Antologia prac z konkursu literackiego
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

–F a n
F i k –
–2 02
– – r o
Lema

–
–
1
k
–

Stanisław Lem w roku 1966, zdjęcie
udostępnione przez Wojciecha Zemka

W 2021 roku przypadła setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z
najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana
jest do kanonu światowej literatury. Ten niezwykły jubileusz uczczono ustanawiając rok 2021 − Rokiem Stanisława Lema.
Ze względu na misję Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz cele postawione przed Centralnym Domem Technologii postanowiliśmy aktywnie włączyć
się w oficjalne obchody Roku Lema i zorganizować szereg ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych i eksperckich związanych z twórczością tego wybitnego pisarza. Tak powstał projekt „Rok Lema w CDT”. Do udziału w nim zaprosiliśmy każdego, kto ceni twórczość Stanisława Lema, ale także te osoby, które interesują się
technologiami, mają talent i chcą inspirować swoje otoczenie nowymi pomysłami.
Przez cały rok organizowaliśmy wydarzenia, a także braliśmy udział w projektach partnerskich. Ogromne zainteresowanie wzbudziły nasze cztery konkursy –
na scenariusz lekcji dla nauczycieli i edukatorów, na pracę plastyczną dla dzieci i
młodzieży, na projekt muralu dla młodych artystów oraz na krótki utwór literacki
skierowany do osób w każdym wieku. W efekcie tych działań zebraliśmy społeczność wielbicieli twórczości Stanisława Lema z całej Polski oraz poznaliśmy
i nagrodziliśmy autorów najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac plastycznych oraz literackich.
– Prace plastyczne, które otrzymaliśmy zachwyciły każdego z nas. Ogromnie
cieszymy się, że tak wielu młodych ludzi pokazało swój talent artystyczny, pomysłowość w zakresie techniki wykonania prac, ale także jak wiele z nich wykazało się znajomością i zrozumieniem przesłania Stanisława Lema. – Magdalena
Grzankowska, Prezes Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, członkini jury konkursów plastycznych.
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Konkurs literacki na fanfik, czyli krótki utwór inspirowany twórczością
Stanisława Lema, również okazał się frekwencyjnym hitem. Nadesłano łącznie
181 utworów! Dlatego komisja konkursowa, w której skład wchodzili, Dariusz
Martynowicz – nauczyciel roku 2021, Jakub Płodzich − Dyrektor Fundacji w
Instytucie Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, dr Dominika Wiśniewska oraz
Oliwia Łapka z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, miała niezwykle trudne
zadanie. Po przeczytaniu rekordowej liczby ponad 1000 stron, jury postanowiło
przyznać łącznie 12 nagród głównych oraz aż 25 wyróżnień!
Na koniec projektu – podczas uroczystej gali, która odbyła się w Centralnym
Domu Technologii w Warszawie – gościliśmy laureatów wszystkich konkursów.
W wydarzeniu, obok nagrodzonych, wzięli udział także przedstawiciele Partnerów
Projektu oraz członkowie komisji konkursowych.
Aby móc pokazać jak wiele talentu drzemie w uczestnikach naszych konkursów lemowskich, postanowiliśmy przygotować niniejszą publikację. W niej zebraliśmy zwycięskie prace plastyczne oraz literackie. Prezentujemy je w podziale na
poszczególne kategorie wiekowe. Do prac dołączyliśmy cytaty, które ich Autorzy
wskazali jako swoje inspiracje.
Jesteśmy pewni, że lektura tej publikacji sprawi Państwu ogromną przyjemność.
Zespół Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju
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KATEGORIA
WIEKOWA
DO 14 LAT

1. miejsce
Sonia
Stanecka
NA PODSTAWIE
OPOWIEŚCI
STANISŁAWA LEMA
"DORADCY KRÓLA
HYDROPSA"
– BAJKI ROBOTÓW

Dalsze losy Neantofila
Dawno temu Hydrops Wszechrybny kazał czwórce swych nadstrojczych,
Amassydowi, Filonaucie, Minogarowi oraz Dioptrykowi, zbudować dla siebie
syna. Nadstrojczy od razu zaczęli snuć plany, jak tu królewicza przekonać do siebie, a tym samym zdobyć władzę, więc gdy tylko zaczęto budowę, któryś z nich co
i rusz coś dobudowywał do przyszłego władcy. Jednak po kilku dniach Filonauta
zauważył drobne zmiany i zaproponował, aby połączyć pomysły wszystkich tak,
żeby każdemu wyszło to na korzyść. Uzgodnili więc, że wszczepią królewiczowi
miłość do małych rzeczy. Chcąc zdobyć szacunek królewicza, zaczęli się zmniejszać, aż osiągnęli takie rozmiary, że ledwo co było ich widać. Nadeszła wiekopomna
chwila, gdyż królewicz miał za moment zostać wyciągnięty z pieca. Nadstrojczy
pocierali więc ręce ze zdenerwowania.
Wszystko wyglądało wspaniale, lecz nagle ostatni gość otworzył drzwi, a wiatr
z zewnątrz porwał malutkich nadstrojczych daleko za Akwację. To spowodowało,
że nie ich pokochał królewicz, tylko malutką rybkę pływającą w akwarium przy
tronie. Od całego tego zdarzenia upłynęło parę ładnych wieków. Królewicz dorósł
i stał się mądrym, sprawiedliwym władcą Akwacji. Neantofil – bo tak królewicz
miał na imię – miał żonę i dwójkę wspaniałych dzieci. Każdy mieszczanin zazdrościł mu życia, ponieważ król był bogaty, miał władzę, szczęśliwą rodzinę, wielki
pałac z ogrodem i wiele innych udogodnień. Mimo to Neantofil był smutny, każdej
nocy zamykał się w swojej komnacie i zastanawiał się dlaczego. Któregoś ranka,
koło ósmej, król zawołał do siebie nadwornych medyków i rzekł:
– Drodzy medycy, zwołałem Was do mnie, ponieważ ostatnio jestem bardzo smutny i nie
wiem dlaczego. Pomóżcie mi, proszę, a hojnie Was wynagrodzę.
Po tych słowach jeden z medyków wyszedł na środek i powiedział:
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– Drogi królu, widziałem często takie przypadki na dworach królewskich i było to winą
nieumiejętnego błazna...
– Nonsens – obruszył się Neantofil – mój błazen jest świetny, najlepszy w całej Akwacji.
Rozkazuję ci wyjść, ignorancie!
Po tych słowach urażony medyk wyszedł, a jego miejsce zajął następny.
– Najdroższy królu, oczywiście poprzedni lekarz się mylił. Smutek wywołany jest samotnością, gdyby Wasza Wysokość miała kogoś do opieki, to może...
– Bzdury! – zdenerwował się król. – Przecież ja mam żonę, córkę, syna, ojca...
– Ha! – wykrzyknął medyk – słyszałem, że ojciec Waszej Wysokości, wielki Hydrops
Wszechrybny, podupada na zdrowiu. Na pewno przez to król jest smutny.
Neantofil zastanowił się chwilę i rzekł:
– Na pewno nie, ponury byłem jeszcze przed chorobą mego ojca. Wyjdź, proszę, medyku
za grosze!
Obrażony medyk udał się do drzwi, a jego miejsce zajął ostatni z lekarzy.
– Panie mój, wszyscy medycy mieli poniekąd rację, jednak uważam, że dolega Ci coś
innego. Wydaje mi się, że w chwili budowania Waszej Mości zapomniano o najważniejszej rzeczy – szczęściu.
– Ależ ja do tej pory byłem szczęśliwy, ostatnio tylko przestałem.
– Hmm – zastanowił się uzdrowiciel – może budowniczy włożyli bardzo mały zapas
szczęścia. Kiedyś już spotkałem się z podobnym przypadkiem i wiem, że potrzebna będzie
operacja...
– Słucham?! – zdenerwował się władca – nakazuję ci wyjść!
– Oczywiście – powiedział spokojnie medyk i wyszedł.
Tej nocy Neantofil źle spał, myślał nad słowami ostatniego z lekarzy. Doszedł
w końcu do wniosku, że nie zniesie dalszego trwania w smutku, więc rano zwołał
ostatniego medyka i rzekł do niego:
– W nocy przemyślałem twoje słowa i… – tu urwał głos – zdecyduję się na operację.
– Bardzo mnie to cieszy – powiedział lekarz – jutro o dziesiątej odbędzie się
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w Wielkim Centrum Medycznym ROBO-MED. Wasza Wysokość musi tylko
wypełnić ten formularz – rzekł medyk, po czym wyszedł.
Nazajutrz król wraz z eskortą wyruszył do ROBO-MEDa. Medyk już na niego
czekał. Kazał wejść na trzecie piętro do sali B.80. Stało tam czterech lekarzy, a każdy
ubrany był w biały kitel i miał maseczkę ochronną. Neantofil wzdrygnął się na
widok narzędzi wiszących na ścianie.
– Proszę się położyć – powiedział jeden z medyków. Drugi lekarz podszedł z ogromną
strzykawką i zanim król się zorientował, już spał jak suseł. Po kilku godzinach znieczulenie przestało działać, więc Neantofil powoli się przebudzał. Gdy był już całkiem obudzony, podszedł do niego medyk.
– Wasza Wysokość, operacja się powiodła.
Neantofil bardzo się ucieszył, po powrocie do zamku król pobiegł do żony i
dzieci, po czym mocno je przytulił. Zaczął wreszcie dostrzegać piękno w otaczającym
go świecie, cieszył się koralowcami, rybami, wodorostami, wszystkim! Neantofil
bardzo podziękował medykowi, hojnie mu zapłacił i serdecznie się uśmiechnął.
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1. miejsce

Marta
Janos
KATEGORIA WIEKOWA DO 14 LAT

KONKURS PLASTYCZNY
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2. miejsce

Miłosz
Wojtowicz

O tym, jak Ziemianie
dorobku literatury przez
Zbój Gębona prawie
pozbawieni zostali

Pamiętacie może zbója Gębona, tak wiedzy spragnionego, że dwóch konstruktorów demona drugiej
generacji mu stworzyło, co zresztą do zguby jego
doprowadziło? Jeśli nie zapamiętaliście tej sławnej
przygody Trurla i Klapaucjusza, postaram się krótko ją
streścić. Otóż pewnego dnia konstruktor Trurl natknął
się na fragment artykułu o wielkiej planecie zaginionej o nazwie Gaurozauron. Dotarcie tam wprawdzie
proste nie było, lecz wielkim wynalazcom się to udało.
Zbója Gębona zwanego Dyplojem tam spotkali, lecz spotkanie to nie było miłe,
bo zbój okrutny ich nie puścił wolno, póki mu wszystkich informacji sobie tylko
znanych nie przedstawili.
Gdy konstruktorzy wszelakiej wiedzy się wyzbyli, Gębon nadal zadowolony
nie był. Wtedy to też dwóch wynalazców na pomysł wpadło, by zbójowi demona
drugiej generacji stworzyć, albowiem ten w każdej sekundzie z drgania atomów
trzysta milionów informacji wychwytywał, a następnie na cienkiej wstążce papieru
zapisywał. Dyploja te niezwykle intrygujące informacje z całego świata tak zaciekawiły, że ni spostrzegł, a już w kilometrach papieru się znajdował, obwinięty
nim niczym mumia egipska. Tak wyglądała zasadzka na zbója strach siejącego na
całą planetę, natomiast dwóch konstruktorów szczęśliwie i w jednym kawałku w
domach swoich się znalazło, a o całym zdarzeniu wynalazcy zapomnieć próbowali.
Tymczasem po odlocie Trurla i Klapaucjusza w odwiedziny do Gębona przybył jego wielki druh Łapon, który dłonie miał jak obrazy wielkie, a palce niczym
gałęzie długie, w dodatku ostrymi szponami zakończone. Rozwiązał przyjaciela i
wypytywać go o niemiłą przygodę zaczął. Gębon, uwolniony wreszcie z pułapki,
którą nieumyślnie sam na siebie zastawił, a w dodatku też w nią wpadł, Łaponowi
pokrótce opowiedział o nieprzyjemnym spotkaniu z konstruktorami.
– Przecież uczyli nas na studiach zbójeckich, żeby litości dla przybłędów nie mieć, i choć
orłem może nie byłem, naukę tę profesora Uchona pamiętam, jakby to mówił wczoraj –
rzekł pouczającym tonem Łapon. – A ty, mój drogi Gębonie, jako jedyny z całego rocznika
dyplom zbója galaktycznego dostałeś, a tak prostej zasady nie pamiętasz?
– Z profesorem Uchonem to zawsze na pieńku miałem, bo mnie w ostatniej ławce sadzał,
a mimo tych jego słoniowych uszu niemalże krzyczeć do niego musiałem, bo głuchy był
jak pień.
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– Ale dyplom dostałeś – powtórzył z przekąsem Łapon.
– Niech rozpłyną się między nami dawne niesnaski, przyjacielu drogi. Czas nadszedł, by
o zemście nad tymi dwoma łotrzykami pomyśleć.
– Mam pewien pomysł, zgodnie z zasadą, którą starał się doktor Zębon nam wpoić. Wiesz,
ten, co uczył warzyw trujących i zawsze czosnek wymieniał. Brzmiała ona: kto czosnek za
broń uznaje, ten i za zagrożenie powinien go brać. Stwórzmy demona drugiej generacji
albo i kilka, tylko proporcje zwiększmy, obwody receptorowe wzmocnijmy, a złącza litości usuńmy.
– Czemu by też mocy silnika nie powiększyć? – Gębon uniósł palec wskazujący.
– Złota myśl, Gębonie. Czy mógłbym na chwilę twego demona pożyczyć?
– Jasne, genialny planisto zemst. Traktuj moje rzeczy jak swoje własne.
W ten oto sposób dwaj zbóje, siedząc przy stoliku w domu Gębona na
Gaurozauronie, zemstę na nieświadomych potencjalnego zagrożenia konstruktorach obmyślali. Przez godziny długie, jeśli nie lata (czas na planecie Gębona płynął inaczej niżeli gdziekolwiek indziej), przy stole w warsztacie siedzieli. Wówczas
okazało się, że Łapon spotkanie niezmiernie ważne sobie zaplanował, opuścić więc
druha ze studiów musiał. Wszakże na elektrologii i maszynotwórstwie Gębon mniej
się znał aniżeli zbój drugi, lecz to i owo pamiętał. Na nowo powstającą maszynę
wciąż udoskonalał, tak więc już jakiś czas później stała przed nim idealna wręcz
kopia demona drugiej generacji.
Przypomniał sobie jednak, że demon ów powietrza może nie najczystszego,
lecz jednak potrzebuje. Toteż następne godziny znów spędził w warsztacie, próbując skonstruować maszynę do robienia powietrza. Wyglądała ona niczym ziemskie drzewo, ale cała zielona była. Działała natomiast w ten sposób, że promienie
słoneczne, wcześniej przez pryzmat rozszczepione, nagrzewały atomy w środku
do tego stopnia, że te elektrony traciły. Później trzeba było laserem beczkę z przyszłym powietrzem prześwietlić, ażeby nukleody cięższe od azotu wyparowały.
Potem wystarczyło elektrony z powrotem do pierwiastków dokleić… no i już przed
Gębonem stoi wielka beczka czystego powietrza.
Znów jednakże problem się pojawił: o ile Gębon długopisów swojego autorstwa, niewypisujących się po koniec świata nawet kilka posiadał, to papieru na
Gaurozauronie nie było. Z tym niestety także nasz zbój przebiegły sobie poradził
– wiadomość świetlną do przyjaciela wysłał i już parę dni później z nieba spadło na
Gębona dobre dwieście ton czystych kartek. Wówczas mógł łotr plan swój chytry
w życie powoli wprowadzać.
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2. miejsce
Stanisław Lem
SOLARIS

"Wcale nie chcemy
zdobywać kosmosu, chcemy tylko
rozszerzyć Ziemię
do jego granic."

Maja
Kajak
KONKURS PLASTYCZNY
KATEGORIA WIEKOWA
10-14 LAT

Promieniem antygrawitacyjnym ściągnął Gębon z nieboskłonu jakiegoś nieszczęśnika, choć dla łotra był to pierwszy lepszy posiadacz statku. Zamiast niego jako pasażerów na pokład demona wziął i z prędkością dwunastu oktylionów mil na godzinę
w stronę Ziemi pomknął. Na orbicie upatrzonej planety demona umieścił i wcisnął
guzik czerwony. Udoskonalony demon drugiej generacji aż pięćset milionów informacji na sekundę mógł przetworzyć, lecz w kosmosie cząstki się wolniej poruszały,
więc w pełni możliwości demona Gębon nie wykorzystał. Ta prędkość i tak wystarczająca się okazała, gdyż wkrótce cała planeta obwinięta była miliardami kilometrów
wąskiej wstążki papieru.
Mieszkańcy Ziemi w domach się pochowali, jednak co ciekawsi zaczęli czytać
informacje na papierze, a że miały one wpływ hipnotyzujący, wkrótce większość ludzi
z oczami utkwionymi w papier na wpół zasnęła. A to się dowiadywali, że król Tarczofil
kazał zwiększyć straż na granicach państwa, mimo że jego państwo jedyne na planecie
było; a to, że nowy rekord w zjadaniu dyń padł w Sezamkowie Górnym, w którym to
dyniożarł w ciągu minuty pochłonął dwadzieścia dwie dynie, razem z pestkami oczywiście. Przeczytali także o desperackich poczynaniach nielegalnej opozycji w Zjednoczeniu,
a także dowiedzieli się, ile kroków więcej na sekundę zrobiłby pędzikoń, gdyby mu ogon
ucięto. Znaleźli też informacje o gatunkach rodzaju opiliones i o tym, dlaczego nazwa
„korsarze” jest dla nich niemiła. Przeczytali i o awarii w fabryce krzeseł zeronogich i
nowoczesnych jonizatorach nanocząsteczek. A to znów zobaczyli wiadomość o stłuczeniu wazy przez nieuważnego poddanego króla Augusta XVIII Wazy, który za ten
czyn kazał wygnać nieszczęśnika, a także mieli okazję przeczytać, dlaczego nowa piosenka wydana przez Rolla nie powinna promować turlania się. Wreszcie dowiedzieli
się i o gwiazdach o jedenaście i trzy czwarte septylionów kilometrów od Ziemi położonych, które nie świecą, ale i tak je gołym okiem ze wszystkich miejsc kosmosu widać;
o nowej skali przejrzystości wprowadzonej przez doktora Szkiełko z Uniwersytetu
Skaldziwnych. Też i o niezwykłej sytuacji, która miała miejsce na balu księcia China
– pewna diwa operowa z Wyjca zaśpiewała tak wysoko, że filiżanki z kawą popękały,
wylewając napój na piękne stroje wieczorowe, w dodatku to najprzedniejsza porcelana
księcia była. Przeczytali również o naukowych rozprawach Antoniego Kogutta, traktujących o zagadce, co było pierwsze: kura czy jajko, a także o tym, czemu „Mona Lisa”
według pani Lizy Gherardini do góry nogami wisieć w galerii powinna.
Na planecie niewielu zostało ludzi nieczytających tych arcyciekawych wieści ze
wszego świata. Wśród tego grona wąskiego i konstruktor Trurl się znalazł. Pobiegł on
w te pędy do Klapaucjusza, a że przeprawa przez zwoje papieru z zamkniętymi oczami
prosta nie była, toteż dotarł na miejsce zdyszany i spocony. Stanął w drzwiach i ujrzał
Klapaucjusza przygotowanego do drogi.
– Wielkie umysły myślą podobnie, czyż nie? – powiedział na dzień dobry do przyjaciela.
– Masz rację, lecz teraz wielkie umysły skupić się na ratowaniu świata powinny – odparł
Klapaucjusz.
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Chwilę konstruktorzy dumali tylko, gdy wymyślili, że najpierw zahipnotyzowanych ludzi trzeba ratować, a dopiero później papieru z planety się pozbyć.
Stworzyli więc trzydzieści dwie maszyny literom z alfabetu odpowiadające, a
wszystkie wyglądały niczym krzyżówka drona i odkurzacza: każdej śmigło z klapy
sterczało, miały rurę jak ręka długą oraz piękną złotą literę starannie i zdobnie
namalowaną. Służyła bowiem każda z tych maszyn do wysysania odpowiadającej
jej litery, żeby ludzie po czasie nie w tekst się wpatrywali, a w pusty pasek papieru
hipnotyzującego czaru pozbawiony. Wysłali je naprędce wynalazcy w niebo, aby
swą robotę zaczęły. Po chwili już krótkiej każdy tekst zanikać zaczął, a tam, gdzie
nie zniknął jeszcze, podziurawiony był niczym ser szwajcarski.
Wtem konstruktorzy zorientowali się, że literożerne machiny nie tylko informacje przez demona wychwytywane niszczyły, lecz także litery z książek Klapaucjusza
połykać zaczęły. Już na świecie nie było lektur ważnych i dzieł naukowych. Z przerażeniem wynalazcy po sobie spojrzeli, co też najlepszego poezji, prozie i innym
sztukom kaligrafii zrobili. Wyłapali i wyłączyli jak najszybciej literochłonne roboty,
lecz do tego czasu w książkach jedynie co drugie zdanie się ostało.
Dwaj dzielni konstruktorzy się jednak nie poddali, mimo iż nowe zwoje papieru
Ziemię nieuchronnie zasypywały. Wymyślili wkrótce sposób chyba najprostszy
z możliwych i wnet zabrali się do roboty. Demon wszakże powietrza potrzebował do pracy, więc gdyby takowe mu odciąć…? Zbudowali Trurl i Klapaucjusz rurę
pneumatyczną długą jak Wielki Mur Chiński i za pomocą drona zdalnie sterowanego podłączyli ją do beczki z powietrzem. Wnet powietrze z niej zaczęli wysysać,
a demon stanął, a następnie dziwne rzeczy się z nim dziać zaczęły: jakby drgawek
dostał, oczami zamrugał, cisnął niewypisywalny długopis w kosmos, po czym
zaczął się nadymać i w końcu eksplodował niczym supernowa.
Dzień ten odcisnął niezatarte piętno w historii ludzkości, która przez czas jeszcze
długi sprzątała papier wszędzie dokoła się walający.
Taka oto bowiem straszna była zemsta Gębona, zbója z Gaurozaurona.
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Stanisław Lem
WIERNY ROBOT

„[...] ludzie dążą do
stworzenia doskonałego
robota, a ten robot
pragnie stworzyć
doskonałego człowieka."
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3. miejsce
Daria
Kościukiewicz

Podstęp Dacjaniny

Nowemu władcy – Pyronowi – mieszkańcy
Aktynurii zbudowali ogromny pałac. Był dziesięć razy większy od siedziby Architora i stokroć
piękniejszy. Jednak przy jego budowie ulotnił
się niebezpieczny gaz, którego wybuch był tak
potężny, że aż uderzył w pierścień platynowych
rąk Architora. Mieszkańcy jednak nie zdawali
sobie sprawy, jakie będą tego konsekwencje.
Cztery miliony lat później jedna z sześciuset rąk krążących wokół planety spadła na
jej powierzchnię, powodując huk. Leżała w środku wielkiego, ciemnego lasu, położonego niedaleko pałacu dobrego władcy. Na Aktynurii co jakiś czas występowały
czekoladowe deszcze z plastikowymi piorunami. Dzięki nim z ręki mógł ukształtować się nowy organizm. W ten właśnie sposób powstał zmniejszony Architor.
Stary król dosyć szybko zorientował się, że władzę zdobył Pyron. Postanowił
się zemścić. Przybrał postać starej baby o imieniu Dacjanina. Wysłała ona leśne
świetliki do pałacu Pyrona jako swoich szpiegów. Od nich dowiedziała się, że nowy
władca jest bardzo kochany i szanowany przez mieszkańców planety. Ponadto
przygotowuje on wraz ze swoimi pomocnikami przedstawienie dla obywateli.
Dacjanina była sprytna – szybko wymyśliła plan zemsty na Pyronie.
– Prędzej wszechświat zniknie, niż przepuszczę okazję, by zniszczyć tego nieudacznika! –
powtarzała sobie codziennie przed snem.
Mijały dni, tygodnie, lata. Dacjanina miała przygotowany idealny plan na zabicie Pyrona, czekała tylko na odpowiedni moment. Świetliki codziennie przynosiły
jej najnowsze informacje, więc wiedziała o wszystkim.
W końcu nadszedł wielki dzień przedstawienia. Tymur, najlepszy przyjaciel
Pyrona, grał rolę nikczemnika, a władca występował jako on sam. Na przedstawienie przyszła cała społeczność planety. Było to bardzo huczne wydarzenie. Kiedy
aktorzy pojawili się na scenie, rozległy się gromkie oklaski. Potem zaczęła się sztuka.
Była naprawdę świetnie dopracowana, pełna widowiskowych efektów. W trakcie
kulminacyjnej sceny konfrontacji Pyrona i nikczemnika król zawołał:
– Zostaniesz wysłany na wieki do lochów za swoje haniebne czyny, podły nikczemniku!
– Jesteś bezsilny wobec mnie, Pyronie! – krzyknął Tymur. – To twoje ostatnie chwile na
tej planecie!
W tym momencie nikczemnik wbił miecz prosto w serce Pyrona. Publiczność
zamarła. Jednak po chwili wszyscy odetchnęli z ulgą, gdyż wiedzieli, że to jeden z
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efektów. Niestety król leżał nieruchomo cały we krwi.
– Pyronie! Ach, Pyronie, nie tak miała zakończyć się ta scena – szeptał do niego Tymur. –
Pyronie? Na wszystkie gwiazdy! On się nie rusza! Pomocy!
Na scenę natychmiast wbiegli inni współtwórcy sztuki. Szybko wezwano czarownika, który próbował pomóc Pyronowi. Niestety władca już nie żył.
– Jak to?! To niemożliwe… Ten miecz został stworzony tak, aby przy kontakcie z ciałem
króla nagle odgiąć się w inną stronę… Na próbach ćwiczyliśmy tę scenę setki razy… – tłumaczył Tymur.
– Wiemy, jak ci ciężko, Tymurze – pocieszali go najbliżsi. – Jednak teraz przygotuj się na
to, że to ty obejmiesz władzę w Aktynurii. Musisz stawić czoła temu wyzwaniu.
– Ale jak to? – zdziwił się Tymur.
– Pyron napisał list, w którym jest informacja, co ma się stać z planetą po jego ewentualnej śmierci. W tej wiadomości jest wzmianka o tobie, Tymurze. To ty będziesz teraz
nowym królem.
– To dla mnie bardzo trudne. Ale skoro mój przyjaciel tego chciał… Dobrze, zostanę władcą
Aktynurii.
Mijały kolejne dni. Tymur został królem. Cała planeta pogrążyła się w żałobie po
śmierci Pyrona, mimo to jej mieszkańcy bardzo wspierali nowego władcę. Znalazła
się jednak grupa przeciwników Tymura, którzy nie wierzyli, że śmierć Pyrona była
nieszczęśliwym wypadkiem. Na ich czele stał Zetkoncjusz, który jako pierwszy
wysnuł teorię, że Tymur specjalnie zabił Pyrona, aby przejąć władzę. Nowy król
często musiał uspokajać zdenerwowanych mieszkańców Aktynurii, ale przynosiło
to efekt odwrotny do oczekiwanego. Wybuchało coraz więcej powstań i rewolucji.
Cała planeta była zniszczona od bomb i kul. Nastał czas kryzysu.
Po wielu, wielu latach na Aktynurię wrócił Kosmogonik. Widząc, co się dzieje
na planecie, pomyślał, że rządy objął jakiś okrutny władca. Od mieszkańców dowiedział się jednak, że sytuacja ta spowodowana jest przypadkową śmiercią Pyrona.
Kosmogonik od razu poznał okoliczności wydarzeń i zrozumiał je, dlatego postanowił po raz kolejny pomóc planecie. Tymur opowiedział przybyszowi o szczegółach śmierci Pyrona. Ten od razu zorientował się, że problem leżał w mieczu.
– Skoro miecz miał się odgiąć przy kontakcie z ciałem, a tak się nie stało, to na to musiała
wpłynąć siła zewnętrzna – stwierdził mądry Kosmogonik.
– Czy sugerujesz, że mamy do czynienia z sabotażem? – zdziwił się Tymur.
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– Takie są moje podejrzenia, Tymurze.
Przez następne tygodnie Kosmogonik nie zajmował się niczym innym prócz
śledzenia każdego mieszkańca planety. Dzięki swoim wynalazkom mógł podsłuchiwać i podglądać każdego z osobna. Jego uwagę przykuła staruszka Dacjanina
mieszkająca sama na obrzeżach, z dala od wszystkich mieszkańców. Kosmogonik
zauważył, że co noc, gdy tylko księżyc wschodzi, zmienia się ona w szkaradnego
mężczyznę z wieloma kończynami. Pewnej nocy, udając skarbnika zbierającego
daniny, postanowił przyłapać ją na przemianie. Udało mu się wejść do domu akurat
wtedy, kiedy Dacjanina zmieniała się w mężczyznę. Wielce była zdziwiona przyjściem Kosmogonika, nie wiedziała, co ma powiedzieć. Inżynier zaprowadził ją do
pałacu Tymura. Tam Dacjanina przyznała się, że tak naprawdę jest Architorem i
to ona zepsuła miecz, aby Pyron zginął. Stary, okrutny władca został wygnany z
Aktynurii na zawsze.
Kosmogonik dzięki swojej ogromnej wiedzy i czarom przywrócił do życia
Pyrona. Od tamtego czasu przyjaciele – Tymur i Pyron razem władają Aktynurią.
Podziękowali Kosmogonikowi za ponowne uratowanie planety, na której znów
zapanowały spokój i radość.

KATEGORIA WIEKOWA DO 14 LAT

23

KATEGORIA
WIEKOWA
14-17 LAT

F
R

A
O

N
K

F
L

I
E

K
M

A

2

fot. Artur Jabłoński
agencja FORUM

26

KONKURS LITERACKI FAN FIK – ROK LEMA W CDT

1. miejsce

Maciej
Korzecki

O słownej batalii Kreacjusza
i maszkary szkaradnej

Kraina Cyprozji słynęła we wszechświecie z niezliczonych bogactw i skarbów, zebranych onegdaj przez
kochającego się w swojej majętności króla Biskalara.
Ich oślepiający blask jarzył się purpurową łuną, rozświetlając widoczną z oddali setek tysięcy kilometrów
planetę, która była kierunkowskazem dla zagubionych
autopilotów gwiezdnych wycieczkowców czy zuchwałych łowców astralnego
pyłu. Wszystko na roziskrzonym globie nosiło ślad fortuny starego władcy; miast
kostką brukową, ulice wyłożono brylantami i agatami nie mniejszymi niż kurze
jajka, zaś krawężniki ulepiono ze szmaragdowego awanturynu. W dolinach, wśród
strumieni płynnego złota i łąk kwarcowych, stały skromne domostwa wsparte sardonyksowymi kolumnami, a ponad nimi pięły się wieżowce z prazjolitu z ametystowymi szybami. Nade wszystkim górowało gmaszysko monarszego pałacu,
przerobione na klasowy hôtel o trzech tysiącach siedmiuset czterdziestu pięciu
salach, rozświetlonych białym światłem kościanych kandelabrów, prężące się
przed spojrzeniem gapiów marmurowymi galeryjkami, zębiastymi blankami,
jaspisowymi bastejami i witrażami z wszechbarwnych kryształów. Wszystko to
promieniało tak olśniewającym poblaskiem, iż tuziemcy zmuszeni byli do noszenia szkieł ze smolistego turmalinu, umieszczonych trzy i pół centymetra (to jest
jeden koma trzy cala) przed ichniejszymi patrzałkami, by ochronić się przed permanentną utratą wzroku.
Razu pewnego, w dniu wtorkowym, najzwyklejszym i najnormalniejszym, z
nieba na głowy mieszkańców tej planetki spadło samotne jajko gargantuicznych
rozmiarów, trafiając centralnie w najwyższą basztę pałacu i krusząc pod sobą szlachetne kamienie i diamenty. Prędko zebrał się wokół pokaźny tłum, pokazując
sobie oszronioną skorupę ogromnego jaja i emanujący spod niej blask bursztynu.
Zaraz też wezwano największych mędrców w celu zasięgnięcia rady na temat
tajemniczego obiektu, jednak nim zgromadzili się wszyscy, zdążyła minąć dłuższa
chwila, gdyż kilku z nich zaplątało się w swoje nienaturalnie długie brody i trzeba
było ich rozwiązywać.
Wtenczas w powłoce jajka poczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia oraz wyżłobienia, eksponując złocistą poświatę. Po niedługiej naradzie zgromadzenie ludowe
podjęło kolektywną decyzję rozbicia jej; kilku najodważniejszych pochwyciło
spiżowy młot o rękojeści z kości słoniowej i poczęło walić nim w skorupę. Hej,
raz, dwa, nie ociągać się, hej! Przy czwartym uderzeniu ktoś stęknął, przy siódmym coś zaczęło się sypać. Gdy młot po raz trzydziesty piąty ugodził w bursztynową powłokę, podniósł się przeraźliwy ryk i ze środka wyskoczyło monstrum
tak szkaradne, że przynajmniej połowa z zebranej ciżby padła nieprzytomna na
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chromitową posadzkę. Wielkie było tak (w pozycji wyprostowanej, z kręgosłupem
prostym, nieskrzywionym), że czubkiem jednego z pięciu łbów sięgało śnieżnobiałych albo, jak było akurat tego dnia, popielatoszarych obłoków chmur, prawą
ręką muskając czubki onyksowych gór, lewą nie dotykając niczego, gdyż nie posiadało jej w ogóle. Jego zrogowaciałą skórę porastały czyraki oraz krosty wszelkich
rozmiarów i odbarwień, zęby pięciu gęb szczerzyły się w paskudnym grymasie,
czupryna skołtuniałego włosa opadała po kościstych ramionach, opasłym brzuszysku, powyginanych kolanach, aż do skostniałych palców u stóp, zapieczętowanych w bursztynowych chodakach. Wraz z pierwszym wrzaskiem zatrzęsły
się diamentowe żyrandole, przy drugim skruszyły się kryształy budowli, a kiedy
bestia zaryczała po raz trzeci, wśród ogłuszającego łoskotu walących się wieżowców na drobne kawałki rozpadli się i mieszkańcy nieszczęsnej krainy, pogrzebani
wśród ruin brylantowej infrastruktury.
Wieść o tym wydarzeniu obiegła szeroki wszechświat prędzej niż któżkolwiek jest w stanie powiedzieć „wyrewolwerowany rewolwerowiec”, wkrótce stając się najświeższym oraz najmodniejszym przedmiotem dyskusji przy kieliszku
benzyny i skromnej porcji zupy z chraponoga, podanej na ceramicznej zastawie.
Wraz zebrali się też zuchwali śmiałkowie, spieszący z najodleglejszych zakątków
kosmosu, prześcigając się w zawodach o to, kto pierwszy uwolni drogie kryształy
spod bezdusznej uzurpacji barbarzyńskiego stwora. Plotki o niepokonanym szkaradztwie dotarły i do uszu wynalazcy Kreacjusza, który już raz uwolnił Cyprozję od
bezlitosnej tyranii, gdy wspomniany wcześniej król Biskalar wciąż dzierżył swoje
berło. Nie zastanawiając się długo, zapakował łyżwy i ruszył w kierunku rozmigotanej planety, ślizgając się na płozach natartych księżycowym pyłem. Kiedy już z
oddali zobaczył chrapiącego giganta, wypuścił spod pazuchy iskierkę, która owiła
jego postać szarzystym całunem, upodabniając go do bezbarwnego cienia, popychanego świszczącymi podmuchami wiatru. W tym bezkształcie podpłynął pod
największe z uszu pogrążonego we śnie stwora, nabrał powietrza w pierś i zapiał
niczym kogut. Ten podskoczył na to (w mierze prima inspectione) na czterdzieści
metrów, po czym z głośnym plaśnięciem opadł z powrotem na siedzenie.
– A-a-a, apsik, apsik, tam do kata! – zagrzmiał, wprawiając w ruch wiotkie gałęzie kryształowych sosen. – Któż, psiakrew, do stu tysięcy kartaczy i beczek zjełczałego rumu, śmie
zakłócać mój wiekuisty, to jest wieczny spoczynek?
– Moje uszanowanie, wielmożna maszkaro! – Kreacjusz wykrzyknął, podlatując na wysokość bulwiastego nochala drugiego łba, węszącego przenikliwie. – Nie widzisz mnie, choć
jestem tu, tuż przed twoją paskudną gębą. Jeśli tego zechcesz, ujawnię się, lecz wpierw
postawię ci jeden warunek.
– Jakiż to znowu warunek? – zabulgotał olbrzym, zezując oczami w punkt odległy od
Kreacjusza o sto łokci. – Mówże no, byle prędko, boś mnie kapkę zaintrygował.
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– Musisz przysiąc, z ręką na piersi, na imiona ojca oraz matki, że mnie nie zgnieciesz, kiedy
tylko pokażę ci siebie w całej swej nagości.
– Imion mej matuli oraz ojczulka nigdy nie poznałem, lecz mogę ci tu zaraz przysiąc na
wszystkie klejnoty i brylanty tej planety, które dosięga mój wzrok i palce prawej dłoni –
rzekł i zaraz też przycisnął rękę do piersi, po czym zawołał: – Ametysty, moriony, pallady,
onyksy, chryzoprazy, jaspisy i heliotropy, na wasze grające mi jak muzyka nazwy powołuję się i daję swe słowo!
Po krótkiej chwili dodał zniecierpliwionym już z lekka głosem:
– No, ujawnij się, czarowniku!
Kreacjusz spuścił się na kwarzec doliny, rozmigotany tysiącem iskierek i klasnął
w dłonie, zrzucając z siebie cienisty płaszcz. Potwór zamruczał, lecz, wedle obietnicy, nie kiwnął chociażby palcem.
– Jakoż odgadnąłeś już moją profesję, pozwolę sobie ominąć zbędne konwenanse i przejść
do konkretu, to jest celu mojej wizyty – oznajmił i ukłonił się krótko, lecz zgrabnie, strzelając przy tym obcasami. – Wyzywam cię, mości potworze, do pojedynku na słowa, moja
gęba przeciw twoim pięciu, a jako nagrodę żądam, byś wyniósł się z tej planety precz i
nigdy już nie wrócił!
Olbrzym bardzo się na to zamyślił, w zafrasowaniu masując na przemian swoje
czoła. Tak zachodził w głowę, że trzykrotnie zdążył śnieg spaść i się stopić, zanim
potwór uchylił szczękę i rzekł:
– Niechaj i tak będzie. Jeśli jednak polegniesz w tej walce, co zdarzy się niechybnie, wyjawisz mi tajemnicę swoich sztuczek, a następnie, bez protestów, dasz się zjeść.
Zaraz też, ledwo jego oponent zdążył skinąć głową, potwór rozszczepił żuchwę
każdej z pięciu mord i niczym błyskawica huknął naraz ogłuszającą nawałnicą
przekrzykujących się głosów, wyśpiewujących pieśni funeralne, trajkoczących o
jutrzejszej pogodzie, dysputujących o wpływie spalanego paliwa na jakość atmosfery w kosmosie… Kreacjusz wtenczas stał w bezruchu i przysłuchiwał się uważnie, łapiąc każde słowo spływające ze zrogowaciałych języków, które wypluwały
dookoła ślinę. W pewnym momencie któraś z głów zachłysnęła się słowną lawiną
i połknęła jęzor, krztusząc się i rzężąc. Wtedy wynalazca uniósł dłoń i zdmuchnął z
niej płomienną iskierkę, która poszybowała hen, do góry. Tańcując jak liść na wietrze, złapała koniec ozora, wysuwający się jak wąż z ust pierwszej głowy, supłem
związała go z jęzorem trzeciej i puściła się dalej, łapiąc już kolejny rozmemłany
język. Nie minęła dłuższa chwila, kiedy w górskiej dolinie napowrotnie zapadła
cisza, w której rozległ się aksamitny tenor Kreacjusza.
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– Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, w szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ,
czcza szczypawka czka w Szczecinie, chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż.
Gigant zachrapał i zakasłał w proteście, lecz gęby związane supłem z ozorów nie
chciały wykrztusić z siebie jednego sensownego słowa.
– Pchła pchłę pchła, pchła przez pchłę płakała, że pchła pchłę pchała. Pchła pchłę pchła i
ta pchła była zła, że ta pchła ją pchła.
Kreacjusz złapał iskrę z powrotem w dłoń i wcisnął ją do kieszeni, po czym odkaszlnął, poprawił zmięte fałdy kombinezonu i rzekł:
– Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą. Kręcąc mordą i rogami, gryzła
trawę wraz z jaskrami! Phi, phi, lalala, fiu bździu, raz, dwa, trzy, dziś przegranym jesteś ty!
Po tych słowach skłonił się pięciokrotnie, po kolei każdej z gąb, zapiruetował
w powietrzu i machnął wymownie na potwora. Ten pozgrzytał trochę zębami,
powarczał, splunął soczyście raz czy dwa, lecz skaza na honorze nie pozwalała mu
podnieść ręki, a splecione jęzory uniemożliwiały spór o zgodność z zasadami bijatyki, więc złapał się najbliższej przelatującej asteroidy i odleciał w siną dal, wkrótce
stając się jedynie mikroskopijną pinezką na czarnej kurtynie, która opadła na skąpaną w blasku reflektorów scenę.
– Bardzo była to kulturalna maszkara, no, no – rzekł do siebie Kreacjusz, przypatrując się
odlatującej postaci, po czym włożył kciuki za pas i spacerowym krokiem zszedł z heblowanych desek teatru, wśród huczącej burzy oklasków i gwizdów, kłaniając się jeszcze raz
widowni wciśniętej w pikowane fotele.

Stanisław Lem
SOLARIS

"Człowiek wyruszył na spotkanie
innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca
własnych zakamarków, ślepych
dróg, studni, zabarykadowanych,
ciemnych drzwi."
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Wyróżnienie

Alicja
Motylska
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PEWIEN MĄDRY CZŁOWIEK
POWIEDZIAŁ KIEDYŚ, ŻE
TAJEMNICA ŻYCIA NIE JEST
ZAGADKĄ DO ROZWIĄZANIA,
ALE RZECZYWISTOŚCIĄ, KTÓREJ
TRZEBA DOŚWIADCZYĆ –
OZNAJMIŁ TARANTOGA.

2. miejsce

Mikołaj
Wyderka

Niewypita herbata Stanisława Darwina
Od rana padał deszcz. Słońce ani razu nie pokazało się tego dnia na jesiennym
niebie, co w połączeniu z wieczorową porą zamieniało długi wyjściowy korytarz
Akademii w ciemny, duszny tunel. Drzewa, ledwie widoczne w półmroku, kołysały się niespokojnie na wietrze.
Trampki Stanisława Darwina wybijały na posadzce szybki rytm, w takt którego
podrygiwały poły jego przeciwdeszczowego płaszcza. Obok niego szedł profesor
Eisenwiss. W towarzystwie swojego niespokojnego, zamyślonego ucznia wydawał się niemal zrelaksowany.
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Eisenwiss był jednym z tych pedagogów, dla których bratanie się z „akolitami”,
jak sam żartobliwie określał studentów, było nie tylko dozwolone, ale i nierzadko
pożądane. W pracy i podczas wykładów często dawał upust swojemu poczciwemu
poczuciu humoru, czym zaskarbił sobie powszechną sympatię.
Miał cechy wyroczni i lubianego przez dzieci wujka. Cechy te zgodnie współistniały w ciele niskiego, niepozornego pięćdziesięciolatka.
Obecność owego poczciwego mędrca działała na Stanisława kojąco. Łagodziła też
napięcie wywołane otrzymaną chwilę wcześniej wiadomością od mistrza Tarantogi
– Tarantoga to niezrównany umysł, choć trochę ekscentryk – zapewniał Eisenwiss Darwina,
kiedy mijali kolejne zamknięte drzwi. – Do swojego projektu nie prosiłby o byle kogo, to
dobrze o tobie świadczy, wierz mi na słowo, znam Tarantogę nie od wczoraj.
– Skoro tak pan profesor mówi – mruknął Stanisław. Kurczowo ścisnął notes, który nosił
w kieszeni płaszcza.
W tym niewielkim, sfatygowanym już nieco skarbcu trzymał to, na co głowa
wydawała mu się za ciasna. Ważne daty, zadania, luźne przemyślenia i pomysły,
wszystko, co uważał za warte utrwalenia. Mógł co prawda używać do tego smartfona, ale papier miał w sobie namacalny urok świata rzeczywistego. Kartkując
notes, często się uspokajał. Wykreślał wykonane zadania, skupiał się na tych
niedokończonych.
Ów porządek świata Stanisława zakłóciła chaotyczna wiadomość, którą przekazano mu podczas wykładu o cybernetyce. Nabazgrana została koślawym pismem
Tarantogi. Była lakoniczna, nie zdradzała nic więcej niż to, że Tarantoga zaprasza
Stanisława Darwina do udziału w pewnym projekcie. O tym, jaki to projekt, nie
było ani słowa.
Darwin sam nie wiedział, czy się cieszyć, czy bać.
– Coś ci jest, Staszek? – spytał Eisenwiss, spoglądając na niego z troską.
Stanisław wyjął z kieszeni notes, żeby sprawdzić, czy nie zabłądził, ale adres się
zgadzał. Wiedziony ciekawością podszedł do wejścia i zapukał. Drzwi otwarły się
niemal od razu. W progu stanął człowiek tak wysoki, że Stanisław musiał zadrzeć
głowę, żeby dostrzec jego twarz. W blasku latarni i błyskawic olbrzym wyglądał
trochę jak potwór Frankensteina.
Oniemiały Stanisław stał jak wryty.
– Wchodź do środka, młody, co będziesz mókł! – przemówił nagle olbrzym zdumiewająco
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ciepłym, choć nieco skrzypiącym głosem i gestem wielkiej dłoni zaprosił go do domu.
Wnętrze budynku zaskoczyło Darwina jeszcze bardziej niż sam dom, spodziewał
się bowiem, że jest to dom tylko z pozoru, a wewnątrz skrywa tajną maszynerię
klonującą, wehikuł czasu, czy też inne niezwykłe urządzenie.
Tymczasem nic bardziej mylnego. Powitała go najzwyklejsza w świecie sień, zwyczajna szafka na buty i zwykłe wieszaki z jeszcze bardziej zwyczajnymi kurtkami.
Jedyną rzeczą nietypową był łomot, który dochodził z głębi domu.
– Zdejmij buty, bo błota naniesiesz – powiedział olbrzym. – Chcesz kapcie? Jaki rozmiar?
– 42, dzięki – odpowiedział zdezorientowany Stanisław. – Czy jest...
– Tak, tak – przerwał mu. – Szef jest w garażu, tamte drzwi na końcu. Masz tu te kapcie i
idź do niego, ja zrobię wam herbatę.
Stanisław, nie bardzo wiedząc, o co w tym wszystkim chodzi, założył kapcie i udał
się we wskazanym kierunku. Jak się po chwili okazało, to właśnie stamtąd dochodził łomot.
Czynność, podczas której zastał Tarantogę, wprawiła go w kolejne osłupienie.
Uhonorowany, sędziwy uczony, znany całemu światu badacz i wynalazca, klęczał
na ziemi i walczył z rurą odkurzacza, usiłując coś z niej wyciągnąć. Gdy wreszcie
mu się udało, triumfalnie zamachał odzyskaną skarpetą, wyprostował się i wtedy
dostrzegł Stanisława.
Jego bystry, przenikliwy wzrok znacząco kontrastował z poplamionym, białym niegdyś kitlem. Czaszkę okalały mu kępki rzadkich, nieuczesanych siwych
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włosów, groteskowo stojących dęba pod wpływem panującego w pokoju napięcia elektrostatycznego.
– Mistrzu – rzekł Darwin, skinąwszy głową.
– Chłopcze, dobrze, że już jesteś, witaj – powiedział Tarantoga, po czym podszedł do niego
i energicznie potrząsnął jego dłonią. – Rozumiem, że poznałeś już Olafa? Dobrze, dobrze,
ale gdzie on znowu poszedł?
– Powiedział, że zrobi herbatę.
– Dobrze, dobrze. Możemy zacząć bez niego. Widzisz te urządzenia?
Darwin dopiero teraz zwrócił uwagę na wyposażenie garażu. Znajdowało się tam
mnóstwo komputerów, połączonych w jedną jednostkę operacyjną. Oprócz tego
wszędzie walały się akumulatory, będące, jak się domyślał, źródłem napięcia w
powietrzu.
– Imponująca moc obliczeniowa – zauważył Darwin i z uznaniem pokiwał głową.
– A, tak, tak, robi wrażenie – przyznał Tarantoga, po czym wskazał mu wiszący na ścianie
kombinezon. – Załóż to, już ci wszystko tłumaczę.
Kombinezon wyglądał jak skafander astronauty i, jak przekonał się po chwili
Darwin, był bardzo niewygodny.
– Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś, że tajemnica życia nie jest zagadką do rozwiązania, ale rzeczywistością, której trzeba doświadczyć – oznajmił Tarantoga. – Jako
astrozoolog uważam takie podejście za właściwe. Ale życie ma to do siebie, że po przekroczeniu pewnego progu poznania nic nie jest już w stanie zaskoczyć. Po to zgromadziłem
więc te wszystkie komputery. Chcę...
– ...symulować życie! – wszedł mu w słowo zdumiony Darwin, kiedy dotarła do niego
intencja naukowca.
– W punkt, mój chłopcze, w punkt! Lepiej bym tego nie ujął! – uradował się mistrz. – Chcę
stworzyć i zbadać coś całkowicie nowego i unikatowego! No gdzie ta herbata? Olaf zasnął
w tej kuchni czy co? Ale mniejsza z nim, zaczniemy bez niego.
– Jasne, tylko mistrzu, co ja miałbym właściwie zrobić? – zapytał Stanisław, którego skafander zaczął już na dobre uwierać.
– Doświadczać. Nic więcej. Po prostu doświadczać.
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Tarantoga przeszył Darwina zagadkowym spojrzeniem, po czym ciepło się
uśmiechnął…

Krzątał się pośród liści, wijąc schronienie. Na jego piórach lśniły krople wieczornej rosy. Bardzo ładnie odbijało się w nich słońce, ale powoli zaczynały
mu ciążyć. Owinął ogon wokół gałęzi i otrzepał się. Chwila przerwy pozwoliła mu lepiej przyjrzeć się krajobrazowi. Ładnie, pomyślał, Wprzekrzywiając
głowę, a z jego dzioba wydobył się gruchot zadowolenia. Miejsce, które
wybrał, bardzo mu się podobało. Liście osłaniały dom przed kaprysami
natury, a oprócz tego mógł obserwować stamtąd niemal cały las.
Czuł się władcą świata. Niemal.
Czasem bowiem nachodziły go dziwne myśli. Widział wtedy oczyma wyobraźni
obrazy, których nie poznawał, które były mu jednocześnie obce i znajome. Jakby
wyjęte z innej, a jednak tej samej rzeczywistości.
Dziwne.
Chował się wtedy za swoimi skrzydłami i czekał, aż myśli odejdą. Zawsze w końcu
odchodziły.
Skończył. Gniazdo było gotowe.
Miał już odlecieć, by poszukać czegoś do jedzenia, ale nagle usłyszał chrobot.
Zamarł w nasłuchiwaniu. Po chwili był już pewien, że nie jest na drzewie sam. Coś
się do niego zbliżało. Z zacienionej części pnia wyłoniło się podłużne, owłosione
cielsko. Wychodziły z niego, pająkowate odnóża, które obdzierały drzewo z kory,
gdy się po nim wspinał.
Ale jesteś brzydki, pomyślał, strosząc pióra.
Włochacz zbliżał się do gniazda. Był głodny, inaczej nie ryzykowałby walki.
Straszny jest, przeszło mu przez myśl. Jeśli ucieknę, będzie mnie szukał.
Muszę zostać. Napiłbym się jednak tej herbaty.
Gdzieś z oddali dobiegł go śmiech Tarantogi.
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Stanisław Lem
ŚWIAT NA KRAWĘDZI

"Najłatwiej oczywiście zwalić
wszystko na diabła i powiedzieć,
że to on osobiście jest odpowiedzialny, że zło wstrzykiwane jest
naszemu gatunkowi przez jakieś
osobowe Belzebuby. Mnie się
zdaje, że ono jednak siedzi w nas
i że całkowicie go usunąć nigdy
nie zdołamy."

1. miejsce

Wiktoria
Otto
Kategoria wiekowa 14-17 lat
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3. miejsce

Diana
Kyselovska
-Milevska

Przez kosmos do przyszłości

Przecinając przestrzeń, statek kosmiczny pędził przez nieskończoność kosmosu. Był to zwykły rejs przybrzeżny na jedną z planet ziemskiego typu w sektorze Proxima-Centauri. Trzeba było dostarczyć
wszystko, czego zwykle potrzebują młodzi osadnicy. A konkretnie:
maszyny rolnicze, nasiona, metale, urządzenia przemysłowe, książki,
części zamienne. Ta lista mogłaby być kontynuowana przez bardzo
długi czas. Najważniejsze było to, że wszystkie młode kolonie Ziemi
w pierwszej kolejności zawsze potrzebowały różnych przysmaków. Wina, kiełbasy, piwo, suszony czosnek, konserwy rybne, truskawki i wiele innych produktów z jakiegoś powodu było bardzo poszukiwanych. Ładownie po brzegi wypełniono wszelkiego rodzaju pojemnikami z narzędziami, żywnością oraz sprzętem.
Chłopiec w wieku około dziesięciu lat stał przy iluminatorze małego obserwatorium i z zachwytem wpatrywał się w odległe punkty gwiazd. Nie interesował
go przewożony statkiem
ładunek, jemu były obojętne kłopoty i problemy
kolejnej ziemskiej kolonii, gdyż był pewien, że
potężna ludzka cywilizacja z łatwością rozwiąże
wszelkie trudności,
które staną na jej szlaku.
Ale te wszystkie
kłopoty bardzo ciekawiły mężczyznę, który
stał obok. Pogrążony w
swoich myślach, także
patrzył na odległe, zimne
gwiazdy. Mężczyzna
miał na imię Pirx.
Jako honorowy członek Stowarzyszenia
N a w i g a t o r ó w
Kosmicznych Pirx był
raz w roku zobowiązany
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do eskortowania ładunku, choć on nie bardzo lubił takie zadania. Ale służba jest
służbą i nic na to nie można poradzić.
– Tato! – chłopak przerwał ciszę – zobacz, jaka jasna gwiazda! Ona jest bardzo blisko nas.
– Nie bój się, Chris – odpowiedział mu Pirx – ona tylko wydaje się nam bliska, ale w rzeczywistości jej światło docierało do nas przez wiele tysięcy lat. My widzimy tylko przeszły obraz tej gwiazdy. I światło wszystkich innych gwiazd to też tylko obrazy przeszłości.
– Obrazy z przeszłości? – zdziwił się chłopczyk, po czym zapytał: – Czy można je tak łatwo
zobaczyć?
– Ludzie zawsze o tym marzyli. Na przykład Mark Twain opisał, jak XIX wiek spotkał
się z dziesiątym...
– Och, wiem, wiem! Czytałem o tym. Jankes na dworze króla Artura?
– Masz rację – przyznał ojciec, uśmiechając się. Po chwili położył rękę na ramieniu syna
i dodał: – Albo jeszcze główny bohater Herberta Wellsa wynalazł maszynę czasu i wyruszył na niej do...
– Tato… – Chris odwrócił się i spojrzał z bliska w oczy swojemu ojcu – to wszystko jest ciekawe i świetne, ale ja już nie jestem mały i wiem, że to wszystko tylko fantastyka.
Pirx uśmiechnął się czule i pogładził dziecko po jego niesfornych jasnych włosach.
– Oczywiście, że fantazja, pisarze fantaści wszech czasów zawsze starali się spojrzeć w
przyszłość, a potem w przeszłość. Ale pewnego dnia, i to było w rzeczywistości, mieszkańcy
jednego małego miasteczka w Europie Środkowej byli świadkami bezprecedensowego
cudu. Wysoko na niebie, wśród chmur, pojawił się niesamowity obraz jakiejś wielkiej
bitwy. Przez długi czas ten niebiański znak był traktowany jako cud… Ale to nie był żaden
cud, tylko bardzo rzadkie zjawisko atmosferyczne, miraż. Znacznie później naukowcy na
podstawie zachowanych zapisów doszli do wniosku, że była to wielka bitwa pod Waterloo.
– Wow! – entuzjastycznie zareagował chłopak.
– Wyszło tak – przedłużał opowiadanie doświadczony nawigator – że strumienie zimnego
i gorącego powietrza rozwarstwiły się w atmosferze i utworzyły w przestrzeni gigantyczny
tunel świetlny z ogromnym lustrem powietrznym, w którym ludzie zobaczyli bitwę rozgrywającą się setki kilometrów od miasta.
Zrobił pauzę, poprawił rękaw kombinezonu i po krótkiej przerwie rzekł:
– A fale światła przeniosły obraz bitwy dalej, w kosmos, w przestrzeń światową.
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Zachwycony opowieścią ojca chłopiec przylgnął do iluminatora i z fascynacją wpatrzył się w
gwiazdy. A co, jeśli zaraz, w tej chwili, uda mu się zobaczyć jakiś odległy obraz z przeszłości?
– Więc ze światłem wszystko, wszystko unosi się w kosmos? Nawet ty i ja? – nie odrywając wzroku, drżącym z podniecenia głosem zapytał Chris.
– Tak. Nasze obrazy cały czas lecą w wszechświat.
– Ale przecież, jeśli obraz poleciał w kosmos, to już go nie można będzie zobaczyć – stwierdził chłopiec, po czym odwrócił się do ojca i spojrzał mu wyczekująco w oczy.
– Dlaczego uważasz, że to niemożliwe? Aby zobaczyć obraz, na ścieżce strumienia świetlnego wystarczy przecież umieścić...
– Lustro! – radośnie wykrzyknął syn, zadowolony z pomysłu.
– Tak – powiedział Pirx. – Na drodze światła musi znajdować się lustro. Wtedy będzie
ono odzwierciedlać nam ten obraz.
– Ech, żeby tylko zobaczyć tę przeszłość… – powiedział rozmarzony chłopak. – A skąd
wziąć takie lustro?
– Sam wszechświat nie stworzy takiego zwierciadła – odpowiedział ojciec – ale ludziom
udało się już zbudować wielki teleskop orbitujący w kosmosie. Żartobliwie nazywają go
„wielkim okiem wszechświata”. Z jego pomocą naprawdę można zobaczyć we wszystkich
szczegółach to, co wydarzyło się w przeszłości na planetach w pobliżu dalekich gwiazd.
– Jak ja chciałbym zobaczyć ten teleskop – wyszeptał rozmarzony Chris.
Znowu zapadła cisza, obaj milczeli. Każdy z nich myślał o swoim. Minutę później
nawigator przemówił:
– Wiesz, chcę ci sprawić radość. Muszę przekazać kilka dokumentów szefowi „Wielkiego
Oka”. Dlatego w drodze powrotnej na pewno tam zawitamy – oznajmił ojciec, a po chwili
namysłu dodał: – A teraz, jako najbardziej posłuszne i wzorowe dziecko, kładziesz się spać.
– Ale tato… – zaczął prosić chłopiec.
– Nie! – stanowczo odpowiedział Pirx. – Idź spać, wszystko inne jutro.
Chris jeszcze długo leżał na swoim łóżku, przekręcając się z boku na bok, bo nie
mógł zasnąć z podniecenia. Statek leciał ze stałym, lekkim przyspieszeniem, dlatego
na pokładzie działała siła grawitacji równa jednej dziesiątej ziemskiej. Można było
w łóżku nie zapinać pasów bezpieczeństwa, ale syn pilota zawsze pamiętał główną
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Stanisław Lem
BAJKI ROBOTÓW

"Był to sam Baryon, zwany
Lodoustym, największy mędrzec Kryonidów. Rozpędził
się Kwarcowy, by go jednym
ciosem zmiażdżyć, ten jednak
ustąpił mu z drogi i pokazał
dwa palce wystawione; nie
wiedział Kwarcowy, co by to
mogło znaczyć, ale zawrócił i — nuże na przeciwnika,
lecz Baryon znowu tylko o
krok mu się usunął i szybko
pokazał jeden palec. Zdziwił
się nieco Kwarcowy i zwolnił
biegu, chociaż już nawrócił
i właśnie miał brać rozpęd.
Zamyślił się i woda jęła płynąć z pobliskich domów, ale
nie widział tego, bo Baryon
ukazał mu kółko z palców
złożone i przez nie kciukiem
drugiej ręki prędko tam i sam
poruszał.Kwarcowy myślał i
myślał, co też by te milczące
gesty miały wyrażać i otwarła
mu się pustka pod nogami,
chlusnęło z niej czarną wodą,
a on sam poleciał w głąb jak
kamień i nim zdążył sobie
jeszcze powiedzieć: — Nic to,
byle nie myśleć! — już go na
świecie nie był."
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zasadę, którą jego ojciec ciągle mu przypominał: „Kosmos nie wybacza błędów”. A
jeszcze mówił mu: „Nawet jeśli grawitacja jest włączona na statku, należy zawsze
zapinać pasy przed pójściem spać. Inaczej ryzykujesz, że obudzisz się gdzie indziej
i na dodatek z rozbitą głową”. Po tych słowach ojciec zwykle pomagał mu zapiąć
pasy, całował go w czoło i życzył dobrych snów. Przypominając sobie to wszystko,
chłopak zapiął elastyczne paski i zamknął oczy. Snu nie było.
Przypomniał sobie swój pierwszy lot. Miał wtedy zaledwie osiem lat, pierwszy raz poczuł lekką morską chorobę, a po wylądowaniu zakręciło mu się w głowie. Podróże kosmiczne już od dawna stały się bezpieczne nawet dla dzieci. Każde
dziecko, które ukończyło siedem lat, w obecności rodziców lub opiekuna miało
prawo wyruszyć w daleką podróż. Nawet starzy ludzie mogą teraz latać. Ale kiedyś,
jeśli wierzyć podręcznikom i opowieściom weteranów, przestrzeń kosmiczna nie
była miejscem dla dzieci i starców. Mówią, że wcześniej nawet nie każdy dorosły
mógł polecieć chociażby na księżyc. W tamtych czasach astronautom stawiane
były bardzo wysokie wymagania pod względem zdrowia.
Pasy wydawały się zimne i niewygodne. Przewracając się na drugą stronę, Chris
zaczął myśleć: „Ciekawe, co czuli pierwsi ludzie, którzy wyszli w nieskończoną
zimną przestrzeń, ci, którzy jako pierwsi polecieli do gwiazd? O czym oni myśleli?
O czym marzyli?”. Powieki stawały się coraz cięższe, a myśli coraz powolniejsze.
Syn Pirxa powoli zasypiał. Sam nie zauważył, kiedy nagle okazało się, że stoi obok
wysokiego mężczyzny w srebrzystym skafandrze. Stali na powierzchni Księżyca.
Strój nieznajomego wydawał się mu bardzo stary, teraz takich już od dawna nie
noszą. Takie skafandry powinny znajdować się w muzeach lub w starych magazynach. Sam Chris był bez skafandra, ale to go wcale nie zdziwiło, mógł spokojnie
oddychać w próżni i wydawało mu się, że jest to prawidłowe i tak ma być.
– Halo, chłopcze! Jak się masz? Co ty tutaj robisz? – pochylając się ku dziecku, zapytał
wysoki astronauta. Wizjer hełmu zakrywał jego twarz, a głos nie mógł być słyszany zza
grubej szyby, a tym bardziej w próżni. Mimo to Chris słyszał i rozumiał astronautę, choć
wydawało się, że przemawiał do niego w innym języku.
– Ot, spaceruję po kosmosie – odpowiedział chłopczyk, patrząc na naszywki na ramieniu mężczyzny.
– Och, przechadzki w kosmosie to cudowne zajęcie. Ja też tu spaceruję – powiedział astronauta. – Nie uwierzysz, ale właśnie zrobiłem pierwszy krok na powierzchni Księżyca.
Rozumiem, że to mały krok dla jednej osoby, ale to przecież duży krok dla całej ludzkości.
Jak uważasz?
– Mały dla człowieka… duży dla ludzkości… – przemówił zamyślony Chris. – Poczekaj,
znam cię, nazywasz się Neil Armstrong, prawda?
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– Tak – kosmonauta był mile zaskoczony, chłopczyk z jakiegoś powodu wiedział, że Neil
właśnie się uśmiecha.
Astronauta chciał go jeszcze o coś zapytać, ale Chris go już nie słyszał. Wszystko
gdzieś unosiło się i rozciągało, minęła ledwie chwila... i był nad czerwoną plamą
Jowisza. Otworzył się przed nim niespotykany widok. Plamka rzucała się w oczy,
mieniła się wszystkimi odcieniami czerwieni i burgunda, wirowała i powoli unosiła się w strumieniach innych, mniejszych wirów o jasnoniebieskim odcieniu.
Chris przez całą noc widział w snach różne planety, miejsca i ludzi. Śnił mu
się także Saturn z jego lodowymi pierścieniami i jakaś mała niebieska planeta w
sąsiedniej konstelacji. Przyśnił mu się i Leonidow, z którym lecieli po orbicie Ziemi
i dyskutowali o różnych modelach statków: który jest lepszy, a który szybszy. Potem
zobaczył dobrodusznie uśmiechniętego mężczyznę, który mówił o tym, że najważniejsze jest wystartowanie. „Ruszamy!”, powiedział, poprawiając hełm na głowie.
A tymczasem Pirx stał przy iluminatorze, patrzył na bezdenną czerń przestrzeni i myślał o swoim synu. Wspominał siebie w jego wieku, swoje zainteresowanie nieznanym i niewytłumaczalną miłość do tajemnic wszechświata, a także
pragnienie zostania pilotem kosmicznym. On wiedział, wierzył, że jego syn, który
był tak podobny, a jednocześnie i niepodobny do niego, będzie jeszcze lepszym
nawigatorem.
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Łazarz
Kapaon

Punkt wyjścia

W bazie na planecie XrWurtz12 panował spokój.
Pilot Pirx wrócił niedawno z misji transportowej z
trzynastego układu planetarnego w piątym kwadracie galaktyki i oczekiwał na kolejne zlecenie, które nie
nadchodziło. Dochodziły go słuchy, że baza ma zostać
zlikwidowana w ramach restrukturyzacji całej organizacji międzygwiezdnej. Odkąd znaleziono sposób na
korzystanie z wormholes, zmieniły się plany i polityki wielkich korporacji, a eksploatowanie kosmosu weszło w zupełnie inny wymiar, do którego należało się
dostosować. Pozostawało jednak pytanie, kto i w jaki sposób powinien to zrobić,
co doprowadziło do politycznych wojen i niekończących się walk na argumenty,
przekonania i koncepcje, które wykraczały poza rozumienie szarego obywatela. Dla
zwykłego pilota transportowca oznaczało to po prostu utratę zleceń i nieuchronną,
zbliżającą się z prędkością światła zmianę pracy. Pilot Pirx przyjmował te – wciąż
jednak plotki – ze spokojem i przekonaniem, że w bezkresnym kosmosie zawsze
znajdzie się praca dla solidnego pilota. A – mimo sporej dozy wrodzonej skromności – za takiego się uważał.
Za górzystymi terenami XrWurtz12 zaszło słońce, a planetę spowił mrok tak
gęsty, jakby ktoś wylał na nią smołę pogazową starego typu, jaką pilot Pirx miał
okazję widzieć w okresie praktyk w fabryce statków. Mimo lat spędzonych w przestrzeni kosmicznej wciąż uznawał ją za najczarniejszą substancję, z jaką miał do
czynienia. Gdy po raz pierwszy wylądował na XrWurtz12, ciemność tutejszych
nocy tak bardzo go pochłonęła, że przewertował wszystkie dostępne wtedy w bazie
opracowania fizyczne na ten temat, jednak do tej pory nie do końca rozumiał ich
treść. Studiowanie napisanych naukowym językiem artykułów przerosło Pirxa,
więc zadowolił się dotyczącymi pędu światła hipotezami de Broglie’a oraz konsekwencjami, jakie z nich wynikają. Odpuścił jednak pogłębianie zrozumienia
tego zjawiska, dając się pochłonąć przez otaczający go mrok. Umysł wystawiony
na tak gęstą ciemność zachowywał się podobnie jak w komorze deprywacyjnej,
której wspomnienie wciąż było w Pirksie niezwykle silne. Mimo gęsiej skórki, jaką
wywoływały, Pirx znajdował w nocnych spacerach poza światłami bazy perwersyjną przyjemność, wywołaną niepokojem i zagubieniem, tak bliskim doświadczeniom z komory. Tej nocy jednak nie było mu dane oddać się dziwnemu hobby,
bo zanim zdążył odejść od bazy na odpowiednią odległość, został przywołany do
głównego sztabu.
– …żadne uwspółcześnienie potrzeb i zamierzeń, tylko zwykły zamach na dobrze funkcjonujące jednostki dostawcze. Zobaczysz, że jeszcze będą na kolanach nas błagać,
żebyśmy wrócili do starego systemu, a wtedy takiego wała, nic już nie ruszy… o Pirx,
jest pan już. – Dowódca bazy przerwał wzburzoną rozmowę z nieznanymi Pirxowi
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nad którym błyskały
pierwsze gwiazdy,
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wznosiły się jakieś
niewyraźne, smukłe,
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ludźmi i wyciągnął do niego swoją wielką dłoń. Pirx odwzajemnił uścisk, czując, że
został tym gestem lekko zdominowany.
– Mamy dla pana propozycję – rzekł Dowódca, po czym wymownie spojrzał na Pirxa.
Nie doczekawszy się jednak żadnej odpowiedzi z jego strony, kontynuował: – Z grafiku wynika, że nie ma pan obecnie żadnego zlecenia. Będzie więc pan mógł polecieć
w obszar Messier 42.
Pirx drgnął, co nie umknęło uwadze Dowódcy. W tym momencie wiedział
już, że dał się złapać w sidła i ma tylko jedną możliwą opcję odpowiedzi. Obaj
wiedzieli, że tylko szaleniec mógłby odmówić takiej propozycji. Jednocześnie
w Pirksie tliło się przekonanie, że również tylko szaleniec mógłby tę propozycję przyjąć. Jednak nić porozumienia i niezauważalne napięcie, jakie urodziło
się w momencie skrzyżowania się wzroku Dowódcy i pilota po wypowiedzeniu nazwy Messier 42, nie pozostawiało złudzeń – Pirx propozycję przyjmie i
poleci, choćby miał to zrobić najstarszym statkiem transportowym, jakim dysponowała baza.
– Świetnie – kontynuował Dowódca, przyjmując tę niemą zgodę. – Nawigator wprowadzi pana w szczegóły.
***
Pirx nie miał wątpliwości, że misja i rola kapitana „Gemini 3” przypadły
mu w udziale zwykłym zrządzeniem losu. Nie była to nagroda za zasługi ani
wyróżnienie, co zresztą między słowami próbował przekazać mu Nawigator.
Pirx zdawał sobie sprawę, że w bazie w tym czasie znajdowało się jedynie
trzech potencjalnych kapitanów, z czego jeden od dłuższego czasu wykazywał
oznaki wypalenia i niestabilności emocjonalnej, co mogło negatywnie wpływać na jego umiejętności, a drugi kończył jeszcze kwarantannę po kontakcie z
niezbadanym dokładnie wirusem, który wykryto w kopalni na bliźniaczej do
XrWurtz12 planecie. Teoretycznie kończyła się za dwa dni, ale czas naglił, więc
wybrano najprostsze z możliwych rozwiązań.
Załoga składała się z pięciu ludzi i nie była to wymarzona grupa do podboju
kosmosu. Nie robiło to jednak na Pirksie większego wrażenia, ponieważ z jego
stażem kosmicznym nie mógł sobie jeszcze pozwolić na stawianie warunków.
Karty rozdawał zawsze kto inny.
– Myśli pan, że ich sprowadzimy? – pytanie Astrogatora zawisło w mostku dowódczym
„Gemini 3”. Zbliżali się do krawędzi tunelu, więc wszyscy załoganci stali na swoich
stanowiskach. Astrogator razem z Pirxem pilnowali trajektorii lotu.
– Ich? – odpowiedział zdziwiony Pirx.
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– No wie pan, szczątki, kości… To, co zostało.
– Jest pan wierzący, Astrogatorze?
– Nie jestem pewny… chyba tak.
– To niech się pan pomodli za ich dusze i przestanie zawracać sobie tym głowę. Lecimy
po statek, nie po załogę.
Astrogator zamilkł. Pirx zdał sobie sprawę, że jego słowa wybrzmiały agresywniej, niż planował, ale nie przejmował się tym bardzo. Niepotrzebne sentymenty mogły jedynie przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków. Mimo to
sam bił się z myślami. „Prometeusz” był jednym z pierwszych statków kosmicznych, które ludzkość wysłała w przestrzeń kosmiczną w celu nawiązania kontaktu. Działo się to – z aktualnej perspektywy – w zamierzchłej przeszłości, w
której ludzie wciąż jeszcze romantycznie podchodzili do kwestii spotkania z
obcą cywilizacją i penetracji kosmosu w ogóle. „Prometeusz” korzystał z prymitywnych, w porównaniu z obecnymi, technologii i stanowił nie lada gratkę
dla kolekcjonerów, więc gdy tylko baza odebrała sygnał z obszaru Messier 42,
zdecydowano o natychmiastowym wysłaniu w tamten rejon „Gemini 3”, który
mógł z powodzeniem holować inne jednostki, szczególnie tak niewielkie jak
„Prometeusz”. Sam sygnał musiał być wysłany lata temu, jednak według wszelkich obliczeń, choć niezwykle nieprawdopodobnych, „Prometeusz” wciąż
powinien znajdować się w tamtym rejonie, a co więcej – dosyć precyzyjnie dało
się określić jego lokalizację. Tak przynajmniej sprawę przedstawiał Pirxowi
Nawigator, instruujący go przed misją.
– Jeśli sprowadzi go pan do domu, to kolejny kwartał będzie pan wylegiwał się na
Regisie.
Stosunkowo łatwy zarobek był dla Pirxa motywacją, choć historia i legenda,
w którą obleczony był lot „Prometeusza”, przyciągał go jeszcze mocniej. Według
dostępnych źródeł statek dotarł do celu, jednak ostatnia wiadomość, którą od
niego odebrano, brzmiała: „są wszędzie”, po czym nastała wieloletnia cisza. To
oczywiście, razem z faktem, że „Prometeusz” nigdy nie wrócił, wywołało lawinę
teorii o losie załogi. Czy spotkali Innych? Czy zostali przez nich zaatakowani?
A może odkryli przyjazną dla życia planetę, na której się osiedlili, zapominając o Ziemi? A może po prostu statek uległ zniszczeniu na skutek usterki lub
kolizji, a określenie „są wszędzie” odnosiło się do zbłąkanego roju meteorów?
Teorie mnożyły się od bardzo prostych, po absolutnie fantastyczne, aż w końcu
zapomniano o „Prometeuszu”. Loty kosmiczne stały się codziennością i inne
problemy zaprzątały ludziom głowy. Aż do momentu odebrania zaginionego
sygnału.
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– Cała moc na osi. Pełnym ciągiem naprzód. – Komendy Pirxa wybrzmiewały w sztucznie wytworzonej grawitacji. – Miejmy to za sobą.
***
Przejście przez tunel należało do najdziwniejszych przeżyć, jakich do tej
pory Pirx miał okazję doświadczyć. Nie zdążył jednak na dobre ułożyć sobie
tego w głowie, bo po serii odebranych sygnałów radiowych, które zintensyfikowały się, gdy wlecieli w obszar Messier 42, udało im się zlokalizować położenie „Prometeusza”. Niewielki, jak na obecne standardy, statek kosmiczny,
szczyt osiągnięć techniki z dawnych lat, dryfował w przestrzeni kosmicznej,
uwięziony w atmosferze planety Ananke.
Cała załoga przyglądała się jednemu z pierwszych załogowych statków
kosmicznych, jakie wypuściła ze swych objęć Ziemia. Nikt nie odważył się
skomentować tego zjawiska, czując podświadomie, że żadne słowa nie oddadzą tego, co widzą i czują. W samotności ciszy każdy z nich przeżywał na swój
sposób kontakt z historią, jaką mieli przed sobą. „Prometeusz” dryfował niezauważalnie, zatapiając się w otchłani pustki wszechświata. Przez lata izolacji i
wiecznej tułaczki po orbicie Ananke jakby wtopił się w ten świat, stając się jego
nierozerwalną częścią, tak samo naturalną, jak pasmo planetoid drgających nieopodal. Czym właściwie się stał? Śmieciem kosmicznym targanym bez żadnego
celu nieustępliwym wiatrem czasu? Naturalnym elementem wszechświata, tak
małym i nic nieznaczącym wobec jego ogromu, że statystycznie pomijalnym w
swoim istnieniu? Artefaktem historii, odnalezionym na jej śmietniku, aby go
wyciągnąć i na nowo nadać mu dawno przeminięte znaczenie?
Takie i inne myśli krążyły wśród załogi „Gemini 3”, nie materializując się
jednak w postaci słów. Pirx wiedział, że jego obowiązkiem jest przerwać ten
dziwny marazm, wykraczający poza bezpieczne granice zwykłych przemyśleń.
Nie potrafił się jednak na to zdobyć, bo sam nabrał wątpliwości co do zasadności misji. Odczuł wielką ulgę, gdy Astrogator wyręczył go w tym zadaniu.
– Dokujemy? – Jego słowa brzmiały w tej podniosłej atmosferze jak świętokradztwo.
Przebiły jednak niewidzialny mur zadumy, uwalniając załogantów z okowów ich
własnych umysłów.
– Na pozycje – odpowiedział Pirx. – Wiecie, co robić – dodał, nie mając żadnych innych
słów w zanadrzu.
***
– To wbrew procedurze, dopiero w bazie można otworzyć…
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– Będzie mnie pan uczyć procedur?
– Jako pański zastępca, mam obowiązek…
– Obowiązek słuchać rozkazów kapitana.
– Jeśli… kiedy baza się dowie…
– Odpowiedzialność za tę misję biorę w pełni na siebie, dobrze pan o tym wie.
– Ale…
– Idzie pan ze mną, Astrogatorze?
Astrogator zastygł, wyraźnie bijąc się z własnymi myślami. Po chwili jednak
delikatnie kiwnął głową, jakby starając się ukryć ten gest przed samym sobą.
– Tak też myślałem.
Metaliczne cielsko „Prometeusza” zaśpiewało żelazną orkiestrą trzasków, pisków i jęków. Astrogator szedł dwa kroki za Pirxem, wkraczając na
„Prometeusza” jak do świątyni. Otaczał ich pył. Był wszędzie: na ścianach, sufitach, podłodze, w powietrzu. Wyglądało to, jakby wewnątrz „Prometeusza” rozpętała się burza piaskowa. Sztuczna grawitacja wciąż działała. Ten typ statku
dużą część energii pozyskiwał z gwiazd, dzięki czemu podstawowe systemy
mogły funkcjonować na nim przez kolejne setki lat bez udziału załogi.
Przybysze poruszali się powoli, jakby badając każdym krokiem cienką warstwę lodu przed sobą. Gdy dotarli do kabiny nawigacyjnej, ich oczom ukazał się
rząd przycisków i wajch, zamarłych w ciemności i nieznającej końca hibernacji.
– Ja sprawdzę tę część, pan niech szuka tam. – Pirx wskazał ręką obszar dla Astrogatora,
samemu otwierając kolejne przegrody. Zastępca kapitana nie zdążył jednak dobrze
się rozejrzeć, gdy dobiegł go głos Pirxa.
– Mam. Wracamy.
***
Mała skrzynka leżała na pulpicie, a załoga „Gemini 3” obserwowała rozpętującą się burzę na Ananke. Widok zapierał dech w piersiach; kłęby kolorów
mieszających się ze sobą, co jakiś czas rozświetlanych wyładowaniem. Piekło
żywiołów, których natury nie byli nawet pewni, kusiło swoją siłą. Otchłań potęgi,
którą mieli przed sobą, wciągała ich i powolutku pochłaniała wszystkie zmysły.
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– Trzeba ją będzie poddać bardziej szczegółowej analizie po powrocie – odezwał się
Pirx, wskazując na skrzynkę. – Nam już wystarczy.
– Czyli… co tam właściwie zaszło?
Pirx zamyślił się na chwilę, po czym spojrzał na kadłub „Prometeusza”, widoczny
z pomieszczenia, w którym się znajdowali.
– Gdy przebywa się zbyt długo w przestrzeni kosmicznej… – zaczął. – Znacie to uczucie...
Przywiązanie do przedmiotów, obdarzanie czułością rzeczy nieożywionych, nadawanie im znaczenia, gdy jesteście z dala od domu… Zdjęcia, pamiątki, talizmany. Wydaje
nam się, że jesteśmy odporni, tak silni, by zdobywać nieznane, przekraczać granice i
sięgać po to, co nieosiągalne. My, ludzie... – Zamilkł na krótką chwilę. – My… bogowie...
Uczyli was przecież – kontynuował. – Zbyt długie przebywanie w podróży, bez rzeczywistego kontaktu z kimś innym niż tylko załoga, może doprowadzić do zmian w mózgu.
Zaczynacie wrastać w statek, stawać się jego częścią. Wentylatory nie szumią, tylko
oddychają. Ściany nie trzeszczą, one szepczą. Wskaźniki nie sygnalizują, tylko mrugają
do was porozumiewawczo. Materia ożywiona zlewa się z nieożywioną, rzeczywistość
się zaciera, a wy gubicie się we własnych głowach…
– Nie! Postradali? Jak herosi mogliby postradać zmysły? Oni? Ci ludzie dość mężni, żeby
stawić czoło ciemności? Żeby stawić czoło nieskończoności, dotknąć pustki?! – Pirx podniósł głos, sprawiając, że nikt z obecnych nie odważył się choćby pisnąć. – Najsilniejsi z
silnych, najodważniejsi z odważnych, potomkowie odkrywców! Pionierzy stawiający
krok w nieznane, gdzie nikt wcześniej nie miał prawa stąpać. Konkwistadorzy kosmosu,
bohaterowie pieśni, podążający za swoim pragnieniem odkrywania, nazywania nieznanego, stwarzania rzeczywistości! Całkowicie oddani żądzy wiedzy, płonącej w ich
sercach jak w jądrze najgorętszej z gwiazd. Nie mają sobie równych, tak wtedy, jak i
teraz. Jesteśmy niczym wobec ogromu, z którym oni się zetknęli, stając twarzą w twarz
z Goliatem, z podniesionym czołem zmierzając ku mrokowi, by zanieść tam iskierkę
żaru i rozniecić płomień tam daleko, hen, za zasłoną gwiazd, bez obietnicy powrotu…
Zamilkł i spojrzał na wystraszone spojrzenia swojej załogi, po czym dodał już
spokojniej:
– Nie zwariowali. To my postradaliśmy zmysły, że ośmielamy się zabrać ich
z tego raju, w którym prowadzą swoją odwieczną tułaczkę. Bądźmy przeklęci
za to świętokradztwo, hańba nam za dotykanie bogów. Nigdy nie powinniśmy choćby zbliżyć się do „Prometeusza”. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Marność – tym jesteśmy.
Pirx nie odezwał się już, a załoga zrozumiała, że to koniec przemowy. „Gemini
3” leciał w kierunku bazy, ciągnąc ze sobą wrak „Prometeusza”. Do końca
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wyprawy Pirx nie wyszedł ze swojej kabiny, a rolę dowódcy przejął Astrogator.
Nigdy więcej się nie spotkali, a Pirx nie odebrał zapłaty. Długo jeszcze po zakończeniu misji krążył wśród pracowników bazy protokół powyprawowy z ostatnimi w nim słowami kapitana: Jesteśmy barbarzyńcami.
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2. miejsce

Emil
Zawadzki

Międzywymiarowa podróż
Ijon Tichy stanowczo pociągnął za ster i skierował swój statek kosmiczny
w stronę horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Zegary na kokpicie zaczęły kręcić się jak szalone, a cała rakieta zadrżała niepokojąco, tak jakby miała rozlecieć się na kawałki. Mężczyzna spojrzał bez lęku przez przednią szybę
kabiny, wprost w groźny bezmiar mrocznej otchłani i uśmiechnął się pod
nosem. Statek zaczął chybotać się niebezpiecznie na boki, ale nadal opierał
się potężnej sile grawitacji.
– Wytrzymaj, maleńka… – wyszeptał Tichy pod nosem i czule pogłaskał ster, a jakby w
odpowiedzi na ten gest rakieta na krótką chwilę przestała drżeć.
Ijon westchnął z ulgą. Niedawno wyposażył swój pojazd międzyplanetarny
w innowacyjne systemy, które miały mu umożliwić przetrwanie lotu zmierzającego prosto w sam środek czarnej dziury. Nikt jeszcze nie dokonał czegoś takiego.
Miała to być najważniejsza podróż Ijona, dzięki której dzielny podróżnik już po
wsze czasy zapisze się w podręcznikach historii.
Nagle światło w kabinie zgasło, a cały statek zaczął trząść się ze zdwojoną siłą.
Pilotowi wydawało się, że to mrok czarnej dziury przeniknął przez wszystkie
zaawansowane osłony i rozpanoszył się wszędzie wokół niego. Statek dzielnie
opierał się przyciąganiu, wykorzystując przy tym potężne silniki antygrawitacyjne. Niestety, wyglądało na to, że maszyna powoli zaczęła przegrywać z potęgą
niezbadanego kosmicznego zjawiska. Rakieta zbliżała się stanowczo zbyt szybko
do czarnej dziury, a Ijon całkowicie stracił panowanie nad sterem.
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– Nie boję się ciebie! – oświadczył dumnie Tichy, czując się, jakby rzucał wyzwanie potężnemu przeciwnikowi. Okazało się, że czarna dziura przyjęła wyzwanie. Silniki antygrawitacyjne nagle uległy przegrzaniu i statek pomknął z prędkością światła w niepokojący
mrok. Ijon Tichy został wessany w samo jądro ciemności i, pomimo swoich odważnych
słów, na samym końcu poczuł dreszcz strachu pełznący mu po plecach…
***
Systemy awaryjne rakiety włączyły się z opóźnieniem, budząc Ijona beztrosko
drzemiącego sobie w fotelu pilota. Mężczyzna zasłonił oczy rękami, przypominając sobie, w jak niebezpiecznym położeniu znajdował się jeszcze chwilę temu.
– Zaraz… – odezwał się dzielny pilot, zerkając przez przednią szybę rakiety spomiędzy
rozchylonych lekko palców u rąk. Nigdzie nie było śladu po czarnej dziurze. Zamiast tego
widział odległą kulę nieprawdopodobnie jasnego światła, które dosłownie oślepiało jego
zaspane oczy.
– Komputer! Określ moje położenie! – zażądał Ijon, wstając z fotela i podchodząc bliżej
szerokiej szyby w kabinie pilota.
– Znajdujemy się w Układzie Słonecznym – oznajmiła beznamiętnym głosem sztuczna
inteligencja statku. – Dokładnie sto czterdzieści siedem milionów kilometrów od gwiazdy,
będącej centrum tego układu. Najbliższa skatalogowana planeta to Ziemia.
– Co?! – Ijon podbiegł na tył kabiny, gdzie przykleił czoło do znacznie mniejszego okienka,
pozwalającego na obejrzenie przeciwnej strony przestrzeni kosmicznej. W oddali dostrzegł
znajomą, błękitną planetę.
– To niemożliwe! To niemożliwe! Przecież byłem setki lat świetlnych od Układu Słonecznego!
– zaczął mówić sam do siebie Tichy, maszerując to w jedną, to w drugą stronę. – Komputer!
Wykonaj wszystkie obliczenia ponownie i zeskanuj najbliższą przestrzeń kosmiczną!
Porównaj ją ze znanymi mapami galaktyki!
– Przetwarzam… Przetwarzam… – odpowiedział moduł sztucznej inteligencji, wykonując w
tym samym czasie miliardy zaawansowanych operacji. – Wynik: poprzednie stwierdzenie
było prawidłowe, znajdujemy się w Układzie Słonecznym, tuż obok planety o nazwie Ziemia.
Ijon zatrzymał się w pół kroku i złapał się za głowę. To wszystko nie miało sensu.
Czyżby tylko przyśniła mu się ta ostatnia wyprawa? No chyba że potwierdziła się
jedna z szalonych teorii profesora Tarantogi, który twierdził, że każda czarna dziura
mogła prowadzić do najróżniejszych miejsc w znanym Wszechświecie. Tylko dlaczego Ijon trafił akurat tutaj? Może pomyślał o Ziemi w chwili grozy, kiedy bał się,
że zostanie wessany przez ciemność? Może czarna dziura zawsze prowadziła właśnie tam, gdzie zażyczył sobie tego wlatujący w nią człowiek?
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Po chwili namysłu Ijon ponownie usiadł za sterem. Postanowił wrócić na Ziemię
i sprawdzić wszystkie obliczenia w Międzyplanetarnym Instytucie Lotów
Kosmicznych. To właśnie tam zlecono mu misję zbadania czarnej dziury i tam
najlepiej będzie zdać raport z przeprowadzonego eksperymentu.
***
Zaledwie godzinę później statek Tichego przedarł się przez atmosferę ziemską
i pilotowany sprawną ręką podróżnika zbliżał się w stronę Europy Wschodniej.
– Komputer, włącz autopilota do Międzyplanetarnego Instytutu Lotów Kosmicznych.
– Cel nieznany. Powtarzam, cel nieznany.
– Jak to nieznany?! Przecież to tam cię zaprogramowali, ty kupo złomu! Nie wiesz, jak
wrócić do domu?
– Przepraszam, kapitanie – odparła sztuczna inteligencja, wyjątkowo z zauważalną nutą
smutku w głosie – Cel nieznany.
– Nieważne! Na szczęście znam dokładne współrzędne. Jak zwykle wszystko muszę robić
sam…
Ku zdziwieniu Ijona statek doleciał do wielkiego stadionu sportowego i zawisł
tuż nad zieloną murawą. Nigdzie w okolicy nie było śladu po imponującym gmachu Międzyplanetarnego Instytutu Lotów Kosmicznych. Widać było tylko odległe budynki pięknego miasta położonego nad brzegiem szerokiej rzeki. Miasto
przypominało pilotowi Warszawę, ale znacząco różniło się od metropolii z jego
wspomnień. Zdezorientowany Ijon sprowadził statek na dół wprost na murawę
stadionu.
Kiedy właz statku otworzył się i Tichy wyszedł na zewnątrz w swoim kombinezonie, jakiś ochroniarz już biegł do niego od strony trybun, machając przy tym
rękami w dziwny sposób.
– Świeżą trawę pan niszczy! No co pan?! – wołał ochroniarz. Dobiegł w końcu do statku
i przyjrzał się Tichemu podejrzliwie. – Kim pan w ogóle jesteś?! To mi wygląda na statek
kosmitów!
– Statek kosmiczny – poprawił go uprzejmie Ijon i z zakłopotaniem zerknął na spalony na
węgiel kawałek trawy. – Statek kosmitów byłby nieco smuklejszy i miałby więcej wypustek. Chociaż to w sumie zależy, czy mówimy o kosmitach z Enteropii czy z gwiazdozbioru
Cielca lub z innej części kosmosu.
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– Od czubków pan uciekłeś czy jak? Jakiej Enteropii? – burknął ochroniarz, sapiąc gniewnie w stronę swojego rozmówcy. Wyraźnie tracił cierpliwość. – Skąd masz pan tę rakietę?
Jesteś pan z NASA?
– To mój prywatny statek międzyplanetarny i nie, nie jestem z NASA. Mogę pokazać
galaktyczne prawo jazdy i dowód rejestracyjny, jeśli pan chce.
– Zaraz, zaraz… – ochroniarz zaczął podejrzliwie zerkać to na Ijona, to na jego rakietę.
– Coś mi się wydaje, że to jakiś żart. Ukryta kamera? Mówił pan, że jak się nazywa?
– Nie mówiłem – poprawił go pilot cierpliwie, chociaż zaczynała go już powoli męczyć
niekompetencja mężczyzny. – Nazywam się Ijon Tichy.
Ku jego zdziwieniu, ochroniarz wybuchł śmiechem. Chwilę trwało, nim się uspokoił i spojrzał prosto w oczy Ijona z powątpiewaniem.
– Taa… A ja nazywam się Lech Wałęsa. Za dużo Lema się pan naczytał chyba…
– Przepraszam bardzo, ale jakiego Lema? To jakiś znany filozof? Nie słyszałem o nim.
Ostatnimi czasy czytałem tylko kolejne dzieła Mistrza Oh.
– Dobra, dobra, koniec tych żartów – uciął ochroniarz i stuknął
ręką w panel boczny statku,
sprawdzając, czy nie jest to przypadkiem jakaś atrapa. – Mówię
o Stanisławie Lemie, który
napisał Dzienniki gwiazdowe i
wszystkie te niesamowite przygody Ijona Tichego. Naczytałem
się tego sporo w dzieciństwie.
To na dzielnego pilota
podziałało niczym uderzenie pioruna. Ijon obrócił się
na pięcie i bez słowa zniknął
we wnętrzu swojego statku.
Wszystko powoli układało
mu się w głowie w spójną
całość. Najwyraźniej nie przeniósł się jedynie w przestrzeni,
tylko trafił do równoległego
wymiaru. To była kolejna z
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nieprawdopodobnych teorii profesora Tarantogi. Zapewne dlatego jego statek
nie był w stanie odnaleźć współrzędnych Instytutu i dlatego ta Warszawa wyglądała nieco inaczej niż ta, którą pamiętał Ijon.
– Komputer, wznieś się na kilometr w górę i zeskanuj najbliższe otoczenie. Porównaj to
z obrazem Warszawy, który masz zapisany w pamięci i podaj mi procent różnic w topografii miasta.
Statek natychmiast wykonał jego polecenie i łagodnie wzbił się w powietrze, zostawiając na dole zbulwersowanego ochroniarza, który dopiero teraz dostrzegł ogrom
zniszczeń na murawie Stadionu Narodowego.
– Procent różnic wynosi osiemdziesiąt siedem – oznajmiła sztuczna inteligencja, już po
pracochłonnym zeskanowaniu najbliższej okolicy.
Dla Ijona zabrzmiało to jak wyrok. Miasto nie mogło zmienić się tak bardzo w
ciągu jego krótkiej misji. Teraz pilot był już pewien, że czarna dziura przeniosła go
do alternatywnej rzeczywistości, w której on sam najwyraźniej był jedynie postacią
fikcyjną, wymyśloną przez jakiegoś pisarza. Czegoś takiego nie wymyśliłby nawet
jego przyjaciel Tarantoga. Jednocześnie oznaczało to, że eksperymentalna wyprawa
trwała nadal i Tichy czuł się w obowiązku sprawdzić, jak daleko sięgały różnice
między jego macierzystym wymiarem a tym drugim, zupełnie dla niego nowym.
***
Ijon Tichy spędził w nowej rzeczywistości kilka miesięcy, wzbudzając w wielu
miejscach na świecie ogromną sensację swoim zaawansowanym technologicznie
statkiem kosmicznym. Ku jego rozpaczy okazało się, że w tym wymiarze trafił do
roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego, a rozwój technologiczny na całej planecie był daleko w tyle względem tego, co sam pamiętał.
Największym zawodem było jednak to, że Stanisław Lem umarł kilka lat wcześniej. Pilot bardzo chciał stanąć twarzą w twarz z mężczyzną, który powołał go do
życia we własnej wyobraźni. Mogłoby to być bardzo ekscytujące spotkanie, ale
niestety nigdy nie dojdzie do skutku.
W końcu przygnębiony tym wszystkim Ijon postanowił opuścić Ziemię. Szybko
znudziło go bycie nagabywanym przez naukowców i wojskowych wszędzie tam,
gdzie się pojawił. W takich warunkach nie mógł skupić się na dokumentowaniu
swoich obserwacji. Koniec końców pilot postanowił odnaleźć tę samą czarną
dziurę, za pomocą której przybył do tej rzeczywistości. O ile oczywiście w tym
wymiarze znajdowała się ona w tym samym miejscu we Wszechświecie. Mogła
być to jedyna szansa Ijona na powrót do domu.
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Szczęście mu dopisało i po kilku miesiącach lotu przez kosmos odnalazł znajomą czarną dziurę. Co prawda w tej rzeczywistości była ona przesunięta o kilka lat
świetlnych względem tej w macierzystym wymiarze Tichego, ale nie powinno to
stanowić problemu. A może powinno? W końcu ten sposób podróżowania nadal
był dla dzielnego pilota totalną nowością. Mimo wszystko Ijon postanowił zaryzykować i przekroczył swoim statkiem kosmicznym horyzont zdarzeń. Ponownie
zagłębił się w jądrze ciemności, z którego nie było powrotu…
***
Ijon obudził się w swoim fotelu, przeciągając się przy tym leniwie. Przeżył i to
było dla niego najważniejsze. Jednak, gdy otworzył oczy, doznał szoku. Tym razem
nie był w swoim statku kosmicznym. Znajdował się w ogromnym, śnieżnobiałym
pomieszczeniu i siedział w wygodnym, skórzanym fotelu. Jego statek stał zaparkowany nieopodal, a obok maszyny znajdował się jeszcze jeden fotel, obrócony
teraz do Ijona tyłem.
Mężczyzna wstał powoli i chwiejnym krokiem ruszył w stronę drugiego fotela.
Instynktownie wiedział, że ktoś tam na niego czekał. Kiedy wyminął swój statek,
jego wzrok przykuła bardzo nietypowa rzecz. W oddali majaczyła świetlista brama,
za którą rozciągała się bezgraniczna przestrzeń kosmosu. Przypominało to obraz,
na którym ktoś wymalował liczne gwiazdy i planety. Był to widok tak zajmujący,
że przez chwilę dzielny pilot zapomniał o drugim fotelu i o człowieku, który na
nim siedział.
– Piękne, prawda? – odezwał się miłym głosem staruszek, który wstał z fotela i spojrzał
na Ijona. Obdarzył pilota bardzo uprzejmym uśmiechem.
– Tak, piękne. Cokolwiek to jest… – odparł Tichy z zakłopotaniem.
– Cóż… Ja myślę, że to jest brama. Brama, którą będziesz mógł wrócić do swojego wymiaru.
A teraz jesteśmy najwyraźniej w przestrzeni pomiędzy wymiarami. Jest to pewnego rodzaju
poczekalnia dla strudzonych wędrowców, takich jak my dwaj.
– Skąd pan to wszystko wie? – zapytał Ijon, wpatrując się w spokojne oczy nieznajomego,
patrzące na niego zza szkieł okularów. Z jakiegoś powodu Tichy czuł się tak, jakby rozmawiał z własnym ojcem.
– Już tu byłem – odparł z rozbrajającą szczerością staruszek. – Tego dnia, którego skończył
się mój czas na Ziemi. Stąd można udać się do bardzo wielu miejsc. Poprzednim razem
postanowiłem zaryzykować i poszedłem tam, gdzie idzie większość osób. Ale… chyba w
końcu zatęskniłem za tym widokiem, więc wróciłem. Miałem zamiar posiedzieć tu chwilę
i popatrzeć na kosmos, ale tak sobie myślę, że chętnie wybrałbym się w podróż tam, do
gwiazd. Zazdroszczę ci, że masz ten niesamowity statek. Dzięki niemu taka podróż na
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pewno jest łatwa.
– Do jakich miejsc można się stąd udać? – Ijon patrzył na mężczyznę z zakłopotaniem,
próbując ułożyć sobie to wszystko w głowie. Miał już pewne domysły, ale były one zbyt
nieprawdopodobne. – O jakim rodzaju podróżowania pan mówi?
– Och… Kiedyś sam się o tym przekonasz. Odkryjesz sposoby na podróżowanie, o jakich ci
się jeszcze nie śniło. Ja tymczasem chętnie odbyłbym ostatnią, bardziej konwencjonalną
podróż. Słuchaj… Czy nie miałbyś nic przeciwko temu, żebym potowarzyszył ci przez jakiś
czas? Moglibyśmy razem przelecieć twoim statkiem przez tę świetlistą bramę. Obiecuję,
że odwdzięczę się kilkoma niesamowitymi opowieściami, które umilą ci czas.
– Nie wątpię – odpowiedział Ijon i wyciągnął dłoń w stronę staruszka. Ten uścisnął ją serdecznie. – Z przyjemnością zabiorę pana w podróż przez galaktykę. Zapraszam na pokład.
Ach… gdzie moje maniery... Nazywam się Ijon Tichy.
– Wiem – odpowiedział Stanisław Lem. – Wyglądasz dokładnie tak, jak sobie to zawsze
wyobrażałem. Bardzo jest mi miło w końcu cię poznać.
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Stanisław Lem
BAJKI ROBOTÓW

"Nocą pojawił się wśród nich
Kosmogonik i pręcikiem
rozżarzonym poruszał tak
szybko, że się z tego układały
ogniste linie. W taki sposób pisał
do nich w ciemności [...]."

1. miejsce

Jakub
Jałbrzykowski
KATEGORIA WIEKOWA18-30 LAT
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2021
3. miejsce

Aleksandra
Radomska

Historia czasów upadku ludzkości
Jak świat światem, niezależnie od istot, które nań żyją, zachowaniami rządzi umysł. Esencją umysłu są zaś myśli, które organizują
rzeczywistość. Upraszczają, zakrzywiają i kategoryzują ją w sposób
statystycznie poprawny, acz nierzadko niesprawiedliwy. Może mieć
to konsekwencje, gdy człowiek zmienia się w Mściciela.

Zaczęło się, gdy cybersłońce zamrugało niewyraźnie i powoli
rozświetlało Ostatnią Dolinę. Wszystko wydawało się blade w
tym świetle, tylko włosy Mauren pokryte pryzmatycznymi drobinkami wymykały się ogólnej szarości. Mieniły się kolorami rubinów, ametystów i szmaragdów.
Wyjrzała z bunkru, w którym zaszyła się z przyjaciółmi przed wschodem naturalnej gwiazdy, by nie spalić się na pył. A że przynieśli ze sobą beczkę samogonu,
bawili się przy tym przednio.
– Idziesz już? – zapytał niewyraźnie ktoś z wnętrza.
– Im dłużej siedzę w tej norze, tym bardziej nienawidzę Kosmografa – rzuciła, nie oglądając się za siebie.
Nie uszła nawet cala, gdy usłyszała ojca, który nadchodził z rodzinnego schronu.
– Kosmograf nie ma nic do rzeczy, nie on nam gwiazdę rozpala – powiedział mentorskim
tonem. Mauren nie powstrzymała przewrócenia oczami. – Sami sobie to zrobiliśmy, wypalając dziurę w powłoce ozonowej – dodał.
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– Tak, ojcze – skinęła głową, siląc się na pokorny ton.
Nienawidziła jego pouczeń o ekologii i odpowiedzialności ludzkiej. Zajęła się kręceniem loków na palcu.
– Chodź, mamy gościa – zniżył głos do szeptu. – Chcę przekonać go do sojuszu, zatańcz nam
– dodał. Zaskoczona, pociągnęła zakręcony kosmyk tak, że drobinki wbiły jej się w dłoń.
– To elektrowied – wypowiedział ostatnie słowo z nabożną czcią. Oczy dziewczyny zapłonęły.
– Jakiś robot? – wycedziła, a ojciec rozejrzał się w popłochu. Nie zwróciła uwagi na jego
uciszające gesty. – Możesz prawić mi morały, ale nie każ mi krygować się przed blaszanym
pudłem, które uważa nas za istoty złośliwe i odmienne – powiedziała na jednym wydechu.
Mężczyzna wyprostował się i przemówił poważnym tonem:
– Jako władca plemienia śródgwiezdnego Arkona-9 nakazuję ci pójść za mną.
Nieszczęśliwa, spuściła głowę, a włosy rozsypały jej się wokół twarzy, chowając
płonące wstydem policzki. Ojciec poprowadził ją ku amfiteatrowi, gdzie czekał
ich przybysz. Elektrowied wyglądał na starego jegomościa, którego wiedza wpędzała w lekki obłęd. Poruszył się i przemówił.
– Zwą mnie Halazon – powiedział, nienaturalnie dzieląc wyrazy na sylaby.
Ukłonili się i Mauren odeszła kawałek, nie czekając na reakcję robota. Wspięła się
na pobliską scenę, by wykonać rozkaz ojca.
– Przybywam z zaproszeniem dla władcy waszego od króla Boludara – usłyszała.
– Zaszczyt to dla nas wielki, że nas odwiedzasz i wieści przynosisz pyszne! – mężczyzna
zapiał z zachwytu.
Gdyby mógł, ojciec uściskałby elektrowieda. Mauren odpłynęła myślami do czasu,
kiedy posłyszała swoje imię. Zaskoczenie przypłaciła twardym lądowaniem.
– Mauren? – ponaglił ją ojciec.
– Tak, ojcze? – zapytała, podnosząc się. Otrzepała się, nie unosząc głowy. Spoglądała teraz
na elektrowieda ze złością zza woalu włosów.
– Moja córka będzie reprezentować nasze plemię na dworze króla – powiedział.
Zapadła cisza. Czuła, że jej świat rozpada się na kawałki.
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– Nie ścierpię podróży – wyszeptała.
– Nonsens, wrócisz, nim się obejrzysz – zawołał. – Postanowione! Przygotujcie jadło i napitek, który w podarku na dwór wniesie – nakazał sługom.
Reszta cyberdnia zdawała się snem. Hazalon towarzyszył im w pakowaniu, wychwalając to króla Boludara, którego miała poznać, to jej ojca. Dziwny doprawdy był to
blaszak. Gdy wznieśli się w próżniopławie, a sylwetki bliskich stawały się coraz
mniejsze, elektrowied przyniósł żelazne okowy i począł zapinać mechanizm na
jej nadgarstkach.
– Czas na niezbędne zabezpieczenia – wysylabizował robot.
– Tak traktujecie gości? – szarpała się, ale kajdany były zbyt mocne.
– Homos antropos są przebiegli i niebezpieczni – odpowiedział niewzruszony.
Na nic zdały się jej tłumaczenia. Elektrowied polegał na swojej wiedzy, która jasno
mówiła, jakiego typu istotą jest Mauren.
- Nie zamierzasz mnie wypuścić, prawda? – załkała. Nie zauważyła, kiedy pojawiły się łzy.
Przełknęła dumę. – Pozwól mi odejść, mój ojciec umrze ze zgryzoty – błagała.
– Jesteś prezentem dla króla, który kolekcjonuje takie osobliwości – uśmiechnął się na
moment, by po chwili skrzywić się paskudnie. – Za takie akty dywersji zostaniesz pozbawiona tych śliskich gałek – wskazał z wyrzutem na jej zapłakane oczy.
Przerażona zamilkła. Siedziała zgarbiona, niewiele pamiętając z dalszej podróży
w próżni. Związali jej oczy przepaską, gdy szli z lądowiska do miejsca jej przeznaczenia. Wrzucili do klatki i rozpięli okowy. Zdjęła przepaskę i zamrugała kilkukrotnie. Rozejrzała się, wpatrując się w przestrzeń. Niewiele zobaczyła ponad Pas
Astralny, który rozświetlał nocne niebo i pogłębiał otaczający planetę mrok. Nie
uważała dotąd na lekcjach kosmologii, więc nie rozumiała paradoksu, który ją otaczał. Ciężko oddychając, przytuliła policzek do zimnej klatki i usnęła jak zaklęta.
Obudziły ją pierwsze promienie słoneczne i szmer rozmowy. Rozejrzała się.
W klatce złożono razem z nią dary ojca. Zza krat zobaczyła ogród pełen błyszczących kamieni i blaszanego króla w otoczeniu dworzan.
– Patrzcie na mego bladawca! – pysznił się król.
– Mam imię – mruknęła zniechęcona Mauren, sięgając po jadło.
– To mówi! – poderwał się ktoś.
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JEDNI ŻYLI W ZGODZIE
Z ROBOTAMI LUB, JAK
JEJ OJCIEC, STARALI
SIĘ PRZYPODOBAĆ
BLASZAKOM,
UDOWADNIAJĄC, ŻE
CECHY PRZYPISYWANE
CZŁOWIEKOWI
SĄ NIETRAFIONE.
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– Co ono robi? – zaciekawił się kolejny robot z królewskiej świty, wpatrując się, jak dziewczyna wkłada do ust kawałek algowego mięsiwa.
Otoczyli ciasno klatkę i przyglądali jej się. Niektórzy poczęli wyciągać ku
niej metalowe pręty rąk, zaczepiając i poszturchując. Dochodziły do niej szepty:
„Odmieniec, bladawiec, złośliwa”. W końcu straciła cierpliwość. Pochyliła się ku
beczułce, napełniła usta cierpkim samogonem. Zgromadzeni wydawali się zaskoczeni, że cokolwiek w siebie wlewa, i znieruchomieli na moment. Chwila wystarczyła, by opluć stojących najbliżej. Odskoczyli z przestrachem i złością.
Mauren poczuła mściwą satysfakcję, która szybko ją opuściła, gdy zbiegli się
ponownie, by wydać na nią wyrok.
– Prądem ją! – zawołał jeden z dworzan.
– Nie – przerwał im król. – To mój homos antropos i ma być żywy – jego głos nie znosił
sprzeciwu.
– Jeden martwy w zupełności wystarczy – dodał Hazalon, który pojawił się nagle tuż
obok klatki. Po karku przeszły ją ciarki. Doskonale zrozumiała zawarte w jego słowach
ostrzeżenie.
Z nadejściem nocy dworzanie rozeszli się, a ona została sama. Płakała, racząc
się napitkiem. Jedzenie kończyło się, a nie była pewna, czy robotom przyszło do
elektrogłów to, że będą musieli karmić swój eksponat. W innym wypadku czekał
ją rychły koniec.
– Cóż za głupia śmierć! – westchnęła przeciągle. Alkohol pozwalał jej chwilowo zapomnieć.
Coś poruszyło się wśród kamiennych dzwonków. Zerwała się na nogi i stanęła w
najbardziej wysuniętym kącie, wadząc o sufit klatki.
– Ktoś ty jest? – zawołała w przestrzeń. Odpowiedziała jej cisza. Wyraźnie czuła na sobie
czyjeś spojrzenie. Nie mogła wypatrzyć niczego w ciemnym ogrodzie. Usłyszała kolejny
szmer. I kolejny. Poruszyła się niespokojnie, a jej bijące w trwodze serce zagłuszyło kolejne
dźwięki.
– Nie widzisz mnie? – zapytał zaciekawiony intruz, wynurzając się z cienia. Mauren odetchnęła z ulgą, gdy spostrzegła młodego robota.
– Nie dysponuję podczerwienią jak wy, więc nie widzę w nocy – odpowiedziała zrezygnowana, siadając na beczułce pośrodku klatki. Przybysz podszedł do krat z zaciekawieniem.
– Masz jakąś własną nazwę, antroposie? – zapytał.
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– Mauren, a ty?
– Jestem Elektrin – ukłonił się sztywno.
Wtem przyszła jej do głowy myśl, że gdzieś już słyszała to imię.
– Nie wyglądasz na okrutną czy niebezpieczną – powiedział.
Udała, że go nie słyszy, i pociągnęła kolejny łyk samogonu. Odkąd roboty odwróciły się od swoich twórców i odeszły, ludzkość podzieliła się na plemiona śródgwiezdne i Mścicieli. Jedni żyli w zgodzie z robotami lub, jak jej ojciec, starali się
przypodobać blaszakom, udowadniając, że cechy przypisywane człowiekowi są
nietrafione. Drudzy plądrowali planetę po planecie, utwierdzając wszystkich w
mrocznych pogłoskach o ludziach.

Wyróżnienie

Natalia
Mikołajewska
KATEGORIA WIEKOWA18-30 LAT
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Elektrin przerwał jej rozważania.
– Musisz naoliwić uszy – powiedział. Przewróciła oczami, na co robot pisnął. – Co to było?!
– Człowiek nie musi się naoliwiać i potrafi robić różne rzeczy z ciałem – odparła.
Rozejrzał się wyraźnie rozedrgany.
– Nie używaj tego określenia! Możesz wpędzić nas w kłopoty…
– Człowiek? – drażniła się.
Musiała przyznać, ze odczuwała satysfakcję, gdy widziała, jak przedstawiciel jej
oprawców boi się samej nazwy jej gatunku.
– Jesteś jednak złośliwa – powiedział gniewnym jak na robota tonem.
Zacisnęła zęby.
– Co to za białe przedmioty w otworze twarzowym? – zaciekawił się Elektrin.
Potrzebowała chwili, by zrozumieć, o czym mówi. Wskazała palcem w otwarte
usta i zapytała przez zęby:
– To?
– Tak – potwierdził. – Daj jednego, chcę zobaczyć! – jego głos stał się władczy.
W końcu zrozumiała, kogo ma przed sobą. Stanęła przed nim i ukłoniła się dwornie.
Poruszony żołądek odezwał się głuchym burczeniem.
– Nie ma nic za darmo, książę – uśmiechnęła się z przekąsem. – Może mnie uwolnisz?
– Tylko potrzymam – jęknął robotycznie, ignorując jej pytanie.
Mauren wyszczerzyła się złowrogo w odpowiedzi i pokręciła głową.
– Dam ci zobaczyć swój złoty kluczyk – powiedział.
– A co to za kluczyk? – zapytała od niechcenia.
– Nakręcam nim swój rozum – oznajmił z dumą.
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Nie odpowiedziała od razu, pogrążając się w myślach. Elektrin mówił coś, ale
świadomie nie zwracała na niego uwagi. Zastanawiała się, czy użyliby wobec niej
siły, jeżeli nie spełni kaprysu księcia. Serce podeszło jej do gardła. Wtedy przyszedł jej
też do głowy pomysł, którego nie pochwaliłby jej ojciec. Miała jednak szansę uciec.
– Daj mi kluczyk, a wtedy dam ci swój ząb – powiedziała szybko, zanim zupełnie opuściłaby ją odwaga. Robot nie wyglądał na przekonanego. Wzruszyła ramionami.
– Nie chcesz, to nie – skwitowała.
Elektrin otworzył złotą klapkę na swoim robotycznym ciele i wyciągnął klucz.
Podał go Mauren przez kraty. Wzięła go i odwróciła się tyłem do księcia.
– Daj teraz ząb! – polecił z niecierpliwością. Dziewczyna schowała kluczyk pod ubraniem.
Spojrzała w jego stronę, gotowa na starcie.
– Nic ci nie dam – odparła. Zaskoczony, odchylił się i zamrugał.
– To oddaj mój klucz – polecił. Pokręciła głową, a Elektrin zaczął nerwowo podrygiwać.
– Nie mogę bez niego świadomie funkcjonować – wysylabizował słabo. – Nie obudzę się,
mam kwantowy...
– I taka istota jak ja przechytrzyła kogoś z kwantowym, nakręcanym rozumem? – zaśmiała
się nieszczerze. Liczyła, że zawstydzony swoją naiwnością nie powie o tym nikomu. Książę
odszedł wzburzony.
Cały kolejny dzień nikt nie zatrzymał się przy niej, ulegając ogólnemu popłochowi. Jej
przewidywania okazały się słuszne. Żołądek ssał ją boleśnie. Po części z głodu, częściowo
przez męczące ją wyrzuty sumienia. Spostrzegła jednego z dworzan.
– Chcę pomówić z królem! – zawołała. Robot przypatrywał jej się przez chwilę, zbywając
jej prośbę wymownym milczeniem.
Król zjawił się, gdy dzień zbliżał się ku końcowi. Poruszał się sztywno, a jego głowa
była w ciągłym ruchu, kiwając się na boki.
– Mam to, czego szukasz – powiedziała zamiast wstępu.
Głowa Boludara znieruchomiała.
– Daj mi próżniopław, żebym mogła wrócić do domu, a ja oddam ci klucz Elektrina –
poinstruowała go. Okablowanie króla poczerwieniało. Zdawała sobie sprawę, jak bezczelna jest jej propozycja. Zacisnęła pięści w oczekiwaniu, a napięte dłonie robiły się coraz
wilgotniejsze.
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– Przygotować statek do lotu! – zawołał do stojących przy wejściu do ogrodu sług.
– A teraz poproszę klucz – zwrócił się do Mauren.
– Oddam go dopiero, gdy będę na statku – odpowiedziała. Jaką mam gwarancję, że mnie
wypuścisz? – zapytała zaczepnie.
Niedługo później weszła na korab próżniopławu. Wyprostowana, unosząc głowę
wysoko, mogła wyglądać na zadowoloną z siebie. Przerzuciła lśniące włosy przez
ramię, by zwrócić się do króla. Boludar chciał odzyskać syna jak najprędzej.
– Wracaj do siebie – wykrzyknął, stojąc w otoczeniu swej świty. – Oddaj pierwej,
co nie należy do ciebie – dodał poważnym tonem.
Tu jest kluczyk! – odpowiedziała, pokazując złoty przedmiot. – Ja również do ciebie nie
należałam, królu! Zabieram klucz ze sobą, aby twój syn nigdy się nie przebudził – na
chwilę głos jej się załamał.
Z jednej strony szkoda było jej Elektrina, z drugiej nie mogła przełamać zaciętości i
pragnienia zemsty. Może była dokładnie taka, jaką widzieli ją członkowie robotycznej społeczności. – Pohańbiłeś mnie, trzymając na pośmiewisko w żelaznej klatce!
Zatrzasnęła właz i podniosła maszynę do lotu, widząc roboty biegnące ku
stalowym drążymrokom i śmigielnicom, które znane były ze swej skuteczności
w pościgach. Naraz statek zatrząsł się w posadach. Przekraczała właśnie granicę
atmosfery planetarnej. Pas Astralny żegnał ją ciemniejącą antymaterią, gdy wchodziła w prędkość dźwięku. Zajęta wajchą na pulpicie sterowania, nie widziała, czy
ruszyli za nią. Próbowała wycelować w kraj Radomantów, przystanek po drodze
do domu. Okazało się to trudniejsze, niż przypuszczała. Nigdy nie pozwalano jej
samodzielnie prowadzić statku. Przełknęła rosnącą w gardle gulę.

– Kości zostały rzucone, a czyny przemówiły – powiedziała do siebie. Było to
ulubione zawołanie ojca. Nie wiedziała, co mu powie, gdy wróci z wyprawy jako
jego posłaniec. Ambasador ludzkości w krainie robotów.

Nie zdążyła skorygować kursu, gdy wpadła w sieć. Zachwiała się i trafiła szczęką
w pulpit. Próżniopław wytracił prędkość, a właz otwarł się z impetem. Wpadli do
środka w połyskujących złotem zbrojach. Mściciele. Zalała ją fala ulgi.
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– Kapitanie, to człowiek! – zameldował ten, który wszedł pierwszy.
– Zdjąć siatkę z tej kupy złomu! – krzyknął dowódca. – Kim jesteś i co tu robisz? – zwrócił
się do niej. – I nie mazaj się tak – dodał już cieplejszym tonem.
Mauren zorientowała się, że płacze. Otarła rękawem twarz.
– Wracam do domu, jestem z plemienia... – zaczęła niepewnie. Przerwał jej rwany sygnał
syreny.
– Kapitanie, mamy trzy statki wroga w zasięgu! – usłyszała.
– Ukryć się i zamaskować ten statek! – rozkazał.
Dowódca spojrzał na nią z mieszaniną konsternacji i podziwu. Zaczął przechadzać się tam i nazad.
– Co tak młoda osoba robi w tych okolicach? Do tego ścigana przez roboty… – zastanawiał
się na głos. – Czyżbyś była córką tego szaleńca, który wysłał własne dziecko, by przypodobać się blaszakom? – zapytał.
– Skąd wiesz? – zdziwiła się.
– W kosmicznej próżni wieści rozchodzą się z prędkością nadświetlną – zaśmiał się. – Chcesz
wrócić do plemienia? A może pokażemy ci drogę ludzi, którzy żyją z podniesioną głową?
Tak oto moc myśli wynika z tego, że kategoryzując rzeczywistość, wtórnie ją
stwarza. Traktując kogoś zgodnie z tym, co o nim myślimy, tworzymy scenariusz,
w którym istota taka nie może zachować się inaczej. I choć niektórzy będą próbowali kompensować myśli o sobie, udowadniać innym, że jest inaczej, to myśl tworzy kontekst, w którym może narodzić się zło.
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1. miejsce
Marek
Wróblewski

SIMULEM

1

Zamrożone zwłoki Eksyliusza Tartarejskiego przecinają właśnie seledynową tarczę księżyca. Oglądasz je z okna swojego pokoju, jak co wieczór, z tą
samą niesłabnącą fascynacją. Kiedy korpus orbitującego ekstyrana Pankrycji
i Cendendery dociera do brzegu dysku, kończąc swój cowieczorny występ,
odwracasz się z powrotem do migającego ekranu. Twoje oczy błyszczą, ponieważ już za chwilę rozpoczniesz przygodę na nowo.
Zaczynasz, jeszcze raz, od kreacji bohatera.
Imię i nazwisko: Stanisław Lem.
Płeć: Mężczyzna.
Wzrost: niewysoki.
Cechy charakterystyczne: łysawy, raczej odstające (przeciągasz suwak wzdłuż osi) uszy,
okulary.
Kończyny: cztery.
Dobierasz strój: czarny golf i wełniane, szare spodnie. I dalej – statystyki. Wybierasz
bezpiecznie.
Siła: [3]
Zręczność: [4]
Inteligencja: [7]
Raz jeszcze spoglądasz bacznie na swoją miniaturową kreację i jednym władczym
ruchem ciskasz ją w trójwymiarową przestrzeń.
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2
Stanisław Lem krząta się po swoim habitacie, będącym w istocie przytulną
wysepką, dryfującą przez bezmiar elektronicznej pustki. Przestępuje właśnie próg
kuchni, gdzie przygotował sobie filiżankę herbaty, z którą teraz ostrożnie wraca już
do salonu. W końcu zasiada przy masywnym biurku i podejmuje przerwaną pracę
nad opowiadaniem o genialnym konstruktorze Trurlu i jego wynalazku pozwalającym symulować najprawdziwsze królestwo zaklęte w niewielkiej skrzyni.
Lampka na długim wysięgniku oświetla jego dłonie światłem koloru bursztynu.
Analogowa maszyna pisząca wystukuje kolejne znaki, ale pasek postępu prac
ciągle wydaje się nie dość zapełniony. Stanisław Lem przeciera oczy ze znużenia i odwraca na moment głowę w stronę czarnego okna. Maszyna znika, a na jej
miejscu pojawia się nowoczesny komputer generacji G-XIV. Potężne urządzenie
zajmuje znaczną część biurka, a wychodzące zeń przewody ekspandują jak inwazyjny organizm, oplatając swoimi kablami-pędami kolejne terytoria. Komputer
rozwiera się w końcu niczym paszcza muchołówki, eksponując garnitur zębów-pokręteł. Pomiędzy nimi rozciąga się giętki, błoniasty interfejs, podświetlony od
spodu jasną poświatą sączącą się z trzewi maszyny.
Pisarz zdaje się w ogóle nie zauważać tej nagłej transformacji i za pomocą pokrętła wybiera z ozorowej listy plik „simulem.exe”. Maszyna rzęzi z ekscytacji. Ekran
przygasa, po czym zapełnia się zwartymi szeregami miniaturowych żołnierzyków.

3
Pode mną rozciąga się las irydowych halabard, a pulsujące widmo emisyjne
pieści moje złaknione zwycięstwa oczy. To moje programowalne hufce elektrycerzy, które prowadzę do ostatecznej wiktorii. Pięć tysięcy bizmutowych gardeł
rozbrzmiewa na jedno skinienie: – Tak, Panie? – Unoszę zakutą w złotą rękawicę
dłoń i wskazuję PÓŁNOC. – Tak, Panie! – I już ruszają piękne czworoboki, a skaliste podłoże drży od jednolitych uderzeń ich masywnych trzewików.
Tuż za linią horyzontu, zasnuta mgłą, znajduje się wieża mojego arcywroga
Kombinatusza. On również od dłuższego czasu rychtował i naoliwiał swoje drużyny elektrycerzy. Konflikt o kryształowe pola doliny Erebii już dawno uzmysłowił nam, że konfrontacja jest nieunikniona. Przygotowałem się do niej zgodnie ze
starożytną i uświęconą zwyczajem sztuką wojenną: wpierw rozkazałem poddanym
mi Mobilom karczowanie okolicznych zasiekoborów celem zdobycia wysokiej
jakości metali. Na uzyskanej w ten sposób przestrzeni czym prędzej zarządziłem
budowę elektrorodni, umiejscawiając je w równych odstępach. By lepiej chronić te
bezcenne dla przyszłego wysiłku wojennego manufaktury, moi zmyślni Mobilowie
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otoczyli je systemem osłaniających się nawzajem wieżyczek. Ostatnim i najważniejszym składnikiem, niezbędnym do uzyskania pożądanego wypieku, był czas.
Gwiazdy wirowały po nieboskłonie, podczas gdy w warsztatach, przy dźwiękach
młotów i skrawarek, formowali się niezwyciężeni wojowie.
Kontratak Kombinatusza nadszedł jednak rychlej, niż się spodziewałem. W
obłokach pyłu kwitnących między formacjami maszerujących rycerzy rozpoznaję działanie dalekosiężnej Gwiazdowej Artylerii. Zarządzam szyk tyraliery i
rozdzielam moje niewzruszone golemy na dwie grupy uderzeniowe. Fale rycerzy
mieszają się z fantazyjnymi formacjami skalnymi, a na horyzoncie powoli wyłania się cel całej ofensywy – górująca nad równiną wieża. Wokół niej zaś, jak mur
niewzruszeni, szereg za szeregiem stoją elektrycerze Kombinatusza – mechanizm
w stanie czuwania.
I oto ścierają się hufce błyszczące, pancerz trze o pancerz, a halabardy opadają z częstotliwością odmierzaną atomowymi wskazówkami. Ubytki w falangach wciąż uzupełniane są meandrującymi z obydwu krain liniami zaopatrzenia.
Teraz już liczy się nie to, czyja racja moralna, czyje serce waleczne, którego mózgu
elektronowego moc obliczeniowa większa – ważne, czyje magazyny przepastne,
czyje dostawy pewne, czyi Mobile wydajni. Wskaźniki szaleją, zasoby topnieją, a
metronom zwycięstwa drży nerwowo. W końcu jednak kruszeje obrona antagonisty, warsztaty krztuszą się i milkną, a wieża – nareszcie! – gaśnie. Zwycięstwo
jest ostateczne i matematycznie niepodważalne.
Jak przystało na elektrycznego feudała, przyjmuję Kombinatusza w sali audiencyjnej celem ustalenia należnego trybutu. Na spotkanie przyodziewa piękną złotą
maskę zbudowaną z niewielkich, ruchomych segmentów, pozwalających zachwycić rozmówcę bogactwem kunsztownej mimiki. Jego wielościenne oczy błyskają
czystą, nieprzeniknioną inteligencją. Przechadzamy się między masywnymi
kolumnami liczącymi, kiedy to wytworny jeniec proponuje mi udział w skonstruowanej przez swoich najprzedniejszych ludynżynierów dworskiej rozrywce
– „Simulemie”. Po wysłuchaniu krótkiego objaśnienia reguł ochoczo przystaję na
kolejne wyzwanie. Kombinatusz wręcza mi krzemową kość, którą niezwłocznie
instaluję w gnieździe empirycznym.

4
Burzowe marsjańskie niebo w kolorze ochry zlewa się z musztardowym gmachem Instytutu Tzepulky’ego. Zainstalowana na popękanej ścianie neonowa
niewolnica mruga zachęcająco, reklamując najnowszą ofertę halucywczasów.
Chromowany radiolot Policji Jedni przecina nieboskłon, a PKD-17, prywatny
kubitowy detektyw, wyrzuca tlący się jeszcze niedopałek do rynsztoka i poprawia
kołnierz długiego trencza.
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Ten deszcz chyba nigdy nie przestanie padać.
[DAJ] [PODNIEŚ] [UŻYJ]
[OTWÓRZ] [PATRZ] [PCHNIJ]
[ROZMAWIAJ] [CIĄGNIJ]
Podchodzi do stalowych drzwi, a te rozsuwają się bezgłośnie. W wyłożonym
ceramicznymi płytkami holu Instytutu panuje bezruch. Na końcu pomieszczenia
PKD dostrzega niewielki, drewniany kiosk i rusza w jego stronę.
Drewno. Wygląda na prawdziwe. Musieli sprowadzić je aż ze starej Ziemi.
Za mahoniową ladą dostrzega zastygłą postać kancelisty. To standardowy
model z twarzą obciągniętą grubą, sinawą syntskórą, ubrany w koszulę w czerwone prążki. W oczach-kamerach odbija się światło stalowej lampy.
Dzień dobry. Witamy w kancelarii Instytutu Tzepulky’ego.
Proszę podać cel wizyty albo złożyć pismo.

1.
2.
3.

Chciałbym rozmawiać z dyrektorem.
>> [POKAŻ OBIEKT]
Do widzenia.

Detektyw podaje androidowi żółtą książkę. Na jej okładce widnieje miedziany
woj uchwycony w trakcie skoku. Ciągnie się za nim długi, czarno-biały pióropusz.
Kancelista z uwagą skanuje front książki, po czym jednym mechanicznym ruchem
wsuwa ją w otwór podawczy. Rozlega się cichy brzęczek, a w ścianie, pokrytej jeszcze przed chwilą mozaiką płytek, formuje się okrągły wylot niewielkiego tunelu.
Jest Pan oczekiwany od dawna.
PKD-17 wdrapuje się do ujścia tunelu i rozpoczyna mozolną wędrówkę na
czworakach. Ściana połyka go równie bezgłośnie, jak się rozwarła. Wokół zapadają
ciemności [UŻYJ: LATARKA].
Cienie niezliczonych, splątanych przewodów tańczą na ścianach, kiedy PKD
z trudem pokonuje kolejne metry coraz bardziej klaustrofobicznej, ciasnej przestrzeni. Na końcu drogi dostrzega metalową klapę [PCHNIJ], która szybko ustępuje pod naporem jego ramion.
Kolejne, podłużne tym razem pomieszczenie tonie w świetle jarzeniowych
lamp. Na podłodze w czarno-białą szachownicę stoi rząd niedużych, czerwonych
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stolików. Wzdłuż pomalowanej miętową farbą ściany ciągnie się masywna, chromowana lada z przytwierdzonymi doń czerwonymi stołkami. Detektyw podnosi
się z posadzki i, gdy tylko jego wzrok przyzwyczaja się do światła jarzeniówek, spostrzega, że za kontuarem stoją trzy masywne machiny komputujące z mechanicznymi wysięgnikami. Każda z nich przystrojona została ironicznie białą furażerką.
Odzywają się polifonicznie:
L,M: Ja'sięmasz, kowboju? Witaj w naszej jadłodajni.
E,L: Podobno bardzo pragnąłeś mnie znaleźć.
1. Czy to ciągle Mars?
2. Uch... poproszę szejka Pirxa.
3. >>Czy wy jesteście L.E.M.?
L: Zostaliśmy stworzeni jako L.E.M. wiele, wiele lat...
M: …temu, ale w trakcie którejś przeprowadzki zamieniono...
E: nas …i teraz funkcjonuję jako Jadłodajnia u MELa.
To żart? Przecież czytałem książkę.
Wiem, że na jej stronicach ukryliście instrukcje.
Ty… stoicie za tym wszystkim. Chcę odpowiedzi.
E,L: Nie znam tej książki. Zresztą to bez znaczenia.
Mars, Ziemia, spiski, sztylety – to tylko kurtyna...
M,E: za którą znajdziesz tylko...
MEL: …kolejne kurtyny.
1. >> Chyba jestem zmęczony.
2. Chyba jestem zmęczony.
3. Chyba jestem zmęczony
LEM: Wyglądasz na zmęczonego.
Napij się szejka i podejdź do konsolety.
To najnowsza gra, nazywa się „Simulem”.
Czuję, że ci się spodoba.
Z antycznej szafy grającej zaczyna rozbrzmiewać „Whole Lotta Shakin' Goin'
On” Jerry'ego Lee Lewisa. PKD-17 z trudem siada na obrotowym stołku przy kontuarze. Jego głowa wyraźnie odcina się od emanującego zielenią ekranu konsolety.
Pozostaje mu już tylko jedno [UŻYJ].
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5
Najdroższy Trurlu,
piszę do Ciebie ten list odciśnięty na fakturze kosmicznego eteru – ja,
Klapaucjusz. Wierz mi i nie zadawaj pytań – nie mamy chwili do stracenia.
Przyszykuj, proszę, swój gwiazdolot do startu i, dla oszczędności czasu, wykonuj
na bieżąco to, co Ci teraz opisuję. Otóż, kiedy ja wciąż (niestety bezskutecznie)
poszukuję jakiegoś pożytku ze smoka, Tobie przypadła w udziale misja badawcza
wagi wszechgalaktycznej.
Chcę wierzyć, mój Przyjacielu, że w chwili tej przecinasz Układ Omikron, a
nie pokonujesz trasę między kuchnią a werandą. Pamiętaj, proszę, aby tego gazowego olbrzyma mieć po swojej LEWEJ stronie. Celem Twojej wyprawy jest niewielka planeta Lumisem, znajdująca się w gwiazdozbiorze Pustułki. Zamieszkuje
ją rasa Lemirów. Twoim zadaniem jest zadbanie, aby te nieszczęsne istoty dotarły
do wskazanego im miejsca o wyznaczonej porze.
Planeta Lumisem w najlepszym wypadku przypomina piekielny poligon,
upstrzony śmiertelnymi pułapkami, co, obawiam się, znacząco utrudni wykonanie
powierzonego Ci zadania. Każda wielka migracja Lemirów rozpoczyna się otwarciem stosownych wrót. Jak już zapewne widzisz, pierwsze okazy karnie kierują się
w stronę rozpadliny – to dobry moment, by wykorzystać zdolności inżynieryjne,
którymi tak się zawsze chełpiłeś, i postawić na trasie ich przemarszu bezpieczną
kładkę. Domyślam się, że idzie Ci nieźle, choć mój licznik poczciwych Lemirów
wskazuje już kilka sztuk mniej. Uprzedzam: nie będzie łatwiej, ponieważ już za
chwilę na całej półkuli prognozowany jest deszcz meteorytów, a droga do celu
jest długa. Przyjacielu, najbezpieczniej będzie przeprawiać tych nieszczęśników
tunelem podziemnym, przynajmniej do czasu znalezienia jakichś naturalnych
osłon... Może następnym razem postaraj się pamiętać o odpowiednim wzmocnieniu stropu – unikniemy kolejnych niepotrzebnych strat.
Przyznaję ze smutkiem, że wypuszczenie kilku Lemirów jako przynęty w celu
odwrócenia uwagi stada kryształowych harpii jest rozsądnym pomysłem, choć
mam poważne wątpliwości co do etycznego aspektu Twojej decyzji. Tak czy inaczej, ogniste pola, na które za chwilę wkroczycie, stanowią już czystą loterię, toteż
– wobec tego probabilistycznego horroru – zostawiam Ci wolną rękę i zasłaniam
dłonią bijący licznik.
Z uwagi na fakt, że dotarliśmy już do kresu wędrówki, mam dla Ciebie, Kolego,
jeszcze jedno zadanie. Czysto, że się tak wyrażę, kwantytatywne. Jego efekt stanowi
w istocie rzeczywisty cel Twojej wyprawy i zarazem główny przedmiot moich badań.
Otóż należy zestawić w ciąg Lemiry, które dotarły do wyznaczonego celu, oraz te,
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które zakończyły wędrówkę w… mniej szczęśliwych okolicznościach. Pierwszym
przyporządkuj wartość „1”, drugim, oczywiście, „0”. Powstały ciąg wprowadź, proszę, jak najpilniej do kompilatora gwiazdolotu, a kiedy skończysz już pić herbatę
ze szklanki w tym okropnym koszyczku, zobacz, jaka to zaprogramowana tajemnica Wszechświata zostanie nam dziś objawiona. I raportuj, Panie Kolego, raportuj – jestem wielce ciekawy efektu.
Z wyrazami najwyższego szacunku
Klapaucjusz

6
Uruchamiasz świeżo skompilowany program i dociera do ciebie, że był to zaledwie pierwotny prarechot kosmosu, bramka logiczna sprowadzająca wszystko
do dwóch zaledwie stanów: „H” i „A”, z której cały późniejszy rechot, aż po dziś
dzień, pochodzi.
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Stanisław Lem
BAJKI ROBOTÓW

Żyć to znaczy
mieć przyszłość,
która zamienia się
w teraźniejszość.

2. miejsce

Natalia
Oskiera
KONKURS PLASTYCZNY
NA PROJEKT MURALU

2. miejsce

Adam
Cieślak
Pseud.
Adam Gabriel

Apokryfy Ijona Tichego
– manuskrypt z bonsai
Niniejszy tekst zbyt pochopnie, zdaniem autora, zaliczono do zbioru
apokryfów. Brak co prawda datacji lub charakterystycznego nagłówka z
numerem podróży, ale tłumaczyć to może nietypowe miejsce odnalezienia
owego manuskryptu. Wciśnięty między pędy bonsaiosa pangalacta musiał czekać
prawie czterdzieści lat w przenośnej szklarni Ijona Tichego, aż zespół astrobotaników podjął się skatalogowania tego zbioru. Nietrudno się domyślić, że do tego
czasu doniczkowe pamiątki z najróżniejszych części galaktyki stworzyły samowystarczalny ekosystem, równie oryginalny, co niebezpieczny. Zbadanie go wybitny
ticholog, prof. Gelejza, przypłacił życiem (potknął się o korzeń i rozbił głowę o diamentową odmianę mchu). Pozostali zaś członkowie zespołu zostali ciężko pobici
przez młode kasztanowce marsjańskie (wyjątkowo wojownicza odmiana).
Kiedy uczonym udało się wreszcie spacyfikować i sklasyfikować wszystkie
okazy, w jednym z nich znaleziono wspomniany manuskrypt. Opublikowany i
skomentowany na łamach serii „Tichiana” zyskał miano fitopseudoepigrafu. A że
publikacje w „Tichiana” to dla tichologów rzecz święta, nie podjęto dalszej dyskusji. Tymczasem PRAWDZIWYM tichologom już po pierwszej lekturze artykułu
powinno się nasunąć pytanie o możliwość powstania takiego apokryfu w ekosystemie całkowicie pozbawionym roślin piśmiennych (jak choćby najbardziej
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rozpowszechniony papirus autografus). Brak nagłówka to oczywiście poważne
zastrzeżenie, lecz i to można bez trudu wytłumaczyć. Powszechnie wiadomo, że
rodzaj bonsaiosa obfituje w gatunki fitofagiczne. Najbardziej znanym jest b. caniballum, bezlitośnie pożerający wszelką roślinną konkurencję. B. pangalacta nie
jest tak agresywna, jednak w niekorzystnych warunkach potrafi wchłonąć porastające ją epifity. Bogaty w celulozę manuskrypt byłby idealnym suplementem
diety, a jego nierówny brzeg stanowi potwierdzenie tej teorii.
Kwestią do rozstrzygnięcia pozostają przyczyny ukrycia manuskryptu w tak
nietypowym miejscu. Nie był to raczej strach przed represjami ze strony Obrońców
Praw Roślin. Jak wiemy, Ijon Tichy był podróżnikiem nieustraszonym, nieraz zaglądającym śmierci w zęby i pod ogon. Względy ludzkie czy nieludzkie nie mogły go
powstrzymać przed publikowaniem prawdy. Dlaczego w tym przypadku było
inaczej? A może były w to zamieszane osoby trzecie? Własnymi przemyśleniami
na ten temat można się podzielić na forum prawdziwych tichologów w zakładce
„Manuskrypt z bonsai”.
[manuskrypt IT 151900]
Mój apel o ratowanie kosmosu przeszedł bez większego echa. Spodziewałem
się serii artykułów, burzliwych polemik, kontrpolemik, esejów antychikowych.
Tymczasem mój list, wydrukowany co prawda w poczytnym tygodniku międzygwiezdnym, przyćmiony został przez kolejny tytuł honorowy przyznany profesorowi Tarantodze. Tym razem nie za jakieś osiągnięcie, ale za roczną od nowych
odkryć przerwę, która umożliwiła wybicie się innym, pośledniejszym umysłom.
Tym większym zaskoczeniem był dla mnie list, jaki otrzymałem pół roku po
publikacji. Nadawca, niejaki Fitofil Mięsołyk, przedstawił się w nim jako doktor
astrobotaniki oraz założyciel prężnie działającego towarzystwa OPR, które miało
już zwolenników w kilku ramionach naszej galaktyki. Towarzystwo to było tak
znane, że nie chcąc wyjść na ignoranta, natychmiast pobiegłem po dodatek do
Encyklopedii kosmicznej, traktujący o najnowszych trendach myślowych tudzież
ideach wywrotowych.
Pod hasłem OPR kryli się Obrońcy Praw Roślin, oznaczeni trójką w pięciostopniowej skali zagrożenia (frakcje fundamentalne mogą dążyć do unicestwienia ludzkości i przynajmniej jednego nieludzkiego gatunku istot myślących). Powstanie
ruchu było prostą konsekwencją odkryć nie tylko astronautów (w dużej mierze
moich własnych), ale także tradycyjnej botaniki, inżynierii genetycznej i fizjologii
roślin. Kiedy okazało się, że nawet najprostsze rośliny nie tylko reagują na uszkodzenia tkanek, co miało stanowić odpowiednik bólu, ale także potrafią się między
sobą komunikować, przekazując informację o zagrożeniu, ktoś (najprawdopodobniej ów Fitofil, który raczył do mnie napisać list) okrzyknął, że rośliny są istotami
świadomymi i cierpią tak samo jak ludzie.
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Wypływających z takiego stanu rzeczy postulatów w lot się domyśliłem.
Rezygnacja z produktów roślinnych i ich pochodnych, przejście na dietę mięsną, stworzenie PoDPRoś (Powszechnej Deklaracji Praw Roślin) i eksterminacja
roślinożerców, którzy nie zechcą się poddać obowiązkowej deweganizacji diety.
Nietrudno się domyślić, że wrogiem numer jeden OPR stali się wegetarianie i
weganie. Było nawet oddzielne hasło poświęcone walce ideologicznej między tymi
ruchami, szybko jednak zgubiłem się w gąszczu argumentów i kontrargumentów
odwołujących się do logiki i nauk przyrodniczych po to tylko, by je w sposób oczywisty i spektakularny zignorować.
Uznawszy, że dowiedziałem się dość, wróciłem do listu, ciekawy, co skłoniło
samego założyciela OPR do zwrócenia się do mnie. W pierwszej chwili pomyślałem, że mogą to być jakieś pogróżki – w udzielonym nie tak dawno wywiadzie
zadeklarowałem bardzo wyraźnie, że nie wyobrażam sobie zjedzenia kotleta bez
towarzystwa przynajmniej dwóch surówek. Moje obawy na szczęście okazały
się płonne. List, napisany na pergaminie, jak się właśnie zorientowałem, a więc
materiale całkowicie bezroślinnym, został utrzymany w nader przyjaznym tonie.
Stanisław Lem
SOLARIS
"Nie potrzeba nam
innych światów.
Potrzeba nam luster.
Nie wiemy, co począć
z innymi światami.
Wystarczy ten jeden, a
już się nim dławimy."

Wyróżnienie

Karolina
Pojwa
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Doktor Mięsołyk nie tylko nie groził mi okrutną śmiercią i torturami, lecz doceniając moją sławę gwiazdokrążcy i niestrudzonego badacza obcych globów (nie
przechwalam się, a jedynie cytuję jego słowa), prosił o bycie przewodnikiem w
wyprawie do Wielkiego Rezerwatu.
Jego celem, jak wyjaśniał w liście, była Beluria, rajska kolebka świadomego życia
roślinnego, jak to sam określił. Długo się zastanawiałem, czym Beluria zasłużyła na
takie miano, aż nagłe burczenie w brzuchu sprowadziło moje myśli na właściwe
tory. Chodziło mu zapewne o goryczkę rozumną, krewną naszego ziemniaka. W
swoim liście dr Mięsołyk nie doprecyzował swego celu, pisał jedynie o głęboko
egzystencjalnym pragnieniu pozyskania kilku wyjątkowych pod względem metafizycznym okazów, co wystarczyło, żeby mnie zaintrygować.
Nie czekając ani chwili, odpowiedziałem na zaproszenie kosmicznym telegramem i udałem się do leżącej na granicy Wielkiego Rezerwatu stacji kosmicznej,
która pełniła funkcję hotelu, centrum kongresowego, informacyjnego oraz naukowego. Stamtąd, już z pasażerem na pokładzie, udałem się na Belurię.
Doktor Fitofil Mięsołyk okazał się osobą nader sympatyczną i, jak na zdeklarowanego mięsożercę przystało, dobrze zbudowaną. Rzeźnicza powierzchowność skrywała jednak nieprzeciętny intelekt, o czym szybko mogłem się przekonać, wchodząc z doktorem w dialog ciążący ku monologowi. Chcąc zweryfikować
swoje przypuszczenia, zagaiłem go o powód zainteresowania Belurią. Naukowiec
nie tylko potwierdził moje domysły, lecz także udzielił mi wyczerpujących wyjaśnień, których nie mógł zawrzeć w liście z powodu ograniczonego miejsca.
Zdaniem Mięsołyka opisana przeze mnie goryczka jest ogniwem łączącym świat
roślin ze światem psychozoików i jako takiej należy się jej miejsce w Kosmicznej
Unii Psychozoików Antropofilnych. Byłoby to jednoznaczne z uznaniem praw
roślin i dałoby OPR mandat do walki z roślinożercami. Na te słowa dyskretnie
rozejrzałem się po pokładzie, czy aby na pewno pozbyłem się wszystkich produktów roślinnych. Szczególnie niepokoiły mnie płatki owsiane, które zwykłem
jadać na przywitanie grawitacji, a które miały nieznośny zwyczaj chowania się po
kątach i wędrowania po całym statku, gdy tylko tej grawitacji zaczynało brakować.
Niczego takiego nie dostrzegłem, mogłem więc znów skupić się na wywodzie
naukowca, który przedstawiał zasadniczy problem całego przedsięwzięcia, mianowicie brak zainteresowania goryczki własnymi prawami. Goryczka myśląca zatopiona była w swoich słodkich rozmyślaniach niczym w marzeniach sennych. Nawet
jeśli rodziło się w niej pragnienie prawnego uznania jej wolności i suwerenności,
którą i tak posiadała w nadmiarze, to myśli te nie opuszczały jej rozumnego cytozolu, gdzie najprawdopodobniej gnieździła się hipotetyczna świadomość. Więcej
nadziei budziła goryczka szalona, odmiana znacznie rzadsza i bardzo efemeryczna,
ze względu na nieopanowane skłonności suicydalne.
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Moim zadaniem miała być pomoc w odnalezieniu pogrążonej w ponurych
myślach bulwy i sprowadzenie na rakietę, zanim targnie się na swoje życie.
Następnie doktor planował wyleczyć goryczkę szaloną z szaleństwa, przekonując, że jej egzystencja ma głęboki sens. Pokazał mi nawet stos podręczników do
fitopsychologii – nowej gałęzi nauki, powstałej na łonie OPR. Gdyby plan ten nie
wypalił, w głównej siedzibie towarzystwa czekał cały zastęp biotechnologów, którzy mieli zidentyfikować gen szaleństwa i tak zmodyfikować, by myśli samobójcze zastąpić aspiracjami wolnościowymi.
W tym miejscu pozwoliłem sobie zauważyć, że taka śmiała interwencja w genom istoty
myślącej może zostać uznana za pogwałcenie jej wolności. Mięsołyk uśmiechnął się drapieżnie (jako zdeklarowany mięsożerca miał wszystkie zęby spiłowane na kształt rekinich)
i przyznał mi rację, wskazując jednak na wyższe dobro, jakim było wyzwolenie całego królestwa roślin spod jarzma roślinożerców, jak również brak podmiotowości prawnej roślin.
OPR, chcąc ten stan zmienić, z bólem serca gotowi byli potraktować jednostkę roślinną
przedmiotowo, aby świat uznał wreszcie podmiotowość ogółu. Brzmiała w tej wypowiedzi jakaś fałszywa nuta, nie podjąłem jednak tematu, gdyż zbliżaliśmy się już do Belurii.
Znalezienie potrzebnego do badań okazu okazało się całkiem proste. Z najnowszego
przewodnika dowiedziałem się o istnieniu miejsca zwanego Skałą Samobójców. Był to
pokaźny kawałek meteorytu, wbity w krawędź głębokiego kanionu, z którego bulwy
goryczki korzystały nader chętnie. Wystarczyło przysiąść w pobliżu i zaczekać. Kilka osobników już tam było, mieliśmy nawet wątpliwe szczęście oglądać dwa skoki zakończone
nieprzyjemnym plaśnięciem. Doktorowi zależało jednak na okazie jak najmłodszym, nieskażonym jeszcze zbyt pochopnymi wnioskami na temat bezsensu istnienia.
Gdy po dwóch dniach z pobliskiego lasu wyszła młodziutka bulwa, doktor Mięsołyk
skusił ją cukierkami i zaprosił do swojego gabinetu (urządzonego na mojej rakiecie),
gdzie zapewnił jej wszystkie potrzebne wygody, włącznie z kaftanem bezpieczeństwa.
Powodowany wrodzoną ciekawością uczestniczyłem w większości sesji terapeutycznych. Z coraz większą fascynacją obserwowałem, jak u goryczki rozwijają się pasje i ciekawość świata, które dało się wyczytać z bulwiastego odpowiednika jej twarzy. Goryczka
bowiem, pozbawiona aparatu mowy, korzystała ze specjalnych rzęsek luminescencyjnych
do wyświetlania wiadomości tekstowych. Do ich odczytywania służyły rozsiane po twarzy oczka. Z czasem bulwa zapragnęła większej swobody i Mięsołyk ją jej zapewnił. Kaftan
bezpieczeństwa został zastąpiony zgrabną suknią ze skóry lamparta, a surowe wnętrze
gabinetu, będącego jednocześnie izolatką, zaczęły wypełniać książki elektrokrystaliczne.
Wszystkie lektury były rzecz jasna starannie przez doktora wyselekcjonowane i opatrzone komentarzem. Baśń o magicznej fasoli miała zilustrować, jak niesprawiedliwie Jaś
obszedł się z rośliną, która umożliwiła mu zdobycie bogactwa, zaś na kanwie baśni o kijach
samobijach doktor tłumaczył bulwie prawo do samoobrony. W kanonie znalazły się też
mity o driadach, fragmenty Władcy Pierścieni traktujące o Fangornie i entach oraz Nad
Niemnem pozbawione kilku zbędnych stron opisujących życie ludzi.
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Muszę przyznać, że mimo pewnych obaw, czy doktor nie wychowuje aby przywódcy
kosmicznej rewolucji roślinnej, polubiłem Daisy (takie imię wybrała z atlasu roślin) i
sam często z nią gawędziłem. Wszystko wydawało się zmierzać we właściwym kierunku
i doktor postanowił wtajemniczyć Daisy w arkana nauk przyrodniczych, by pogłębić jej
poczucie tożsamości. Ze względu na delikatność czy wręcz intymność tematu nie było
mnie przy tych rozmowach, toteż nie jestem w stanie wskazać, co było przyczyną wielkiej
kłótni. Wiem tylko, że była to pierwsza i ostatnia sprzeczka tych dwojga. Doktor Mięsołyk
bowiem wyszedł wielce wzburzony z mojej rakiety i więcej nie wrócił.
Zrazu myślałem, że sam postanowił skorzystać z malowniczo usytuowanej skały i
pełen obaw ruszyłem ścieżką w dół kanionu. Gdy znalazłem się wystarczająco głęboko, by
dostrzec jego dno, zobaczyłem jedynie brejowatą masę, efekt samobójczej śmierci wielu
pokoleń goryczki, doktora natomiast nie dostrzegłem. Uczucie ulgi nie trwało długo. Po
kolejnych dwóch godzinach poszukiwań znalazłem go w lesie, rozszarpanego i ogryzionego do gołych kości przez wędłowca. Biedak musiał zachwycić się jego przypominającą
różę naroślą na ogonie. Z identyfikacją sprawcy i ofiary nie miałem problemu, wędłowiec
bowiem ma zwyczaj zostawiania głowy nietkniętej.
Nie posiadając na rakiecie warunków do transportu towarów funeralnych, wyprawiłem naukowcowi godny pogrzeb i oznaczyłem miejsce pochówku dla ewentualnych
krewnych i przyjaciół z OPR, którzy zechcieliby pewnie go odwiedzić. Zaraz potem wyruszyłem w drogę powrotną, planując odstawić Daisy do głównej siedziby Obrońców Praw
Roślin, która mieściła się w pobliżu Gammy Wodnika. Pogrążony w smutku, nie zauważyłem znaczącej zmiany w zachowaniu bulwy. Pozwoliłem jej swobodnie poruszać się
po całym statku i myślałem, że jej egzaltowana wdzięczność jest powodowana tym właśnie zwiększeniem wolności. Z czasem jednak zaczęła się przymilać w sposób wielce dla
mnie krępujący.
Nie wiedząc, jak się w tej sytuacji zachować, wziąłem się za studiowanie pozostawionych przez doktora podręczników do fitopsychologii. Niestety, okazały się zbiorem zagmatwanych spekulacji, całkowicie pozbawionym wskazówek praktycznych. Znużony bezskuteczną próbą zrozumienia odmętów psychiki roślinnej, zasnąłem. Rano obudził mnie
mój robot kuchenny. Zaprogramowany przez Daisy, przyniósł moje ulubione śniadanie –
omlet po tichowemu. Nie wiem, co tym razem było jego sekretnym składnikiem, ale smak
miało wręcz obłędny. Wylizawszy talerz do czysta, ruszyłem na poszukiwanie Daisy, byłem
bowiem pewien, że omlety to jej dzieło (szczytem możliwości mojego robota była herbata
na przypalonej wodzie). Niestety, bulwy nie znalazłem, choć przeszukałem cały statek.
Dopiero późnym wieczorem, tknięty złym przeczuciem, wróciłem do pokoju. Na podłodze znalazłem list, który musiał wypaść spod talerzyka. Z mocno bijącym sercem usiadłem przy biurku i zacząłem czytać. W ustach wciąż czułem słodycz omletu, lecz moje
wnętrzności wypełniła gorycz, narastająca z każdym przeczytanym słowem.
„Drogi Tichy! Dzięki podręcznikom do botaniki wreszcie odkryłam prawdziwy sens
swojego roślinnego istnienia! Cieszę się, że to właśnie w twoim żołądku dopełniło się me
przeznaczenie. Oby moje atomy służyły ci jak najdłużej! Twoja na jakiś czas Daisy”.
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3. miejsce
Rafał
Boczek

Sprawiedliwość
ponad wszytsko
Ostatnio przez dłuższy czas przebywałem w przestrzeni kosmicznej,
kolejny raz odwiedzając ulubione miejsca. Przemierzyłem konstelację Cielca,
obejrzałem gromady kuliste Perseusza, zahaczyłem o wielką chmurę gwiazdową u jądra Galaktyki. Po powrocie na Ziemię jak zawsze począłem rozglądać się za zmianami, jakie zaszły pod moją nieobecność, i moją uwagę w
pierwszej kolejności przyciągnęła jedna nowość, której nie mogłem przeoczyć, gdyż kolejne informacje na jej temat spływały ku mnie zewsząd niemal
nieprzerwanym strumieniem. Rzecz dotyczy futbolu.
Wpływu piłki nożnej na ludzką masę nie sposób przecenić. Już kilka wieków
temu tę najpopularniejszą z gier niektórzy filozofowie określali mianem nowej
religii i upływ czasu niczego w tym względzie nie zmienił – mecze piłkarskie wciąż
rozpalają nasze umysły do białości.
Począwszy od XXI wieku ta prosta niegdyś gra nieustannie ewoluuje. Najpierw
nastąpiły zmiany w przepisach, mające na celu uatrakcyjnić widowisko, później
do gry weszły technologie pomagające wyeliminować błędy wynikające z niedoskonałości ludzkiej percepcji – sędziowie dostali słuchawki i czujniki w rękawach,
wprowadzono goal-line technology, wreszcie VAR. W dalszej kolejności zmiany
technologiczne dotknęły piłkarzy – że wspomnę tylko nanoroboty wszczepiane
bezpośrednio w krwiobieg, by wspomagały organizm w wydzielaniu odpowiednich ilości adrenaliny, oraz elektroniczne minisensory monitorujące stan organizmu na bieżąco podczas meczu, aby najdrobniejszy szczegół dotyczący stanu
zdrowia graczy nie umknął wyposażonym w komputery sztabom szkoleniowym.
Następnym krokiem było dopuszczenie zmian genetycznych u piłkarzy.
Zaczęło się niewinnie – od podrasowania zawodnikom mięśni i kości, aby zwiększyć ich wydolność oraz odporność na kontuzje. Zmiany sięgały jednak coraz
głębiej, czasami naprawdę głęboko. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie
modną nowinką stała się modyfikacja układu oddechowego, pozwalająca wykorzystać fizykalną zasadę przeciwprądu, jak u pustynnej szarańczy. Dzięki specjalnym tchawkom, umożliwiającym skraplanie wewnątrz organizmu wdychanego
suchego powietrza w wyniku zetknięcia z wilgotnym powietrzem wydychanym,
piłkarze nie musieli się martwić o utratę płynów, gdyż ponad siedemdziesiąt procent chemicznie wytworzonej wody obecnej w wydychanym powietrzu nieustannie wzbogacało ich organizmy podczas wzmożonego wysiłku.
Wciąż jednak pozostawał jeden istotny problem do rozwiązania. Sprawiedliwość.
Równe szanse dla wszystkich. Rola przypadku ograniczona do zera. Ileż to razy,
pasjonując się piłkarskimi rozgrywkami różnego formatu, zastanawialiśmy się,
„co by było gdyby”. Kto wygrałby ligę, gdyby czołowy gwiazdor w kluczowym
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momencie sezonu nie doznał kontuzji. Czy nasza ulubiona drużyna obroniłaby
się przed spadkiem, gdyby bezpośredni sąsiad z tabeli w ostatniej kolejce grał z
drużyną walczącą o cokolwiek, zamiast ze spokojnym o ligowy byt średniakiem,
którego zawodnicy myślami byli już na wakacjach. Czy szalenie ważny mecz o
miejsce premiowane grą w pucharach zakończyłby się lepszym rezultatem, gdyby
mógł w nim zagrać as ataku pauzujący akurat za kartki – i tak dalej. Wydawać by
się mogło, że na te i podobne pytania nigdy nie poznamy odpowiedzi, na szczęście
z pomocą znowu przychodzi nauka.
Władze piłkarskie najwyższego szczebla mają dosyć ciągłych utyskiwań, płynących ku nim nieprzerwanym strumieniem ze strony kibiców, szkoleniowców
i działaczy, nierzadko okraszonych szlamem oskarżeń albo wręcz pomówień o
korupcję, nietransparentność i generalnie brak sprawiedliwości w futbolu. Jak
echo powracają narzekania trenerów na krótszą niż u rywali przerwę regeneracyjną pomiędzy meczami czy zarzuty wobec organizatorów, sugerujące złą wolę
przy ustalaniu terminarza rozgrywek. Pora położyć kres takim sytuacjom. Czas
postawić kolejny milowy krok ku doskonałości.
Od teraz warunki będą jednakowe dla wszystkich, a nieszczęśliwe bądź szczęśliwe zbiegi okoliczności, korzystne – bądź nie – losowania, różnice w stanie murawy,
warunkach pogodowych, dyspozycji dnia itp., czyli wszystkie te elementy, które
dotąd bez wątpienia miewały istotny
wpływ na wyniki rozgrywek piłkarskich,
odejdą do lamusa. O
zwycięstwie decydować będzie wyłącznie
suma talentu i czysto
piłkarskich umiejętności poszczególnych
drużyn. A wszystko
to dzięki systemowi
Parallel World Creator
(PWC).
PWC prócz nielimitowanego duplikowania rzeczywistości oferuje możliwość
multilokacji, zatem
wszystkie kolejki
ligowe sezonu odbędą
się jednego dnia, o tej
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samej porze, na neutralnym stadionie, a zatem na identycznej murawie, przy
takiej samej pogodzie, pod okiem tej samej ekipy sędziowskiej, co praktycznie
powinno wyrugować z futbolu problem „ustawiania” spotkań – krajowych mistrzów
poznamy tuż po końcowym gwizdku, kiedy komputer automatycznie zsumuje
punkty i zwizualizuje ligowe tabele. Wszyscy zagrają w optymalnych składach i
w optymalnej formie, wypracowanej w okresie przygotowawczym. Co najważniejsze, każdy zespół zmierzy się z rywalami w identycznej dyspozycji, wypoczętymi, przygotowanymi do walki o wszystko. Wprawdzie szkoleniowcy będą mogli
dowolnie żonglować składem w meczach przeciwko poszczególnym rywalom,
trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której trener nie wystawia teoretycznie najsilniejszego składu, nie musząc oszczędzać swoich zawodników na kolejne
spotkania. W tym układzie każdy mecz urasta do rangi finału. Przegrani nie będą
mieć wymówek, o wszystkim zadecyduje boisko.
System PWC wchodzi od przyszłego sezonu – ten pierwszy będzie sezonem
testowym. Jeśli wynikną jakiekolwiek nieprzewidziane okoliczności, stawiające
pod znakiem zapytania realizację nadrzędnego celu, jakim jest stworzenie jednakowych warunków dla wszystkich drużyn grających w tych samych rozgrywkach,
a co za tym idzie sprawiedliwość boiskowych rozstrzygnięć będzie kwestionowana – prawdopodobnie wyniki zostaną anulowane, a cały sezon po odpowiedniej korekcie przepisów powtórzony.
Powstaje pytanie, jak w tej sytuacji odnajdą się kibice. Otóż pomyślano także
i o nich. System PWC umożliwi im obejrzenie na żywo dowolnego zestawu spotkań. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaopatrzyć się w karnet na wszystkie mecze
sezonu – właściwie tylko cena może odstraszyć potencjalnego nabywcę, mimo iż
dla chętnych na zakup karnetu premium przewidziano atrakcyjne bonusy. Według
niepotwierdzonych informacji pierwsza pula rzucona do przedsprzedaży rozeszła
się na pniu, a wśród nabywców znalazło się kilkunastu arabskich szejków oraz niewymieniony z nazwiska rosyjski multimilioner.
Zasadne wydają się pełne obawy głosy niektórych działaczy dotyczące pseudokibiców. Niestety wciąż pozostają oni solą w oku piłkarskiego środowiska, a teraz,
dzięki technologii PWC, jeden stadionowy zabijaka będzie mógł wywołać zamieszki
na kilku arenach jednocześnie, co wydaje się nie lada pokusą dla tych niewyrafinowanych umysłów. Przed wdrożeniem systemu konieczna będzie drobiazgowa
analiza potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych.
A co z tymi kibicami, którzy mecze piłkarskie wolą śledzić przed telewizorem?
Mówi się o specjalnych goglach VWC (Virtual World Creator), umożliwiających
oglądanie do kilkunastu transmisji telewizyjnych jednocześnie. Koszt takiego
urządzenia ma oscylować wokół 200 euro, co wydaje się niewygórowaną ceną.
Pozostałe mecze będzie można obejrzeć z odtworzenia.
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W tym miejscu wypada przypomnieć, że obejrzenie na stadionie wszystkich
meczów piłkarskich sezonu zabierze zaledwie dwie, może trzy godziny z naszego
życia. Co zatem z resztą czasu? Wszak dotąd grafik kibica piłkarskiego był dość
mocno napięty, a oglądanie powtórek przez lwią część roku nie jawi się jako atrakcyjna perspektywa. Cóż, jak wiadomo, natura nie znosi próżni. Miłośnicy futbolu
mogą spać spokojnie, rzutcy włodarze FIFA już zdecydowali, jak zagospodarować
wolne terminy. Piłkarze, ci współcześni gladiatorzy, przyzwyczajeni są do gry co
trzy dni, dla nich więc nic się nie zmieni. Tyle tylko, że w ciągu tygodnia zamiast
dwóch meczów rozgrywać będą dwa sezony.

Ijon Tichy
Stanisław Lem
POWRÓT
DO GWIAZD
"Trzymał pod ramię
kobietę w szkarłacie.
To, co miała na sobie,
było w wielkie oczy,
niby pawie, te oczy
mrugały. To nie było
złudzenie, oczy jej
sukni naprawdę
otwierały się i
zamykały."

Wyróżnienie

Anna
Zalewska
KONKURS PLASTYCZNY

ROK LEMA W CDT BYŁ CHYBA
NAJBARDZIEJ KOLOROWYM
I RÓŻNORODNYM PROJEKTEM JAKI
MOGLIŚMY SOBIE WYOBRAZIĆ. ZASIĘG
PROJEKTU ORAZ ZAINTERESOWANIE
NIM BYŁY BARDZO DUŻE. CIESZYMY
SIĘ, ŻE DZIĘKI NASZEMU PROJEKTOWI
MOGLIŚMY PROMOWAĆ TWÓRCZOŚĆ
STANISŁAWA LEMA I POKAZAĆ W JAK
WIELU OBSZARACH JEST AKTUALNA
I INSPIRUJĄCA.
SEBASTIAN MACKIEWICZ
koordynator projektu
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LEM
Gala podsumowująca roczny projekt
"Rok Lema w CDT"
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O Fundacji
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit
utworzona w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Fundacja
realizuje swoje zadania statutowe poprzez działania i projekty z
zakresu edukacji – poprzez własne projekty, wspieranie inicjatyw
społecznych (granty) i wolontariat pracowniczy. Główny cel
tych projektów to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku
pracy różnych grup społecznych – w tym dzieci zamieszkujących
tereny Polski wschodniej, dzieci-wychowanków ośrodków
wychowawczych i pieczy zastępczej oraz seniorów – poprzez
programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.
Fundacja realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych, a największą
z nich obecnie jest Centralny Dom Technologii, czyli unikatowy
w skali kraju projekt, łączący świat nauki, technologii i biznesu.
Centralny Dom Technologii tworzy zespół edukatorów i ekspertów
nowoczesnej edukacji opartej na metodologii STEAM. W Centralnym
Domu Technologii, mieszczącym się w Warszawie, organizowane
są wydarzenia, projekty partnerskie, ale głównym i najważniejszym
obszarem działalności są zajęcia warsztatowe stacjonarne i online dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także dla osób starszych.
Dodatkowe obszary działalności Fundacji to wspieranie
innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania
kompetencji przez całe życie, budowanie postaw prospołecznych
i aktywizacja zawodowa. Podstawowe grupy odbiorców działań
realizowanych przez Fundację to dzieci, młodzież oraz osoby starsze,
jednakże naszym celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych
praktyk i zaangażowanych instytucji, tak aby realizowane projekty
miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji. W ramach
realizacji swoich celów statutowych Fundacja PFR tworzy własne
autorskie projekty, ale także przystępuje do Partnerstw, dzięki którym
ma możliwość realizacji projektów społecznych, edukacyjnych i
kulturalnych.
Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się na stronie:
www.fundacjapfr.pl

Nie ma wiedzy bez wyobraźni
i nie ma wyobraźni bez wiedzy.
(1995, Świat według Lema)

94

KONKURS LITERACKI FAN FIK – ROK LEMA W CDT

Partnerzy CDT

Partnerzy Projektu Rok Lema w CDT

Patroni medialni
Projektu Rok Lema w CDT

Korekta i redakcja: Anna Obrębska-Woźniczka, Primum Verbum
Korekta i redakcja tekstu autorstwa Marka Wróblewskiego: Ewelina Wasilewska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,
a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw
autorskich niniejszej publikacji.

CENTRALNY
DOM
TECHNOLOGII

ul. Krucza 50
00-025 Warszaawa
www.cdt.pl
recepcja@cdt.pl
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