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Walne Zebranie KF
W dniu 7 marca (niedziela) o godz. 11.00 w sali 227 Instytutu Matematyki Uniwersytetu l¹skiego (ul. Bankowa 14, wejcie od strony Pizza
Hut) odbêdzie siê Walne Zebranie Sprawozdawcze l¹skiego Klubu Fantastyki. Poni¿ej program zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodnicz¹cego obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwa³ i wniosków.
4. Stwierdzenie wa¿noci Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie porz¹dku Walnego Zebrania.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 1998 (Arkadiusz Sroka).
7. Sprawozdanie z dzia³alnoci Klubu (El¿bieta Gepfert).
8. Sprawozdanie z dzia³alnoci sekretariatu KF (Dariusz Donat).
10. Sprawozdanie z dzia³alnoci Sekcji Gier Role-Playing.
11. Sprawozdanie z dzia³alnoci biblioteki.
12. Sprawozdanie z prac redakcji biuletynu Miesiêcznik.
13. Sprawozdanie z dzia³alnoci S¹du Organizacyjnego.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15. Propozycja zmiany sk³adek.
16. Informacja o ew.przyst¹pieniu KF do Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Fandom Polski.
16. Wolne wnioski.
17. Dyskusja.
18. Zamkniêcie Walnego Zebrania.
Obecnoæ na Walnym Zebraniu jest obowi¹zkowa.
Po Zebraniu odbêdzie siê pierwsze posiedzenie jury L¥KFY.

...i Zjazd Cz³onków Korespondentów
Wszystkich cz³onków korespondentów KFu proszê o telefoniczne b¹d listowne
zawiadomienie o przyjedzie na Zjazd w dniach 67 marca br. Przypominam, ¿e Zjazd
bêdzie mia³ miejsce w mieszkaniu E. Gepfert i P.W. Cholewy, a zakoñczy siê Walnym
Zebraniem Klubu.
Uprzedzam o koniecznoci zabrania ze sob¹ niezbêdnych przyborów do spania (materac/karimata/piwór). Koszt zjazdowego wy¿ywienia nie powinien przekroczyæ 8 z³.
Adres: Katowice, ul. Szafirowa 1/24 tel. (32) 206 35 09.
Dojazd: autobusy 13 i 48 z dworca PKP w Katowicach.
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Wieci
Dobre wieci od dystrybutora pierwszej czêci Gwiezdnych Wojen,
The Phantom Menace: na ponad sto kopii filmu rozpowszechnianych
w Polsce, tylko piêtnacie bêdzie dubbingowanych. Maj¹ byæ wywietlane an
porannych seansach. Skromnoæ nie pozwala uznaæ, ¿e protesty fanów (do których i my zachêcalimy) odnios³y jaki skutek. Zapewne po prostu kto siê zastanowi³.
George Lucas ujawni³ treæ pocz¹tkowych napisów pierwszego prequela Gwiezdnych Wojen  tego, który tradycyjnie przewija siê po ekranie w otwieraj¹cej scenie. Podobno ma on
brzmieæ:
Star Wars
Episode I: The Phantom Menace
A long time ago in a galaxy far, far away...
Turmoil has engulfed the Galactic
Republic. The taxation of trade routes to
outlying star systems is in dispute.
Hoping to resolve the matter with the
blockade of deadly battleships, the greedy
Trade Federation has stopped all shipping
to the small planet of Naboo.
While the Congress of the Republic endlessly
debates this alarming chain of events, the
Supreme Chancellor has secretly dispatched
two Jedi Knights, the guardians of peace,
to settle the conflict...
Co w lunym t³umaczeniu oznacza: Gwiezdne Wojny. Epizod I: Widmowe zagro¿enie. Bardzo dawno temu w odleg³ej galaktyce... Chaos ogarn¹³ Republikê Galaktyczn¹. Trwa dysputa
o opodatkowaniu szlaków handlowych do odleg³ych planet. W nadziei na rozwi¹zanie problemu
z wykorzystaniem blokady przez grone okrêty bojowe, chciwy Zwi¹zek Handlowy zatrzyma³
wszelkie transporty na niewielk¹ planetê Naboo. Gdy Kongres Republiki omawia ten przera¿aj¹cy ci¹g wydarzeñ, najwy¿szy kanclerz w tajemnicy wysy³a dwóch Rycerzy Jedi, stra¿ników
pokoju, aby doprowadzili do rozwi¹zania konfliktu...
George Lucas zapowiedzia³ tak¿e, ¿e nie zamierza krêciæ kolejnych czêci gwiezdnej sagi,
po zakoñczeniu trzech prequeli w roku 2005. Jak stwierdzi³, bêdzie wtedy za stary, ¿eby podj¹æ
siê nastêpnych filmów. Rozczarowa³ tym licznych fanów, którzy zawsze wierzyli, ¿e Gwiezdne
Wojny bêd¹ siê sk³adaæ z trzech trylogii.
11 stycznia zmar³a Naomi Mitchinson (18971999). Mia³a 101 lat. W czasie osiemdziesiêciu lat twórczej aktywnoci napisa³a ponad sto ksi¹¿ek, w tym kilka fantazji i trzy powieci
sf, z których najbardziej znana jest Memoirs of a Spacewoman (1962). Niewiele brakowa³o, aby
zosta³a pierwsz¹ autork¹ sf, która na w³asne oczy widzia³a trzy stulecia.

31 grudnia zesz³ego roku zmar³ Jean-Claude Forest, twórca komiksu Barbarella, znanego
przede wszystkim z ekranizacji w 1968 roku, gdzie w roli tytu³owej wyst¹pi³a Jane Fonda.
Barbarella pierwszy raz pojawi³a siê w V Magazine w 1962 roku, chocia¿ we Francji cenzorzy
nie dopuszczali komiksu do druku a¿ do roku 1970. Ostatni odcinek jej przygód, autorstwa
Foresta, ukaza³ siê drukiem w roku 1981.
Michael Crichton przedstawi³ mia¿d¿¹cy argument przeciwko wszystkim zawistnikom,
którzy narzekaj¹ na przek³amania i niecis³oci naukowe w jego ksi¹¿kach. Powiedzia³:
Narzekanie na niecis³oæ w takich powieciach jak Park Jurajski to jakie nieporozumienie.
Nikt nie potrafi stworzyæ dinozaura. Zatem ksi¹¿ka jest powieci¹ fantasy. Czy naukowa dok³adnoæ w fantasy ma jakikolwiek sens?
Disney nerwowo wycofa³ z rynku trzy miliony kaset z filmem animowanym The Rescuers. Powód? Na dwóch klatkach filmu, w oknie widocznym przez chwilê w tle, pokazuje
siê tors nagiej kobiety (pochodz¹cy z Playboya). Usuniêto go z wersji kinowej, ale wszyscy
zapomnieli o sprawie w czasie, kiedy przysz³a pora na cyfrowo poprawion¹ wersjê wideo.
Podobno winien jest Don Bluth, animator Disneya, który po The Rescuers opuci³ wytwórniê
i za³o¿y³ w³asn¹ firmê.
The Anime Companion to co w rodzaju encyklopedii anime, wyjaniaj¹cej fanom zawi³oci kulturowe. Nikt nie potrzebuje wyjanieñ,
kiedy bohaterowie walcz¹ albo siê ca³uj¹, ale czasem historia siê komplikuje. Z Companiona dowiemy siê na przyk³ad, dlaczego drzewa w My Neighbor Totoro maj¹ pasy, albo do czego s³u¿¹ Sakurze pasma kratkowanego
papieru. Co oznacza figurka umiechniêtego kota, zawieszony w oknie duch
wyciêty z papieru czy pos¹¿ek borsuka w kaplicy. Oczywicie, bez tych informacji prawdziwy otaku nie mo¿e prawdziwie kontemplowaæ dzie³a. By
mo¿e wiêc, w zwi¹zku ze wzrostem popularnoci mangi i anime w Polsce, doczekamy siê te¿
polskiego wydania The Anime Companion.
Firma zabawkowa Hasbro wyp³aci wytwórni Warner Bros siedmiocyfrowe odszkodowanie. Posz³o o podobieñstwo lalek zwanych Furbies do gremlinów ze znanego filmu z 1984
roku. Hasbro ma podobno tak¿e przerobiæ swoje lalki.
Furbies to zabawki interaktywne  potrafi¹ mówiæ i mo¿na je nauczyæ kilku s³ów. By³y
przebojem zesz³ego roku, kiedy to sprzedano ponad 2 mln. sztuk.
Zmierzaj¹ do koñca prace przygotowawcze do ekranizacji Pola bitewnego Ziemia (Battlefield Earth) L. Rona Hubbarda, pisarza sf, który przy okazji za³o¿y³ Koció³ Scjentologiczny. W roli g³ównej wyst¹pi John Travolta, wyznawca scjentologii, a re¿yserem bêdzie Roger
Christian, pracuj¹cy obecnie przy Star Wars: Episode I.
Przy okazji Koció³ Scjentologiczny zaatakowa³ magazyn The Hollywood Reporter, który
jakoby nazwa³ Hubbarda pismakiem sf i samozwañczym mesjaszem.
Po raz pierwszy na p³ycie CD wydano cie¿kê dwiêkow¹ kultowego
filmu Mechaniczna pomarañcza. Autorem muzyki jest Wendy Carlos,
a wród utworów znajdziemy m.in. fragmenty IX Symfonii Ludwiga van
Beethovena (odgrywaj¹cej wa¿n¹ rolê w filmie) oraz dwa oryginalne utwory,
Biblical Daydreams i Orange Minuet. Do p³yty do³¹czono ksi¹¿eczkê wyjaniaj¹c¹ ród³a muzyki.
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Starcraft firmy Blizzard Entertainment by³ najlepiej siê sprzedaj¹c¹ gr¹ na PC w roku 1998.
Wed³ug pisma PC Data, na wiecie sprzedano ponad pó³tora miliona kopii.
Gwiazdy Babylonu 5, Patricia Tallman (telepatka Lyta Alexander) i Jeffrey Willerth (Vorlon Kosh) og³osili swoje zarêczyny. Ju¿ na stacji Babylon ich wspó³praca uk³ada³a siê nadzwyczaj udanie.
PWC

Nagrody
Liczne nagrody wrêczono podczas pierwszego tegorocznego du¿ego konwentu, Krakonu 99. I tak w konkursie na najlepszy scenariusz
gry fabularnej zwyciê¿y³ i nagrodê Quentina otrzyma³ Maciej Szaleniec za Pana na Zamku Mgie³.
Nagrody Fantoma  s³ynnego i reaktywowanego po latach fanzinu, wrêczono po raz pierwszy. Nagrody nie maj¹ ustalonych kategorii ani liczby. jednak w tym roku otrzymali je: Krystyna Kwiatkowska za powieæ Prawdziwa historia Morgan LeFay i rycerzy Okr¹g³ego Sto³u,
organizatorzy Krakonu za uczynienie z imprezy jednego z najwiêkszych konwentów w Polsce,
oraz Andrzej Miszkurka z wydawnictwa MAG za stworzenie znakomitej serii ksi¹¿kowej.
Fandom krakowski postanowi³ tak¿e przyznawaæ nagrody GOLEM (piêkne statuetki autorstwa uznanego krakowskiego rzebiarza Linasa Damarackasa). GOLEMY przyznaje kapitu³a
fanów pierwszej wody w sk³adzie: Agnieszka Fuliñska, Micha³ Madej, Tomasz Z. Majkowski,
Rafa³ Olszowski, Marek Pawelec, Micha³ M. Rokita (sekretarz), Stanis³aw Strelnik, Mateusz
Tomczyk i Joanna Zieliñska (przewodnicz¹ca). Kapitu³a postanowi³a nie przyznawaæ nagród za
dzia³alnoæ w roku 1998, natomiast za ca³okszta³t dzia³alnoci otrzymali je: Lech Jêczmyk za
niestrudzone popularyzowanie fantastyki oraz Ela Gepfert i Piotr W. Cholewa (wspólnie) za
dzia³alnoæ fandomow¹.
Nagrod¹ J.Lloyd Eaton Award, wrêczan¹ od 1979 roku za prace krytyczne w dziedzinie fantastyki, uhonorowano The Encyclopedia of Fantasy pod red. Johna Clutea i Johna Granta.
Laureatami Nagrody Szafiru (Sapphire Award) za romans fantastyczny zosta³y: 1. Patricia
White za A Wizard Scorned; 2. Jennifer Dunne za Ravens Heart; 3. Laurell K. Hamilton za
Blue Moon. Malej¹cy rynek wydawniczy tego typu ksi¹¿ek doprowadzi³ do sytuacji, ¿e pierwsze
dwie laureatki opublikowa³y nagrodzone teksty w sieci. Patricia Bray, koordynator nagrody, podsumowa³a to elegancko: Rok 1998 bêdzie pamiêtany jako ten, w którym ksi¹¿ka elektroniczna
osi¹gnê³a dojrza³oæ.
Lista utworów nominowanych do Nagrody Clarkea (za najlepsz¹ ksi¹¿kê opublikowan¹
w Wlk. Brytanii w roku poprzednim) przedstawia siê nastêpuj¹co: Earth Made of Glass Johna
Barnesa, Time on My Hands Petera Delacorte, The Cassini Division Kena MacLeoda, The
Extremes Christophera Priesta, Cavalcade Alison Sinclair oraz Dreaming in Smoke Tricii
Sullivan. Zwyciêzcê poznamy w maju.
Do Nagrody Philipa K. Dicka za najlepsz¹ powieæ opublikowan¹ oryginalnie w paperbacku
w USA, nominowano: 253: The Print Remix Geoffa Rymana; Lost Pages Paula Di Filippo,
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Brown Girl in the Ring Nalo Hopkinson; Slaughtermatic Stevea Ayletta i The Invisible Country Paula J. McAuleya. Zwyciêzcê poznamy 2 kwietnia.
Nominowani do nagród BSFA (British Science Fiction Association) to:
w kategorii powieci: To Hold Infinity Johna Meaneya; The Cassini Division Kena MacLeoda, The Extremes Christophera Priesta, Inversions Iaina M. Banksa, Queen City Jazz
Kathleen Ann Goonan;
w kategorii opowiadania: The First Annual Performance Arts Festival at the Slaughter Rock
Battlefield Thomasa M. Discha, La Cenerentola Gwyneth Jones, Shift Change Timonsa Esaiasa,
The Day Before They Came Mary Soon Lee, Vulpheous Erica Browna;
w kategorii grafiki: Dominic Harman (ok³adka pisma Interzone nr 137), Colin Odell (ok³adka
pisma BSFA Focus nr 34), Colin Odell (tylna ok³adka Focusa 34), Dominic Harman (ok³adka
Interzone 135), Jim Burns (Lord Prestimion na ok³adce Interzone 138).
Wyniki zostan¹ og³oszone podczas konwentu Reconvenue w Liverpoolu (Wielkanoc).

Ekonomizm
Gdyby komu z czytelników Miesiêcznika chcia³o siê siêgaæ po prasê
narodowo-radykaln¹, dowiedzia³by siê z niej o ni¿ej podpisanym nie tylko tego,
¿e jest wrogiem Radia Maryja, judeowym gryzipiórkiem, mile widzianym w udeckim establishmencie etc.  ale te¿, ¿e propaguje ekonomizm, i to nawet ekonomizm wulgarny. To
ostatnie przypadkiem jest chyba prawd¹. Je¿eli ekonomizm, przynajmniej ten wulgarny, polega
na przekonaniu, ¿e prawa opisane dziêki obserwacji procesów gospodarczych maj¹ charakter
uniwersalny i dadz¹ siê uogólniæ na wszelkiego rodzaju aktywnoæ wystêpujac¹ w przyrodzie,
tak¿e na dziedziny nie maj¹ce z zarabianiem pieniêdzy nic wspólnego  to owszem, taki w³anie
pogl¹d wyznajê. Co wiêcej, twierdzê, ¿e fantastyka, i w ogóle literatura nie jest tu wyj¹tkiem:
prawa rz¹dz¹ce gospodark¹ okazuj¹ siê stosowne równie¿ w odniesieniu do rzeczy tak zdawa³oby siê ulotnej jak twórczoæ.
Proszê, oto przyk³ad. Jedna z podstawowych regu³, o jakiej pamiêtaæ musi ka¿dy inwestor,
brzmi: ma³e ryzyko  ma³y zysk, du¿e ryzyko  du¿y zysk. To sprawa elementarna. Chcesz zostaæ milionerem  musisz siê liczyæ, ¿e pójdziesz z torbami. Zale¿y ci nade wszystko na ochronieniu uciu³anego kapitaliku  proszê bardzo, ale nie spodziewaj siê wysokich odsetek.
Z pisaniem sprawa ma siê identycznie. S¹ autorzy (i wydawcy) podchodz¹cy do sprawy nader
ostro¿nie (jest ich zreszt¹ wiêkszoæ  podobnie, jak i na rynkach finansowych drobni ciu³acze
maj¹ znaczn¹ przewagê liczebn¹ nad Wokulskimi). Siêgaj¹ oni po wzory pewne, sprawdzone,
gwarantuj¹ce, ¿e rzecz siê sprzeda. Krymina³, romans, tak¿e fantastyka, oferuj¹ dziesi¹tki takich
gotowców - tylko powype³niaæ rubryki i podpisaæ. Przeczyta³em w ¿yciu z piêæ Harlequinów,
we wszystkich bohaterowie w trzecim rozdziale stwierdzali, ¿e siê nienawidz¹, w ósmym szli
do ³ó¿ka, w dziewi¹tym ze sob¹ zrywali, a w dwunastym godzili siê, wyznawali sobie dozgonn¹
mi³oæ i znowu szli do ³ó¿ka. Nieodparcie przypomina³a mi siê przy tej lekturze maszyna pisz¹ca
powieci dla proli, obs³ugiwana przez bohaterkê 1984 Orwella.
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Na podobnej zasadzie napisaæ mo¿na wieloksi¹g fantasy, któremu nie grozi, ¿e zostanie
w magazynach ani ¿e pisarz nie dostanie za niego niecierpliwie wygl¹danego kasabubu. W ogóle
na podobnej zasadzie produkuje siê rocznie tony niele schodz¹cej literackiej konfekcji, przewa¿nie zreszt¹ po¿ytecznej i potrzebnej  w ¿adnym wypadku nie chcê jej tutaj postponowaæ.
Autor, który siê za tê konfekcjê bierze, dwóch rzeczy mo¿e byæ pewien. Pierwszej  ¿e nie
poniesie klêski, wyci¹g z konta nadejdzie we w³aciwym czasie i bêdzie opiewaæ na umówion¹
wczeniej sumê. I drugiej  ¿e wielkiego sukcesu takim pisaniem nie odniesie.
Bo kto latami przechowuje w sercu autora i tytu³ kolejnej, takiej-samej-jak-inne ksi¹¿ki o ludziach goni¹cych cz³owieka albo wyprawie dzielnej dru¿yny po Magiczne Cokolwiek? Kto jest
w stanie zakochaæ siê w Harlequinie? Nikt, wiadomo. Ma³e ryzyko, ma³y zysk. Jeli czytelnik
niczym nie zostanie zaskoczony, to nie grozi mu rozczarowanie, ale i nie grozi zachwyt. Ot,
przeczyta, skinie aprobuj¹co g³ow¹ i sprawnym ruchem szurnie w k¹t.
Sukces natomiast wymaga zaskoczenia. Wizji nowej, nieprzeczuwanej, co uderzy w ³eb jak
obuch, a¿ wieczki stan¹ w oczach  po którym to uderzeniu czytelnik zaskomle jeszcze!. Taki
efekt mo¿e daæ tylko zetkniêcie z czym zupe³nie nieprzeczuwanym, nieprzewidzianym. Dlatego te¿ producenci, opieraj¹cy siê na pilnym badaniu rynku i wypytywaniu potencjalnych odbiorców, co by chcieli, nigdy ich nie oczaruj¹. Kto przed pierwszym zetkniêciem siê z W³adc¹ piercieni wiedzia³, ¿e chcia³by przeczytaæ tak¹ w³anie powieæ?
Ale, oczywicie, nic za darmo (to te¿ ekonomizm): na rzeczy oryginalnej mo¿na siê przejechaæ. I to jak! Rynek niezbadany. Nie wiadomo, czy ludzi to ciekawi, nie wiadomo, czy w ogóle
zwróc¹ uwagê. Risky bussiness.
To nie jest przypadek, ¿e Beatlesom, zanim dostali szansê nagrania p³yty, pokazano drzwi
w co czternastu wytwórniach, czy ¿e King zdo³a³ opublikowaæ dopiero bodaj pi¹t¹ ksi¹¿kê,
jak¹ napisa³. To prawid³owoæ. Tak siê w³anie krêci wiat. Przy czym przypadki w rodzaju wy¿ej opisanych oczywicie krzepi¹ ducha, ale stanowi¹ wierzcho³ek góry lodowej. Wiêkszoæ
rycerzy, którym zamarzy³o siê zdobyæ szklan¹ górê, szczeznie ¿a³onie u jej stóp, przez nikogo
nie pamiêtana.
Tak siê w³anie krêci wiat, i jest to sprawiedliwe. Nikt nie zmusza do wyboru drogi. Mo¿esz
skryæ siê w t³umie i naladowaæ wielkich za nêdzne grosiki  albo samemu zagraæ o wielkoæ.
Jeli przypadkiem ci siê uda, wtedy stado producentów literatury ma³ego ryzyka ruszy twoimi
ladami, ciebie w³anie bêdzie ma³powaæ i kopiowaæ w nieskoñczonoæ, a¿ do totalnego wyskrobania, a¿ kto wystrzeli z czym innym, nowym, co ow³adnie wyobrani¹ czytelników.
Mylê, ¿e w³anie zwalczanie tego naturalnego mechanizmu by³o najwiêksz¹ szkod¹, jak¹
wyrz¹dzi³ polskiej literaturze komunizm. Wiêksz¹ ni¿ cenzura  choæ o cenzurze siê wiele mówi, a o odzieraniu literatury z ryzyka, i co za tym idzie, z mo¿liwoci odniesienia sukcesu, cisza.
Nic dziwnego, jeli zwa¿yæ, ¿e za cenzurê odpowiadaj¹ tylko oni, za w wielkim urednieniu
polskiej literatury poczesny udzia³ mia³o samo rodowisko literackie, do dzi m¹drz¹ce siê na
³amach Wyborczej i innych gazet.
W peerelu postanowiono, ¿e o literackiej hierarchii orzekaæ bêd¹ nie czytelnicy, ale centrala  ministerstwo, zwi¹zek literatów i wydzia³ kultury KC, po³¹czone zreszt¹ ró¿nymi uniami
personalnymi  i pozostaj¹cy w jej gestii krytycy oraz tzw. recenzenci wewnêtrzni. Nak³ady ustalono odgórnie, okrelono te¿ rozmaite stawki, wedle których je honorowano. Najni¿sz¹ za literaturê
sensacyjno-rozrwykow¹, wiêksz¹ za piêkn¹, osobn¹ za arcydzie³a, czyli p³ody zas³u¿onych
cz³onków zarz¹du. Uzupe³niony ró¿nymi przelicznikami i tabelami system ten sprawia³, ¿e zarobek pisarza nie mia³ ¿adnego zwi¹zku z wartoci¹ czy poczytnoci¹ jego dzie³  zale¿a³ wy³¹cznie od wys³ugi lat. I od uk³adu, oczywicie. A przy tym rozwiniêto system pomagania m³o-
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dym, u³atwiania im debiutu i tak dalej. Wszystko zgodnie z zasadami sprawiedliwoci spo³ecznej.
W efekcie przypadek Kinga nie móg³ siê w peerelu powtórzyæ. U nas wydano by takiemu
Kingowi od razu pierwsz¹ ksi¹¿kê, oczywicie po przepisowych kilku latach czekania, a potem
nastêpne co dwa lata. Wszystkie w takim samym nak³adzie i za te same pieni¹dze, co dzie³a kompletnych grafomanów.
I dlatego w³anie w peerelu ¿adnego Kinga nie by³o.
Teraz ju¿ ma szansê siê pojawiæ i zaryzykowaæ.
Rafa³ A. Ziemkiewicz

wiat Zofii dla doros³ych

Kiedy zamierza³em napisaæ parê s³ów o wiecie Zofii Josteina Gaardera
jako powieci fantastycznej (mo¿e jeszcze kiedy to zrobiê). Wspomninam
tu o tym dlatego, ¿e kluczowy pomys³ fabularny pierwszej powieci Marka
Huberatha, któr¹ w³anie wyda³a SuperNOWA, niemal niew¹tpliwie jest
zaczerpniêty z tamtej ksi¹¿ki. Jest nim proces uwiadamiania sobie przez
bohatera opowieci swego (nie)rzeczywistego statusu w wiecie, bycia bohaterem ksi¹¿ki, czytanej przez czytelnika. Kto wie, czy nie mamy tu nawet wiadomej polemiki z Gaarderem, który pozostawi³ swych bohaterów
na pograniczu Krainy Bani i wiata realnego, koñcz¹c sw¹ opowieæ tak
fabularnym, jak i filozoficznym niedopowiedzeniem, agnostycznym znakiem zapytania. Natomiast Huberathowi piramida wiatów i wersji pos³u¿y³a do przeprowadzenia dowodu na istnienie Boga, opartego zreszt¹ na klasycznych dowodach
metafizyki chrzecijañskiej.
Napisa³em: pierwsza powieæ Huberatha. Gniazdo wiatów. Wersja jedyna (ten podtytu³
jest bardzo wa¿ny!) powsta³o w latach 1989-1992, miêdzy Kar¹ wiêksz¹ (1990) a Ostatnimi,
którzy wyszli z raju (1993). Autor, jak wspomina³ podczas spotkañ autorskich, nieco podrasowa³
tê powieæ przed oddaniem do druku, niemniej pozostaje ona dzie³em wczesnego Huberatha,
sprzed Kociej obecnoci i Drugiej podobizny w alabastrze. Warto o tym pamiêtaæ, gdy zauwa¿ymy, ¿e Gniazdo wiatów nie dorównuje jednak temu ostatniemu dzie³u.
Powieæ ta rozpada siê na dwie czêci. W pierwszej (licz¹cej 67 ze 128 rozdzia³ów) mamy
zawrotny pomys³ wiata, w którym tempo up³ywu czasu jest zmienne w zale¿noci od wysokoci
nad poziomem morza, przeraliwie ponur¹ wizjê rygorystycznej segregacji rasowej (wedle koloru w³osów, a nie skóry) i spo³eczeñstwa postindustrialnej nêdzy oraz Imiona Wa¿ne, okrelaj¹ce przeznaczon¹ danej osobie przyczynê mierci (idea, zaczerpniêta z fantasy), wreszcie intrygê, rodem bardziej z horroru, ni¿ SF, której nie bêdê tu zdradza³. Starczy³oby tego na bardzo
dobr¹ ksi¹¿kê. Ale autor nie poprzestaje na tym.
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Druga, krótsza czêæ, wyjania nam znaczenie podtytu³u Wersja jedyna, przynosz¹c fragmenty innych wersji Gniazda wiatów (dobrze wyró¿nione ró¿nymi krojami czcionki). Nie rezygnuj¹c z rozwijania intrygi a¿ do niejednoznacznego rozwi¹zania, wplata w ni¹ rozwa¿ania
stricte filozoficzne, trudne, wymagaj¹ce bardzo uwa¿nej lektury. Bohater ksi¹¿ki  a z nim i my
 odkrywamy ontologiczn¹ koniecznoæ istnienia Czytelnika Najwa¿niejszego, którego w naszym wiecie zwyklimy zwaæ Bogiem.
Bo, rzecz jasna, wbrew zajawce na ok³adce, nikt z nas, czytelników Wersji jedynej, nie jest
Czytelnikiem Najwa¿niejszym. Zgodnie z nomenklatur¹ Huberatha ¿yjemy w Superwiecie 0,
gdy Czytelnik Najwa¿niejszy, to Mieszkaniec Superwiata -1. Zaintrygowa³em was? No to
przeczytajcie sami. Warto.
Tadeusz A. Olszañski
PS. Jak siê dowiedzia³em, M.Huberath nie czyta³ wiata Zofii. Zatem ta uderzaj¹ca zbie¿noæ podstawowego chwytu narracyjnego jest przypadkiem. Przypadki bywaj¹ zdumiewaj¹ce.
Marek S. Huberath: Gniazdo wiatów. Wersja jedyna. Wyd. SuperNOWA, Warszawa 1999.

Fantom z popio³ów

S³uchajcie, s³uchajcie  ukaza³ siê nowy Fantom! A jest to wydarzenie, fakt
o znacznie wiêkszej wadze ni¿ tylko pojawienie siê kolejnego, tysi¹c sto trzynastego fanzinu.
Za Fantomem idzie bowiem s³awa powa¿nej i dobrej publicystyki. Na tych w³anie ³amach autorzy Klubu Twórców tacy jak Rafa³
Ziemkiewicz, Jacek Piekara czy Jarek Grzêdowicz (i wielu innych, których tylko z braku miejsca
nie wymieniê) cierali siê z Maækiem Parowskim o wizjê fantastyki i Fantastyki. Jak gor¹cy by³
to spór, niech wiadczy fakt, ¿e MP dosta³o siê od Goebbelsa, a Jacek Piekara przeszed³ z nim na
pan...
Oczywicie, mo¿na powiedzieæ, ¿e m³ode wilczki podgryza³y starego wilka. Ale w tych czêstokroæ ostrych i ocieraj¹cych siê o znies³awienie polemikach naprawdê sz³o o jak¹ sprawê. Ch³opcy
z Fantoma chcieli lepszej, ciekawszej fantastyki nadaj¹cej siê do czytania. Wtedy  choæ na
swój sposób  zdanie takie podziela³ nawet Maciek Parowski, co dzi nie jest takie pewne.
Obecny Fantom zachowuje ducha poprzednich wcieleñ. Rafa³ Ziemkiewicz pisze o rynku
prasy i ksi¹¿ki SF (ma racjê: jest marnie, a tanie jatki ksi¹¿kowe zabijaj¹ rynek ksi¹¿ki nowej),
Tomek Ko³odziejczak nawo³uje do podkasania rêkawów i wziêcia siê do roboty, aby fandom nie
tylko przetrwa³, ale i rós³ w si³ê... jest sensacyjny w treci artyku³, jak to Konrad Lewandowski
da³ cia³a i nieostro¿nym s³owem pod³o¿y³ siê Prokuraturze w Kielcach... jest du¿o wiêcej dobrych tekstów, które trzeba przeczytaæ. Uda³o siê redaktorom zapewniæ nawet felietony M. Kandela, przygl¹daj¹cego siê nam z amerykañskiej perspektywy.
Krótko: Fantom naprawdê jest dobry. Zero beletrystyki, bardzo dobra publicystyka, redakcja
nie obiecuje mi³oci nikomu, ronie wiêc forum do powa¿nej dyskusji o wa¿nych dla nas wszystkich sprawach.
Romuald Pawlak
Fantom 1/1999. 52 str. Cena: 4 z³.
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Gród potêpiony
Tajemniczy Nauczuciele (zgódmy siê dla wiêtego spokoju, ¿e jacy
kosmici) porywaj¹ ludzi i umieszczaj¹ ich w sztucznym, doæ ograniczonym wiecie, usi³uj¹c stworzyæ z nich idealne spo³eczeñstwo. Robi¹ to od
stuleci  jak siê wydaje  a efekty s¹ co najmniej niezachwycaj¹ce. Nas.
Zasady tego Eksperymentu zmieniaj¹ siê, chyba stosownie do epoki, z której zaczerpniêci s¹ jego uczestnicy. W koñcu, gdy w Miecie znajduje siê
zbyt wielu mieszkañców Zwi¹zku Sowieckiego z lat szeædziesi¹tych i ich
niemieckich rowieników  dokonuj¹ oni rewolucji padziernikowej i ju¿
na w³asn¹ rêkê próbuj¹ tworzyæ idealne spo³eczeñstwo. Oczywicie idzie
im jeszcze gorzej. Nauczyciele wycofuj¹ siê, ale chyba nie do koñca  to
raczej tylko kolejna faza Eksperymentu: mo¿e tak¿e nie pierwsza?
Tak mniej wiêcej przedstawia siê jedna z ostatnich powieci braci Strugackich, Miasto skazane. Czyta siê j¹  powiedzmy  kiepsko: wszystko to ju¿ znamy i to w znacznie lepszych
wydaniach. Przy lekturze chwilami przypomina siê Limes Inferior Zajdla, czeciej  dawniejsze
dzie³a Strugackich. A gdy w finale g³ówny bohater powraca do swego dzieciñstwa w Leningradzie schy³ku lat czterdziestych, s³ysz¹c od Nauczyciela: Pierwszy kr¹g ma pan ju¿ za sob¹ (...)
dlatego, ¿e jest ich jeszcze du¿o, nagle uwiadami³em sobie, ¿e Gród Potêpiony (ten przek³ad
wydaje siê bli¿szy znaczeniu Grad obriecziennyj) to fantasmagoryczna metafora miasta nad New¹, bêd¹cego jedn¹ z obsesji literatury rosyjskiej (nie tylko fantastycznej). Nie pierwsz¹ i nie
ostatni¹.
Najcelniejsze powieci Strugackich przypomnia³o niedawno .P. Wydawnictwo SR. Nie zd¹¿y³o wydaæ wszystkiego  i dobrze, ¿e przerwane dzie³o podejmuje Amber, jeden z tuzów polskiego rynku fantastyki. Bo jeszcze parê ksi¹¿ek Strugackich warto przypomnieæ (zw³aszcza
Miliard lat przed koñcem wiata), znalaz³oby siê te¿ parê rzeczy, nigdy u nas nie wydanych, jak
choæby druga, d³u¿sza wersja Bajki o Trójce (wersjê krótsz¹ zamieci³y przed laty Fikcje).
A potem  przyjrzeæ siê dok³adniej temu, co dzieje siê w fantastyce rosyjskojêzycznej. Bo ukazuje siê tam mnóstwo ksi¹¿ek, i musz¹ byæ wród nich tak¿e rzeczy ciekawe.
Tadeusz A. Olszañski

Arkadij i Borys Strugaccy: Miasto skazane. Wyd. Amber, Warszawa 1997 (sic!  ukaza³a siê w IV kwartale
1998 r.)

Stare jest piêkne.
Przy nieustaj¹cym zalewie nowoci bardzo trudno znaleæ czas na
szukanie ksi¹¿ek starszych, które pomimo swojej wartoci nigdy nie sta³y
siê uznanymi arcydzie³ami. A mo¿na w ten sposób straciæ naprawdê bardzo dobre rzeczy. Od tego numeru Miesiêcznika postaram siê wiêc co jaki
czas poleciæ jakie ksi¹¿ki, o których nawet jeli kto pamiêta to z braku
czasu nie wspomina.

James White:

S¹ takie ksi¹¿ki, które nigdy siê nie starzej¹. S¹ te¿ takie, które bez
wzglêdu na to ile razy siê je przeczyta  nigdy siê nie znudz¹. I s¹ wreszcie takie, które zapadaj¹ g³êboko w pamiêæ i w serce. Wszystkie trzy ro-
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dzaje s¹ doæ rzadkie. Ale jeszcze rzadsze s¹ takie ksi¹¿ki, które posiadaj¹ wszystkie wymienione cechy. Do takich nale¿y w³anie Szpital kosmiczny.
W³aciwie jest to zbiór opowiadañ, ale poniewa¿ ich akcja dzieje siê w tym samym miejscu
i chronologicznie nastêpuj¹ po sobie ma siê wiêc wra¿enie, jakby czyta³o siê powieæ.
Czas to bli¿ej nie sprecyzowana przysz³oæ, a miejscem akcji jest najwiêksza placówka medyczna Federacji Galaktycznej, Szpital G³ówny Sektora Dwunastego. Jest jedynym szpitalem
wielorodowiskowym, w którym mo¿na odtworzyæ praktycznie ka¿dy typ warunków w jakich
powsta³o inteligentne ¿ycie. Ale cuda techniki to czasem za ma³o, ¿eby uratowaæ ¿ycie i zdrowie
pacjentów, w szpitalu pracuj¹ wiêc najlepsi specjalici ze wszystkich gatunków nale¿¹cych do
federacji. Poniewa¿ jednak wiedza medyczna o jednym tylko gatunku to zbyt wiele, ¿eby ktokolwiek móg³by jej siê wystarczaj¹co szybko nauczyæ, lekarze korzystaj¹ z pomocy hipnotam 
kompletnych zapisów umys³ów najwybitniejszych lekarzy ka¿dego gatunku. M³odzi lekarze korzystaj¹ tylko z jednej hipnotamy naraz, ale z biegiem czasu ta liczba siê zwiêksza i Diagnostycy  medyczni geniusze stoj¹cy najwy¿ej w lekarskiej hierarchii  trzymaj¹ czasem w g³owach
kilkanacie ró¿nych zapisów. Nie trzeba chyba wspominaæ, ¿e ma to doæ niezwyk³y wp³yw na
ich zachowanie, ale wybacza siê im wszystko, poniewa¿ dziêki w³asnej inteligencji i z pomoc¹
zgromadzonej wiedzy s¹ w stanie dokonywaæ rzeczy zdumiewaj¹cych.
G³ównym bohaterem nie jest jednak który z Diagnostyków, tylko doktor Conway  m³ody
lekarz, cz³owiek (DBGD typ ziemski, jak opisuje nasz gatunek przyjêty w federacji system klasyfikacyjny), wie¿o zatrudniony w szpitalu. Wraz z nim poznajemy cuda i zwyczaje tego niezwyk³ego szpitala. Dowiadujemy siê tak¿e trochê o reszcie wszechwiata, choæ autor stosuje
moj¹ ulubion¹ metodê i niczego nie wyjania czytelnikowi explicite, pozwalaj¹c mu samemu
budowaæ obraz przedstawionego wiata z fragmentów informacji pojawiaj¹cych siê w trakcie
opowieci.
Doktorowi Conwayowi towarzyszymy w trakcie niezwyk³ych wydarzeñ, jakie doæ czêsto
dotykaj¹ szpital tej wielkoci, ale tak¿e w trakcie zwyk³ych codziennych obowi¹zków. Przypatrujemy siê rozwojowi kariery m³odego lekarza oraz obserwujemy jak pod wp³ywem dowiadczeñ zmienia siê on sam oraz jego przyjaciele. A tych jest sporo, choæ pochodz¹ g³ównie z innych gatunków, bowiem Conaway szczególnie dobrze radzi sobie ze wspó³prac¹ z obcymi.
Przez opowiadania przewija siê prawdziwa mena¿eria, ale co ciekawe, wszystkie postacie
opisane s¹ na tyle interesuj¹co i dok³adnie, ¿e nie ma najmniejszego k³opotu z ich zapamiêtaniem (no, mo¿e z wyj¹tkiem imion ;-) Tak¿e pomys³y kolejnych opowiadañ s¹ bardzo oryginalne i poruszaj¹ doæ powa¿ne kwestie, wszystko napisane jest jednak jêzykiem lekkim, a ca³oæ
promieniuje optymizmem. Lektura w sam raz na poprawienie nastroju a jednoczenie zmuszaj¹ca do mylenie i uruchomienia wyobrani.
Szpital kosmiczny tak bardzo siê spodoba³ (i nadal podoba), ¿e James White rozwin¹³ go
w cykl powieci i zbiorów opowiadañ równie dobrych i oryginalnych jak czêæ pierwsza, choæ
czêciowo z innymi bohaterami. Ca³oæ liczy w tej chwili jedenacie pozycji i miejmy nadziejê,
¿e pomimo k³opotów zdrowotnych autora na tym siê nie skoñczy.
Tomasz Fruñ
James White: Szpital kosmiczny (Hospital Station, 1962). Prze³. Wiktor Bukato. Wydawnictwo Alfa, 1987.

PS Ksi¹¿ka dostêpna jest w klubowej bibliotece, która posiada tak¿e trzy tomy cyklu w oryginale (Hospital Station, Star Surgeon, Ambulance Ship), a wydawnictwo Rebis przygotowuje
wznowienie i rozszerzenie cyklu o nastêpne pozycje.
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W styczniu odby³y siê trzy klubowe
luby. W kolejnoci kalendarzowej
sk³adamy zatem
 w imieniu redakcji
oraz wszystkich klubowiczów 
najserdeczniejsze ¿yczenia
d³ugich lat szczêcia,
dobrej nawierzchni
i ³agodnych zakrêtów
na nowej drodze ¿ycia

Barbarze i Marcinowi
Kruszym
Natalii i Andrzejowi
M³ynarzom
Beacie i Dariuszowi
Kosiñskim
(I ¿eby im siê dzieci nie czepia³y
rakiet)
13

Sam sobie wydawc¹ i ksiêgarzem,
czyli pisarz XXI wieku
Szanowna Redakcjo Miesiêcznika,
Wesz³o ju¿ chyba w zwyczaj, ¿e teksty odrzucone lub przenicowane w Nowej Fantastyce
publikowane s¹ w Miesiêczniku w pierwotnych wersjach. S¹dzê, ¿e  zw³aszcza w przypadku
artyku³ów, które wnosz¹ co istotnego  jest to dobry obyczaj, bo przynajmniej opiniotwórcza
czêæ fandomu ma wgl¹d w orygina³y.
Moja wspó³praca literacka z Fantastyk¹, a potem z Now¹ Fantastyk¹, uk³ada³a siê i uk³ada bardzo dobrze,
natomiast znacznie mniej szczêcia mam na polu publicystycznym. Artyku³y, które nadsy³a³em, zwykle by³y mocno skracane, co zmienia³o ich merytoryczn¹ wymowê, zwyczajowo nadawano im nowe tytu³y, a tak¿e ich przytuliskiem stawa³a siê redaktorska szuflada  jeden z nich, Krajobraz za milion lat (zaj¹³ czwarte miejsce w czytelniczym plebiscycie), spêdzi³ w tej szufladzie  mimo ponaglania  2 lata i kilka miesiêcy (!). Godny ubolewania
jest fakt, ¿e zmiany i skróty  które, przyznajê, czasem bywaj¹ potrzebne  nastêpowa³y bez wiedzy i aprobaty
autora. Co prawda redakcja zastrzega sobie mo¿liwoæ adjustacji, ale czy brak autoryzacji g³êbokich ciêæ aby na
pewno zgodny jest z prawem autorskim, które wszak nale¿y rozumieæ jako nadrzêdne wobec redaktorskiej stopki? A gdzie dobre zasady wspó³pracy z uznanymi autorami, publikuj¹cymi w pimie niemal od pierwszego numeru? Na moje monity odpowiedziano, ¿e przecie¿ dotychczas nie robi³em awantur, wiêc o co mi chodzi? Parafrazuj¹c Bia³o³êck¹ z Nocnego piewaka: [Redaktorstwo] uprzejmoæ bierze za s³aboæ. Có¿, przechodzimy zatem na nowy poziom wspó³pracy.
Poni¿szy tekst o autorze XXI wieku ukaza³ siê po redakcyjnej adjustacji w dziale CyberKultura w NF nr 1/99.
Usuniêto z niego fragment podany kursyw¹, pozostawiaj¹c jednak¿e wstêp o rozwoju cywilizacji obrazkowej.
Uwa¿am, ¿e bez wyjanienia, dlaczego mimo dominacji audiowizualnej kultury warto bêdzie jeszcze drukowaæ
ksi¹¿ki, dalsze dywagacje o losie pisarza w XXI wieku nie maj¹ racji bytu. Dlatego proszê Redakcjê Miesiêcznika
o publikacjê orygina³u, który te¿ zosta³ wyadjustowany, ale przez autora  dziêki czemu koncepcja zosta³a zachowana.
Andrzej Zimniak
P.S. Korzystaj¹c z okazji zapraszam wszystkich zainteresowanych na ³amy Fenixa, gdzie, jak wszystko na
to wskazuje, ulokujê w tym roku cykl swoich popularnonaukowych i cywilizacyjnych felietonów.

Czy zawód pisarza przetrwa i utrzyma siê w XXI wieku? Czy mo¿e zast¹pi go bardziej adekwatne do zmieniaj¹cej siê kultury zajêcie re¿ysera czy wytwórcy wideoklipów?
Zmiany, zachodz¹ce w wiatowej kulturze, coraz bardziej zbli¿aj¹ nas do cywilizacji obrazkowej. Dowodz¹ tego choæby takie przyk³ady, jak b³yskawiczna kariera komputerowych programów okienkowo-ikonowych, obrazkowe jad³ospisy w restauracjach, czy instrukcje obs³ugi
miksera lub ¿elazka, ukazuj¹ce rysunkow¹ historyjkê kolejnych etapów uruchamiania i u¿ytkowania urz¹dzenia. Zachodz¹ce równolegle upraszczanie codziennego jêzyka bêdzie coraz bardziej
u³atwiaæ formu³owanie trywialnych przekazów w postaci ci¹gów obrazków. Jednak¿e s¹ to tylko symptomy znacznie powa¿niejszych zjawisk, maj¹cych istotny wp³yw na ca³okszta³t naszej
kultury. Wyra¿aj¹ siê one w regresie czytelnictwa oraz zwiêkszaniu ogl¹dalnoci telewizji oraz
rosn¹cym znaczeniu audiowizualnych sposobów przekazu za pomoc¹ komputerów i internetu.
Zwyciêstwo obrazu nad s³owem bierze siê st¹d, ¿e cz³owiek ma doskonale rozwiniêty zmys³
wzroku, za pomoc¹ którego penetruje otoczenie bezporednio, bez koniecznoci uruchamiania
mózgowych funkcji kojarzenia abstrakcyjnego. Obraz ogl¹dany, np. wideoklip, dociera do mózgu
taki, jaki jest, i mo¿e, choæ nie musi, budziæ dalsze skojarzenia. Natomiast deszyfracja s³owa,
analiza jego symboliki, wymaga wykorzystania wy¿szych czynnoci kory mózgowej i nie zachodzi
bez pewnego wysi³ku ze strony czytelnika, który nazwa³bym twórczym. Nie wszystkim siê to
podoba. Albo inaczej: wiêkszoci zdecydowanie bardziej podoba siê bierna konsumpcja obrazów i dwiêków, które kto ju¿ obmyli³ i u³o¿y³.
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Byæ mo¿e rola ksi¹¿ki bêdzie nadal mala³a, lecz s¹dzê, ¿e s³owo nie zostanie wyrugowane do
koñca i ca³kowicie. S¹ ludzie, którzy wol¹ czytaæ ni¿ ogl¹daæ, a wiêc przedk³adaj¹ abstrakcjê
nad konkret, w³asn¹ ma³¹ twórczoæ nad biern¹ i ³atw¹ rejestracjê cudzej wizji. Wi¹¿e siê to
zapewne z tym, ¿e procesy: szyfrowania, wykonywany przez autora, i odszyfrowania, bêd¹cy
udzia³em czytelnika, nigdy nie s¹ ca³kowicie to¿same, st¹d spora mo¿liwoæ manewru w obszarze wyobrani. Zawsze wiêc bêdzie warto pisaæ i wydawaæ ksi¹¿ki.
Ogólnocywilizacyjny trend porzucania s³owa drukowanego zosta³ istotnie wzmocniony na
polskim, rodzimym gruncie. Ksi¹¿kowy rynek wydawniczy w Polsce uleg³ za³amaniu w 1989
roku i do dzisiejszego dnia panuje na nim stan zbli¿ony do chaosu. Przyczyny regresu by³y ró¿ne,
m.in. pauperyzacja spo³eczeñstwa, zalew t³umaczeñ ksi¹¿ek z zagranicy (niestety, przewa¿nie
nie najwy¿szej jakoci), a tak¿e brak efektywnej dystrybucji, która do chwili obecnej nie funkcjonuje jak nale¿y. Wyznacznikami obecnego rynku ksi¹¿kowego w Polsce s¹: ró¿norodnoæ,
przep³yw informacji i jakoæ dystrybucji. A tak¿e, oczywicie, ceny. Mówi¹c krótko: ksi¹¿ka jest
za droga; istnieje zjawisko nadprodukcji tytu³ów (co wi¹¿e siê ze spadkiem nak³adów do miesznego poziomu kilku tysiêcy egzemplarzy); potencjalni odbiorcy nie uzyskuj¹ informacji o interesuj¹cych ich ksi¹¿kach (a do wiêkszoci ksiêgarñ niskonak³adowe wydania w ogóle nie docieraj¹); dystrybutorzy i ksiêgarze nie bior¹ tych ksi¹¿ek, które rozchodz¹ siê wolno (po co, skoro
te bardziej chodliwe daj¹ szybszy zwrot kapita³u). Taki jest dynamicznie ewoluuj¹cy krajobraz
po pierwszej fazie transformacji. Gdzie umieciæ w nim pisarza, który w XXI wieku chcia³by
byæ czytany przez grono czytelników wiêksze od paru tysiêcy osób, a ponadto oczekiwa³by honorariów, odczuwalnych w bud¿ecie? Za³ó¿my, ¿e pisarz ma ju¿ swoje kompletne dzie³o, bezpiecznie zapisane na dwóch ró¿nych twardych dyskach. Co dalej?
Przypuszczam, ¿e chronologicznie pojawi¹ siê trzy nisze ekologiczne, w których taki
cz³owiek móg³by prosperowaæ. Oto one: klasyczna, internetowa i, powiedzmy, memchipowa.
Pracuj¹c w niszy klasycznej trzeba bêdzie wydawaæ klasyczne ksi¹¿ki, czyli pliki papierowych kart, umocowane w ok³adkach, i rozprowadzaæ je po kraju, szukaj¹c nabywców. Dzia³aniem
wstêpnym i niezbêdnym bêdzie minimalizacja ceny ksi¹¿ki. Da siê to zrobiæ, u¿ywaj¹c do produkcji cieñszego i l¿ejszego papieru o nieco gorszej jakoci. Ksi¹¿kê czytuje siê zwykle raz,
wiêc warto zaplanowaæ wydanie typu paperbackowego, trzeba te¿ zrezygnowaæ ze sztywnych
ok³adek.
Lecz materia³y to nie wszystko, nale¿y oszczêdziæ tak¿e na porednikach, którymi w istocie
s¹ wydawnictwa. Przypuszczam, ¿e lwi¹ czêæ roboty, wykonywan¹ teraz przez wydawnictwa,
autor wemie na siebie. W³aciwie ju¿ dzi mo¿na zrobiæ sk³ad w domu, poniewa¿ dowolny
wspó³czesny edytor tekstu doskonale nadaje siê do tego celu. Zdobycie ilustracji na ok³adkê to
fraszka, istnieje ca³e mnóstwo agencji, handluj¹cych zdjêciami i obrazkami. Gorzej, ¿e nasz pisarz zap³aciæ musi tak¿e drukarni, do której przyniesie gotowe klisze, wyprodukowane na domowej drukarce laserowej. S¹dzê jednak, ¿e po przeminiêciu ery offsetu nowoczesne elektroniczne
drukarnie bêd¹ funkcjonowa³y bardziej na zasadzie powielania kserograficznego i automatycznej oprawy, ni¿ manufaktury z matrycami i koniecznoci¹ ka¿dorazowego przestawiania maszyn, zaklajstrowanych farb¹. W takich drukarniach jednostkowy koszt druku egzemplarza w zasadzie nie bêdzie zale¿ny od nak³adu, a na op³acenie produkcji pocz¹tkowego tysi¹ca sztuk prawie ka¿dy autor móg³by siê zdobyæ.
Dotychczas wszystko jest jasne i proste, bo za w³asne pieni¹dze mo¿na wyprodukowaæ, co
dusza zapragnie. Problem zaczyna siê, jak towar chce siê zamieniæ na czyj¹ gotówkê. Przed
autorami widzê dwie mo¿liwoci. Pierwsza to umowa na dystrybucjê i reklamê z prê¿nym wydawnictwem, które wiele nie ryzykuje, bior¹c partiê ksi¹¿ek w komis, a mo¿e zarobiæ. Warto
tak¿e wejæ w kontakt z ksiêgarniami wysy³kowymi.
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Druga mo¿liwoæ wi¹¿e siê z podzia³em spo³eczeñstwa na kasty. Autor musi penetrowaæ
kastê gustuj¹c¹ w fantastyce poprzez zamieszczanie og³oszeñ, niestety na w³asny koszt, w specjalistycznych periodykach, a nastêpnie zaopatrywaæ chêtnych za pomoc¹ rodzinnej firmy wysy³kowej. Pachnie to manufaktur¹, ale znam ludzi, którzy w ten sposób zarabiaj¹ na ¿ycie, i to
nawet na wymagaj¹cym rynku amerykañskim. Jasne, ¿e do milionów t¹ drog¹ siê nie dojdzie, ale
wszak nie o dzieciach szczêcia tutaj mówimy.
Przejdmy teraz do rozwa¿añ o niszy pisarza internetowego, który ca³y papierowy ch³am
bêdzie mia³ z g³owy. Ów pisarz bêdzie mia³ uproszczone zadanie, bo jego handlowanie ograniczy siê do przesy³ania impulsów elektronicznych w kodzie zero-jedynkowym. Swoje utwory bêdzie
udostêpnia³ przez sieæ, albo w postaci czystych plików tekstowych, albo w formie internetowych
stron w kodzie html. Oczywicie bêdzie reklamowa³ siê na swoich stronach w internecie, gdzie
zamieci na wabia co pikantniejsze fragmenty utworów. Ponadto nieodzowne oka¿¹ siê
og³oszenia w kastowych periodykach, docieraj¹cych do potencjalnie zainteresowanych czytelników.
Jak taki twórca bêdzie pobiera³ nale¿noæ? Przez internet, przy u¿yciu kart kredytowych. Ju¿
teraz dokonuje siê w ten sposób zakupów za miliony dolarów, i ta forma sprzeda¿y zdobywa
rynki. Dla tradycjonalistów pozostanie przekaz bankowy. Niestety, nielegalne kopiowanie dla
znajomych oraz wtórna piracka dystrybucja komercyjna bêd¹ u³atwione, ale mo¿na instalowaæ
ró¿ne zabezpieczenia, a tak¿e tropiæ piratów. Równie¿ nie bez znaczenia bêdzie wiadomoæ
czytelnika, ¿e w³anie okrada ulubionego autora z kilku z³otych, na które w koñcu go staæ. Najwiêksz¹ korzyci¹ pisarza z internetowej metody upowszechniania utworu pozostan¹ zerowe
koszty produkcji  wszystko, co otrzyma, bêdzie przychodem na czysto. W takim uk³adzie ceny
mog¹ byæ w³aciwie symboliczne, co stwarza dodatkow¹ zachêtê dla czytelników. Za to bêd¹ oni
mieli wiêcej problemów ni¿ w dobie klasycznego druku.
Klient zap³aci, otrzyma plik poczt¹ elektroniczn¹ i obejrzy tekst na monitorze. Czêæ odbiorców zadowoli siê czytaniem z ekranu, ale reszta zechce mieæ rzecz wydrukowan¹, ¿eby pokazaæ znajomym albo poczytaæ w tramwaju. Niestety, wtedy koszt gwa³townie ronie, nawet
jeli ma siê drukarkê i bindownicê w domu. Inny problem wi¹¿e siê z dostêpnoci¹ komputerów 
nie ka¿dy m³ody cz³owiek, a w³anie sporód nich rekrutuje siê znakomita wiêkszoæ fanów sf,
ma komputer na biurku. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e nastaje czas cywilizacji informatycznej, i ju¿ nied³ugo komputer bêdzie równie popularny jak telewizor, a najpewniej oba urz¹dzenia pomieszczone zostan¹ w jednej obudowie.
Siêgnijmy teraz nieco dalej w przysz³oæ. W okresie memchipowym pisarz nadal bêdzie wystukiwa³ swoje utwory na klawiaturze, aby potem, po obróbce graficznej, wyekspediowaæ je do
sieci. Jednak czytelnik otrzyma je i skonsumuje w zupe³nie innej ni¿ poprzednio postaci.
Ju¿ obecnie dostêpne s¹ ksi¹¿ki elektroniczne. S¹ to p³askie monitory, ciek³okrystaliczne
lub na diodach, wyposa¿one w niewielk¹ pamiêæ, która mo¿e pomieciæ treæ niezbyt obszernej
powieci. Urz¹dzenie wywietla ca³e strony lub ich powiêkszone fragmenty, a naciniêciem odpowiednich przycisków przesuwa siê tekst w przód lub do ty³u, albo wybiera dowolny numer
strony. Tekst da siê czytaæ tak¿e w ciemnoci. Pamiêæ mo¿na zasiliæ nowym materia³em, oczywicie po usuniêciu poprzedniego. Na razie urz¹dzenie jest dosyæ toporne, ale historia uczy,
¿e kwestie techniczne zawsze da siê dopracowaæ. Przewidujê, ¿e ju¿ nied³ugo w powszechnym
u¿yciu znajd¹ siê elastyczne folie o gruboci kartonu, wyposa¿one w niewielk¹ tabliczkê sterownicz¹. Bêdzie siê tam mieci³ mikroprocesor i pamiêæ, zdolna pomieciæ treæ domowej biblioteki i sterty czasopism na dok³adkê. Urz¹dzenie zostanie tak zmylnie skonstruowane, ¿e pamiêæ
da siê ³adowaæ, ale nie da siê niczego z niej kopiowaæ. Czytelnik bêdzie móg³ kupiæ (i wgraæ na
swojego memchipa) ksi¹¿kê czy dzisiejsz¹ gazetê przez komputer, przez telefon lub w ksiêgarni,
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ewentualnie w kiosku na rogu. Tekst da siê wywietliæ na ekranowej folii, fotografie i rysunki te¿,
wszystko w kolorach, a jakoæ bêdzie porównywalna z dobrej jakoci drukiem. Po lekturze
uwolni siê zasób pamiêci przez skasowanie poprzedniego zapisu, albo w wyniku wymiany wk³adki
pamiêciowej na czyst¹, przechowuj¹c chip do czasu ponownego wykorzystania.
Przypuszczam, ¿e memchipy zrewolucjonizuj¹ obieg drukowanej informacji, eliminuj¹c papier i przy okazji oszczêdzaj¹c lasy. To z pewnoci¹ interesuj¹ca perspektywa, chocia¿ wiat,
pozbawiony ksi¹¿ek, które od zawsze symbolizowa³y m¹droæ, jawi mi siê obco i gronie.
Co z tej rewolucji informatycznej bêdzie mia³ autor, a co czytelnik? Autor napisze
dzie³o i wpuci je do internetu, a tak¿e umieci na odpowiednich stronach w sieci og³oszenia,
informacje i fragmenty utworu. Inteligentne programy wykonaj¹ resztê roboty  chêtnym, po
nadejciu zamówienia, wyl¹ ksi¹¿kê na ich memchipy i ci¹gn¹ nale¿noæ, lokuj¹c j¹ na koncie
pisarza. Nabywcami mog¹ byæ równie¿ ksiêgarnie wysy³kowe i wydawnictwa, które podpisz¹
z autorem stosowne umowy. Mog¹ one upowszechniaæ utwór w³asnymi kana³ami, tak¿e w postaci np. bibliotek na dyskach optycznych lub nawet w formie klasycznych ksi¹¿ek, drukowanych na papierze (dla bibliofilów, maniaków i dinozaurów).
Czytelnik tak¿e odniesie korzyci. Bêdzie móg³ ³atwo dotrzeæ do potrzebnej informacji,
przegl¹daj¹c kastowe katalogi nowoci lub tropi¹c ulubionych twórców przy u¿yciu wyszukiwarek, a nastêpnie, nie ruszaj¹c siê z fotela, natychmiast ci¹gnie wybrane i zakupione pozycje
na swój memchip.
Natomiast niezaprzeczalnie najwiêksz¹ korzyæ odniesie ca³e rodowisko czytelników i autorów z tego, ¿e zbêdna stanie siê fatalnie obecnie funkcjonuj¹ca machina dystrybucji papierowych ksi¹¿ek. Kupcy zmieni¹ specjalnoæ i bêd¹ mogli bez ryzyka zainwestowaæ w handel konfekcj¹ i kapust¹, mam bowiem wra¿enie, ¿e te towary nieprêdko da siê przepchn¹æ przez
wiat³owody.
Andrzej Zimniak
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Kino

Wideo

Dawno temu w trawie (animowany). USA 1998.
Zrealizowana tachnik¹ komputerow¹ opowieæ
o ¿yciu na Wyspie Mrówek. Egzystencja tam nie
jest sielank¹. Co roku, wraz z nadejciem jesieni,
armia koników polnych pod wodz¹ bezwzglêdnego Hoppera, napada na koloniê mrówek, domagaj¹c siê znacznej czêci zapasów, które przezorne owady zgromadzi³y z myl¹ o zimie.

Gatunek 2. Re¿. Peter Medak. Obs.: Michael
Madsen, Marg Halgenberger, Natasha Henstridge. (W)
Czêæ pierwsza tego filmu bardzo podoba³a siê
publicznoci i zarobi³a ca³kiem niez³e pieni¹dze.
Nic dziwnego, ¿e podjêto decyzjê o realizacji drugiej czêci. Wprawdzie piêkna Natasha Henstridge, g³ówna atrakcja Gatunku zosta³a umiercona, ale od czego s¹ pomys³owi scenarzyci. Aktorka tym razem przybiera imiê Eve i staje po stronie rodzaju ludzkiego.

Babe  winka w miecie. USA/Australia 1998.
Kontynuacja uroczej bajki Babe  winka z klas¹. G³ówna bohaterka, po wygraniu wycigu dla
psów pasterskich, nadal ma siê wietnie. Jednak
w tarapaty finansowe wpadaj¹ jej opiekunowie.
Babe pragnie im pomóc i w tym celu wyrusza na
wyprawê do miasta, tam za prze¿ywa niesamowite przygody.
Film ten jest niezwyk³y z wielu wzglêdów.
Przede wszystkim wystêpuj¹ w nim autentyczne
zwierzaki, a nie jakie marne, komputerowe podróbki.
Totalna magia. USA 1998.
Opowieæ o kobietach z rodu Owensów. Od ta
przedstawicielki p³ci piêknej z tej rodziny zajmowa³y siê czarami. Wród nich s¹ liczne siostry
Sally (Sandra Bullock) i Gillian (Nicole Kidman),
które bardzo siê od siebie ró¿ni¹. Sally marzy
o prawdziwej mi³oci i spokojnym ¿yciu, natomiast Gillian jest ¿¹dna przygód. Wpada przez to
w powa¿ne tarapaty. Poznaje mianowicie pewnego przystojnego lekkoducha, który ma swoje 
doæ brutalne  sposoby na utrzymanie ich zwi¹zku. Posiniaczona Gillian wzywa na pomoc siostrê.
Siostrzyczki postanawiaj¹ u¿yæ swej czarodziejskiej mocy, co niestety koñczy siê tragicznie
dla zaborczego kochanka. Co w tej dramatycznej
sytuacji zrobi¹ piêkne czarownice?
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Millenium. Obs.: Lance Henriksen. (W)
Serial ten powsta³ na fali sukcesu Z Archiwum
X i mody na wszystko, co nadprzyrodzone i niesamowite. Millenium to nazwa organizacji, która zajmuje siê rozwi¹zywaniem zagadek kryminalnych i ciganiem psychopatycznych przestêpców. Archiwum X i Millenium ³¹czy osoba producenta, Chrisa Cartera. Jednak ten drugi serial
poszed³ dalej, epatuj¹c widza realistycznymi scenami przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. W roli g³ównej, jako jeden z milleniowców wystêpuje Lance Henriksen, znany
chocia¿by z filmu Obcy  decyduj¹ce starcie.
Z Archiwum X: Emily i Koniec. Obs.: David Duchovny, Gillian Anderson. (W)
Mulder i Scully po raz kolejny rozwi¹zuj¹ niesamowite zagadki. Mulder znany jest ze swej wiary w kosmitów i wszelkie zjawiska nadprzyrodzone, natomiast trzewo myl¹ca Scully patrzy na
wszelkie tajemnicze zjawiska w racjonalizmem
absolwentki szko³y medycznej. W rolach g³ównych wyst¹pili oczywicie David Duchovny i Gillian Anderson.
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