
ogromu wiedzy do przyswojenia, przetrawienia
i wreszcie przelania na papier, konwencja fan-
tasy to wygodny trick, obiecuj cy atwiejsz
drog  w postaci zmy lenia sobie ca ego wiata
od nowa. O tym, e ucieczka to pozorna,
przekonuj  od lat spotkania autorskie Feliksa
W. Kresa, gdzie Kres opowiada ju  to o budowie
karaki, ju  to o bitwie pod Grunwaldem. Na to,
co Panu Bogu zabra o sze  dni, autorowi
potrzeba jednak lat, co trzeba bezwzgl dnie
twórcom fantasy na ka dym kroku przypomina .
Niezas u on  przewag  pisarzom
(pseudo)historycznym nad autorom fantasy
zapewnia fakt, e aby wykry  autorskie lapsusy
b d  zgo a kompromitacje czytelnikowi
niezb dna jest solidna (sc. lepsza od pisarza)
wiedza historyczna. Gruntowne przerycie
dost pnych róde  te  nie wyklucza pope nienia
historii alternatywnej; nawet bona fide autor
mo e naci  si  na rzekomo rzetelnej wiedzy
sprzedawanej przez powa nych nawet
historyków. Herodot nie tylko historii by  ojcem,
ale i k amstwa. Prozaik mo e wi c spodziewa
si  i takiej przykro ci, e nowsze badania
historyczne wywróc  na nice te, którymi
kierowa  si  w swojej pracy. I co z takim fantem
pocz ? Domaga  si  prze o enia dzie a na pó ki
z fantastyk ? Trzeci przypadek to taki, gdy autor
przymierza si  do pisania tzw. fantastyki
bliskiego zasi gu i tworzy; przychodzi
zapowiedziany termin, i nic, co z takim mozo em
si  zmy li o, nie okazuje si  prawd .
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Przypad o  to osobliwie cz sta w ród autorów
technothrillerów. Niejedn  ksi k  napisano o
milenijnej bombie, a jednak narowisty pecet, na
którym pisz  ten artyku , obficie instaluj c sobie
w organizm rozmaite toksyny, zawiesza si
akurat tak samo cz sto, jak dwa lata temu.
Swego czasu popularne by y na Zachodzie
powie ci opisuj ce trzeci  wojn wiatow , z
„ C z e r w o n y m
sztormem” spó ki
Clancy & Bond na
czele. I co? „Póki
co, trwamy”.
Zwi zek Radziecki
chwalebnie zdech  i
n a j c z a r n i e j s z e
s c e n a r i u s z e
z m i e n i y
k a t e g o r i a l n
przynale no ; inna
sprawa, e je eli
chodzi o ocen
m i l i t a r n y c h
zdolno ci Sowietów
z przyleg o ciami, do których niestety wypada
liczy  Ludowe Wojsko Polskie, oceny
zachodnich analityków mia y zwyczaj myli  si
o 80 stopni – w jedn  albo drug  stron .
Paradoksalnie, to w a nie teraz, gdy wiadomo
co nieco o operacyjnych planach Uk adu
Warszawskiego stosownie do zmieniaj cej si
w latach  60., 70. i 80. sytuacji, warto pisa  o
mo liwej  WW III. Starsze za  powie ci
nieodwo alnie przesun y si  do kategorii
historii alternatywnych, i to nie najwy szych
lotów. Inny przyk ad, spektakularny i z naszego,
polskiego podwórka: czy niedawny jubilat
Tadeusz Konwicki w naj mielszych rojeniach
ni , e „Ma a apokalipsa” w swoim czasie

stanie si  na szcz cie histori  nieodwo alnie
alternatywn ?

Wszystkie te uwagi dotycz  utworów, które
– cho  z definicji stanowi  historie (ju )
alternatywne, w intencjach autorów i odbiorze

czytelników takimi nie by y, a cechy historii
alternatywnych zazwyczaj naby y ex post. Czy
warto wi c trzyma  si  koncepcji teoretycznych
w oderwaniu od (primo) intencji autora (drugie
primo) recepcji dzie a? Na tym wi c tle
wypadnie chyba porzuci  eleganckie, ale ma o
operatywne teoretyczne konstrukcje i wróci  do
czytelniczych intuicji.

M e c h a n i z m
tworzenia historii
a l t e r n a t y w n y c h
wydaj  si  by  prosty:
oto obieramy sobie
jakie  wydarzenie
historyczne i
wymy lamy sobie
inny jego przebieg.
N a s t p n i e
u r u c h a m i a m y
wyobra ni  i
puszczamy parowóz
dziejów w ruch.
Sprawa jest jednak o
wiele bardziej

skomplikowana i naje ona pu apkami.
Najcz ciej obieran  metod  autorsk  jest
dzia anie na zasadzie ekstrapolacji. Tak samo
jak w opowie ciach SF dotycz cych przysz o ci,
autorzy jad   na przed u aczu. Miejsce startu
to punkt zwrotny, moment w którym rozchodzi
si  bieg dziejów wiata przedstawionego utworu
i naszego wiata. Dalej ten wiat musi si
rozwija  zgodnie ze swoj  wewn trzna logik ,
zazwyczaj wzorowan  na wydarzeniach
realnych. Sk din d wietna powie  Roberta
Harrisa „Vaterland” opowiada o wiecie, w
którym III Rzesza zwyci a w II Wojnie

wiatowej. I oto w Rzeszy lat 60. obserwujemy
proces t enia, biurokratyzacji i st pienia
opresyjno ci systemu; hitlerowskie Niemcy.
przypominaj  nie Zwi zek Radziecki czasów
Stalina, a raczej imperialn  i gnu n  Rosj
czasów bre niewowskich. Czytaj c Harrisa
odbiorca ma wra enie, e Niemcy sko cz  jak
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blok wschodni: b dzie kryzys, próby reform,
uruchomienia nazizmu z ludzk  twarz ,
dehitleryzacja i denazyfikacja. Z kolei na arenie
mi dzynarodowej trwa u Harrisa zwyczajnie
Zimna Wojna, jeno z III Rzesz  w miejsce ZSRR
Nie czyni  tutaj bynajmniej autorowi z tego
tytu u wyrzutów; uwa am, e jest to ksi ka
bardzo dobra, lecz idealnie pokazuje, na czym
polega jedna z metod kszta towania
alternatywnej historii. e nie jest to wcale atwe,
pokazuj  dwie spektakularne wpadki autorów
polskich, gdzie przebieg historycznych
wydarze  k óci si  z wewn trzn  logik  utworu,
to znaczy nie przystaje do racjonalnej oceny
mo liwych po wybranym punkcie zwrotnym
ziszcze , jak  na podstawie dost pnych danych
dysponuje czytelnik. Zagadnienie stanie si
ja niejsze na przyk adzie Dukajowego „Xavrasa
Wy ryna”. Powie  t  atakowano z rozmaitych
punktów. Najrozs dniejsz  z uwag, jak  pod
adresem ksi ki us ysza em, wyg osi  pewien
politolog; jak, u licha, wyobra a sobie Dukaj
mo liwo  przetrwania Republiki Weimarskiej
z Sowietami u bram?! Za ó my, tak jak autor,
e adne cuda nie nast pi y i pa stwo polskie

pada w roku 920 czy 92  pod ciosami
bolszewików. Sytuacja w Niemczech jest
nadzwyczaj niestabilna, ulice sp ywaj  krwi ,
komunistyczne bunty okrutnie t umi  ochotnicze
(i niezdyscyplinowane) Freikorpsy, a nie
okrojona  Reichswehra. W porównaniu z Polsk
Niemcy stanowi atwy k sek, dlaczego wi c ju
kilka czy kilkana cie lat pó niej stanowi
europejskie mocarstwo? Co, jaki cud zatrzyma
Moskali?

Przyk ad drugi: „Wampiry z
Odrzyko skiej”, opowiadanie Jacka Komudy.
Kwestia mo e mniej istotna dla utworu, ale
dostrzegalna: sk d na eksponowanych
stanowiskach nazwiska znane z wspó czesnej
dzia alno ci Sojuzu Lewicy Demokratycznej?
Zastanówmy si : weszli Sowieciarze. Ich
namiestnikiem jest Genera . Logika wydarze
zdaje si  wskazywa , e w takiej sytuacji gór

by by partyjny beton, a nie rzutcy, m odzi
dzia acze, z obecnym prezydentem na czele,
szykowani w drugiej po owie lat 80. do tzw.
przekazania w adzy, po czonego z realnym jej
ugruntowaniem.

Oczywi cie, o jednym i jedynie s usznym
mo liwym wariancie rozwoju wypadków nie
mo e by  mowy. Jednakowo  rola autora jest
uzasadnienie takiego, a nie innego biegu
dziejów w oparciu o przyj ty punkt zwrotny.

miem twierdzi , e je eli czytelnik zmuszony
jest w takiej sytuacji na domys y, to znaczy, e
autor nie do  dobrze wywi za  si  z przyj tego
na siebie zadania. Kwesti  odr bn  jest jak
twórca do uzasadnienia podchodzi. Tutaj
mo liwe s  ró ne rozwi zania. Pisarz mo e
sobie uwa a , e histori  kszta tuj  wybitne
jednostki, a t um zwyk ych miertelników
stanowi jedynie mierzw , któr  nale y owym
tytanom g sto pod ciela  pod stopy. Przy takim
za o eniu, filozoficznej zreszt  natury, wyj cie
takiej osobisto ci powoduje drastyczne zmiany
w przebiegu pó niejszych zdarze  i kszta cie
wiata po dwudziestu, pi dziesi ciu latach.

Kto inny za  (albo i ten sam autor w nast pnym
dziele) mo e uwa a , e historia jest aren  mas,
spo ecze stw, narodów, jednostka za  niczym,
jednostka zerem. Proces dziejowy zdawa  si
musi wówczas ci giem uporz dkowanym i
przewidywalnym, niczym w „Fundacji”
Asimova, o dziadzie Marksie nie wspominaj c;
zmienia si  najwy ej nazwy nagrody Nobla i
niektórych pierwiastków, kto inny skonstruuje
bomb  atomow  etc. Autor mo e wi c
historiozofowa  sobie do woli i czytelnikowi
nic do tego, cho by si  z pisarzem i nie zgadza .
Ja prywatnie wierz  w Jego Ksi c  Mo
przypadek, wbrew zreszt  tytu owi niniejszego
artyku u, podpowiedzianego przez Defekt
Muzgó.

Ciekawie mog  wygl da  historie
alternatywne, których autorzy zaprz taj  sobie
g ow  nie wydarzeniami historycznymi, lecz
geologicznymi b d  biologicznymi. Niezwykle
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pouczaj ce mog  okaza  si  w tym wzgl dzie
„Mieszka cy wiatów alternatywnych” i
„Przepis na cz owieka” Marcina Ryszkiewicza,
w barwny (jak to u tego autora) sposób
traktuj ce o pokr tnych cie kach ewolucji, co
do wykszta cenia ludzkiego rozumu
doprowadzi a. Z naszej parafii tak  ksi k
zapewne oka  si  „Inne okr ty” Romualda
Pawlaka, zapowiadana co najmniej od dwóch
lat powie , której punktem zwrotnym jest ma o
z pozoru znacz cy fakt, e w Nowym wiecie
nie wygin y konie. Powoli dochodzimy tutaj
do drugiej, nieporównanie rzadszej metody
kreowania alternatywnej historii, a mianowicie
wymy lenia przez autora ca kowicie nowego
przesz ego zdarzenia, co histori  mog oby
zap odni  nowymi trendami i skierowa  na
odmienne tory. Jasne, e wymaga to zupe nie
nowego stopnia wyobra ni i kreatywno ci, st d
jak na razie napisanie takiej ksi ki, co nie do ,
e taki fakt by przewidzia a, to jeszcze

wyci gn a z niego ostateczne w swoich
wnioskach konsekwencje, zdaje mi si
mo liwo ci  jeno wirtualn . Zdaje si  bowiem,
e autorzy SF wychodz  z za o enia podobnego

nieco do Leibnitzowskiego: wiat nasz jest nie
tylko najlepszym, ale i najbardziej
do wiadczonym ze wiatów, st d nic, co si  do
tej pory nie wydarzy o, nie mia o prawa zaj .
Hm.

Wracaj c do momentu, który nazwali my
wcze niej punktem zwrotnym, zauwa y  trzeba,
e jego wybór mo e okaza  si lisk  spraw .

Pu apka czai si  tu ukryta i dla czytelnika s abo
obeznanego z histori  niedostrzegalna. Maciej
Parowski napisa  by  kiedy  „Burz ”, scenariusz
komiksu, który znale  mo na (scenariusz, nie
komiks) w zbiorze „Co wi ksze muchy”.
Tytu owa burza rozszala  si  nad Polsk  we
wrze niu 939 roku. Zamiast z otej polskiej
jesieni, idealnej do prowadzenia wojny w
powietrzu i prowadzenia pancernych zagonów,
mamy oto s ot  i b ota. W takich warunkach si y
Polski i Niemiec ulegaj  wzgl dnemu

wyrównaniu i o blitzkriegu oczywi cie nie mo e
by  mowy. Polacy broni  si  dzielnie, a nawet
przechodz  do lokalnych kontrataków. W tej
sytuacji lis Stalin si  nie rusza, natomiast
wkraczaj  do akcji nasi alianci i wkraczaj  do
Rzeszy od zachodu. Hitler konczy jako zes aniec
na przydatnej w takich sytuacjach Wyspie w.
Heleny.

Pozornie zdawa  by si  mog o , e punktem
zwrotnym jest wrzesie 939 r., konkretnie za
odmienny uk ad baryczny. Tymczasem taki
rozwój wypadków uwarunkowany musia by by
splotem wydarze  nie wzmiankowanych w
tek cie (jak wy ej u Dukaja i Komudy), a
ponadto wcze niejszych od opisywanych. Tak
wi c wbrew temu, co sugeruje autor, prawdziwy
punkt zwrotny musia  nast pi  odpowiednio
wcze niej; inna musia a by  polityczna wola
aliantów (odmienne wyniki wyborów?),
ponadto niepo ledni  rol  odgrywa stopie
przygotowania Francji i Wielkiej Brytanii do
wojny. Nie chodzi tutaj o kwestie tak
elementarne, jak czas na przeprowadzenie
mobilizacji, ale i o niefortunn  restrukturyzacj
przemys u zbrojeniowego we Francji w drugiej
po owie lat trzydziestych, rzutuj c  na poziom
i jako  produkcji, konserwatyzm i generalne
nieprzygotowanie generalicji do nowego obrazu
dzia a  itp.

Jak wida , advocatus diaboli, w jakiej roli
tutaj wyst puj , ma naprawd  du o pracy.
Magistra vitae, jak  wed ug przys owia jest
historia, jest nauczycielka wymagaj c , cho
podobno nikogo jeszcze nic nie nauczy a.
Wszelkie uwagi, w tym artykule uczynione,
prosz  traktowa  jednak serio. Krytyczny umys
nie mo e akceptowa  tandety, ale z uwaga
powinien pochyli  si  nad próbami ambitnymi.
Bez solidnej kwerendy nie ma co przyst powa
do pisania, a i czytanie staje si  wówczas
fascynuj cym intelektualnym wyzwaniem, do
którego zach ca

            Pawe   Ostrowski
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Rozmowa z Prof.
Antonim Smuszkiewiczem,
specjalist  ds literatury fantastyczno-naukowej,
wspó auorem Leksykonu polskiej literatury fant-
styczno naukowej (Pozna 990), pracuj cym
nad Encyklopedi  Polskiej Fantastyki.

Czy móg by pan przybli y  stan obecnych
prac nad Encyklopedi  Polskiej Fantastyki?
W tej chwili s  one zawieszone. Z braku pie-
ni dzy, to znaczy nieprzydzielenia ich w tym
roku przez Komitet Bada  Naukowych. Pra-
ce zacz li my ju  do  dawno. By a to praca
koncepcyjna, polegaj ca na ustaleniu, czym
Encyklopedia ma by . Nale a o si  miedzy
innymi odnie  do Leksykonu polskiej lite-
ratury fantastyczno-naukowej, który opraco-
wali my z Andrzejem Niewiadowskim –
ma ej rzeczy, obejmuj cej jedynie najwa niej-
sze poj cia z teorii fantastyki i sylwetki auto-
rów fantastyki naukowej. Publikacja, nad któ-
r  pracujemy teraz, nazywana roboczo „En-
cyklopedi ”, ma zawiera  wszystkie mo li-
we has a dotycz ce polskiej fantastyki, po-
czynaj c od redniowiecza.
Bardzo interesuje nas zakres tematyczny.
Jest tu kilka kategorii. Pierwsza z nich to teo-
ria literatury – gatunki, odmiany itd. Drug
kategori  by yby has a autorskie. Trzeci  –
dzie a literackie, Nast pnie wspomniani zo-
stan  t umacze, tak e redaktorzy i krytycy.
Osobn  kategori  tworz  pisarze zagranicz-
ni. Zastanawiamy si  nad kategori  zjawisk,
wywodz cych si  z fabu , jak np. bohatero-
wie czy fantastyczne wynalazki itp. Tyle je-
eli chodzi o literatur . Podobne has a zo-

stan  opracowane na podstawie filmu. Od-
r bn  grup  hase  stanowi  powinno ycie
literackie i kulturalne, zwi zane z ruchem mi-
o ników fantastyki, np. kluby, dzia acze, fan-

ziny itp.

Jakie dzie a mog  doczeka  si  swoich ha-
se ?
Przede wszystkim antologie, One nie zawsze
maj  szans  zaistnie  w czyim  biogramie au-
torskim. Nale y te  omówi  oddzielnie pewne
wybitne dzie a, jak np. Na Srebrnym Globie
niezale nie od wzmianki w biogramie Jerzego

u awskiego.
Je eli chodzi o dobór autorów, Leksykon za-
s yn  z obszernych hase  pisarzy takich jak
Mickiewicz czy Prus
Autorzy ci s  tak znani z innego rodzaju pisar-
stwa, e nie wypada o nich zbyt wiele pisa .
Wystarczy, e w Encyklopedii b dzie wzmian-
ka omawiaj ca motywy fantastyczne w ich twór-
czo ci, np. Ró y czy Przedwio niu eromskie-
go, bez biogramu, jakich wiele w ka dej innej
encyklopedii.
Pisanie o t umaczach to nowo .
Rzeczywi cie o t umaczach w Leksykonie nie
pisali my. Natomiast w Encyklopedii powinni
oni mie  swoje miejsce. Nawet je li kto  tylko
jedno wa ne dzie o przet umaczy .
Na jakich prawach maj  znale  si  w En-
cyklopedii pisarze zagraniczni?
To du y problem. Winni my o nich wspomnie ,
je eli funkcjonuj  w polskiej literaturze. Zak a-
damy, e je eli cho by jeden czyj  wa ny utwór
zosta  przet umaczony, to autor ten powinien
mie  swoje odpowiednie has o.
Jak szeroko zostanie potraktowany film?
Klasyfikacja b dzie podobna do literatury –
znani twórcy, tytu y.... Filmoznawcy zadecydu-
j  jak szeroki b dzie ten zakres.
Czy te  b d  uwzgl dnione filmy zagranicz-
ne?
Raczej nie. Czym innym jest powie  przet u-
maczona i wydana w Polsce w j zyku polskim,
a czym innym wy wietlany u nas film. Pozo-
staje on dzie em zagranicznym. Kto wie jednak
czy nie znajdziemy miejsca dla filmów z Pol-
sk  zwi zanych, czy to w Polsce nagrodzonych,
czy realizowanych z udzia em Polaków. Z pew-
no ci  znajdzie si  miejsce dla Solaris czy na-
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wet bardzo s abej NRD-owskiej Milcz cej
gwiazdy na podstawie Astronautów.
Wspomnia  Pan, e popularny „fandom”
tak e zostanie opisany.
Tak, powinni my wspomnie  o wszystkich pi-
smach, fanzinach, oficynach wydawniczych,
charakterystycznych klubach, konwentach, tak-
e o dzia aczach organizuj cych ycie klu-

bowe. Oczywi cie b d  tu trudno ci z dobo-
rem. Wszystkich nie uwzgl dnimy ale w ka -
dej encyklopedii jest tak, e dobór hase  nie
ka dego zadowala.
Czy wyst powanie fantastyki b dzie opi-
sane tylko w literaturze i filmie?
Oczywi cie nale y pami ta  o plastyce, tak-
e o komiksie. Dziedziny te operuj wiatem

przedstawionym i fantastyk  wykorzystuj .
Gdzie indziej fantastyka ma sens jedynie me-
taforyczny. Tak wi c nie ma muzyki fanta-
stycznej a np. surrealizm jedynie nawi zuje
do fantastyki. Takie s abe zwi zki z fantasty-
k  postaramy si  te  zasygnalizowa  w krót-
kich has ach.
Wspomnia  pan o has ach bohaterów li-
terackich
To si  jeszcze rozstrzygnie, czy b dziemy g -
biej wchodzi  w utwory i wyci ga  z nich
bohaterów, zjawiska, motywy. To bardzo
trudna rzecz. Ale kto wie czy nie b dzie ha-
se  „Wied min”, „Pirx”, „Ijon Tichy”. Boha-
terowie ci wyszli troch  poza literatur , cza-
sami reprezentuj  jaki  gatunek.
Jak wiele osób ma si  zajmowa  t  prac ?
Zaplanowa em sobie dosy  du y zespó , po-
nad dwadzie cia osób. Ale chcemy tak e zle-
ca  pisanie hase  osobom spoza tego zespo-
u. Zale y, czy b dziemy mieli pieni dze.

Jak maj  wygl da  prace nad Encyklope-
di  od strony naukowej?
Temat badawczy brzmi: „Historia polskiej fan-
tastyki”. Po gruntownym przebadaniu tematu,
wynikiem bada  ma by  napisana publikacja
pod takim w a nie tytu em. Encyklopedia ma
si  opiera  na tej pracy, tyle e oczywi cie w

innym uk adzie. Obok naszych bada  planuje-
my tak e zorganizowanie konferencji, co wi e
si  potem z wydaniem zbioru referatów. Mate-
ria y konferencyjne te  b d  pomocne w opra-
cowywaniu hase .
Sytuacja jest inna ni  z Leksykonem. Wtedy zna-
laz  si  wydawca, Wydawnictwo Pozna skie, a my
podzielili my si  prac  i wspólnie z Niewiadow-
skim napisali my. Nie potrzebowali my pieni dzy
na badania, a raczej pracowali my za honorarium.
W przypadku Encyklopedii, jest to niemo liwe.
Za ka d  wykonan  prac  trzeba zap aci , czy to
za zbieranie materia ów, czy za opracowywanie
hase , redagowanie itp. To zbyt du e przedsi wzi -
cie, aby pracowa  za darmo, licz c na ewentualne
honorarium w przysz o ci.
Czy w „Encyklopedii” b d  has a o grach
fantastycznych?
Gry powinny oczywi cie znale  tu swoje miej-
sce, je li s  inspirowane fantastyk . Nie wiem
tylko, czy otrzymaj  one swoje has a, czy zo-
stan  omówione w jednym d u szym artykule.
A literatura dzieci ca?
To jest odr bna kategoria, ale tam te  fantasty-
ka wyst puje. Niektórzy autorzy powinni mie
swoje has o. Ale ja bym nie przesadza  z opisy-
waniem literatury dzieci cej, bo zdominowa a-
by ona ca o . W gruncie rzeczy jest bowiem
niemal ca a fantastyczna.
Opisuj c polsk  fantastyk , cofa si  pan do

redniowiecza, czy ma pan zamiar opisywa
mitologie?
Nie za bardzo, chocia  o pewnych elementach
s owia skiej mitologii, warto wspomnie . Kra-
snoludek powinien mie  swoje has o, bo ju  jest
fantastyczny, a e wywodzi si  z mitologii jako
bóstwo opieku cze, to ju  inna sprawa. Przed
Konopnick  by  obiektem wiary. Pó niej sta  si
on obiektem fantastycznym.
A mitologia celtycka wp ywaj ca na Pola-
ków, albo s owia ska w prozie Sapkowskie-
go?
B dziemy si  stara  odnotowywa  pewne wy-
ra ne inspiracje, ale bez przesady. Encyklope-
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dia ma ona informowa  o najwa niejszych zja-
wiskach, a nie wdawa  si  w analizy i oceny.
Zw aszcza oceny.
W Leksykonie ocen utworów nie brakowa o.
Ja by em do tego sceptycznie nastawiony. Nie-
wiadowski uwa a  jednak e nale y umieszcza
krótkie recenzje. Leksykon mia  inny charak-
ter.
A definicja fantastyki, w Leksykonie przed-
stawiono kilka mo liwych definicji, czy taka
d uga rozprawa znajdzie si  te  w Encyklo-
pedii?
Encyklopedia musi mie  stosunkowo krótkie
has a. Wyobra am sobie, e reprezentowany
b dzie tylko jeden pogl d na fantastyk , e si
dogadamy. Terminologia tak e musi by  ujed-
nolicona. Inne stanowiska powinny by
uwzgl dnione.
W porównaniu do Leksykonu, szalenie wy-
chodzi pan poza literaturoznawstwo.
Je eli nazywamy rzecz Encyklopedi  fantasty-
ki, to musi ona dotyczy  fantastyki we wszyst-
kich jej aspektach. Ale literatura i tak wszystko
zdominuje, bo poza filmem jest dziedzin  naj-
obszerniejsz .
Czy mo emy ju  stawia  jakie  prognozy, je-
eli chodzi o czas wydania?

Nie. To jednak potrwa jeszcze kilka lat. Liczy-
li my na trzy lata, gdyby my zacz li w tym roku.
Dzi kujemy za rozmow . Mamy nadziej , e
rozmawiali my o czym , co b dzie.
Fantastyka ma to do siebie, e mówi si  o czym ,
co b dzie, a przysz o  przewa nie tego nie po-
twierdza. Mo e w tym wypadku stanie si  ina-
czej.

Rozmawiali
Marcin Bronhard
Krzysztof G uch

Wojciech Hamerski

� � �

POLEMIKA I

Na pro b  Jacka Soboty drukujemy jego polemik  z
tekstem Rafa a A. Ziemkiewicza „ niadanie mi-
strzów” opublikowanym w „Miesi czniku KF” (nr
33). Czynimy to z prostego powodu. Rzeczony „Mie-

si cznik” nie da  panu Jackowi szansy na ustosunko-
wanie si  do personalnej i ma o eleganckiej zaczepki
RAZ-a, kwituj c przys ane sprostowanie komenta-
rzem: Otrzymali my od Jacka Soboty list, b d cy
reakcj   na felieton niadanie mistrzów Rafa a A.
Ziemkiewicza ze 33 numeru Miesi cznika. Nieste-
ty, zdaniem redakcji, nie kwalifikuje si  do druku,
gdy  nie zawiera adnych tre ci polemicznych, a je-
dynie docinki personalne. Podpisano: Piotr W. Cho-
lewa. W zwi zku z powy szym Sobota poprosi  nas
o zamieszczenie riposty, wcze niej za  passusu po-
przedzaj cego: Niedrukowanie polemik jest obycza-
jem n dznym. Cholewa zachowuje si  z wdzi kiem
PRL-owskiego cenzora; sam rozdaje racje, pogl dy
sobie (i drukowanemu przez siebie autorowi) nie-
wygodne knebluje. To post powanie niegodne i g u-
pie. Je li Cholewa nie chce otrzymywa  w redakcyj-
nej poczcie „docinków personalnych” pod adresem
Rafa ka Ziemkiewicza, niech przestanie drukowa
jego „felietony”, które s  strumieniem (braku) wia-
domo ci rozkapryszonego gówniarza. W poprzed-
nim li cie Sobota napisa  z kolei: „Atak Ziemkiewi-
cza jest irracjonalny i niemerytoryczny. Gdyby me-
rytorycznie (jako ciowo) pochyli  si  nad m  n dz-
n  wytwórczo ci  – rezultaty mog yby by  inspiru-
j ce dla mnie. On jednak atakuje mnie ilo ciowo ( e
za ma o pisuj  i w pismach nik ych) (...) D ugo si
zastanawia em, czy odpowiada , czy wzruszy  ra-
mionami. Poziom dyskursu jest niski – z winy Ziem-
kiewicza. Postanowi em odpowiedzie , bo irytacja
– miast z czasem nikn  – narasta i rozrasta si  we
mnie. Trzeba jej da  upust.”

 Przychylaj c si  do pro by Jacka Soboty, czyni-
my wyj tek od zasady nieanga ownia si  w spory fan-
domowe i personalne (interautorskie). Sytuacja, gdy
knebluje si  g os polemiczny sprowokowany perso-
nalnym atakiem, wydaje nam si  – delikatnie mó-
wi c – niezdrowa.

Redakcja
PS. Przytaczamy równie  stosowny fragment fe-

lietonu RAZ-a, aby cie mogli Pa stwo oceni  sami,
kto ma w tym sporze racj ...

RAZ:
Kolacja Mistrzów
.... w kontra cie ze sztamp  produkowan  przez

Ziemkiewicza i Wolskiego pozostaje te  fakt, e „stale

P O L E M I K I
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rozwija swój niew tpliwy talent Sobota”. To ci do-
bra nowina! Sobota rozwija si  nadal, niebawem wyda
czternaste opowiadanie w Nowej Fantastyce i bar-
dzo mo liwe, e wreszcie zostanie z nim dostrze ony
tak e poza piwnym kr giem Mistrza i jego nowego
Redaktora. Ma Sobota wszelkie dane, by by  jak ów
bohater balladki M ynarskiego, co to gdy w ko cu
zmar  w zgrzybia ej staro ci, to wszyscy doko a p a-
kali, e tak si  dobrze zapowiada .

Prosz  wybaczy , e szydz  sobie z Soboty, ale
czyni  to w przekonaniu, e z ludzi szcz liwych
wolno si  nabija , niczym i to nie szkodzi. Sobota
zasi  niew tpliwie do szcz ciarzy nale y: w ko cu
ma kto pisa  o nim, e wci  swój niew tpliwy ta-
lent rozwija. ....

Rafa  A. Ziemkiewicz

JS:
Papu Ziemkiewicza.
Moja wiedza na temat Rafa a Ziemkiewicza ule-

g a znacznej erozji, a to na skutek lektury jego dra-
matycznego (pod ka dym wzgl dem) tekstu „Kola-
cja Mistrzów” ( 33 numer „Miesi cznika KF”). DO
tej pory s dzi em, e Ziemkiewicz – podobnie jak ja
– na wiat przyszed  w latach 60.; tymczasem z tek-
stu jasno wynika, e urodzi  si  wczoraj, a najdalej
przedwczoraj. Rafa ek prezentuje mentalno  dziec-
ka, które przez wszystich musi by  nieustannie chwa-
lone i nagradzane. Gdy kto  Rafa ka zgani, to Rafa-
ek kwili i na wiat si  obra a. Sede ko – o zgrozo! –

nie napisa , e Rafa ek si  rozwija, co jest przecie
oczywisto ci ; Rafa ek jest m ody i wszystko przed
nim. Sobota natomiast zgo a wcale si  nie rozwija, a
pr dzej ju  zwija; widmo mierci pojawi o si  przed
zgrzybia ym Sobot , a do tej pory napisa  jeno – ja-
sny gwint – czterna cie opowiada , które wyda  –
niesamowite – w „Nowej Fantastyce” !!! (nawiasem
mówi c, my la em, e troch  mniej, ale Rafik wie
lepiej).

Wiedza, któr  nagle i nieoczekiwanie posiad em
na temat kondycji ludzkiej Ziemkiewicza zmusza
mniedo otch annych przewarto ciowa  oraz zmiany
post powania. Z Ziemkiewiczem trzeba – jak z jaj-
kiem – ostro nie. Rafik jest malutki, wra liwy, mo e
si  obrazi  albo zamkn  w sobie, modre ocz ta uro-
ni  szlachetn z . I ju  niczego genialnego Rafika
nie przeczytamy, literacki Nobel dla Polski przepad-
nie. Zatem postuluj agodne traktowanie Rafika i
uleganie jego zachciankom.

Rafa ku, drogi ch opcze, obiecuj  popraw ! Zo-
bowi zuj  si  do napisania czternastu tysi cy opo-
wiada  i adnego nie zamieszcz  w „Nowej Fanta-
styce”; wszystkie pójd  w „Feniksie” i „Miesi czni-
ku KF”. Nadto napisz  siedemna cie powie ci fan-
tasy, a ka da b dzie nawi zywa  do doskonale drew-

nianej frazy „Skarbów Stolinów”. Nie jest wykluczo-
ne, e zabior  si  ochoczo za proz  pornograficzn , a
wtedy – nie ma wyj cia – wzorowa  si  b d  na ocie-
kaj cych wyrafinowanym erotyzmem scenach z „Wal-
ca stulecia”. Mo e jeszcze kupi  ci kilogram krówek
(Sede k  b d  namawia  do kuku ek). Oramus po-
daruje ci grzechotk , a Parowski pog aszcze ci  po
lokach.

Pozdrawiam serdecznie i ycz  dalszych – rów-
nie spektakularnych – sukcesów felietonistycznych.

Jacek Sobota

Sporna liczba czterna cie, zosta a mylnie zin-
terpretowana przez pana Sobot , zdaje si , e
Ziemnkiewicz twierdzi, i  czternaste opowiadanie
Soboty w NF dopiero nas czeka. Klub Druga Era,
nie nale y do „piwnego kr gu” pana Soboty, nato-
miast Glos Boga zaj  w tym klubie, trzecie miej-
sce w plebiscycie na najlepsze opowiadanie pol-
skiej fantastyki lat 90, nawiasem mówi c ex aequo
ze pi c  królewn Ziemkiewicza (red. nacz.)

POLEMIKA II
PIEPRZONY LOS ZABÓJCY SMOKÓW

 „Gdy kto  nie ma nic do powiedzenia,
  czemu  nie siedzi cicho?”

      Monteskiusz, Listy perskie

Z du ym opó nieniem przeczyta em polemik
Piotra W. Cholewy z moim felietonem „W krainie
smoków” (nr V „IP”). Artyku  „Smoki politycznie
niepoprawne” ukaza  si  w jednym z internetowych
czasopism fandomowych – w numerze 6/2000. Spra-
wa jest wi c ju  troch  przebrzmia a. Niemniej, o sa-
mym tek cie dowiedzia em si  zaledwie dwa mie-
si ce temui i dopiero teraz mog  zareagowa . Nie jest
to mo e konieczne, jednak czuj  si  w obowi zku
sprostowa  twierdzenia mojego Adwersarza. Pragn ,
by Czytelnicy zobaczyli, czym ró ni si  prawdziwa
polemika od steku z o liwo ci i przeinacze , z jakich
zbudowany jest wywód Cholewy. Teraz ad rem.

Jest taka praca Artura Schopenhauera „Erysty-
ka, czyli sztuka prowadzenia sporów”. Autor anali-
zuje w niej, oparte na „Topikach” Arystotelesa, tzw.
„nielojalne fortele erystyczne”, czyli chwyty retorycz-
ne u ywane w dyskusjach przez adwersarzy, którym
nie chodzi wcale o udowodnienie swojej racji (tej z
regu y nie maj ), a jedynie o zasugerowanie publicz-
no ci pozorów s uszno ci w asnego wywodu (t  sztu-
k  mistrzowsko uprawiaj  dzi  politycy SLD). Pu-
bliczno  sk ada si  zazwyczaj ze s uchaczy rednio
rozgarni tych, wi c nie wyczuwa, e sprytny adwer-
sarz robi j  konia, u ywaj c pseudoargumentów jako
argumentów prawdziwych. T. Kotarbi ski pisze w
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przedmowie do „Erystyki”, i  szereguje „chwyty, któ-
rych u ywaj  w sporze ci, co za wszelk  cen  – a
wi c i za cen  prawdy i s uszno ci, poprawno ci
wywodu – chc  koniecznie postawi  na swoim, zro-
bi  tak, eby by o uznane, e oni maj  racj . Dobrze
jest uprzytomni  sobie ró ne mo liwe fortele, aby
wiedzie  na co mo na by  nara onym w sporach z
lud mi nierzetelnymi.” Inkryminowany tekst Piotra
W. Cholewy jest wr cz podr cznikowym przyk adem
takiego udaj cego uczciw  argumentacj  pustos o-
wia.

Nie jest le, gdy polemista przynajmniej stara
si  o zachowanie pozorów. Do tej pory prawie wszyst-
kie ataki na moje teksty pozbawione by y ko ca
merytorycznego – Gepfert, Olsza ski, „Alex” i im
podobni umieli tylko plu , pastwi c si  stylistycznie
na obiekcie swego ataku, „staj c na retorycznych
uszach” (M. Parowski), by tylko mu dokopa . Po-
wód by  (jest) prosty: tzw. fandom mam gdzie , i nie
zamierzam s ucha  si  jego luminarzy, bo to z regu y
intelektualne myd ki (w skrócie „Fa” – od „fando-
mowy autorytet”). Jest to kwestia umiej tno ci zna-
lezienia si  w tzw. rodowisku. Pr dzej czy pó niej
spotyka to ka dego autora – nawet, je li nie chce mie
ze „ rodowyskiem” nic wspólnego, to „ rodowysko”
samo si  nim zainteresuje. Podda jaki  jego tekst kry-
tyce (jak e dalekiej od uczciwej analizy krytycznoli-
terackiej), oczerni go personalnie, b d  pozbawi god-
no ci w jaki  inny sposób, niczym piesek (czy raczej
kotek) obsikuj cy nogawk . Autor ma w tej sytuacji
dwie mo liwo ci – milcze , wytrwale znosz c te za-
czepki i pocieszaj c si  s owami Wiktora Hugo, któ-
re na kartach „Malarstwa bia ego cz owieka” przyta-
cza W. ysiak („Gwizdy durniów s  jak fanfary
chwa y”) , b d  te  prostowa  za ka dym razem
szkaluj ce go teksty. Przyznaj , e nie zawsze potra-
fi  utrzyma  nerwy na wodzy. Nie zawsze umiem
przej  nad wymierzonymi we mnie z o liwo ciami
do porz dku dziennego. Czasami w kieszeni otwiera
mi si  nó . S  bowiem sytuacje, w których milcze
nie mo na. Inaczej autorzy paszkwilów poczuj  si
zupe nie bezkarnie. Kiedy kto  ci  opluje, mo esz
ostatecznie przekl , zetrze lin  i i  dalej, ale nie
mo esz udawa , e to letni deszczyk. Ma o pociesza-
j ca jest w tym kontek cie stara prawda, ze psy szcze-
kaj , a karawana jedzie dalej. Fandomowe koty miau-
cz , a kierowca karawany musi co jaki  czas wysia-
da , by utrze  im nosa – taki zawód.2

Autor a rodowisko to temat odr bnych rozwa-
a . Jednostka a zbiorowo  to szerszy wymiar tego

zagadnienia. „T umom ra niej, gdy wi cej w nich
zer” – pisze W. Malicki. Brytyjski krytyk sztuki,
Herbert Read zauwa a: „opinia publiczna jest jak
woda – zawsze szuka dolnego poziomu”. Jest w tych
spostrze eniach jaka  uniwersalna prawda, któr  z

powodzeniem mo na odnie  do tzw. fandomu. Ka -
da grupa spo eczna jest bowiem obarczona ograni-
czeniem jako ciowym ju  z definicji – w a nie dlate-
go, e tworzy cia o zbiorowe. W zbiorowo ci nast -
puje zawsze u rednienie standardów – dochodzi do
sytuacji, gdy jednostki odstaj ce od przeci tno ci (w
gór  albo w dó  – jak pisze M.L. Sinico: „Idioci i
geniusze maj  jedn  wspóln  cech  – s  nieprze-
ci tni”) zostaj  wykluczone poza nawias (cho by za
pomoc rodowiskowego ostracyzmu). Swojego cza-
su (jesie 998) K.T. Lewandowski napisa  mi w li-
cie, e z uwagi na moj  niepokorn  postaw  rozwa-
ana jest – uwaga, uwaga – „amputacja mojej osoby

z organizmu fandomu”. Zdanie to rozbawi o mnie o
tyle, e nigdy za cz  sk adow  fandomu si  nie uwa-
a em (za bardzo ceni  sobie indywidualizm). Zro-

zumia em wtedy jedno: osoby, którym nadepn em
swoimi wypowiedziami na odcisk, zacz y robi  mi
„g b ”. Taki jest styl tych ludzi – zareagujesz na ich
pomówienia, to zaraz zorganizuj  nagonk . Wkurzo-
ny odpisa em Przewodasowi, cytuj c s owa J. Swi-
fta, które wyczyta em w jednej z ksi zek W. ysiaka:
„ otry i g upcy bywaj  dla siebie wzajemnie pob a -
liwi, lecz gdy zjawi si  cz owiek o rzeczywistym ta-
lencie, rozumie, odwadze i prawo ci – natychmiast
powstaj  przeciwko niemu, i je li nie mog ci gn
go w dó , to przynajmniej próbuj  oczerni  jego cha-
rakter, zamordowa  reputacj .” Moje bazgro y wie -
czy  podpis: „Obrzydliwie megaloma ski Wojtek
Szyda”.

Na tle moich adwersarzy Piotr W. Cholewa pre-
zentowa  zawsze najwy szy poziom polemiki (co nie
znaczy, e obiektywnie wysoki – w krainie lepców
jednooki jest królem). Mam wra enie, e ka dy jego
tekst, którym wchodzi ze mn  w spór, sprawia przy-
najmniej pozór polemiki rzeczowej. A to ju  bardzo
du o. Niestety, spoza tej zas ony dymnej wyzieraj
bardzo nieprzyjemne chwyty, którym do uczciwo ci
równie daleko, jak wi kszo ci autorów SF do posta-
wy buntowniczej. Przyjrzyjmy si  bli ej tekstowi
„Smoki politycznie niepoprawne”.

Ju  sam tytu  jest cwan  prób  (nie myli  z „cwa-
n  polk ”) odwrócenia kota ogonem – w swoim tek-
cie bij  bowiem w political correctness jak w b -

ben, u ywaj c ci kich s ów, wi c sugerowanie w
tytule, e opowiadam si  (cho by nie wiadomie) za
polityczn  poprawno ci  jest grubym przeinaczeniem.

agodniejsza interpretacja ka e mówi  o niezrozu-
mieniu przez Piotra W. Cholew  terminu, którym si
pos uguje, w czym znany t umacz ma ju  wpraw ,
bo swojego czasu ujawni , e nie ma poj cia, o czym
jest „Mein Kampf”, zarzucaj c mi sk onno  nazi-
stowsk  („Informator GKF”, nr 6, str. 0). Pomi-
jaj c bezczelno  tej sugestii – du a kompromitacja.

Wró !... Ja tutaj o tytule, a przecie  znacznie bar-
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dziej a osny jest fakt publikacji polemiki z tekstem, któ-
ry ukaza  si  na amach „Innych Planet”, w jakim  inter-
netowym magazynie. Dlaczego a osny? Ano, dlatego, e
przy innej okazji Piotr W. Cholewa g osi  publicznie:
„Wydaje mi si , e jednym z elementów dobrego wycho-
wania (prasowego) jest odpowiadanie w tym samym
miejscu, gdzie ukaza  si  tekst, którego odpowied  doty-
czy – co nie wszyscy chyba rozumiej ...” („Informator
GKF“, nr 6, str. 0). Pytanie: czy Piotr W. Cholewa ro-
zumie w asne s owa? Czy mo e pisze je w stanie pomrocz-
no ci jasnej, zapominaj c o swych deklaracjach ju  na
drugi dzie ? Nie twierdz , e zgadzam si  z cytowan  opi-
ni  (s  sytuacje, gdy polemik  nale y opublikowa  gdzie
indziej), jednak rozbie no  s ów i czynów Piotra W. Cho-
lewy to klasyczny przyk ad hipokryzji, któr  musia em tutaj
napi tnowa . Redakcja „Innych Planet” nie ujrza a rze-
czonej polemiki na oczy, cho  spokojnie mo na j  by o do
niej przys a  – w przeciwie stwie do niektórych fanzinów
drukujemy odpowiedzi i sprostowania.

Ciekawe, co jeszcze uwa a Piotr W. Cholewa za
element dobrego wychowania prasowego? Czy na
przyk ad odmow  zamieszczenia listu Jacka Soboty
b d cego reakcj  na personaln  zaczepk  Rafa a A.
Ziemkiewicza, opublikowan  na amach „Miesi cznika

KF”, którego Piotr W. Cholewa jest wspó redaktorem?
Czyta em zarówno „ niadanie mistrzów” RAZ-a, jak i
odpowied  JS zatytu owan  „Papu Ziemkiewicza”
(drukujemy j  w tym numerze). Uwa am, e tekst Soboty,
cho artobliwy w formie, jest celn  ripost  dla regularnie
ostatnio „miesi cznikuj cego” RAZ-a – tym bardziej, e
u ywa on wobec Soboty s ów g upich i z o liwych. Có  –
niezamieszczenie tej krótkiej polemiki jest zapewne
kolejnym przejawem dobrego prasowego wychowania
Piotra W. Cholewy...

Za bardzo jednak odbiegam od smoków. Wracaj c
do „argumentów”, jakich znany t umacz u ywa w
polemice, nale y si  teraz zatrzyma  przy dwóch
literówkach, z o liwie wytkni tych przez Cholew  z
ko cow  sugesti , e wynikaj  one zapewne z mojej
niewiedzy. Oczywi cie literówki wynikaj  z niewiedzy, i
to w dodatku z podwójnej: z niewiedzy o ich wyst pieniu
(przez zwyk e przeoczenie) oraz z niewiedzy o b dach
korekty, która czasami wyrz dza autorowi typow
nied wiedzi  przys ug . Pewnie, e powinno by
„Beowulf” zamiast „Boewulf” (to moje przeoczenie).
Pewnie, e powinno by  „Smok i jerzy” zamiast „Smok i
Jerzy” (zmiana korekty lub autopoprawka komputera).
Obydwa te b dy wy apa em zaraz po wydrukowaniu V
numeru „IP”, uzna em jednak, e s  na tyle drobne, by
ich nie prostowa . Kropka.

Id my dalej: wed ug Cholewy mój tekst zawiera
stwierdzenie, e Grendel to smok. Bzdura wierutna! Gdzie,
w którym miejscu nazywam Grendela smokiem?! Panie
Cholewa... Przytaczaj c powie  Johna Gardnera
„Grendel”, u ywam okre le „gad” (dok adnie „gadzia

pier ”) i „potwór”, gdy  oczywiste jest dla mnie, e smok
to odr bny bohater powie ci (cho  w starodu skiej
legendzie i angielskim eposie Grendel jest w a ciwie
typowym smokiem!). Ukazanie Grenedela w korzystnym
wietle to zabieg bardzo podobny do tego, jaki literatura

fantasy zastosowa a wobec smoków – my la em, e ta
analogia jest wystarczaj co czytelna. Jak wida , nie dla
wszystkich: niech tny polemista (nie myli  z niech tnym
szermierzem – chyba, e lewor cznym...) zawsze wyczyta
to, co zechce wyczyta , a nie to, co obiektywnie wynika z
tekstu. Do czytelników „IP” mam natomiast pro b  –
sprawd cie sami (IP nr V, str. 36), czy nazywam Grendela
smokiem, a zobaczycie, kto ma racj . Kolejny drobny
przekr cik to zasugerowanie, e okre lenia „po bo emu”
(w kontek cie kanonicznego przedstawiania smoków jako
z ych gadów) u ywam serio, podczas gdy u ywam go w
ewidentnie ironicznym sensie.

Po tych sztuczkach z przekr caniem sensu moich
s ów Cholewa wytacza armaty personalne. Otó  dowiaduj
si , e cechuje mnie „psychiczne za lepienie”. Hmm...
Na pewno nie mo na tego powiedzie  o Piotrze W.
Cholewie – ma on umys  otwarty („open your mind!”).
Mo e tylko troszk  za bardzo i w zbyt wielu miejscach,
co sprawia, e permanentnie wycieka mu mózg. Jego
polemika z moim felietonem jest dowodem trafno ci
aforyzmu E. Lipi skiego: „Najcz ciej strz pi  j zyk ci,
którzy pos uguj  si  strz pkami my li”... Zarzutem czyni
tak e Cholewa moj „g bok  wiar  we w asne
przemy lenia”, zak adaj c a priori (ciekawe na jakiej
podstawie), e takow  posiadam i zupe nie przechodz c
do porz dku dziennego nad faktem, i  felieton „W krainie
smoków” by  przede wszystkim prowokacj , tak jak
wszystkie moje felietony ukazuj ce si  w cyklu
„Prowokacje kontrolowane”. Móg bym w tym miejscu
napisa , e Cholewa da  si  z apa  jak dziecko na lep mojej
prowokacji, podobnie jak niektórzy wcze niejsi polemi ci.
Bior c jednak ten zarzut serio – nie jest on adnym
zarzutem. Có  bowiem z ego w tym, e kto  polega na
w asnym zdrowym rozs dku, na g osie w asnego serca i
na metafizycznej intuicji? Gdy Cholewa zauwa a
wspania omy lnie, e mog  sobie nie lubi  smoków,
bylebym tylko nie uniwersalizowa  swojej niech ci, ja
my l , e mój polemista po raz kolejny rozmija si  z logik .
Prawda jest bowiem jedna, czy to si  komu  podoba, czy
nie.3  Je eli dwa twierdzenia s  wzajemnie sprzeczne, a
oba uchodz  za prawdziwe, to jedno z nich musi by
fa szywe. Tertium non datur. Monopol na prawd  (tak
wy miewany przez relatywistów) jest jedynym
koniecznym i uprawnionym monopolem. Inaczej
b dziemy mieli do czynienia z ca kowitym pomieszaniem
poj , a wszystko zostanie „sprowadzone do rangi opinii”
(Jan Pawe  II).

Kolejn  sztuczk , jakiej u ywa Piotr W. Cholewa,
chc c skompromitowa  wymow  mego tekstu, jest próba
sprowadzenia do absurdu tak oczywistych spostrze e ,
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jak te, e smoki i koty by y zawsze w kulturze zachodniej
symbolami Szatana. Cholewa pyta, czy rogate byd o
równie  powinni my uzna  za satanistyczne i przesta
spo ywa  mleko i serki. Odnosz c si  do twierdzenia, e
w redniowieczu symbolem Szatana by y ropuchy,
Cholewa dworuje sobie, e w takim razie ratuj cy ropuchy
ekolodzy to na pewno satani ci. Prawda, e mieszne?
„He, he, he, he… – to si mieje ignorancja”, jak pisa
W. ysiak. Piotrze W. Cholewo – czy naprawd  nie umiesz
poj  ró nicy mi dzy porz dkiem rzeczywistym a
porz dkiem symbolicznym? Czy naprawd  nie rozumiesz,
e ropucha jako p az a ropucha jako symbol to dwa ró ne

zjawiska? (zjawisko zoologiczne i zjawisko kulturowe).
Przestrze  symbolu jest obszarem zaszyfrowanych poj
stanowi cych kod ka dej kultury i wyra aj cych normy
religijne, moralne, obyczajowe i estetyczne. Konkretne
znaki odrywaj  si  na tym obszarze od swych
pierwowzorów (np. symbol kota od ywego kota).
Czytanie symboli polega w pierwszym rz dzie na tym
w a nie zabiegu: na oddzielaniu desygnatów od ich nazw
– ale Pan najwyra niej tego nie potrafi. U ywaj c takich
argumentów, mo na by zarzuci  recenzentowi
muzycznemu, e nawo uje do bojkotu kr ków CD, po
tym jak skrytykowa  kilka cie ek d wi kowych nagranych
na tych p ytach. Tymczasem no nik nie jest tym samym,
co zapisana na nim tre .

Dalej nast puje najbardziej tajemniczy fragment
artyku u Cholewy: zagadkowe wywody na temat zakazu
pornografii i spo ywania alkoholu w Sejmie (sic!). Bóg
jeden raczy wiedzie , sk d wzi y si  w polemice
dotycz cej smoków. Nevermind. Nie mog  natomiast
przej  do porz dku dziennego nad podsumowaniem
malarskich przedstawie  motywu w. Jerzego w
chrze cija skiej ikonografii. Wykpiwaj c jako  smoków
w dawnym malarstwie europejskim, PWCh negli uje brak
artystycznego wyrobienia. w. Jerzego malowali tacy
giganci, jak Rafael, van Eyck, Giorgione, Veronese,
Carpaccio, Uccello, Altdorfer (i wielu, wielu innych),
podczas gdy dziewi dziesi t procent pacykarzy fantasy
maluje smoki le, cho  stawia je w korzystniejszym wietle.
Ja rozumiem, e czyja  wra liwo  plastyczna mo e
ko czy  si  na Royo (w porywach na Siudmaku), nie
nale y jednak chwali  si  tym publicznie.

Na koniec zostawi em sobie najwi kszy przekr t,
jakiego dopu ci  si  mój Adwersarz. Tak, w a nie przekr t
– nie jest to s owo zbyt mocne. Chodzi bowiem o zupe ne
pomini cie zako czenia mojego felietonu, które jest
kompozycyjn , tre ciow  i stylistyczn  przeciwwag  dla
wst pu i rozwini cia. Jest tam opis wra e , jakie wywo uje
we mnie obraz Albrechta Altdorfera „ w. Jerzy i smok” –
wra enia te kwestionuj  spostrze enia, jakie poczyni em
w cz ci pierwszej (taki wewn trzny dialog duszy...).
Dlaczego Cholewa pomin  ten fragment milczeniem?
Odpowied  nie wydaje si  trudna: poniewa  by
niewygodny, ergo nie pasowa  mu do z góry za o onej

tezy. Tym samym wymowa mojego felietonu zosta a
przek amana. Pytam: czy jednym z elementów dobrego
wychowania (nie tylko prasowego) nie jest stronienie od
k amstwa, Panie Piotrze?... Na usta cisn  mi si  s owa:
pomijanie podsumowania czyjego  tekstu przy jego
krytycznej analizie jest zwyczajnym szalbierstwem!

Podsumowania tekstu Cholewy nie pomin .
Wy miewa si  on tam z faktu, e „Inne Planety” s
fanzinem KF „Druga Era”, a logo klubu stanowi smok.
No i co z tego? Czy ja mam zabroni  u ywania tego
symbolu klubowi, do którego w adz nie nale ? I to
zabroni  tylko dlatego, e prywatnie jestem przeciwnikiem
smoczej symboliki? Notabene, znak ten osobi cie
bojkotuj , bo mi wolno (np. nie nosi em na ostatnim
Pyrkonie koszulki klubowej). To moja prywatna sprawa.
Rozumiem, e zdumienie PWCh bierze si  st d, e w KF-
ie by oby to niedopuszczalne – tam rz dzi si elazn  r k ,
a odbieganie od linii politycznej klubu jest wysoce
niepo dane.

Na zako czenie drobiazg: jedyny rozs dny argument
u yty przez mojego Adwersarza w tek cie „Smoki
politycznie niepoprawne”. Masz racj , Piotrze W.
Cholewo, gdy wykazujesz, e pomin em w swojej analizie
dwie autorki-smokofilki: Le Guin i McCaffrey (na t
pierwsz  zwróci  mi te  uwag  G. Szczepaniak).
Faktycznie, to g ównie one przeprowadzi y proces
wybielenia smoków na terenie fantasy, i powinienem by
o tym napisa . Za tego typu uwagi zawsze b d  wdzi czny,
poniewa  s  one merytoryczne. Szkoda, e tekst „Smoki
politycznie niepoprawne” nie sk ada si  w ca o ci z takich
zarzutów.

Tyle w sprawie samej polemiki. Jako kod  zostawi em
sobie cymesik ukazuj cy, jak znakomite literacko utwory
tworz  debiutanci zara eni pasj  smokofilsk . Cytat
pochodzi z drugiego numeru „Nieoficjalnego Obiektu
Literackiego” – dodatku prozatorskiego „Miesi cznika

KF”. Znalaz o si  tam opowiadanko o jak e oryginalnym
tytule „Smok”, które autor (pomin  nazwisko, bo nie
lubi  zn ca  si  personalnie) rozpoczyna fraz
nast puj c :

„Musze! zabrzmia a w jego g owie ostra, jak
smocze pazury, my l. Potem jego umys  zala a fala
uczucia [to uczucie jest fal ? – WS]. Uczucia, z
którym jeszcze do tej pory si  nie spotka . Nie
zrozumia  go [to uczucie si  czuje, czy rozumie? –
WS] i nie wiedzia  jak ma si  zachowa . Smok, na
którego grzbiecie w a nie lecia , wysy a  do jego
g owy [dobrze, e nie do nóg - WS] ci gle i
nieprzerwanie [czy  s owa te nie znacz  tego samego?
– WS] jedn  my l. Niestety, nie wiedzia  co ona
oznacza. Mia  jednak z e przeczucia. Co by si  nie
dzia o, postanowi  wspomaga  swego przyjaciela i
by  przy nim. (...) Najbli szy konar pozbawi  smoka
je d ca, a cz owieka tchu.”
Mnie pozbawia tchu ca y ten fragment, lecz jeszcze
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bardziej publikowanie polemik nie maj cych z
prowadzeniem merytorycznego sporu zbyt wiele
wspólnego.

 Wojciech Szyda

PS. Do tych literówek to ja naprawd  mam pecha.
Oto w 3 n-rze „Science Fiction”, w moim
opowiadanku „Wyrok”, przekr cony zosta  prawniczy
termin „subsumpcja” – wydrukowano „subsumcja”.
Niniejszym prostuj  t  nie cis o , i piesz  donie ,
i  nie wynika ona z mojej ignorancji. Dowód:
„Wyrok” ukaza  si  najpierw w „IP” (nr V), gdzie
termin „subsumpcja” zosta  wydrukowany
prawid owo.

  PS 2. W numerze 34 "Miesi cznika KF", na
str. 2, Piotr W. Cholewa stwierdza rzecz nast puj c :
"W 8 6 r. Mary Shelley stworzy a posta  potwora
Frankensteina." Gdybym by  z o liwy, napisa bym
wzorem P.W.Ch. e ten kompromituj cy b d wynika
zapewne z niewiedzy (wiadomo bowiem, e Franken-
stein to nazwisko naukowca, a nie potwora). Wol
jednak mniema  (cho by i b dnie), i  wynika on z
roztargnienia... Na usta cisn  si  natomiast s owa:
Adwersarzu, lecz si  sam!

 Jestem nawet sk onny poprze  projekt stworzenia
specjalnej orkiestry d tej, skoro niekompetentna krytyka
okazuje si  a  tak dobr  reklam  – zobowi zuj  si  wp a-
ci  na ten cel symboliczn  z otówk .

2 Nale y tylko bole  nad tym, e w ród autorów SF
rzadka jest postawa dystansowania si  wobec rodowiska.

wiadczy to en masse o koniunkturalizmie i grzeczno-u a-
dzonym stosunku do najbardziej licz cych si  postaci fan-
domu. Wynika to zapewne z troski o w asn  popularno
i mo liwo ci rozreklamowania swej twórczo ci, jak  daj
konwenty. S  pisarze, którzy b d  chorzy, gdy si  ich nie
zaprosi na konwent! Ekstremalnie rzadkie s  przypadki
twórców oboj tnych wobec rodowiska i maj cych od-
wag  oznajmia  to publicznie. Có , bycie prawdziwym
buntownikiem, prawdziwym „twórc  wykl tym” nie jest,
jak wida  idea em autorów uprawiaj cych fantastyk .
Poklask wydaje si  dla nich wa niejszy od samego aktu
twórczego. W praktyce dominuje podlizywanie si rodo-
wisku i strach przed wchodzeniem z nim w konflikt, na-
wet gdy rodowisko ewidentnie nie ma racji. Brak cywil-
nej odwagi, czy ch  zdobycia poklasku za ka d  cen ?
Chyba jedno i drugie – tchórzostwo i pró no  to cz sto
naczynia po czone.

3 Lech J czmyk ujmuje to po swojemu: „prawda
jest jedna, k amstw mo e by  niesko czenie wiele.”
Co nie znaczy, e nie istniej  ró ne drogi dochodzenia
do prawdy...

Maciej Guzek

S FS FS FS FS F a n t a s y
W fantastyce zaroi o si  od podzia ów. Ludzka
sk onno  do szufladkowania zaowocowa a dzie-
si tkami nazw gatunków, podgatunków i odmian
literatury fantastycznej. Zapewne nied ugo dojdzie
do tego, e ka dej, cho  troch  wychodz cej przed
szereg ksi ce b dzie nadawa o si  now  etykie-
t . Najbardziej wyrazisty i z pozoru niepodwa-
alny jest podzia  na science fiction i fantasy, przy

czym wielu tak autorów jak i czytelników fanta-
styki naukowej nie kryje pogardy dla literatury
magii i miecza.  Có , ocena ocen , nie mam za-
miaru ani jej przyklasn , ani te  z ni  polemizo-
wa . Postaram si  za to pokaza , e tak jak kra-
iny fantasy, za lat kilkana cie wygl da  mo e
wiat. Przynajmniej ten wiat, który roztacza  si

b dzie przed naszymi oczyma! Krótko mówi c
niedaleko pada fantasy od science fiction. Odwa -
ny wniosek, nieprawda ? Ale usprawiedliwiony.

Refleksje takie ju  od pewnego czasu nie da-
wa y mi spokoju. Czar  przepe ni o obejrzenie fil-
mu MATRIX i przeczytanie jednego z najlepszych
kawa ków Dukaja – „IRREHAARE”. Có  my tam
mamy? Ano wszechogarniaj c  sie  komputero-
w  a zarazem omnipotentny program, generuj cy
sztuczn  rzeczywisto , aplikowan  wprost do
ludzkich umys ów. Spraw  drugorz dn  dla mo-
ich rozwa a  jest to, jak owo po czenie b dzie
rozwi zane technicznie – czy w formie w lepek,
przylg czy ordynarnych wtyczek w tyle g owy vide
MATRIX. W tym miejscu interesuje mnie bar-
dziej, co te  ludziom b dzie si  w te g owy wpy-
cha . Bo e si  b dzie wpycha  masowo, to rzecz
pewna – postaram si  to udowodni  kilka akapi-
tów dalej.

W obu wcze niej wymienionych przeze mnie
utworach, tak jak i w innych – np. w Ziemkiewi-
czowym „Walcu Stulecia” czy w powie ciach Gib-
sona, rozwój maszyn licz cych doszed  do punk-
tu, w którym znaczenie trac  wszelkie bariery
sprz towe. Komputerowo wygenerowa  mo na
wszystko, ka dy obraz, ka d  „rzeczywisto ”. Co
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to znaczy wiedz  zapaleni gracze komputerowi,
którzy próbuj  odpali  gr -nowo  na swym nie
pierwszej m odo ci PC-ecie. Ograniczenia si
sko czy y – dowodnie stwierdza to Dukaj nazy-
waj c Irrehaare „królestwem pragnie ”. Rzecz w
tym, jakie to b d  pragnienia.

MATRIX - ów fantomatyczny wiat jest po-
dobny do tego, który mamy za oknem – bo rze-
czywisto  wygl da daleko gorzej ni  on. Lecz
czy kto  ze wspó czesnych zanurzy by si  w kom-
puterowo generowanych snach tylko po to, by mie
przed oczyma szar , brudn  codzienno ? Do-
prawdy, nie s dz . Wydaj  mi si , e i Rafa  Ziem-
kiewicz, w „Walcu Stulecia” przecenia zaintere-
sowanie tematyk  historyczn  – cho  dla niektó-
rych zapewne okaza aby si  ona atrakcyjna. Tu
najbardziej przewiduj cy by  Dukaj, ze swoj  wie-
lo ci wiatów w IRREHAARE.  Wszyscy w tym
systemie znale  mog  co  dla siebie – komputer
stworzy ka dy obraz, ka dy „ wiat”. Warto by si
zastanowi , czego, maj c takie mo liwo ci, chcia-
yby masy?  Wed ug mnie, chcia yby fantasy.

Dlaczego, kto  spyta? A czy w dobie spada-
j cego na eb, na szyj  czytelnictwa nie dziwi ni-
kogo nieustaj ca popularno  Sapkowskiego, Tol-
kiena, Jordana czy innych pisz cych o królewnach
i rycerzach? Mówi si , e, byle jaka ksi ka fan-
tasy sprzedaje si  trzy – cztery razy lepiej ni  inna
fantastyka. Spytajcie znajomych – kto z nich nie
czyta  Tolkiena? Dlaczego triumfy wi c  seriale
do  niskich lotów jak Xsena, i Herkules, a Ro-
bin Hood (ten z Preadem) jest nazywany przez
niektórych “kultowym”? Sk d popularno  “Nie-
miertelnego”, “Willowa” czy “Gwiezdnych Wo-

jen” Lucasa? (tak, tak to fantasy – poka cie mi
tam science!). A cho by st d, e utwory te oferuj
szans  ucieczki od tego, co mamy za oknem. To
eskapizm pcha ludzi w krainy ródziemia, to ch
oderwania si  od codzienno ci powoduje, e si -
gamy po kolejny tom przygód Geda Krogulca.
Tabuny m odych ch opaków wpatruj  si  w sek-
sownie ubran , gibk  Xsen , marz c naiwnie, e
kiedy  i im trafi si  kobieta o podobnych walo-
rach fizycznych. (dziewczyny, per analogiam,
wzdychaj  do smag ego, d ugow osego Herkule-
sa, czy te  A. Banderasa w “Trzynastym Wojow-
niku”).

Fantasy to konwencja eklektyczna, która ab-
sorbuje elementy najbardziej chwytliwe z innych
gatunków, od dramatu wojennego do telenoweli,

cz c to, przerabiaj c i dodaj c swój w asny, eg-
zotyczny sos. Przy tym fantasy ma co , czym nie

mog  pochwali  si  nawet najlepiej napisane po-
wie ci historyczne równie  traktuj ce o królew-
nach, rycerzach, karczmach i zamtuzach, które z
pozoru mog yby i  z bohaterk  mojego felietonu
w szranki. Fantasy ma magi  – ow  nieocenion
drog  na skróty, niezale n  od przyziemnych ogra-
nicze  fizyki, chemii i matematyki, ten szalony
instrument dzi ki któremu oka e si , e dwa i dwa
da sto czterdzie ci osiem i trzy czwarte, a nikt
nawet okiem nie mrugnie. W magii czai si  ta
szczypta duchowo ci której pró no by szuka  w
dzie ach Lema. Prawda, e owa duchowo  jest
zwulgaryzowana, sp ycona, lecz czy  nie tego
oczekuje cz owiek wspó czesny?

Do tego dochodzi szereg egzotycznych, ma-
j cych swoje w asne cechy, ras, doda  te  trzeba
cudowne, najwymy lniejsze krainy, przebogate
pa ace i kola  dla ka dego chc cego uciec od re-
alno ci, gotowy. Jedyny k opot polega na tym, e
z owych krain trzeba kiedy  wróci , zostawiaj c
tam bohaterów z którymi co niektórzy zd yli
zwi za  si  emocjonalnie. Wzywaj  obowi zki
dnia codziennego. Na szcz cie (?) ju  nied ugo
ów k opot b dziemy mieli z g owy. Nadchodzi
bowiem rzeczywisto , któr  socjologowie okre-
laj  mianem cywilizacji czasu wolnego.

Nie jest to niestety mrzonka. Ju  nie tylko fan-
ta ci dostrzegaj , e w przysz o ci pracy dla
wszystkich ludzi zwyczajnie nie starczy. Jedzenia
– owszem, ubra  jak najbardziej, lecz praca, ów
codzienny trud powszedni, nadaj cy dot d sens
przeci tnemu, ludzkiemu istnieniu, stanie si  do-
brem deficytowym! Mówi  o tym profesorowie
ekonomii, socjologii, ba, nawet ci, zajmuj cy si
prawem pracy! Lansowany przez proroków No-
wego redniowiecza model spo ecze stwa 20/80
(dwadzie cia procent pracuj cych) mo e okaza
si  zbyt optymistyczny. I, co gorsza, tak napraw-
d  nikt nie my li jak ów proces zahamowa . Z u-
dzenia prys y. Trzeba by zatrzyma  cywilizacj ,
post p (w tym kontek cie s owo to nabiera nowe-
go, ironicznego, znaczenia) a to jeszcze nikomu
si  nie uda o. Pozornie zreszt  perspektywa wiecz-
nych wakacji wygl da ca kiem obiecuj co. Có ,
to kolejny mira . Czas wolny nie oznacza by wcale
czasu wype nionego rozrywkami, przyjemno cia-
mi. By posmakowa  ja niejszej strony ycia trze-
ba rodków, pieni dzy, a w tpi  by dwadzie cia
procent spo ecze stwa, które nadal b dzie haro-
wa , by o dla pozosta ych hojne. Dawa  si  b -
dzie tyle, ile trzeba, by zlikwidowa  widmo g o-
du (wszak prawa cz owieka, ha, ha…) i zapobiec
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zamieszkom. Lecz i spo ecze stwo pe nych brzu-
chów mo e si  burzy . Bo jest jeszcze jedna rzecz,
od której cz owieka nie wybawi nawet tona bale-
ronu. Nuda. Oto przysz a królowa mas spo ecz-
nych, oto gro ba, której musz  ba  si  w adcy nad-
chodz cego wiata. Nikt nie ma nadziei, e ludzie
zanudziliby si  na mier , a i pi  i pa  bez ko ca
te  nie b d  - organizm nie taki g upi, koniec ko -
ców si  zbuntuje i powie „do ”. Rozruchy, za-
mieszki mo e i rewolucje oto co b dzie si  dzia o.
Tu trzeba rady, co ci wszyscy bezrobotni, bezczyn-
ni, mieliby robi . Pa stw  nie b dzie sta  na dro-
gie zabawy, przecie  80 procent ludzi nie wyje-
dzie na Majork . Teatry czy opery to rozrywki eli-
tarne (wyobra am je sobie raczej jako miejsce spo-
tka  pracuj cych szcz liwców); kina wszystkich
nie pomieszcz , a Mistrzostwa wiata w pi ce
no nej organizowane co trzy miesi ce, musz  si
kiedy  znudzi . Ksi ki za  b d  czyta  nieliczni
(je li w ogóle). Nie podzielam te  pogl du Rafa a
Ziemkiewicza i nie my l , by „prze uwacze” dali
si  og upia  i pacyfikowa  w niesko czono  przy
pomocy tak jednowymiarowego i nie wchodz ce-
go z cz owiekiem w interakcje medium, jakim jest
telewizja (vide „Walc Stulecia”). Nie, tu trzeba
czego , co mog oby poch on  ca  uwag  cz o-
wieka, co wymaga oby wysi ku, jakiej  tam dozy
inteligencji, my lenia, AKTYWNO CI! Ka dy
cz owiek powinien czu  si  potrzebnym, powinien
wiedzie , e jego dzia anie ma jak  wag , zna-
czenie. Potrzeba czego , co da oby rzeszom bez-
czynnych cho by i namiastkow  mo liwo  samo-
realizacji. Fantomatyka czy jak kto woli Virtual
Reality s u y w tym przypadku pomoc , któr  trud-
no przeceni . A z ni  w parze idzie bohaterka ni-
niejszego felietonu - konwencja fantasy.

Nasz future world wygrywa z rzeczywisto-
ci  ju  na starcie. W owym sztucznym “ wiecie”

by oby miejsce dla wszystkich, ka dy znalaz by
sobie odpowiedni  rol . Inaczej ni  w yciu, mo -
na by wybra , kim by  si  chce! Czy  to nie wspa-
nia e? Nie tylko wygl d, wygl d to sprawa drugo-
rz dna, cho  w sieci zaroi oby si  jak my l  od
odreagowuj cych swe kompleksy Arnoldów Shwa-
rzenegerów, Enrice Iglesiasów i Jenifer Lopez. Ale
nie mo na przecenia  spraw takich jak aparycja,
kiedy VR oferowa aby co  bez porównania bar-
dziej interesuj cego, si gaj cego sedna ludzkiej
duszy. Masy niespe nionych mog yby w VR-rze
dowodzi  swej warto ci. Ka dy by by zdolny do
czynów wielkich, wznios ych, wystarczy oby od-

powiednio skonstruowa  posta  i wybra  stosow-
ny scenariusz. Pozycja spo eczna nie mia aby
wi kszego znaczenia – dozorca móg by sta  si
ksi ciem, sprz taczka czarodziejk  (miot a by a-
by u yteczna w obydwu wcieleniach), bezrobotny
zwiedza by swe wirtualne w o ci jako magnat, ba,
król. wietliste pa ace elfów i ciemne jaskinie pe -
ne skarbów na wyci gni cie r ki, zbójcy, smoki,
weso e karczmy a w ka dej rubaszny krasnolud
gotów towarzyszy  nam w podró y, hen na drugi
kraniec wiata. Zestawcie sobie ziemniaki i kapu-
st  z wystawn  uczt  na trzydzie ci da , gdzie
kawior gra jedynie rol  przystawki – có  by cie
Moi Pa stwo wybrali? By by to raj dla Don Ju-
anów nie mog cych si  zrealizowa  “na zewn trz”,
wszak nie tylko królewny, ale i zwyk e aziebne
wyposa one by yby w odpowiedni  porcj  wdzi -
ków, a rozlicznych wirtualnych zamtuzów te  pew-
nikiem by nie zabrak o. Niejeden poch do y by
sobie cyfrow  Naomi. O rzeczywistych skokach
w bok nie by oby wówczas mowy (puszysta s -
siadka z Naomi przegra aby, rzecz to pewna) a
zatem „i m  syty i ma e stwo ca e”.

Sukces owego wiata polega by na tym, cze-
mu w du ej mierze zawdzi cza sw  popularno
fantasy – wszystko adniejsze, atwiejsze i bardziej
ciekawe, ni  w rzeczywisto ci. I nie tak skompli-
kowane, nie takie prozaiczne. To  to genialny ro-
dek uwalniania od frustracji! Co tam wyniesienie
mieci, po jak  choler  szuka  pracy, je li mo na

wyprawi  si  po z ote runo, Róg Valere czy te  na
ratunek Ciri? Znalaz aby si , jak my l , równie
spora rzesza tych, co zapragn liby udaremni  mi-
sj  Froda. Zast py Saurona, et consortes mog yby
si  nawet okaza  bardziej liczne ni li si y dobra.
Bo któ  nie by  nigdy zafascynowany Vaderem
albo (ostatnio) darthem Maulem? Znam graczy,
którzy podczas sesji RPG z lubo ci  wcielaj  si
w orków. A przecie  konsekwencj  wyboru z a w
naszym fantomatycznym królestwie by yby ad-
ne. I to nast pny magnes VR – brak odpowiedzial-
no ci, brak grzechu. No bo jak e zrobi  co  z e-
go, jedynie o tym my l c, „inscenizuj c z o”.
Wprawdzie podczas mszy wi tej wypowiada si
znamienne s owa „…zgrzeszy em my l  (na pierw-
szym miejscu!), mow , uczynkiem.…” ale kto by
si  teraz przejmowa  tym, co mówi  w Ko ciele?
Lepiej chwyci  miecz w d o  i jazda, na poszuki-
wanie przygód.

Nast pnym atutem, który daje fantasy prze-
wag  nad ka d  inn  konwencj  i rekwizytor-
ni  jest wspomniana ju  wcze niej ró norod-
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no , ale – ró norodno  specyficzna, pozorna.
Cz owiek uwielbia by  zaskakiwany, ale nie za
bardzo, „z umiarem”. Lubi wiedzie , albo cho-
cia  intuicyjnie czu , co i jak robi  powinien. I
to w istocie oferuje konwencja fantasy, skrywa-
j c pod maska wielo ci wci  te same pomys y.
Owszem, dopuszczalne s  rozwini cia znanych
motywów, lecz kiedy tylko kto  wystawi g ow
przed szereg i za bardzo pokombinuje przy kon-
struowaniu swego never never landu, to mu spra-
wiedliwy i rychliwy rynek ow  zbrodnicz  g o-
w  szybkim ruchem zetnie. Czytelnicy nie chc
wydumisk, nie chc  rewolucji! Fantasy ma by
fantasy z czarodziejami, smokami, dobrymi kra-
snoludami, z ymi orkami, elfami, przerastaj cy-
mi ludzi pod ka dym wzgl dem prócz rozrod-
czo ci itd…. I nie wa ne, e trolla nazwiemy
trollokiem czy szczuro akiem, elfa ogirem, czy-
telnik zawsze odnajdzie schemat, który mu si
podoba, do którego przywyk , i którego za nic
w wiecie nie ma zamiaru porzuca . Niepraw-
da? W a nie prawda, niestety. Dowodów na to
jest bez liku. Kto z mi o ników sword & sorce-
ry zna powie  A. Borkowskiej „Gar’Ingawi
Wyspa Szcz liwa”? Bez dwóch zda  jest to
fantasy, jednak e fantasy niezwykle oryginalna,
prze amuj ca konwencj , nie mieszcz ca si  w
jej sztywnych ramach. Skutkiem czego przeczy-
ta  j  ma o kto. Podobne przyk ady mo na by
mno y  – swego czasu ukaza a si  doskona a
powie  Petera S. Beagla „Pie  Ober ysty”.
Rok pó niej ze zgroz , ujrza em j  wystawion
w sklepie z tani  ksi k , gdzie pró no by szu-
ka  dzie ek z serii „Dragonlance” czy “Forgot-
ten Realms”. Podobny los (tania ksi ka zna-
czy) spotka  powie  „Most nad Otch ani ” K.
T. Lewandowskiego, jedn  z ciekawszych pro-
pozycji polskiej fantasy, ale zarazem – i tu jest
pies pogrzebany - niekonwencjonaln . Przyk a-
dy mo na by mno y . No bo przecie  tak nie
wolno! Krasnolud musi biega  z kilofem, wo-
jownicy powinni jeden w drugiego by  niepo-
konani, elfy wybornie strzela  z uku. Koniecz-
ny jest te  charakter czarny niczym sadza, a z y
i zach anny jako stado wyg odnia ych szczurów,
przy którym pewien szalony, krzykliwy malarz
z idiotycznym w sikiem wyda by si  li tylko pro-
wincjonalnym wichrzycielem (a nie jednym z
najwi kszych zbrodniarzy wieku dwudziestego).
Je li autor chce, by czytelnik jego wypociny za-
akceptowa , musi trzyma  si  konwencji jak
dziad pa skiego kontusza, i basta! A przecie

czytelnicy to grupa stosunkowo nieliczna i nie
bójmy si  u y  tego s owa, elitarna. Co z maso-
wym, niewyrobionym odbiorc ? Na niego ju
ostrzy sobie z by wojownicza ksi niczka (Xse-
na) i jej wiat, przy którym ten z powie ci An-
dre Norton  zdaje si  by  niezwykle mistern ,
skomplikowan  i  inteligentn  konstrukcj . Sko-
ro ju  jestem przy tego typu filmid ach, to np. w
„Herkulesie” miast rzeszy czarodziejów mamy
Zeusa & S-k , ale znów, zmiana to tylko for-
malna, bo w istocie owa czereda bardziej przy-
pomina magów ni  bogów.

Nasza widmowa dziedzina mia aby zapew-
ne swych rzeczywistych w adców, odpowiada-
j cych wy ej wspomnianym czarodziejom. Ma o
prawdopodobne jest bowiem, by skusi  dali si
tylko ci ze spo ecznych do ów. Ludzie, wbrew
temu co niektórzy o sobie my l , nie tak bardzo
ró ni  si  od siebie, zw aszcza je li chodzi o
sfer  pragnie . Zatem i ci bogatsi, lepiej wy-
kszta ceni odwiedzaliby krain  wyobra ni. Z
drugiej strony nie zechcieliby zapewne, by w
wiecie fa szywym powodzi oby im si  gorzej

ni  w prawdziwym. Wcielaliby si  oni zapewne
w rol  rz dz cych, wybranych etc… - mo liwe
by yby jakie  specjalne kody, dro sze aktywa-
cje w systemie, zapewniaj ce bogatym lepsz
sytuacj  ju  na starcie. Ale prawdziwego zamie-
szania mogliby narobi  magowie - Wiedz cy,
czyli programi ci, znaj cy kod rz dz cy wirtu-
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alnym „ wiatem” od podszewki, b d cy jego
(s)twórcami. Co dla innych nawet w VR nie by-
oby mo liwe, bo nie pozwala by na to program,

matryca, dla speców od komputerów stanowi-
oby dziecinn  igraszk , równaj c  si  zmianie

jakiego  fragmentu kodu, który nasze „dream
realm” konstytuuje. Ograniczenia programu
mo na wszak omin , zabezpieczenia – z ama ,
do systemu mo na doda  swoje elementy. Trze-
ba tylko wiedzie , jak. Wydaje si e co  po-
dobnego przeczuwa Sapkowski - wszak czaro-
dziejki ledzi y algorytmy magii Vilgefortza!
Tak na marginesie – programi ci byliby pewnie
jedyn  grup , która niczego nie traci, bo ca y
czas wykonuje swoj  robot , doskonal c przy
okazji umiej tno ci i nie le si  bawi c. Ale bez
obaw – ich liczba nie mog aby by  zbyt du a.
Zwyk y gracz spotyka by ich stosunkowo rzad-
ko, wi kszo  walk staczaj c z fantomami, z
którymi bez problemu dawa by sobie rad . I o
to chodzi – niezb dny jest dreszczyk emocji ale
tak naprawd  i tak wiadomo, e wszystko sko -
czy si  pomy lnie.  Owo za o enie a priori, e
wszelkie problemy tak czy siak zostan  przez
bohatera (z nim zazwyczaj identyfikuje si  od-
biorca), przezwyci one jest jednym z podsta-
wowych atutów fantasy. Oboj tnie w jakich opa-
ach znajdzie si  nasza wojownicza ksi nicz-

ka, zawsze mo emy mie  nadziej , ba mamy
prawo oczekiwa  happy endu!

Ale niektórzy mog  nie chcie , eby zaba-
wa si  sko czy a nawet i „happy endem”. Nie-
którzy zapragn  zosta . Prawda, s  ogranicze-
nia wi ce si  z nasz  fizjologi , lecz my l ,
e to akurat da si  przezwyci y . Automatyza-

cja post puje, nied ugo w sukurs jej przyjdzie
by  mo e nanotechnologia. Do ylnie dostarcza-
ny b dzie pokarm, wstrzykiwane do organizmu
tocza, które usun  nadmiar cholesterolu, czy
innego paskudztwa, a ty cz owiecze, hulaj du-
sza, jak Szare Góry d ugie i szerokie (cho  pono
z ota tam nie u wiadczysz). Z czasem stopie
komplikacji scenariusza, gry, fantomatycznego
“ wiata”, b dzie rosn , a uko czenie misji za-
biera  b dzie wi cej i wi cej czasu. A  starczy
na ca e ludzkie biologiczne ycie, p dzone od
m odo ci do mierci „w sieci”. Niektórzy na o-
gowcy (na przyk ad ci, co zacz li we wczesnej
m odo ci) mog  z czasem straci  kontakt z rze-
czywisto ci  – to  by by  odlot, LSD wysiada.

(ubocznym efektem uzale nienia si  od sieci
znacznej cz ci spo ecze stwa mo e by  roz-
wi zanie problemu przyrostu naturalnego).

Niemo liwe? Có , mam tak  nadziej . Ale
coraz s absz . Starczy spojrze  na tysi ce gra-
czy komputerowych, nie mog cych przez wiele
godzin oderwa  wzroku od monitora. Sam l -
cza em d ugie wieczory graj c w „Baldur’s
Gate” czy rozliczne RTS-y. Gry komputerowe
to w odró nieniu od ksi ek to rozrywka bar-
dzo popularna (i wci  idzie w gór ). Podobnie
rzecz ma si  z telewizj , która, cho  stopniowo
traci na rzecz multimediów, jeszcze przez lata
pozostanie g ównym czynnikiem kszta towania
ludzkiej wiadomo ci, ludzkich przyzwyczaje
i g ównym ród em rozrywki. A komu  obce jest
zjawisko bezmy lnego, wielogodzinnego wpa-
trywania si  w ekran, nawet gdy lec  bzdury?
Skoro za  zwyk a telenowela potrafi uzale ni
od siebie rzesze, to czy jaka  wirtualna ba ,
maj ca sporo wspólnego z telewizyjnymi ta-
siemcami, ale bardziej atrakcyjna, nie uczyni
tego na du o wi ksz  skal ? Autorzy fantasy,
zapewne nie wiadomi wagi swych czynów,
wspó tworz  konwencj , wizje, która przyoblec
si  mo e w kszta ty ca kiem realne. Czy nie tak
w a nie dzia a a dobra, stara Science Fiction?
Wszak pokazywa a co b dzie! e czyni a to, w
odró nieniu od literatury magii i miecza, wia-
domie, to ca kiem inna historia. Fantasy, prosz
zwa y , nie ma adnej naukowej podpory, bi-
dulka musi sobie dawa  rad  sama! Tre  ba-
niowych utworów ma si  nie tyle prorocz , co

sprawcz  – b dzie tak, bo tak sobie wyduma
(tu wstawi  nazwisko dowolnego autora), a to
zyska o popularno , poklask t umu. Ale, co
podkre lam raz jeszcze, pokazuj  zarazem je-
den z wariantów przysz o ci. Urzeczywistni si
ów wariant czy nie, przewiduje mój felieton co-
kolwiek, czy jest li tylko niepowa n  intelektu-
aln  igraszk ? To ju  sprawa speców od SF, od
political i social fiction, niech oni si  g owi ,
niech m cz  szare komórki, niech im dymi
czaszki. To zmartwienie nie na moj  g ow …

Ja pisuj  fantasy.

Maciej Guzek

� � �
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FFFFFalkalkalkalkalkor/For/For/For/For/Fuchuruchuruchuruchuruchur
YYYYYennefer z Vennefer z Vennefer z Vennefer z Vennefer z Venger-enger-enger-enger-enger-
berberberberbergugugugugu
ObelixObelixObelixObelixObelix
KKKKKajkajkajkajkajkooooo
KKKKKokokokokokoszoszoszoszosz
YYYYYansansansansans
RhotaxRhotaxRhotaxRhotaxRhotax
Connor McLConnor McLConnor McLConnor McLConnor McLeodeodeodeodeod
PPPPPotwór z Bagienotwór z Bagienotwór z Bagienotwór z Bagienotwór z Bagien
Jessica RJessica RJessica RJessica RJessica Rabbitabbitabbitabbitabbit
FFFFFelix Jeagerelix Jeagerelix Jeagerelix Jeagerelix Jeager
Jander SunstarJander SunstarJander SunstarJander SunstarJander Sunstar
AldritchAldritchAldritchAldritchAldritch
Gimli syn GloinaGimli syn GloinaGimli syn GloinaGimli syn GloinaGimli syn Gloina
GarettGarettGarettGarettGarett
Don RDon RDon RDon RDon Rumataumataumataumataumata
John ShannowJohn ShannowJohn ShannowJohn ShannowJohn Shannow
Miles TMiles TMiles TMiles TMiles Tegegegegeg
Doktor JekyllDoktor JekyllDoktor JekyllDoktor JekyllDoktor Jekyll
LukLukLukLukLuke Skywalke Skywalke Skywalke Skywalke Skywalkererererer
LucyferLucyferLucyferLucyferLucyfer

W naszym kolejnym rankingu ka dy g osuj cy móg  poda  do pi ciu ulubionych postaci – bohaterów szeroko rozumia-
nej fantastyki. Jak wida  z wyników – zrozumiano j  mo liwie szeroko, mamy wi c zarówno bohaterów literackich,
filmowych jak i komiksowych. Gdy czego  nie mogli my odczyta  lub nie byli my pewni, zaznaczyli my to znakiem zapy-
tania. Jako e niniejszy numer „IP” za has o przewodnie ma Ziemi  – planet  ludzi, pocz tkowo ranking mia  obejmowa
tylko ludzi i tylko Ziemian, ale Naczelny upar  si  mimo protestów na szersze spektrum. W zasadzie jedyn  postaci ,
której nie zalicza bym do fantastyki jest Hannibal Lecter, ale przetrwa , gdy  dosta  wi cej ni  jeden g os. Pami ta
nale y te  na przyk ad, e has o „Poncjusz Pi at” odnosi si  do jednego z bohaterów „Mistrza i Ma gorzaty”, a nie postaci
historycznej czy biblijnej (chocia  troch  te ). Problem by  z Królem Arturem, poniewa  wyst puje w wielu dzie ach, po
namy le g osy zliczono. Zliczono te  g osy na Merlina, cho  wszak mog o chodzi  o czarodzieja z Camelotu lub o ksi cia
Amberu. Geralt o w os przed Thorgalem – czyli jednak herosi fantasy. Na pocz tku ostro szed  jeszcze Gandalf i wyda-
wa o si , e z nich trzech b dzie sk ada  si  podium, lecz jeszcze rzutem na ta m  doskoczyli dwaj bohaterowie mistrza
Lema. Pocz tkowo chcieli my poda  równie  utwór, z którego ka dy bohater si  wywodzi, zabrak o jednak miejsca i
czasu na zidentyfikowanie niektórych. Mam nadziej , e czytelnicy „IP” nie b d  mie  problemów z rozpoznaniem wi k-
szo ci. Chocia  na przyk ad kto pami ta sk d wzi  si  Apolinary Koniecpolski???
W g osowaniu oprócz cz onków i sympatyków KF Druga Era wzi o udzia  tak e kilkoro cz onków zaprzyja nionego
Bydgoskiego KF „Kontakt”

w imieniu Redakcji – Marcin Bronhard

Pink FloydPink FloydPink FloydPink FloydPink Floyd
Li Mu BaiLi Mu BaiLi Mu BaiLi Mu BaiLi Mu Bai
ApolinarApolinarApolinarApolinarApolinary Ky Ky Ky Ky Kooooo-----
niecpolskiniecpolskiniecpolskiniecpolskiniecpolski
Roy BattyRoy BattyRoy BattyRoy BattyRoy Batty
BladeBladeBladeBladeBlade
RRRRRache Bartmossache Bartmossache Bartmossache Bartmossache Bartmoss
AisAisAisAisAis
Adax z uk aduAdax z uk aduAdax z uk aduAdax z uk aduAdax z uk adu
AdharAdharAdharAdharAdharyyyyy
Robot z „FRobot z „FRobot z „FRobot z „FRobot z „Funda-unda-unda-unda-unda-
cji”(?)cji”(?)cji”(?)cji”(?)cji”(?)
KKKKKapitan Nemoapitan Nemoapitan Nemoapitan Nemoapitan Nemo
KKKKKoniolub Grubasoniolub Grubasoniolub Grubasoniolub Grubasoniolub Grubas
Kilgore TKilgore TKilgore TKilgore TKilgore Troutroutroutroutrout
Sir PSir PSir PSir PSir Parsifalarsifalarsifalarsifalarsifal
PPPPPoncjusz Pi atoncjusz Pi atoncjusz Pi atoncjusz Pi atoncjusz Pi at
Iwan BezdomnyIwan BezdomnyIwan BezdomnyIwan BezdomnyIwan Bezdomny
Sir GaweinSir GaweinSir GaweinSir GaweinSir Gawein
JakJakJakJakJakub Wub Wub Wub Wub W drodrodrodrodro-----
wyczwyczwyczwyczwycz
Daniel BondareeDaniel BondareeDaniel BondareeDaniel BondareeDaniel Bondaree
Doktor RichardDoktor RichardDoktor RichardDoktor RichardDoktor Richard
AmesAmesAmesAmesAmes
oraz „ekipa zoraz „ekipa zoraz „ekipa zoraz „ekipa zoraz „ekipa z
TTTTTolkiena”olkiena”olkiena”olkiena”olkiena”
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Ulubieni bohaterowie cz onków i sympatyków KF „Druga Era”
(wyniki g osowania)

PODIUM:
.....

G e r a l t  z  R i v i iG e r a l t  z  R i v i iG e r a l t  z  R i v i iG e r a l t  z  R i v i iG e r a l t  z  R i v i i  ( 9  g o s ó w )
2.2.2.2.2.

T h o rT h o rT h o rT h o rT h o r g a l  A e g i r s o ng a l  A e g i r s o ng a l  A e g i r s o ng a l  A e g i r s o ng a l  A e g i r s o n  ( 8  g o s ó w )
3.3.3.3.3.

P i l o t  P i r xP i l o t  P i r xP i l o t  P i r xP i l o t  P i r xP i l o t  P i r x
 I j o n  T I j o n  T I j o n  T I j o n  T I j o n  T i c h yi c h yi c h yi c h yi c h y  ( p o  7  g o s ó w )

4.Gandalf SzarGandalf SzarGandalf SzarGandalf SzarGandalf Szaryyyyy (Bia y te ) (6 g osów)
5. Po cztery g osy:

Han SoloHan SoloHan SoloHan SoloHan Solo
Conan z CymeriiConan z CymeriiConan z CymeriiConan z CymeriiConan z Cymerii

6. Po trzy g osy:
KKKKKonowaonowaonowaonowaonowa
Ellen RipleyEllen RipleyEllen RipleyEllen RipleyEllen Ripley
Jim di Griz (Stalowy Szczur)Jim di Griz (Stalowy Szczur)Jim di Griz (Stalowy Szczur)Jim di Griz (Stalowy Szczur)Jim di Griz (Stalowy Szczur)
YYYYYarpen Zigrinarpen Zigrinarpen Zigrinarpen Zigrinarpen Zigrin

7. Po dwa g osy:
WillowWillowWillowWillowWillow
AsterixAsterixAsterixAsterixAsterix
AragornAragornAragornAragornAragorn

K O L E J N Y  RK O L E J N Y  RK O L E J N Y  RK O L E J N Y  RK O L E J N Y  R A N K I N G  N A  K O N I E C  T Y S I C L E C I AA N K I N G  N A  K O N I E C  T Y S I C L E C I AA N K I N G  N A  K O N I E C  T Y S I C L E C I AA N K I N G  N A  K O N I E C  T Y S I C L E C I AA N K I N G  N A  K O N I E C  T Y S I C L E C I A
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Hannibal LHannibal LHannibal LHannibal LHannibal Lecterecterecterecterecter
AbbalisterAbbalisterAbbalisterAbbalisterAbbalister
Gotrek GurnissonGotrek GurnissonGotrek GurnissonGotrek GurnissonGotrek Gurnisson
Neo (Thomas Anderson)Neo (Thomas Anderson)Neo (Thomas Anderson)Neo (Thomas Anderson)Neo (Thomas Anderson)
Król ArturKról ArturKról ArturKról ArturKról Artur
Darth VDarth VDarth VDarth VDarth Vaderaderaderaderader
MerlinMerlinMerlinMerlinMerlin
R2D2R2D2R2D2R2D2R2D2
RincewindRincewindRincewindRincewindRincewind
DijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstra
EnderEnderEnderEnderEnder
MollyMollyMollyMollyMolly
(ci g dalszy na poprzedniej stronie)


