
1

ry
s.

 L
uc

ja
n 

Pa
ku

lsk
i



2

Spis treści

Piszesz? Wyślij do nas swój tekst!
Mamy apetyt na fantastyczną prozę – od elfów po statki kosmiczne i wszystko, co 

tylko podpowiada Ci wyobraźnia. Jedyne ograniczenie to objętość: 5 tys. znaków 
dla szortów i 20 tys. znaków dla opowiadań. Teksty podpisane tytułem oraz imie-
niem i nazwiskiem wyślij na adres: teksty.inneplanety@gmail.com. Daj się poznać 
na Innych Planetach! 

Gra Wstępna
Wojciech Szyda - Wstępniak     3

Ofensywne Felietony
Michał Protasiuk - Epoka gier     5
Mutant - Drugie czytanie Wyndhama    10
Maciej Witkowiak - Innego końca świata nie będzie  15
Maciej Parowski - Królewska gra     18
Michał Protasiuk - Desperacko poszukując sygnału   20
Łukasz Aziukiewicz - Grywalizacja – ki diabeł?   25
Lech Jęczmyk - Wieprzonośne karabiny i inne bronie  39
Jacek Sobota - Świat to gra nie dla idiotów   41

Wywiady RTSG
Wojciech Szyda, Jacek Sobota - Metafizyka pokera  44

Rzut wolny
Barbara Michalewska  - In memoriam, czyli kalejdoskop 
twórców fantastyki       47
Pan Bobek - Gry w korporacji     51

Proza 8-bitowa
Robert Jóźwiak - Drzewo figowe      13
Weronika Szóstak - Judyta       30

mailto:inneplanety%40gmail.com?subject=
mailto:inneplanety%40gmail.com?subject=
mailto:inneplanety%40gmail.com?subject=
mailto:inneplanety%40gmail.com?subject=
mailto:inneplanety%40gmail.com?subject=
mailto:inneplanety%40gmail.com?subject=


3

Wstępniak do numeru poświęco-
nego grom musi kojarzyć się z grą 
wstępną. Nie ma siły. Może być jed-
nak także wstępem do gier. Do tej 
jakże szerokiej dziedziny i tematyki. 
Królestwa przypadków i umiejętności, zagarniającego coraz to nowe obsza-
ry, przynajmniej terminologicznie. Gry literackie (vel gry z czytelnikiem), gry 
wojenne, gry komputerowe, gry planszowe, gry fabularne i narracyjne (RPG 
i inne), gry abstrakcyjne (szachy, brydż), gry miłosne, gry telewizyjne, gry 
wyborcze, gry hazardowe, gry religijne (tak, tak – czym innym jest słynny Za-
kład Pascala?), gry gospodarcze (giełda i inwestycje), gry społeczne jak ZUS i 
ubezpieczenia (które także są wciąganiem człowieka w ruletkę – zdarzy się 
coś albo się nie zdarzy). Poza tym gramy na co dzień w życiu, udając kogoś, 
kim nie jesteśmy, więc gra w aspekcie teatralnym też ma swoje miejsce w 
kulturze. Szekspirowskie „Świat jest teatrem, ludzie aktorami…” (co bodaj 
było powtórzeniem słów jakiejś antycznej komedii) to stwierdzenie wręcz 
banalne, bo prędzej czy później każdy zaczyna to zauważać. Teatralność 
stosunków społecznych ubranych w wyniosłe deklaracje – a za kurtyną goła 
maszyneria. Nieoficjalny nurt życia, poza grą norm i kanonów, gdzie życie 
toczy się bez upiększeń, w oparciu o prostsze i bardziej brutalne reguły (gra 
o Puchar Darwina). Ale teatr istnieć musi. Dowód osobisty staje się biletem 
na spektakl – spektakl dorosłości. Możesz wszystko, ale uważaj: inni grają 
tutaj dłużej od ciebie. I pamiętaj: role lubią się odwracać…

Role w teatrze społecznym – „role społeczne” – już sam ten termin narzu-
ca skojarzenia z grą (aktorską).

Grają też same słowa. Czasami rzucamy je jak kości. 
Gry słów. Słowa o grach.
Gry w sensie filozoficznym. Gry u samej podszewki rzeczywistości. Gry 

religijne. Czyż Bóg nie grał z Szatanem o Hioba? Człowiek, jako istota du-
chowa, bywa polem gry. Jako istota biologiczna jest z kolei polem gry genów. 
Właściwie każdy z nas gra o zbawienie własnej duszy. Z kolei Jacek Sobota 
grywał w pokera z samym Panem Bogiem (co mnie nie dziwi, bo już Einstein 
stwierdził, że Bóg nie gra w kości – ale o pokerze nic akurat nie wspomniał). 
Swoistymi grami z diabłem były Faustowskie cyrografy, tak popularne w kul-
turze europejskiej. Grami są wszelkie umowy i negocjacje. Grą jest kariera. 
W ogóle: życie jest grą, bo nigdy nie wiemy, jak się skończy i dokąd nas 
zaprowadzi, mimo starań i cnót. Fortuna i virtu, jak to określał Machiavelli. 
Czy dojdziemy do celu czy nad krawędź przepaści?

Gra w trzy kubki lub w trzy lusterka (metafora ogłupiania). Targowanie się. 
Gry marketingowe o klienta… 

WSTĘPNIAK
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Właściwie – w szerokim znaczeniu – wszystko staje się grą. Słowo „gra” za-
czyna zatracać swe znaczenie – ze względu na nadmiar desygnatów. Mogąc 
znaczyć wszystko, przestaje znaczyć cokolwiek.

W tej sytuacji obrany temat przewodni nowego numeru Innych Planet sta-
je się niebezpiecznie rozlazły (mówiąc ładniej: amorficzny). Jak mniemam, 
autorzy skoncentrują się na grach w węższym tego słowa znaczeniu: bez 
nadmiernych ucieczek alegorycznych i rejterad kulturowych czy filozoficz-
nych, choć nie wiem, może właśnie wyjdą z założenia, że „wszystko jest 
grą” i odfruną daleko na skrzydłach metafor i skojarzeń? W takim razie życzę 
wysokich lotów. Tej umiejętności nigdy autorom IP nie brakowało. 

Większości tekstów do tego numeru nie znam, i zamierzam je poznać do-
piero wtedy, gdy numer się ukaże. Piszę ten wstępniak nie mając pewności, 
czy nowe IP w ogóle powstaną. Będę czekał na wynik owego zmagania się 
redakcji z entropią i prozą życia. Zobaczymy, czy wbrew tej prozie powsta-
nie nowa publicystyka. Gramy przeciwko własnemu zniechęceniu.

Jeżeli się uda – wzniosę toast za reaktywację. 
Na razie nic nie jest pewne. I to także jest grą.

Wojciech Szyda

PS. Żeby rozładować ton tego wstępniaka, uczynię jakieś lekkie spostrzeże-
nie. Otóż całkiem dobrze mają się ostatnimi czasy gry planszowe, stanowiące 
przyczółek papierowo-analogowego świata w elektronicznej rzeczywistości. 
Spektrum ich tematyki budzi podziw, choć – przyznajmy szczerze – wiele za-
hacza o przaśną ludyczność. Oglądałem kiedyś pudełka na pewnym stoisku 
– i oto, co zapamiętałem: 

Gra „Uga Buga!” – z jaskiniowcami na pudełku i jakże bezpretensjonalnym 
opisem: „Pozbądź się resztek godności i szacunku znajomych w 5 minut” 
(sic!). Wolałbym nie próbować… „KamaPoker” (komentarz, w świetle tytułu, 
zbyteczny) – oczywiście gra od lat 18-tu... „Wiochmen - Wesele” (!) – też tyl-
ko dla pełnoletnich – aż strach pomyśleć, jakie są reguły tej (z pewnością jak-
że wyrafinowanej) rozrywki; zdaje się, że można (a wręcz należy) pić wódkę 
w trakcie rozgrywki – nie wiem tylko, czy dla samego nastroju czy w ramach 
reguł gry. Mając takie „gierczane” zaplecze – nie zginiemy! – pomyślałem, i 
wtedy moje oko spoczęło na kolejnym pudełku. Trzech facetów w garnitu-
rach jedzie na świniach. Tytuł: „U Koryta” („kampania wyborcza i rozgrywki 
polityczne”). A więc nawet na tym poziomie ludzie pojmują, o co chodzi w 
demokracji. Hm… To już chyba wolałbym zagrać w „Uga Buga”!
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Sześć milionów lat to szmat 
czasu. Tymczasem tyle właśnie 
spędzili w sumie gracze on-line 
w świecie „World of Warcraft” (a 
zapewne nawet znacznie więcej, 
bo ostatnie dane, do których udało 
mi się dotrzeć pochodziły z roku 
2011). Poważna sprawa. Sześć mi-
lionów lat temu ewolucja nie wy-
produkowała jeszcze ludzi. Szmat 
czasu, naprawdę. Warto się za-
tem przyjrzeć grom nieco bardziej 
uważnie i spróbować zrozumieć 
ich fenomen, a nie traktować ich 
pobłażliwym wzruszeniem ramion.

Na początek teza: XXI wiek bę-
dzie (a może już jest) stuleciem 
gier, nie tylko komputerowych. Na 
jakiej podstawie tak uważam i co 
mam przez to na myśli?

Można zacząć od przytoczenia 
szeregu oczywistości, które tłu-
maczą dlaczego granie staje się 
coraz bardziej popularne. Że w 
skali globalnej coraz więcej ludzi 
wydobywa się z ubóstwa, zasilając 
szeregi klasy średniej – dysponując 
jednocześnie rosnącymi zasobami 
wolnego czasu, kiedy trzeba coś ze 
sobą zrobić. Że rosną możliwości 
obliczeniowe współczesnych kom-
puterów, wydajność procesorów, 
co umożliwia robienie gier jeszcze 
lepszych, bardziej złożonych gier, 

w które przyjemniej się gra (zaś ich 
development kosztuje więcej pie-
niędzy, co minimalizuje skłonności 
do eksperymentowania i prowadzi 
do pułapki produkcji bezpiecz-
nych, mało innowacyjnych „pew-
niaków”, ale to już temat na osob-
ny tekst). Że rozpowszechniają 
się urządzenia mobilne, które 
umożliwiają grę w tak zwanych 
„martwych minutach” (jazda tram-
wajem, czekanie w kolejce) – zda-
niem niektórych badaczy wkra-
czamy w czasy, gdzie nie istnieje 
pojęcie „nudy”, bo z urządzeniem 
mobilnym w dłoni zawsze jakoś za-
gospodarujemy sobie czas i często 
będzie to gra.

Ale jest i poważniejsza okolicz-
ność. Ostatnie dziesięciolecia to 
rozwój naukowej refleksji nad 
grami jako takimi. Jeszcze Ludwig 
Wittgenstein około siedemdziesiąt 
lat temu powiedział, że nie sposób 
się wyrazić, czym jest gra. Posta-
wę jego skrytykował filozof Ber-
nard Suits w wydanej w 1978 roku 
książce „Grasshopper: Games, Life 
and Utopia”. Jego zdaniem każda 
gra jest definiowana przez trzy ele-
menty: 

1) posiadanie celu,
2) istnienie zestawu reguł, które 

rządzą światem gry,

Epoka gier
Michał Protasiuk
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3) dobrowolne uczestnictwo gra-
czy. 

Inny badacz, Roger Collins, rozróż-
nił „grę” od „zabawy”. Jego zdaniem 
zabawa jest „bezcelowym wydat-
kiem nadmiarowej energii”, zaś gra 
to „formalny, ustrukturyzowany sys-
tem, który wytwarza jakiś rezultat”.

Ludzie są ewolucyjnie prede-
stynowani do tego, aby lubić gry. 
Naszym zachowaniem w dużym 
stopniu kieruje biochemia mózgu. 
Jednym z procesów dziejących 
się w ludzkich głowach jest tak 
zwana „pętla dopaminowa”. Na 
początku cyklu pojawia się wy-
zwanie, polegające zwykle na roz-
poznaniu i opanowaniu pewnego 
wzorca. Jeśli jesteśmy wystarcza-
jąco zmotywowani i uda nam się 
to osiągnąć, zostajemy nagradzani 
przez zwiększoną produkcję tego 
neuroprzekaźnika. W ten sposób 
funkcjonujemy w świecie realnym, 
kiedy na przykład uczymy się pro-
wadzić samochód albo układać 
puzzle. Przekonująco tłumaczy 
to Raph Koster w książce „Theory 
of fun for game designers”: „[gry] 
są skoncentrowanymi elementa-
mi, gotowymi do przeżucia przez 
mózg. (...) Ponieważ są formalny-
mi systemami, eliminują wszystkie 
zakłócające, nadmiarowe detale. 
Zazwyczaj nasze mózgi muszą się 
namęczyć, aby przetworzyć nie-
uporządkowaną rzeczywistość w 
coś tak czystego jak gra”.

W świecie rzeczywistym dopa-
mina nagradza nasz mózg za roz-
poznawanie wzorców. Tymczasem 
gry są niczym innym, jak czystym, 
wyabstrahowanym wzorcem, po-
danym naszemu mózgowi na ta-
lerzu. Gra czy rzeczywistość – dla 
mózgu to niewielka różnica. Zaś 
gry są tak zaprojektowane, aby 
uzyskiwanie w nich biegłości było 
relatywnie łatwe i gracze mogliby 
być stosunkowo często nagradzani 
prysznicami neuroprzekaźników. 
Dlatego od gier łatwo się uzależnić 
i co jakiś czas słyszymy historie o 
Koreańczykach, którzy umierali z 
wycieńczenia, grając bez przerwy 
w World of Warcraft czy też inną 
grę MMORPG. Na marginesie war-
to się zastanowić, dlaczego właśnie 
ten naród najbardziej na świecie 
upodobał sobie granie? Czy to 
kwestie kulturowe, czy może stoi 
za tym coś głębszego, związanego 
z biochemią mózgu?

Właśnie dlatego XXI wiek na-
zywam stuleciem gier. Ludzkość 
zrozumiała, na czym polegają gry i 
coraz szerzej ta wiedza jest apliko-
wana poza światem gier.

Jane McGonigal, amerykańska 
projektantka gier, uważa, że gry 
mogą przyczynić się do podniesie-
nia jakości ludzkiego życia i roz-
wiązania wielu społecznych pro-
blemów. Wyczekuje dnia, kiedy 
do pokojowej nagrody Nobla nie 
będzie nominowany polityk ani 
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działacz ruchu obrony praw czło-
wieka, tylko projektant gier. Brzmi 
to może naiwnie, ale McGonigal 
świadczy o tym własnym życiem. 
Kilka lat temu designerka dozna-
ła urazu głowy i 
w konsekwencji 
ciężkiego wstrzą-
śnięcia mózgu. 
Rekonwalescen-
cja była była 
bolesna i dłu-
gotrwała, obfi-
towała w bóle głowy, zaburzenia 
świadomości, kłopoty z pamięcią, 
pojawiały się nawet samobójcze 
myśli. Aby sobie z tym poradzić, 
McGonigal postanowiła przemie-
nić proces powrotu do zdrowia, 
w grę. Stworzyła swoją sekretną 
tożsamość, toczyła walki ze złymi 
bossami, zbierała punkty, które na-
stępnie wymieniała na supermoce. 
Pomogło. 

Skupienie się na wyzwaniach 
pochodzących ze świata gry mia-
ło wystarczającą moc, aby zmoty-
wować ją do walki z codziennymi 
przeciwnościami losu, jakie stawia-
ła przed nią choroba.

Zainspirowana swoją historią 
McGonigal postanowiła podzielić 
się nią z innymi. W ten właśnie 
sposób powstała gra SuperBetter 
Jak mówi sama McGonigal „Celem 
SuperBetter jest uczynienie graczy 
silniejszymi: fizycznie, mentalnie, 
emocjonalnie i społecznie”. Jest to 

możliwe poprzez wypełnianie ko-
lejnych questów stawianych przez 
grę, które polegają na walce z bad 
guys (czyli przeszkodami, z jakimi 
mierzymy się w codziennym ży-

ciu). W misjach 
możemy liczyć 
na pomoc so-
juszników. I tak, 
od questu do 
questu, poprzez 
kolejne „epickie 
zwycięstwa” sta-

jemy się coraz bardziej „superbet-
ter” aż w końcu będziemy w stanie 
radzić ze wszystkimi wyzwaniami, 
stawianymi nam przez życie.

W tym właśnie miejscu kryje 
się kluczowy przełom w myśle-
niu. Obecnie gry są postrzegane 
przede wszystkim jako ucieczka od 
problemów prawdziwego świata. 
Natomiast McGonigal uważa, że 
trzeba odwrócić ten wektor i pro-
jektować gry w taki sposób, aby za 
ich pomocą rozwiązywać rzeczy-
wiste problemy.

Mechanizm ten świetnie zaczy-
na rozumieć wielki biznes, coraz 
częściej wykorzystując podejście 
gamificaiton, czyli korzystanie z 
mechaniki gier poza światem gry. 
Marketing, obsługa klienta, sprze-
daż – wszystko może być zamie-
nione w grę. Doskonale kuma to 
na przykład producent samocho-
dów marki Honda. Chcąc zachęcić 
kierowców do ekologicznej jazdy, 

...gry są postrzegane przede 
wszystkim jako ucieczka od pro-
blemów prawdziwego świata. (...) 
trzeba odwrócić ten wektor i pro-
jektować gry w taki sposób, aby za 
ich pomocą rozwiązywać rzeczywi-
ste problemy.



8

w modelu Honda Insight, na pa-
nelu przy kierownicy umieszczona 
została gra. Jej reguły są proste i 
polegają na pielęgnowaniu rosną-
cego drzewka. Im średnie spalanie 
jest niższe, wtedy drzewko rośnie, 
zakwitają na nim nowe liście. Bar-
dziej agresywna odwraca ten pro-
ces. Ponoć rozwiązanie okazało się 
tak efektywne, że kierowcy Hondy 
Insight zaczęli częściej przejeżdżać 
skrzyżowania na czerwonych świa-
tłach – nie chcieli zatrzymywać się 
i ruszać ponownie, aby nie pogor-
szyć sobie wyników spalania.

Pomysłowe zastosowanie gier 
podał też Neal Stephenson w po-
wieści „Reamde”. Jedną z najnud-
niejszych pracy na świecie jest kon-
trolowanie pasażerów na lotnisku, 
gdzie prawdziwy terrorysta trafia 

się bardzo rzadko. Łatwo wówczas 
stracić czujność, kiedy każdego 
dnia przewalają się tysiące zwy-
kłych ludzi. Opisana w powieści 
Stephensona sieciowa gra T’Rain 
oferuje rozszerzenie, dedykowane 
dla pracowników lotniskowej kon-
troli. Znudzony strażnik przemie-
nia się wówczas w quasi-średnio-
wiecznego gwardzistę strzeżącego 
dostępu do zamku. Przez gościniec 
przewijają się tłumy podróżnych 
(pasażerów), lecz strażnik wie, że 
czasami wśród nich próbuje prze-
mknąć się goblin (terrorysta). Do-
datkowo, żeby nie czekać na gobli-
na całą wieczność, system kreuje 
fikcyjne postaci goblinów i umiesz-
cza je losowo w tłumie pasażerów. 
Strażnik cały czas musi pozostać 
czujny i dodatkowo jest wynagra-
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dzany, jeśli skutecznie wyłapuje 
„fałszywe gobliny”.

Jak na razie wszystko brzmi pięk-
nie, ale może mieć również swoje 
ciemne strony. Jak dowiedzieliśmy 
się wcześniej, poprzez wpływ na 
mózg, gry mogą silnie uzależniać. 
Na pewno znajdą się siły, które 
tę słabość spróbują wykorzystać. 
Przekonująco pisze o tym Paweł 
Majka w tekście „Grewolucja” 
(Nowa Fantastyka, 05/2013). Maj-
ka snuje tam przekonującą wizję 
świata, gdzie rewolucja zwiastowa-
na przez McGonigal zjadła swoje 
dzieci. „Dawniej gry dawały nam 
chwilę oddechu od świata, dziś są 
jego niezbywalną częścią” – mówi 
jeden z bohaterów. Grają wszyscy, 
od gier nie można się uwolnić, 
grą jest wszystko, każde działanie 
może być traktowane w katego-
riach gry. Matka troskliwie wy-
powiada się o swoim dziecku – i 
momentalnie zostaje nagrodzone 
to osiągnięciem („achivement’em” 
znanym z XBOXa lub „trofeum” 
z PlayStation) „Serce Matki”. Ko-
bieta uwodzi mężczyznę nie tylko 
dlatego, aby uprawiać z nim seks, 
ale – jak pisze Majka – ponieważ 
„do upragnionego statusu Femme 
Fatale brakowało jej dwóch leveli”.

Paweł Majka w bardzo ciekawy 
sposób różni się tutaj od Jacka Du-
kaja, który grom poświęcił tekst „Li-
nia Oporu”. Kwestia sporna dotyczy 
roli fabuły. U Dukaja, w posthumani-

stycznym świecie, po przekroczeniu 
granicy, spoza której nie ma odwro-
tu, ludzkość wyzwoliła się od dzisiej-
szych problemów, chorób i bólu. Cóż 
zatem robić w takiej rzeczywistości, 
gdzie szukać sensu życia? Tylko w 
grach – rozbudowanych narracjach, 
wykorzystujących rozmaite konwen-
cje (science-fiction, fantasy, itd). U 
postludzi nie istnieje tytułowa „linia 
oporu”, na której można oprzeć fa-
bułę jakiegokolwiek dzieła literackie-
go. Pozostaje wyłącznie immersja, za-
nurzenie w świecie gry i przeżywanie 
tam szytych na miarę fabuł.

W Majki jest kompletnie ina-
czej. Wszechwładne gry pozba-
wione są fabuł. Motywacja graczy 
sprowadza się do kompletowania 
kolejnych punktów, zaliczania le-
veli, a nie rozgrywaniu fabuł. Czas 
wielkich opowieści dobiegł końca. 
Gry się nigdy nie kończą, nie mają 
puenty, historia się nie domyka, 
zawsze są kolejne trofea do zdo-
bycia, wirtualne przedmioty do 
kolekcjonowania. W ten sposób 
działają przecież społecznościowe 
hity w stylu FarmVille.

Historia pokaże, który z pisarzy 
miał rację. Gdybym miał obstawiać 
pieniądze, postawiłbym raczej na 
wizję Majki. I chyba każdy, kto na 
swoim Facebookowym wallu znaj-
duje informacje, o postępach w 
hodowli wirtualnych zwierząt swo-
ich znajomych, przyzna mi rację.

Michał Protasiuk
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Lata pięćdziesiąte ubiegłego wie-
ku, szczytowy okres zimnej wojny, 
zaowocowały szeregiem książek 
przetwarzających twórczo groź-
bę konfliktu nuklearnego. Jedne, 
jak Ostatni brzeg Neville’a Shute’a, 
upatrywały w takim konflikcie ko-
niec ludzkości i koncentrowały się 
na ukazaniu postaw towarzyszących 
człowiekowi w ostatnich chwilach 
świata; inne, jak Władca much Gol-
dinga, umieszczały go w tle i używa-
ły jako pretekstu do rozważań nad 
ludzką naturą. Jeszcze inną drogą 
poszedł John Wyndham, wybiega-
jąc w swoich Poczwarkach poza czas 
konfliktu i zastanawiając się, jak mo-
głaby wyglądać struktura społeczna 
dźwigającego się z ruin świata.

Pierwszy raz czytałam Poczwarki 
w liceum. Pamiętam, że znajdowa-
ły się w sekcji dziecięcej biblioteki. 
W istocie powieść spełnia wszelkie 
wymogi tego, co dziś nazywamy li-
teraturą przeznaczoną dla „młodych 
dorosłych”, a ponieważ jest również 
postapokalipsą, doskonale wpisuje 
się we współczesny trend. Nie dla-
tego jednak sięgnęłam po nią po-
nownie. Zrobiłam to, gdyż dostałam 
książkę (dokładnie to samo wydanie, 
które przed laty czytałam) w prezen-
cie, którego by nie było, gdyby nie 
moje uporczywe wspominanie, jaka 
jest fajna, i narzekanie, że kiedy 

wreszcie ktoś postanowił ją wzno-
wić, to w pakiecie z Dniem tryfidów, 
który przecież mam.

Inne to było czytanie niż przed 
laty, kiedy zajmowało mnie głównie 
to, że bohaterowie są prześladowani 
ze względu na swoją odmienność. 
Oczywiście idea nieskrępowane-
go rozwoju wciąż jest mi droga, ale 
będąc szczęśliwsza, potrafię wyj-
rzeć ze swego pancerza i dostrzegać 
inne rzeczy, a nawet osoby. Dzięki 
temu doceniam powieść Wyndha-
ma bardziej niż kiedyś. Nie jest to 
wprawdzie Kantyczka dla Leibowitza 
ze swoją rozległą wizją cykliczności 
ludzkich losów i złożoności postaw, 
lecz warto się przyjrzeć trzem spo-
łecznościom i budowanym przez nie 
światom.

Ludzie z Waknuk
Być może powinnam napisać „lu-

dzie z Labradoru”, ale „Waknuk” 
brzmi uroczo, a poza tym życie La-
bradorczyków faktycznie oglądamy 
przez pryzmat jednej wsi – wsi, w 
której pastorem jest ojciec Davida, 
głównego bohatera powieści. 

Zacietrzewiony w swoim puryta-
nizmie pastor przypomina telewi-
zyjnego kaznodzieję, tyle że w po-
stapokaliptycznym świecie nie ma 
telewizji – podobnie jak innych zdo-
byczy naszej zniszczonej przez woj-

Drugie czytanie Wyndhama
Mutant
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nę cywilizacji. Nikt nad tym jednak 
nie ubolewa, bo te zdobycze były 
złe i doprowadziły do kataklizmu, 
który ponadto zaowocował poja-
wianiem się w przyrodzie licznych 
występków, czyli roślin, zwierząt 
czy ludzi odbiegających od przyję-
tej przez rząd normy. Aby zapobiec 
rozszerzaniu się mutacji, występki 
należy niezwłocznie eliminować, 
co w przypadku roślin czy zwierząt 
oznacza rytualne palenie, a w przy-
padku ludzi w najlepszym wypadku 
wygnanie na Rubieże.

W zestawieniu z pastorem inspek-
tor nadzorujący wypełnianie zaleceń 
komisji czystości wydaje się aniołem, 
lecz tak naprawdę jedynie odgrywa 
rolę dobrego policjanta. Obserwacja 
jego działalności przywodzi na myśl 
lansowaną niegdyś ideę „komuni-
zmu z ludzką twarzą”, bo choć pu-
rytanizm i komunizm pozornie znaj-
dują się na dwóch przeciwległych 
krańcach skali światopoglądowej, 
zmieniają się tylko sztandary, a tota-
litaryzm pod nimi jest ten sam. 

W nazwie „Waknuk” pobrzmiewa 
mowa Inuitów i trudno to uznać za 
przypadek – raczej za drwinę z ludzi 
uważających, że Bóg stworzył ich na 
swój obraz i podobieństwo, podczas 
gdy w istocie są jedynie uzurpatora-
mi na cudzej ziemi. Ojciec Davida 
zawładnął rodzinną gospodarką po 
tym, jak jego starszy brat nie otrzy-
mał certyfikatu czystości i został wy-
gnany. Nie był jedynym mutantem w 
rodzinie – podobny los spotkał brata 

Davida, a on i jego siostra Petra po-
zostają niezauważeni tylko dlatego, 
że ich inność jest bardziej subtelna, 
ale i bardziej niebezpieczna.

W końcu jednak – jakżeby ina-
czej? – także oni muszą uciekać z 
Labradoru, dzięki czemu czytelnik 
ma okazję poznać drugą, odmienną 
społeczność postapokaliptycznego 
świata – społeczność występku.

Ludzie z Rubieży
Na Rubieżach żyją wyjęci spod 

prawa. Żyją z tego, co upolują w le-
sie lub zagrabią podczas wypadów 
do ludzkich wiosek. Stopień zmu-
towania banitów jest różny – jedni 
wyraźnie odbiegają od normy, inni, 
jak Sophie, zostali wygnani z po-
wodów tak błahych jak posiadanie 
dodatkowego palca u nogi. Myliłby 
się jednak ten, kto by sądził, że wy-
rzucenie poza nawias społeczeństwa 
wyzwoliło w nich wzajemną solidar-
ność. Społeczeństwo Rubieży jest 
prymitywne, a jego działania pod-
porządkowane przetrwaniu: władzę 
sprawują najsilniejsi, a kobiety są 
towarem, który w zamian za usługi 
seksualne (i rodzenie dzieci, jeśli jest 
do tego zdolny) może liczyć na wy-
żywienie i ochronę. 

Młodzi bohaterowie mimo swych 
wybitnych zdolności musieliby się 
podporządkować tej hordzie, gdyby 
nie kontakt nawiązany przez Petrę 
z odległą rasą potężnych telepatów, 
którzy przybywają im z pomocą. 
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Ludzie z Sealand
Sealand, czyli prawdopodobnie 

Nowa Zelandia, nie ucierpiało w 
wojnie tak bardzo jak północna 
część świata. Położone na dwóch 
wyspach państwo zachowało tech-
nologię, a do tego zdołało rozwinąć 
nowy zmysł, dzięki któremu możli-
we jest pełniejsze, ułatwiające po-
kojową egzystencję porozumienie 
między ludźmi: zmysł telepatii.

Utopia czy dystopia? Doprawdy 
trudno wyczuć, co miał na myśli 
Wyndham. Osobiście wolę wierzyć 
w to drugie, bo choć ludzie z Se-
aland zdecydowanie przewyższają 
pozostałe dwie społeczności tech-
nologicznie i organizacyjnie, nie 
sposób nie zauważyć, że przylatują 
po swoich i nie są ani trochę zainte-
resowani pozostałymi mieszkańcami 
Rubieży. Zresztą całe to ich chełpie-
nie się wyższością własnego świata 
brzmi równie fałszywie jak cukierko-
we ćwierkanie w Truman Show. 

Co dalej?
Dobrze, że Wyndham zakończył 

powieść w najciekawszym momen-
cie, bo dzięki temu można pogdy-
bać, co w ostatecznym rozrachunku 
stanie się z bohaterami, którzy wy-
gnani z ortodoksyjnej społeczności 
uciekają przed brutalnością w po-
dejrzany porządek. Każda z zapre-
zentowanych wyżej postaw jest już 
światu znana. Poznaliśmy potwor-
ność nazizmu z jego ideą czystości 
rasowej, dzicz anarchii, słodko-gorz-

kie zrównanie Unii Europejskiej. Czy 
bohaterów Wyndhama stać na zna-
lezienie własnej, lepszej drogi? I czy 
społeczeństwo Sealand pozwoli im 
nią pójść? Pewne jest jedno: by się 
rozwijać, muszą przeżyć, a to wła-
śnie cywilizowani Sealandczycy dają 
im tę możliwość. W tym lepszy jest 
czas różowych baloników od czasu 
fundamentalizmu lub chaosu. Bo 
póki się żyje, można działać.

Mutant

Bibliografia:
Golding, William: The Lord of the 
Flies, Faber and Faber 1988;
Miller Jr., Walter M.: A Canticle for 
Leibowitz, Bantam Books 1968;
Shute, Neville: Ostatni brzeg, Bello-
na 2004;
Wyndham, John: Poczwarki, Wy-
dawnictwo Literackie 1984.
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Dzień jest pogodny i bezchmurny, 
mimo to czuję jakby promienie słonecz-
ne omijały mnie niczym ludzie trędowa-
tego. Piękno dnia nie wpływa na mnie w 
żadnym stopniu. W ogóle mało co od-
czuwam. Wracam z mojej nudnej pracy, 
w której jestem szeregowym pracowni-
kiem. Wracam powoli, bo takie tempo 
pasuje do mojego pospolitego życia. Nie 
mam się do czego, ani do kogo śpieszyć. 
Książki – moi jedyni przyjaciele w twar-
dych okładkach zaczekają. Będą czekać 
tak cierpliwie, jak ja czekam na zmianę 
swego losu, choć mam jednocześnie bo-
lesną świadomość, że ta nigdy nie na-
dejdzie. Każdy dzień mojego życia jest 
“Kutrem” Łysiaka. Chcę być Conanem, 
Garretem, Darthem Vaderem, albo cho-
ciaż pierdolonym drzewcem. Nic z tego. 
Nigdy o niczym nie decydowałem, ni-
gdy nie miałem na nic wpływu. Jestem 
więc raczej Golemem. Śmiesznym, bo 
odartym ze swej fizycznej siły.

Park wygląda nędznie. Butelki, śmieci, 
prezerwatywy, gazety, drzewo figowe...

Drzewo figowe?
Tak, jest tam. Stoi samotnie na par-

kowym pagórku jak ostatni żołnierz na 
polu bitwy.

Chcę podejść bliżej i zobaczyć to in-
dywiduum, ale zderzam się z kimś gwał-
townie.

– Przepraszam – mamrocze przewró-
cony przeze mnie żebrak.

Macham tylko ręką na znak, że nic się 
nie stało i podchodzę bliżej tego cudu 
natury.

Drzewo jest piękne. Otacza je aura 
spokoju i majestatu. Park jest często 
uczęszczany, więc został już chyba tyl-
ko jeden owoc. Piękny i dojrzały, bez 
najmniejszej skazy. Chcę go zerwać ale 
dostrzegam coś po drugiej stronie drze-
wa. To owoc jakiego nigdy nie widzia-
łem. Jest piękny, tak jak oglądana chwilę 
wcześniej figa ale inny, czarny, z deli-
katnymi kolcami, wydziela egzotyczny 
zapach przywodzący na myśl kraje Bli-
skiego Wschodu.

Zrywam go bez wahania.
– No tak – odzywa się za mną czyjś 

głos.
Obracam się gwałtownie z owocem w 

dłoni.
Żebrak patrzy na mnie. Dopiero te-

raz zauważam jakie ma smutne i mądre 
oczy. 

Oczy Mędrca Wszechrzeczy.
– Minęło tyle lat – mówi łagodnie. 

– Co jakiś czas daję wam szansę, a wy 
wciąż popełniacie te same błędy.

Ogrom wziętej odpowiedzialności, 
świadomość wagi podjętej decyzji spa-
da na mnie jak głaz. Zapadam w nicość.

Drzewo figowe
Robert Jóźwiak

Robert Jóźwiak (ur. 1980) – zodiakalny (i okazyjnie życiowy) Baran. Cały wolny 
czas, liczony bardziej w minutach niż godzinach, poświęca Rodzinie i pisaniu. Pracę 
i mnóstwo pomysłów stara się łączyć z najistotniejszymi w życiu funkcjami – męża i 
ojca dwóch energicznych córek. Fan noży, molosów, tatuaży i ciężkiego grania. Zwią-
zany emocjonalnie i praktycznie z portalem Weryfikatorium.
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Ziemia, bliska przyszłość. Morza 
zalewają coraz większe części kon-
tynentów, niszcząc cywilizację. Do 
zakładu wychowawczego w Arka-
dii trafia Helena. Ta młoda kobieta 
podobno kogoś zabiła, lecz nie zna 
szczegółów tej zbrodni, gdyż każ-
da nowa więźniarka zostaje podda-
na wymazaniu pamięci w miejscu 
zwanym ciemnią. Amnezja nie jest 
jednak zupełna – w głowie Hele-
ny majaczą skrawki wspomnień, z 
których próbuje odbudować swoją 
przeszłość.

W tej apokaliptycznej scenerii roz-
grywa się opowieść o nadziei, mo-
ralności, a przede wszystkim o miło-
ści rozkwitającej na gruzach świata. 

Helena broni się przed uczuciem do wychowawczyni Nadii, świadoma, że 
mogą z niego wyniknąć tylko kłopoty. Tymczasem w zakładzie dochodzi do 
zbrodni, która stawia pod znakiem zapytania dalsze losy bohaterek. Co się 
stanie z Nadią? Czy Helena dostanie szansę wyjścia na zewnątrz, by poznać 
swoją historię?

Science fiction to najczęściej męski sport. Zatem książka Michałowskiej nie 
tylko otwiera przejście do odmiennego świata, ale też stanowi klucz do krain 
innej wrażliwości. Czym jest zalewana przez morze Arkadia? Żyjemy w po-
dzielonym świecie, w którym przekonania oddalają nas od siebie bardziej niż 
granice polityczne. Co jest prawdą, a co złudzeniem prawdy? Tylko empatia 
jest prawdziwa. – Michał Cetnarowski, „Nowa Fantastyka” 

Iwona Michałowska – być może jedyna w Polsce pisarka nosząca kape-
lusz tyłem naprzód. Urodziła się i zapewne kiedyś umrze, choć niechętnie. 
W przerwach między dumaniem a pisaniem ukończyła dwie filologie na 
UAM. Przetłumaczyła sporo książek, wśród nich utwory Ayn Rand, Liliany 
Bodoc i Raya Bradbury’ego. Literaturę pojmuje jako mówienie w sposób 
zajmujący o sprawach ważnych. W wolnych chwilach jeździ rowerem, cho-
dzi po górach lub ogląda mecze piłki nożnej. Poza tym normalna.
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Nie potrzeba pisać o tym, że każdy 
w coś gra. Mnie ciekawi koniec gier 
i gierek w jakich życiowo uczestni-
czymy, a więc pewnych konwenan-
sów, czynności, które wykonujemy 
by łatwiej i przyjemniej przeżyć w 
świecie pozornie cywilizowanych 
relacji społecznych, a w istocie za-
kamuflowanej, dzikiej przemocy, dla 
niepoznaki okraszonej technologicz-
nymi artefaktami. Maska, konwencja 
bez wątpienia pomaga utrzymać się 
na powierzchni, ale też nieuchron-
nie determinuje wchodzenie w obce 
role i nienaturalne pozy. Kiedy więc 
możemy odetchnąć własną piersią, 
wystawić własną twarz? Bez wątpie-
nia, gdy stajemy w obliczu śmierci. 

 „(…) Innego końca świata nie bę-
dzie” – mantruje staruszek w wier-
szu noblisty, a za nim współczesny 
człowiek, racjonalizując zwierzęcy 
strach przed ostatecznym rozwiąza-
niem kwestii naszego bytu. Jednak 
wbrew codziennemu obłaskawia-
niu godziny śmierci naszej (amen), 
nastąpi i inny koniec świata, o czym 
dobrze wiedzą prorocy i ich młodsi 
bracia w tej wierze-fantaści. Temat 
okupywany filmowo przez holly-
woodzkie blockbustery, skrojone w 
sam raz na seans w klimatyzowanym 
kinie upalnego lata, płaskie story z 
efektami specjalnymi pomagającymi 
gładko strawić popcorn, zdawały się 

wyznaczać granicę tabu dla tzw. kina 
ambitnego. 

Tymczasem dwóch wizjonerów ta-
kiego właśnie kina – Lars von Trier 
filmem „Melancholia” oraz Abel Fer-
rara kręcąc „4:44”, wzięło na warsz-
tat definitywny, totalny, niereligijny, 
katastroficzny, ekologiczny… koniec 
świata. Obaj twórcy dzieł skandalizu-
jących, poruszających, niesztampo-
wych, pokazali, że z banału można 
stworzyć ważną opowieść. W póź-
niejszym „4:44” charakterystyczny 
swoją physis upadłego zbawicie-
la Willem Dafoe, jako więdnące 
dziecko-kwiat, artysta-malarz, wraz 
z ledwie zakwitłą partnerką, gdzieś 
na poddaszu artystycznej pracowni 
pośród tętniącego życiem wielkiego 
miasta, staje wobec jakże tandetne-
go końca. Oto dziura ozonowa, która 
w końcu przestaje być lewacko-eko-
logiczną maszynką do dojenia gran-
tów, okazuje się prawdą, konkretną, 
naukową przyczyną końca ludzko-
ści. O tytułowej godzinie 4:44 dnia 
następnego ma nastąpić przerwanie 
warstwy ozonowej, zabijając tym ży-
cie na całej Ziemi, tej Ziemi. A więc 
koniec. Koniec? Tak straszliwie ba-
nalny koniec? Widzimy ostatni dzień 
przed zagładą. Wszystko wygląda tak 
codziennie. Telewizja pokazuje new-
sy, ludzie zamawiają jedzenie (które 
przyjeżdża, a więc firma działa do 

Innego końca świata nie będzie
Maciej Witkowiak
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końca świata, ciekawe, czy o jeden 
dzień dłużej?), rozmawiają przez 
skype’a, nawet jakoś rzewnie się nie 
żegnając – dziwny, śnięty spokój, że 
wszystkich czeka to samo, wszyscy 
jadą na tym samy wózku. Owszem 
jedni się modlą (choć trąby nie grają, 
a Mesjasz nie nadchodzi, więc może 
to nie jest definitywny koniec?), inni 
odbywają ostatnie, spazmatyczne 
stosunki seksualne, piją i ćpają, opo-
wiadając głupie dowcipy, albo po-
pełniają morderczo logiczne samo-
bójstwo. Niewiadomo właściwie co 
robić. Można pocieszać się słowami 
o niebycie jakie płyną z ust białe-
go, buddyjskiego neofity obecnego 
za pomocą wypasionego ipada, ale 
one jakoś nie pocieszają, podobnie 
jak niezdarna medytacja w pozycji 

kwiatu lotosu. Można wściekać się, 
że znów zostaliśmy oszukani przez 
ONYCH (media? polityków? rodzi-
ców? kościoły? państwo?). Niczego 
to nie zmienia. Koniec świata nastę-
puje. Ludzkość ginie, w niedojrza-
łym stadium, z wyrazem zdumienia 
w oczach dziecka otoczonego górą 
kolorowych zabawek, któremu ktoś 
zgasił światło. Niczego się nie nauczy-
liśmy, niczego nie zrozumieliśmy, do 
niczego nasz rozwój (oprócz zagła-
dy) nie doprowadził. Nie znaleźliśmy 
rozwiązania żadnego z trapiących 
nas problemów. Nie żyjemy w świe-
cie nieśmiertelnych ludzi w obcisłych 
kombinezonach, żeglując po galakty-
ce. Dlaczego więc koniec, skoro tyle 
jeszcze przed nami? Bije z ekranu 
bolesne oszustwo genetycznego po-
czucia, że wszystko ma jakiś cel, że 
„w Nim poruszamy się i jesteśmy”, 
że dokądś (do Kogoś) zmierzamy. Jest 
rozpaczliwa konsekwencja - nie ma 
zbawienia, nie ma niczego. Koniec, 
kropka.

We wcześniejszym filmie Larsa 
von Triera, tytułowa „Melancholia” 
to nazwa planety, zmierzającej w 
stronę naszej Ziemi. Tradycyjnie ma 
nas ominąć, choć znajdują się tacy 
(spiskowe teorie!), którzy twierdzą, 
że jednak dojdzie do zderzenia i 
wszystko wybuchnie, wszyscy zgi-
niemy. Bohaterka grana przez blond 
niepokojącą Kristen Dunst, nie po-
trzebuje kosmicznej katastrofy by nie 
być, umiera już teraz, mimo, że ma 
wszystko- urodę, miłość, młodość, 
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zdrowie, karierę. Efekt - depresja. 
W końcu pogodzenie się ze sytuacją 
i pokój. Obok niej, jej starsza siostra 
grana przez Charlotte Gainsbourg 
- pełna życia, nie przyjmująca do 
wiadomości tego co nieuchronne. 
Walcząca do końca, atawistycznie 
trzymająca się pazurami świata, jaki 
zna i w jakim żyje. Być może znów 
w grę wchodzi  genetyka, ma wszak 
małego synka, którego istnienie de-
terminuje ją do ochrony życia za 
wszelką cenę. Jednak w obliczu nie-
uchronnego, to depresyjna młodsza 
siostra okazuje dojrzałość. Opowiada 
chłopcu głupiutką, króciutką historyj-
kę, ale tylko to chroni go przed grozą 
nadciągającego końca. Ten filmowy 
moment wzbudza głębokie wzrusze-
nie. Każdy rodzic może to potwier-
dzić, niezależnie ile niesamowitych 
historii przeczytałby czy obejrzałby w 
swoim życiu, że nie jest łatwo opo-
wiadać dziecku coś, w co mały słu-
chacz uwierzy. To sztuka najwyższych 
lotów, najstarsza, najbardziej pier-
wotna. A jedyne bowiem co można 
zrobić w obliczu nieuchronnej zagła-
dy, to opowiadać głupoty (w oczach 
świata), że wszystko będzie dobrze, 
że wszystko skończy się szczęśliwie, 
że można odwrócić nieodwracalne. 
To jest odpowiedź mądrości dojrza-
łej ludzkości na śmierć. Oczywiście 
można wzruszyć ramionami: jakaż to 
różnica, czy znieczulimy się bajkami, 
religią czy narkotykami. Bohaterów 
„Melancholii” i „4:44” i tak pochła-
nia nicość. Owszem, ale dopiero, gdy 

zamilknie ostatnia bajka, wtedy fak-
tycznie możemy jak bohater „4:44” 
zawyć z bólu i wyzionąć ducha. Być 
może Lars von Trier chciał doprowa-
dzić swoich bohaterów do podobne-
go końca, acz intuicyjnie sięgnął do 
najgłębszych archetypów obronnych 
jakie posiadamy, stąd zagłada jego 
bohaterów nabiera innego wymiaru. 
Każda epoka ma swoich „bajarzy”, 
którzy swymi opowieściami pozwala-
ją przetrwać najgłębszy mrok i pust-
kę duszy. W świecie postludzkim i 
postboskim, zrobił to jakże udanie 
wcześniej J.R.R. Tolkien bajając suge-
stywnie o Śródziemiu, w odpowiedzi 
na grozę dwóch wojen światowych i 
świata powojennego, czy Janusz A. 
Zajdel pojawieniem się Alicji w dusz-
nych oparach totalitaryzmu „Limes 
inferior”. Życzyć należy każdemu, 
kto poczuł w trzewiach posmak nie-
bytu, by zaczął szukać swojej baśni o 
dobrym zakończeniu, nawet gdy od-
powiedź zdaje się z góry znana. Choć 
zabrakło tej naiwności von Trierowi i 
Ferrarze, krzyk rozpaczy i w istocie 
sprzeciwu wobec determinizmu nie-
istnienia, są mocnym punktem wyj-
ścia w poszukiwaniach alternatywy. 
Być może „tak jak dzieci”, kiedyś 
uwierzą w podobnie niedorzeczną 
historię. A wiara - dzięki mocy słowa, 
sprawi, że opowieści staną się ciałem, 
jak najważniejsza z nich, sprzed paru 
tysięcy lat, wybrzmiała w zapadłym 
zakątku Imperium Romanum. Oby 
ich poszukiwania zostały nagrodzo-
ne.

Maciej Witkowiak
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Czarny i biały król ukryci są za 
rządami ustawionych naprzeciwko 
siebie pionków. Za pionkami zgru-
powane w szykach bojowych figury: 
towarzyszące parze królewskiej goń-
ce, ruchliwe konie; na skrzydłach 
tkwią wprowadzane do gry dopiero 
w końcowej części partii ciężkawe 
wieże. Szachy — gra królewska.

*
Powstały dawno temu, najprawdo-

podobniej w starożytnych Indiach. 
Ale i tak będą się kojarzyć z bajkową 
i tajemniczą krainą szachów, pady-
szachów, Szeherezad; z miejscem, 
gdzie kiedyś leżała Persja, potężna 
babcia dzisiejszego Iranu. Szachy 
bawiły wielkich władców, dostojni-
ków i mędrców pozostając zawsze 
grą inteligentną. Każdego posunięcia 
dokonuje się tu na oczach przeciw-
nika, każdy najbardziej zawiły plan, 
najdoskonalsza pułapka powstają w 
obecności dwóch osób: jednej, przy-
gotowującej zasadzkę, i drugiej, któ-
ra ma w nią wpaść. Walczący dyspo-
nują równymi siłami, mają taką samą 
pozycję wyjściową, jednakową ilość 
szans i taki sam słaby punkt po obu 
stronach - jest nim król.

Rzecz to oczywista dla każdego, 
kto choć raz siadł przy szachownicy. 
Cała gra kręci się wokół króla — ta-
kie są zasady. Wygrywa osoba, która 

pierwsza stworzy królowi przeciw-
nika sytuację bez wyjścia, da mata. 
Nie liczą się ofiary.

Król tymczasem, niemrawy, ocię-
żały, wykonywać może jedynie ro-
szadę i nieskomplikowane skoki o 
jedno pole - słowem, oferma. Jego 
Wysokość przeszkadza w rozwinię-
ciu ostrej, bezpardonowej gry. Wią-
że damę, która zamiast wykonywać 
krwawe szarże na terenach przeciw-
nika często z największego ognia 
walki musi wracać do swoich, by 
tam ochraniać bezbronny Majestat. 
Dwie najważniejsze na szachow-
nicy figury są dla obu grających jak 
wrażliwe miejsca u boksera, które 
stale trzeba zasłaniać, jak piąte koło 
u wozu... Król w szachach po prostu 
zawadza.

*
Ciekawa rzecz: szachy powstały 

w czasach świetności wschodnich 
monarchów, w okresie, gdy znaczyli 
oni bardzo wiele. Czyżby twórca gry 
zakpił sobie z władców okrutnie, a 
wymyślone przezeń szachy stać się 
miały swoistym symbolem? Parodią 
systemu, w którym wszyscy muszą 
osłaniać niezaradnego króla służyć 
mu i ginąć za niego? A może gra była 
zakamuflowaną parodią stosunków 
istniejących za panowania określo-
nej osobistości, wybitnie nieudol-

Królewska gra
Maciej Parowski
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nej, takiej, która mogła istnieć dzięki 
osłaniającej działalności całego spo-
łeczeństwa.

*
Karykaturalność osoby panującej 

może mieć inne mniej atrakcyjne 
wytłumaczenie. Wystarczy uznać, 
że szachy są modelem państwowej 
rzeczywistości, której twórca gry 
bynajmniej nie chciał krytykować. 
Po prostu król szachowy, posiada-
jąc wszystkie przymioty fizyczne 
większości monarchów, a więc nie-
zaradność delikatność - pozbawio-
ny został zalet duchowych trudno 
bowiem obdarzyć nimi drewnianą 
figurkę. W starożytnych Indiach nie 
znano cybernetyki, do dziś zresztą 
nie udało się zbudować pracujące-
go modeli mózgu ludzkiego. Wyszła 
więc, być może nie zamierzona, 
karykatura, którą śmieszności po-
zbawia dopiero stojący za królem 
szachista. Słabość fizyczna najważ-
niejszej na szachownicy figury po-
łączona z biegłością intelektualną 
kierującego nią człowieka daje peł-
ny obraz królewskiego majestatu i 
ważności.

W okresie, w którym gra powsta-
wała, właśnie „sza-chowy” stosunek 
władca- poddani był zupełnie oczy 
wisty. Nikogo nie dziwiło zestawie-
nie szybkiego gońca z powolnym 
królem. Goniec właśnie po to jest 
prędki, by król mógł być taki, jaki 
jest. I to było w porządku.

Koniec XIX stulecia przynosi Zie-
mianom kolejną wspaniałą rozryw-
kę — jest nią brydż. Stosunki moc-
no się jednak zmieniły, brydż to już 
wyraźnie gra plebejska. Owszem, 
występuje jeszcze król, jest dama, 
nawet as, potęga nad potęgami, ale i 
on bije tylko raz. Miedzy kartami nie 
ma tak jaskrawych różnic, jak mię-
dzy królem a pionami. W szachach, 
owszem, można szachować króla, 
ale nigdy zabić, a w brydżu „figur 
leci na figur” i - jeśli dobrze pójdzie - 
dziewiątka bierze asa. Grają też w tę 
grę nie same błękitnokrwiste osobi-
stości. Wiadomo, inna epoka, czasy 
wielkich szans i społecznych awan-
sów. Okres zmian, rewolucji, detro-
nizacji, burzliwy okres.

*
Ale do szachów zasiadają ludzie 

po staremu i nikt nie detronizuje 
panów na czarno-białych kartkach. 
Czasem tylko dzieci utrącają głowy 
niezdarnym szachowym Ludwikom. 
Gra zaś właśnie dzięki ograniczeniu 
możliwości szachowych monarchów 
jest ciekawa i obfituje w nieskończo-
ną ilość kombinacji. To atakowanie 
i obrona słabiutkich królów czyni ją 
fantastycznie pasjonującą.

wrzesień 1969

Maciej Parowski
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Żyjemy w czasach przełomu. Na 
naszych oczach, niepostrzeżenie, 
skończyła się pewna epoka – na 
swój użytek nazwę ją „optymizmem 
poznawczym”. Jakie były podstawo-
we założenia tego paradygmatu?

Miniony wiek to zdecydowanie 
triumf nauk ścisłych. Przyrost ludz-
kiej wiedzy w zakresie fizyki, chemii 
czy medycyny był niewyobrażalnie 
wielki, absolutnie bez precedensu 
w dotychczasowej historii ludzkości. 
Optymizm poznawczy zakładał, że z 
łatwością możemy przenieść te same 
narzędzia, które wykorzystujemy w 
naukach ścisłych do nauk bardziej 
społecznych (ekonomia, psychologia 
czy socjologia). Powtórzę raz jeszcze: 
„z łatwością”. Nie potępiam bowiem 
w czambuł możliwości modelowania 
ludzkich zachowań, jednak nie jest 
to tak proste, jak nam się do niedaw-
na wydawało. Paradoksalnie owo 
założenie leżało zarówno u podstaw 
wiary w zbawienną moc cybernetyki 
w systemach socjalistycznych („pań-
stwo to wielki, centralnie sterowany 
komputer, można go zaprogramo-
wać i będzie działał bez zarzutu”) 
jak i też wśród wyznawców ekono-
micznej szkoły chicagowskiej („mam 
tu swoje matematyczne modele, z 
których wynika, że jeśli zminima-

lizujemy rolę państwa i obetniemy 
podatki, to będzie wszystko rosło 
w nieskończoność”). Przejechali się 
na tym zarówno futurolodzy z lat 
‘70 (kiedy futurologię wykładano 
na uniwersytetach) czy inwestorzy 
giełdowi z połowy pierwszej dekady 
nowego tysiąclecia – przejedzie się 
również Raymond Kurzweil, który 
swoje wizje singularity snuje w opar-
ciu o prostą ekstrapolację trendów z 
przeszłości.

To nie tak. Wszystko jest trochę 
bardziej skomplikowane niż nam się 
do tej pory wydawało, co dosadnie 
unaocznił kryzys roku 2008. Dużo 
się jeszcze musimy nauczyć. Część 
modeli funkcjonujących radośnie w 
naukach społecznych nie przecho-
dzi brutalnego reality check – trzeba 
je wyrzucić do kosza lub solidnie 
przepracować. Inne zaś (na przykład 
niektóre szkoły psychoanalizy) na-
wet nie zamierzają konfrontować się 
z rzeczywistością, uważając butnie, 
że są ponad tym, a potrzeba udo-
wadniania wszystkiego za pomocą 
cyferek jest niczym innym, jak ko-
lejną fiksacją (którą pewnie można 
poddać psychoterapii). Gdzie koń-
czy się nauka, a zaczyna storytelling 
– trudno powiedzieć.

W drugiej dekadzie XXI wieku 

Desperacko poszukując sygnału
Michał Protasiuk

WSZYSTKIE JUTRA
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„psychohistoria” opisana w klasycz-
nej „Fundacji” Isaaca Asimova jest 
niczym innym jak pozytywistyczną 
ramotką. Łabędzi śpiew pozytywi-
zmu jest również widoczny w moim 
„Święcie rewolucji”, pisanym na 
krótko przed pamiętnym upadkiem 
banku Lehman Brothers – mam na 
myśli możliwość przewidywania tip-
ping points, w dodatku w oparciu 
o XIX-wieczną matematykę. Wtedy 
jeszcze nie wstydziłem się snuć po-
dobnych wizji. Dziś już raczej nie 
wypada.

Tymczasem na gruzach starego po-
rządku zaczyna kształtować się coś 
nowego. Coraz więcej osób zdaje 
sobie sprawę, że często nasze po-
strzeganie rzeczywistości jest niczym 
innym jak wishful thinking, zaś stoso-
wane zwyczajowo modele są równie 
ułomne jak arystotelesowska fizyka. 
Do myślicieli tego typu zaliczam 
między innymi laureata nagrody 
Nobla w dziedzinie ekonomii, Da-
niela Kehnemana czy też inwestora 
giełdowego (ale również naukowca), 
Nassima Taleba, który bez pardonu 
kpi z „umiejętności” swoich wysoko 
opłacanych kolegów z Wall Street i 
londyńskiego City. Taleb posługując 
się metodami statystycznymi udo-
wadnia, jak wiele w inwestycjach 
kapitałowych zależy od zwykłego 
szczęścia, zaś wyrafinowane mode-
le przewidywania wartości akcji są 
kompletnie nic nie warte (aż dziwi, 
że nikt do tej pory nie założył fan pa-
ge’a na Facebooku „Czytam analizę 
techniczną dla beki”, przekonajcie 

się zresztą sami   – to jest dopiero 
fantastyka!). Dodatkowo Taleb zwra-
ca uwagę na siłę zjawiska znanego w 
psychologii jako hindsight bias: wy-
darzenia, które już się zrealizowały, 
z perspektywy czasu są postrzegane 
jako dużo bardziej prawdopodobne 
niż te same fakty, zanim się one wy-
darzyły. Dlatego tak łatwo nam wie-
rzyć, że trafne decyzje, które podję-
liśmy w przeszłości brały się z naszej 
inteligencji i umiejętności przewidy-
wania przyszłości, a nie ze zwykłego 
fartu.

Kolejną postacią podobnego for-
matu jest Nate Silver, autor książki 
„The Signal and the Noise”, która 
jest kanwą moich dzisiejszych roz-
ważań. Silver z wykształcenia jest 
ekonomistą. Na początku swojej 
kariery zawodowej pracował jako 
konsultant w KPMG, ale w biurze 
raczej się nudził i wolał zajmować 
się pracą nad statystycznym mode-
lem przewidującym efektywność 
zawodników baseballowych, co wy-
chodziło mu zaskakująco dobrze. 
Wieczorami nałogowo grywał on-li-
ne w pokera, na czym zarabiał nie-
złe pieniądze, ale to źródło dochodu 
wyschło, kiedy rząd USA zaostrzył 
regulacje dotyczące hazardu w sieci. 
Później założył stronę internetową 
FiveThirtyEight.com, na której której 
publikował swoje analizy i prognozy 
dotyczące wyborów prezydenckich 
w 2008 roku. Udało mu się prawi-
dłowo przewidzieć zwycięzcę w 49 
z 50 stanów (pomylił się tylko w In-
dianie, gdzie Obama wygrał 1 punk-
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tem procentowym). To przyniosło 
mu zasłużoną sławę i w 2009 roku 
Time umieścił go na liście 100 naj-
bardziej wpływowych ludzi na świe-
cie. „The Signal and the Noise” jest 
jego pierwszą publikacją książkową.

Książka nosi podtytuł 
„The Art and Science 
of prediction”. Istotnie 
– w kolejnych rozdzia-
łach Silver omawia róż-
ne dziedziny i opisuje, 
w jaki sposób radzą so-
bie z przewidywaniem przyszłości, 
zwracając uwagę na pułapki, które 
czyhają na nierozważnych progno-
styków (zbyt uproszczone modele, 
krótkie szeregi czasowe, zależność 
zdarzeń, czarne łabędzie – czyli 
bardzo rzadkie zjawiska o istotnych 
konsekwencjach). Dotyka zarów-
no zjawisk związanych z decyzjami 
podejmowanymi przez ludzi (ryn-
ki finansowe, poker, szachy, ataki 
terrorystyczne, baseball), jak i te w 
których rola czynnika ludzkiego jest 
ograniczona (trzęsienia ziemi, pro-
gnozowanie pogody).

Chciałbym jednak przestrzec 
przed zbyt płytką interpretacją książ-
ki Silvera – nie jest to w żadnym razie 
podręcznik dla osób zawodowo zaj-
mujących się prognozowaniem, fa-
chowa publikacja dzięki której mogą 
o kilka punktów procentowych pod-
kręcić swoją trafność. Ja „The Signal 
and the Noise” odbieram jako uni-
wersalną opowieść o triumfie rozu-
mu, ale rozumu świadomego swoich 
ograniczeń, wystarczająco odważ-

nego, aby czasami przeciwstawić 
się panującemu status-quo i odpo-
wiedzieć po prostu „Przypadkowość 
świata jest zbyt duża, bym był w sta-
nie postawić rzetelną prognozę”.

Właśnie, przypadkowość świata – 
Silver poświęca jej wiele 
miejsca. Zewsząd otacza 
nas ocean szumu, spo-
śród którego z trudem 
wychwytujemy coś, co 
często mylnie interpre-
tujemy jako sygnał, pra-

widłowość. Problem w tym, że w 
świecie dostrzegamy o wiele więcej 
wzorców niż jest ich tam naprawdę. 
W ten sposób skonstruowane są na-
sze mózgi, desperacko poszukują-
ce sygnału (prawidłowości) w kon-
takcie z rzeczywistością. To rodzaj 
błędu myślenia nazwanego przez 
wzmiankowanego wcześniej Taleba 
narrative fallacy. Próbując zrozumieć 
rzeczywistość, nieustannie oszukuje-
my samych siebie. Tłumacząc sobie 
świat, opieramy się na selektywnych 
wydarzeniach z przeszłości, budując 
kulawe związki-przyczynowo skut-
kowe, idziemy w myśleniu na skró-
ty, stosując uproszczone heurystyki. 
Dramatycznie nie doszacowujemy 
znaczenia przypadkowości. We-
wnętrzna spójność i prostota narracji 
jest ważniejsza niż prawda (rozumia-
na jako zgodność z rzeczywistością). 
Pięknie pisze o tym również Silver: 
„większość danych to tylko szum, 
tak jak większość wszechświata jest 
wypełniona pustą przestrzenią”.

Silver nie ma litości do prognoz 

Problem w tym, że w 
świecie dostrzegamy o 
wiele więcej wzorców 
niż jest ich tam na-
prawdę.
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stawianych przez ekspertów (poli-
tycznych, gospodarczych) i przed-
stawia liczne dowody na ich błędy. 
Prognozy przez nich produkowane 
to tylko wypełniacze kolumn w pra-
sie i zapychacze czasu antenowego, 
potoczysty storytelling, nie mający 
większego związku z rzeczywistością. 
Silver idzie tutaj ramię w ramię z Ta-
lebem: prasowy komentarz analityka 
giełdowego wyjaśniający dlaczego 
WIG podczas ostatniej sesji wzrósł o 
0,5 punktu procentowego powinen 
znaleźć się w muzeum w Sevres pod 
Paryżem, jako egzemplifikacja hindsi-
ght bias, o którym pisałem wcześniej

W „The Signal and the Noise” dziwi 
jedynie mało entuzjastyczne podej-
ście do prognozowania przyszłości z 
wykorzystaniem filozofii wisdom of 
crowds, która wielokrotnie udowod-
niła swoją efektywność. Założenie 
tego podejścia jest proste i można je 
streścić następująco: „co wiele głów 
to nie jedna”. Aby przewidzieć przy-
szłość należy zebrać informację roz-
proszoną wśród wielu osób. Każdy z 
osobna zwykle się myli. Jeśli jednak 
złożymy pojedyncze sądy w całość, 
indywidualne błędy niedoszaco-
wania i przeszacowania zniosą się i 
otrzymamy całkiem trafną prognozę. 
Najlepszym sposobem zagregowania 
rozproszonej informacji jest rynek, 
więc modele oparte na „mądrości tłu-
mu” zwykle mają postać quasi-giełd 
papierów wartościowych, gdzie za-
miast akcjami handluje się kontrak-
tami terminowymi na przyszłe wyda-

rzenia (Kto zostanie prezydentem? Ile 
nowych samochodów sprzeda się w 
przyszłym miesiącu?). Metoda ta setki 
razy udowadniała swoją trafność, czy 
to w przewidywaniu wyników wybo-
rów, wydarzeń sportowych, czy do 
prognozowania przychodów genero-
wanych przez hollywoodzkie block-
bustery. Stosuje się ją w wielu firmach 
na czele z Google, HP czy Best Buy. 
Eksperymenty podejmowane były 
również przez CIA, gdzie stworzo-
no „rynek”, którego zadaniem było 
przewidywanie miejsca następnego 
dużego zamachu terrorystycznego – 
pomysł ten wykorzystał później Ian 
McDonald w znakomitej powieści 
„Dom derwiszy”.

I ja miałem możliwość przekonać 
się osobiście o efektywności wis-
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dom of crowds, kiedy w w 2010 
roku analizowałem dane zebrane 
przez tygodnik „Polityka” podczas 
ich całorocznej zabawy „Zostań 
prorokiem we własnym kraju”. Me-
chanizm gry jest prosty: na począt-
ku roku redakcja stawia kilka pytań 
dotyczących sytuacji za rok: ile bę-
dzie wynosił kurs euro, ile będzie 
kosztowała benzyna, jakie będzie 
poparcie dla największej partii po-
litycznej i tak dalej. W tym przy-
padku wystarczyło policzyć zwykłą 
średnią, którą następnie zestawiłem 
w prognozami ekonomistów pu-
blikowanymi mniej więcej w tym 
samym czasie. „Tłum” czytelników 
„Polityki” wyprodukował więcej 
trafnych prognoz (np. kurs euro i 
dynamika PKB) niż zawodowi eks-
perci, z pewnością świetnie opła-
cani przez wielkie instytucje finan-
sowe, gdzie na co dzień pracują, 
dysponując solidnym zapleczem 
metodologicznym. Nauka to, czy 
życzeniowy storytelling, chciałoby 
się zapytać po raz kolejny.

Kończy się zatem czas poznaw-
czego optymizmu, a książki takie 
jak „The Signal and the Noise” udo-
wadniają, że świat jest miejscem o 
wiele bardziej skomplikowanym, 
niż nam się to do tej pory wydawa-
ło. Nasze myślenie jest obciążone 
mnóstwem błędów poznawczych, 
które fałszują i zamazują obraz rze-
czywistości. Jedyny ratunek w sta-
tystyce i analizie danych, która ma 
moc odsłonić prawdę. Ale i tego 
narzędzia musimy używać ostroż-

nie, bo jak to w statystyce bywa, 
im więcej danych i większa próba, 
tym znajdujemy coraz więcej kore-
lacji (szczególnie istotne w epoce 
big data). Silver trafnie zauważa: 
„Liczba znaczących (ang: meaning-
ful) relacji w danych (...) jest znacz-
nie mniejsza [niż liczba wszystkich 
możliwych korelacji w danych]. Nie 
jest prawdopodobne, że przyrasta 
tak szybko, jak przyrasta liczba da-
nych. Nie ma teraz więcej prawdy 
w świecie niż było w czasach sprzed 
Internetu i papierowej prasy”.

Michał Protasiuk

Nate Silver “The Signal and the No-
ise. The Art and Science of Predic-
tion” The Penguin Press 2012

1) Cytat za materiałami edukacyj-
nymi Zespołu Rekomendacji i Analiz 
Giełdowych ING Securities, dostęp-
nymi na www.ingsecurities.pl: “Po-
jawienie się w trendzie wzrostowym 
gwiazdy doji wraz z następującą po 
niej wysoką czarną świecą, której za-
mknięcie następuje głęboko w korpu-
sie pierwszej, białej świecy, potwier-
dza odwrócenie z poziomu szczytu. 
W klasycznej formacji gwiazdy wie-
czornej, gwiazdą jest świeca o niewiel-
kim korpusie, podczas gdy w formacji 
gwiazdy wieczornej doji pojawia się 
doji. Właśnie z powodu występowa-
nia doji formacja gwiazdy wieczornej 
doji uważana jest za mocniejszą. For-
macja gwiazdy wieczornej doji nosi 
także nazwę krzyża południa”
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Ucząc bawi, bawiąc uczy, smucąc 
cieszy, ciesząc smuci… Gry kojarzo-
ne są przede wszystkim z rozryw-
ką – niektórzy twierdzą wręcz, że 
mają ujemne wartości edukacyjne. 
Okazuje się jednak, że mechanikę 
gier można wykorzystywać w bar-
dzo różnorodnych zastosowaniach. 
Jeden z największych światowych 
instytutów badania rynku Millward 
Brown uznał właśnie grywalizację na 
najciekawszy trend cyfrowy na 2012 
rok. Czym jest zatem grywalizacja, 
skoro generuje w ostatnim czasie tyle 
szumu? W najogólniejszych słowach 
jest to zastosowanie mechanizmów 
zaczerpniętych z gier (takich jak 
zdobywanie punktów, XP, kolejnych 
poziomów, odznak, stosowanie ran-
kingów, realizowanie misji/questów) 
w sytuacjach niezwiązanych z grami. 

W pierwszej chwili takie podejście 
może się wydawać dziwne, jednak 
lista obszarów, w których grywa-
lizacja jest stosowana z większym 
lub mniejszym powodzeniem, jest 
bardzo długa. Najprostszym przy-
kładem banalnej implementacji 
grywalizacji stosowanej od wielu 
lat są… karty lojalnościowe – kupu-
jąc określone produkty zdobywamy 
punkty, za które następnie możemy 
otrzymać wybraną nagrodę. W przy-
padku programów lojalnościowych 

prowadzonych np. przez linie lotni-
cze dodatkowo zdobywamy kolejne 
poziomy – po przekroczeniu okre-
ślonej liczby punktów otrzymujemy 
bardziej prestiżową kartę dającą 
nam dodatkowe przywileje jak do-
stęp do stref relaksu na lotniskach. 
Jest to bardzo prymitywny (i niezbyt 
ciekawy) przykład grywalizacji, jed-
nak obrazuje podstawy idei. 

 
Grywalizacja w Polsce i za granicą

Systemy wykorzystujące grywali-
zację mogą obejmować wiele ob-
szarów – wspólną cechą ich wszyst-
kich jest jednak zachęcanie ludzi do 
wykonywania czynności, do których 
w innym przypadku trudniej im zna-
leźć motywację – świetnym przykła-
dem obrazującym taki przypadek 
jest Chore Wars (www.chorewars.
com). Gra przypomina RPG-a osa-
dzonego w świecie fantasy – wy-
bieramy swoją postać, określamy 
jej umiejętności, możemy stworzyć 
własną gildię lub dołączyć do ist-
niejącej i wykonywać różne questy. 
No właśnie – zadania… Otrzymu-
jemy za nie punkty doświadczenia, 
złoto i inne skarby, jednak zamiast 
przeszukiwać lasy i jaskinie oraz za-
bijać potwory, musimy wykonywać 

Grywalizacja – ki diabeł?
Łukasz Aziukiewicz



26

obowiązki domowe jak odkurzanie, 
zmywanie naczyń czy prasowanie 
(oczywiście w rzeczywistości, nie na 
komputerze). Znaczące jest to, że za 
samą grę nie otrzymujemy żadnych 
realnych nagród, z wyjątkiem satys-
fakcji z rozwijania własnej postaci. 

Można się zatem zastanowić – po 
co w zasadzie to wszystko? Sama 
rozgrywka nie jest szczególnie emo-
cjonująca i nie przynosi żadnych 
wymiernych korzyści. Okazuje się 
jednak, że wiele osób bardzo chęt-
nie angażuje się w tego rodzaju roz-
grywkę i znajduje w niej dodatkową 
motywację do niechętnie zazwyczaj 
wykonywanych prac domowych lub 
przynajmniej traktuje wykonanie mi-
sji w Chore Wars po sesji odkurzania 
za wartościową nagrodę. 

Elementy grywalizacji mogą też 
być stosowane w bardzo szczątko-
wej formie. Ruch taki postanowił 
zastosować LinkedIn (www.linkedin.
com) – serwis „społecznościowy” dla 
profesjonalistów głównie branży IT. 
Celem firmy było podniesienie stop-
nia uzupełnienia profilu zawodowe-
go użytkowników. Aby to osiągnąć 
wprowadzono niewielką z pozoru 
zmianę – pasek postępu na stronie 
głównej pokazujący kompletność 
danych w profilu, wraz z podpowie-
dziami co zrobić, aby zwiększyć sto-
pień uzupełnienia profilu (np. dodaj 
swoje CV, a otrzymasz kolejne 15% 
kompletności). Zmiana okazała się 
dużym sukcesem – średni stopień 
wypełnienia profili użytkowników 

wzrósł o kilkanaście punktów pro-
centowych.  Ponadto w Internecie 
powstało mnóstwo poradników 
analizujących algorytm wyliczania 
współczynnika kompletności wraz z 
informacjami jak osiągnąć upragnio-
ne 100%. Co istotne z samym osią-
gnięciem całkowicie wypełnionego 
profilu nie wiążą się żadne dodatko-
we benefity – jedyną motywacją jest 
poczucie kompletności – pomyślne-
go zakończenia pewnego zadania. 

Grywalizacja jest też z powodze-
niem stosowana w pożytecznych 
społecznie inicjatywach, mających 
na celu zmianę zachowań osób 
uczestniczących w grze – na przy-
kład skłonić je do większej aktywno-
ści fizycznej. Jedną z najciekawszych 
implementacji grywalizacji w tym 
obszarze jest Zombies, Run! (www.
zombiesrungame.com). Celem tej 
aplikacji na smartfony jest motywo-
wanie do biegania. Jakkolwiek dziw-
nie może to brzmieć w kontekście 
aplikacji do biegania, posiada ona 
bogatą fabułę, opowiadającą nam 
ciekawą historię życia w czasie apo-
kalipsy zombie. Dzięki niej treningi 
biegowe zamieniają się na różnego 
rodzaju misje, w których musimy 
przebiec określony dystans, aby zdo-
być zapasy dla naszego obozu czy 
też odciągnąć hordę zombie od ran-
nego biegacza, aby można było za-
pewnić mu pomoc. Mimo że oczy-
wiście nie czai się na nas za każdym 
rogiem zombie, sugestywna ścieżka 
dialogowa przy odrobinie wyobraźni 
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pozwala wczuć się w sytuację i mo-
tywuje do wyciśnięcia z siebie ostat-
nich potów. Jak chwali się producent 
aplikacji, pobrało ją do tej pory pra-
wie pół miliona osób, które przebie-
gły w sumie 11mln km – aplikacja 
odniosła więc nie tylko komercyjny 
sukces, ale także przyczyniła się do 
zwiększenia aktywności fizycznej 
wśród przynajmniej części jej użyt-
kowników (tego ostatniego jestem 
pewien, jako że sam zacząłem dzię-
ki niej regularnie biegać, czego w in-
nym wypadku z pewnością bym nie 
zrobił). 

Również na naszym rodzimym 
rynku pojawiła się ostatnio dość od-
ważna forma systemu wspierające-
go się grywalizacją – nowy system 
bankowości elektronicznej mBan-
ku. Wykonywanie określonych ak-
cji jak płatności zbliżeniowe, częste 
logowanie, korzystanie z modułu 
zarządzania finansami osobistymi 
nagradzane są odznakami opisujący-
mi dane osiągnięcie, którymi może-
my się pochwalić na facebooku. W 
przyszłości prawdopodobnie będą 
dostępne także listy rankingowe 
użytkowników, jednak na ten mo-
ment nie jest jasne w jaki sposób 
będzie to wyglądać. Jest to ciekawe 
rozwiązanie, jako że zastosowano 
je w poważnej instytucji jak bank, 
jednak odnoszę wrażenie, że trochę 
zmarnowany został potencjał grywa-
lizacji, a twórcom trudno było zde-
cydować się jaki właściwie widzą w 
jej implementacji cel. 

 

Podstawy mechaniki

Jak widać grywalizacja jest sze-
rokim pojęciem i jest stosowana w 
różnym zakresie. Jeżeli przyjrzymy 
się jej implementacjom bliżej, mo-
żemy zauważyć pewne elementy 
bazowe składające się na większość 
rozwiązań w tym zakresie. Od strony 
technicznej u podstawy leżą najczę-
ściej trzy fragmenty: punkty, odznaki 
i tablice wyników (ang. PBL - Points, 
Badges, Leaderboards). Oczywiście 
bardziej rozbudowane zgrywalizo-
wane systemy wykorzystują znacz-
nie więcej mechanik znanych z gier 
jak choćby rozwój postaci, odbloko-
wywanie dodatkowej zawartości w 
zamian za osiągnięcia czy też odpo-
wiedniki walk końcowych na danym 
poziomie - w postaci postawienia 
przed graczem zadania o znacząco 
podniesionej trudności w stosunku 
do reszty gry. 

Niestety wielu twórców systemów 
opartych na grywalizacji zapomina, 
że samo zastosowanie odpowied-
nich mechanik, nie decyduje o suk-
cesie - podobnie jak sama dobra 
grafika nie spowoduje, że gra kom-
puterowa zostanie dobrze przyjęta. 
Znacznie istotniejszy jest element 
motywowania graczy do kontynu-
owania gry - powinna być ona po 
prostu wciągająca. Jeżeli dana gra 
oferuje jakiekolwiek wymierne ko-
rzyści za aktywne uczestnictwo 
(zniżki, kupony itp.) najłatwiej zadać 
sobie pytanie, czy jeśli zostałyby one 
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usunięte z gry, ludzie nadal chcieliby 
się w nią angażować. Przykładowo 
raczej nikt nie zbierałby punktów lo-
jalnościowych dowolnej sieci, jeżeli 
nie wiązałyby się z tym żadne finan-
sowe benefity, a jedynie pozwoliło-
by nam to pochwalić się znajomym 
liczbą zdobytych punktów. Dobre 
systemy grywalizacyjne jak choćby 
Zombies, Run! wychodzą jednak 
obronną ręką z takiego testu. 

 
Krytyka i ryzyka

W świetle gwałtownie rosnącej 
popularności grywalizacji pojawiają 
się także głosy krytyki i obawy przed 
coraz szerszym jej zastosowaniem. 
Najpoważniejszym podnoszonym 
argumentem, jest wykorzystywanie 
graczy w oparciu o zabiegi psycho-
logiczne wywołujących rodzaj uza-
leżnienia. Mechanizmy tego rodzaju 
wykorzystywane są również czasem 
w grach komputerowych - głównie 
MMO jak World of Warcraft - przy-
kładowo początkowo gracz jest zasy-
pywany bardzo wieloma nagrodami, 
aby wciągnąć go w rozgrywkę. Ko-
lejne bonusy są jednak coraz bar-
dziej odsuwane w czasie, wymaga-
jąc znacznie więcej zaangażowania. 
Istotne jest tu to, że ta pętla nie ma 
końca - zawsze przed graczem sta-
wiane jest kolejne wyzwanie, aby 
nie poczuł satysfakcji z ukończenia 
gry. Oczywiście nie każdy system 
wykorzystuje tego rodzaju mecha-
nizmy, nie zawsze też muszą one 

mieć negatywny skutek - skłonienie 
nas do jeszcze większej aktywności 
fizycznej będzie miało raczej pozy-
tywny efekt. Niemniej jednak wąt-
pliwy jest moralny aspekt wykorzy-
stywania rodzaju psychomanipulacji 
do skłonienia graczy do określonych 
zachowań. 

Inne ryzyka powstają, kiedy gry-
walizacja jest wykorzystywana we-
wnętrznie w środowisku pracy. Z 
założenia uczestnictwo w grze po-
winno być dobrowolne, kiedy jed-
nak tak nie jest mogą pojawić się 
problemy. Niesławny jest przykład 
systemu wdrożonego w amerykań-
skiej sieci supermarketów Target. 
Sprzedawcy pracujący przy kasach 
po obsłużenia każdego klienta otrzy-
mywali natychmiastową informację 
zwrotną w zakresie prędkości ob-
sługi danej osoby oraz ogólnej efek-
tywności pracownika. Problem po-
jawił się jednak kiedy uczestnictwo 
w grze okazało się przymusowe, a 
raporty o poszczególnych pracow-
nikach przekazywane kierownictwu. 
Zamiast zmotywować sprzedawców 
do efektywniejszej pracy, podniósł 
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się jedynie poziom stresu, jako że 
każdy czuł się obserwowany na każ-
dym kroku. 

 
Co przyniesie przyszłość?

Grywalizacja w ostatnim czasie 
zdobywa bardzo dużą popularność, 
trudno jednak w tej chwili przewi-
dzieć czy jest to nowa rewolucyjna 
metoda na motywowanie ludzi, czy 
tylko przejściowa moda. Prawdopo-

dobnie w pewnym momencie osią-
gniemy przesyt, kiedy nie będzie 
można otworzyć lodówki bez otrzy-
mania osiągnięcia za 50. otwarcie 
lodówki w tygodniu... Nie znaczy to, 
że grywalizacja zniknie, jednak pew-
nie zostanie wycofana do systemów, 
w których faktycznie się sprawdza. 
Jak będzie naprawdę, przekonamy 
się w ciągu najbliższych kilku lat.

Łukasz Aziukiewicz
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Zgroza ziewnął potężnie i prze-
ciągnął się, wystawiając pazury. Ta-
kie nostalgiczne, szare i spływające 
deszczem popołudnia zwykł spę-
dzać tak jak teraz, czyli na parapecie 
za przykurzoną szybą wystawową, 
nadpękniętą i pamiętającą lepsze 
czasy. Poświęcał się spaniu, obser-
wacjom i rozważaniom na tematy 
czysto metafizyczne. Krople siąpiły 
z nieba opieszale, zupełnie jakby 
nie chciały ścierać się z zakurzony-
mi chodnikami i ulicami nękanego 
przez lato miasta, które pierwszy raz 
od tygodni wreszcie zaznało łaski 
deszczu. Duchota wciąż wisiała w 
powietrzu, wyciągając po każdego 
swe macki i próbując rozpanoszyć 
się jak najbardziej, zanim ulewa 
przegoni ją na dobre.

Zgroza powiódł ślepiami po ścia-
nach odrapanej kamienicy naprze-
ciwko i oblizał się, wyobrażając sobie 
ogrom jedzenia w jej piwnicach. W 
ciemnościach nocy jego niebieskie 
oko zwykle świeciło na czerwono, 
podczas gdy brązowe pozostawało 
niewidoczne, upodabniając go do 
pirata z zapaleniem spojówki. Nie 
wolno mu było wychodzić samemu. 
W ogóle nie wolno mu było wycho-
dzić, ponoć jawił się jako zbyt nie-
bezpieczny i nierozważny. Wycho-
dzeniem nie można też było nazwać 

okazjonalnych wypadów, kiedy to 
któryś sługa brał go na ręce i targał 
do powozu, tylko po to, by prze-
wieźć go do innego więzienia. Ale 
Zgroza lubił te więzienia. Były cie-
płe, z przygotowaną dla niego wodą 
i strawą, z nowym legowiskiem i za-
pachami do poznania. Korzystał z 
tych danin łaskawie i z utęsknieniem 
wyczekiwał dnia, kiedy to wreszcie 
obejmie należyty mu tron.

Kiedy te wszystkie przemyślenia 
przemknęły już przez jego świado-
mość, Zgroza ziewnął po raz kolejny 
i, popierdując sobie melancholijnie, 
ułożył się do snu, przerwanego nagłą 
potrzebą wewnętrznego monologu. 
Ostatni raz rzucił okiem na swe wło-
ści i już miał owo szacowne oko za-
mknąć, gdy stwierdził, że ktoś mu się 
przygląda. Poderwał zaraz głowę, a 
z rozdziawionych w ostrzegawczym 
wyrazie szczęk wyrwało mu się ciche 
ćwierkanie. Cóż za impertynencja!

Za szybą stała ubrana w elegancką 
czerń kobieta, z tego samego kolo-
ru parasolką w dłoni i delikatnym 
uśmiechem na ustach. Uśmiech ten 
w ogóle nie współgrał z jej ostrym, 
jadowitym wręcz spojrzeniem, są-
czącym się z lekko skośnych oczu, 
które zdawało się przewiercać Zgro-
zę na wskroś niczym wiertarka uda-
rowa. Widząc, że ma już jego pełną 

Judyta
Weronika Szóstak
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uwagę, wyszczerzyła się szeroko, 
acz sardonicznie, a jej twarz rozcią-
gnęła się niczym źle wykonana ma-
ska rodem z teatru nō. Zaraz potem 
strząsnęła krople deszczu ze swojej, 
o ironio, ażurowej parasolki i weszła 
do księgarni. 

Ciszę panującą w jej wnętrzu prze-
rwał dźwięk szturchniętego drzwia-
mi dzwoneczka, a następnie wście-
kłe ćwierkanie Zgrozy, który zerwał 
się ze swojego parapetu, dławiony 
oburzeniem, nie potrafiąc wydać 
z siebie ani jednego porządnego 
prychnięcia i z ogonem nastroszo-
nym niczym szczotka do czyszcze-
nia kibli, uciekł na zaplecze. Na jego 
miejsce, z odmętów pomieszczenia 
ukrytego przed wzrokiem zwykłych 
klientów, wyłonił się starszy mężczy-
zna z zakasanymi rękawami koszuli i 
okularami na nosie. Na widok prze-
moczonej kobiety z zakłopotaniem 
wytarł dłonie w spodnie i postanowił 
przemilczeć wątpliwą użyteczność 
jej parasolki.

– W czym mogę pani pomóc? 
Klientka, sprawiając wrażenie nie-

co nieobecnej, przesunęła spojrze-
niem po ściśniętych na małej prze-
strzeni regałach. Księgarnia mieściła 
się w kamienicy o wysokich sufitach, 
które pozwalały na ustawianie ksią-
żek tak, że jej wzrok prawie ich nie 
obejmował. W powietrzu unosił się 
zapach myszy.

– Czy pan Roman Stardowski? – 
spytała, w końcu pozwalając by jej 
spojrzenie spłynęło na przygarbioną 

sylwetkę. Z ciemnych pasm włosów 
wijących się wokół bladej twarzy 
spływały leniwie krople wody, a wy-
raz jej oczu wywoływał w mężczyź-
nie dziwnie negatywne odczucie.

– Zgadza się, we własnej osobie. 
A to księgarnia Ametyst, prowadzę 
ją – dodał.

Twarz kobiety rozjaśniła się niczym 
niebo po burzy i aż przyklasnęła, ku 
ogólnemu zdziwieniu Stardowskier-
go, który zdążył już odnieść wraże-
nie, że ma do czynienia z jakąś te-
atralną karykaturą człowieka.

– Doskonale! – Podeszła do dzielą-
cego ich kontuaru, otrzepując swoją 
suknię z deszczu. – Szukam pewnej 
pozycji autorstwa Johanna Weyera. 

– Mhm. – Stardowski odwrócił się 
do niej plecami, by nie widziała jak 
przewraca oczami. Udał, że szuka 
czegoś w szufladach komody. – Ja-
kiej to konkretnie pozycji pani po-
szukuje?

– Pseudomonarchia…
– Daemonum, tak właśnie myśla-

łem. Wie pani, na dzień dzisiejszy 
może ją pani po prostu ściągnąć z 
internetu. – Zaśmiał się, odwracając 
do niej przodem, ale kobieta mu nie 
zawtórowała. Wpatrywała się w nie-
go tym samym ostrym spojrzeniem, 
a usta ściśnięte miała w grymasie, 
który zapewne towarzyszył umiera-
jącym. Jeśli nie samej śmierci przy 
pracy.

– Panie Stardowski, powiedziano 
mi, że u pana dostanę egzemplarz 
najbliższy oryginałowi. Mam na my-
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śli: z dodatkami. – Wyraźnie zaak-
centowała ostatnie słowo i uniosła 
brwi, widząc cień przemykający 
przez twarz sprzedawcy. 

Z zaplecza dobiegło ich ukryte, 
gniewne ćwierkanie Zgrozy. Kobieta 
spojrzała w tamtą stronę. 

– Jaka to rasa?
– Maine coon. – Stardowski nie-

co się rozluźnił. – Należy do mojej 
wnuczki. 

– Przedtem był kanarkiem, hm? 
Dawno go zmieniła? Pańska wnucz-
ka. 

– Nie, nie tak dawno temu – od-
parł z ociąganiem i wyprostował się. 
Zdobył się nawet na zdecydowane 
odchrząknięcie i poprawienie okula-
rów. Kobieta nadal z fascynacją wpa-
trywała się w uchylone drzwi zaple-
cza. – Książka, o którą pani prosi…

– Tak. Chcę ją. Proszę mi ją dać 
natychmiast. 

Wyciągnęła w jego stronę dłoń, a 
Stardowski nie poczuł się skłonny do 
protestów. Chwilę później wręczył 
jej niezbyt gruby tomik, starannie 
obłożony folią, którą kobieta zaraz 
zdarła i niedbale rzuciła na podło-
gę. W powietrze wzbiła się odrobi-
na kurzu i zapach starego papieru, 
gdy zaczęła wertować strony swojej 
zdobyczy i wzrokiem śledzić łaciński 
tekst. Mężczyzna z rosnącym nie-
pokojem obserwował malującą się 
na jej twarzy pasję mordu i żądzę 
dziewiczej krwi. Nie żeby Stardow-
ski mógł sprostać temu ostatniemu 
wymogowi, no ale…

– Takie tam… Wie pani. Jak 
wskrzesić zmarłego, jak przywrócić 
amputowane kończyny, jak zatruć 
wodę w rzece i tym podobne bzdu-
ry. – Uśmiechnął się, zadowolony 
ze swojego bagatelizującego tonu. 
Kobieta oderwała wzrok od lektury i 
spojrzała na niego z wyraźnym znie-
cierpliwieniem. 

W następnej chwili uniosła dłoń 
na wysokość jego klatki piersiowej i 
zacisnęła ją. Powoli, starannie ukła-
dając jeden palec przy drugim tak, 
by doskonale widział ich ruch. Siła 
uścisku była tak duża, że paznokcie 
wbiły się w poduszeczki jej dłoni, a 
kostki zbielały niczym za dotknię-
ciem malarskiego pędzla. Obróciła 
pięść w kulistym ruchu, a jej nadgar-
stek wydał z siebie ciche strzyknię-
cie. W tym samym momencie Star-
dowski złapał się za serce i z twarzą 
zdjętą nagłym bólem runął na zie-
mię niczym kłoda pod jej nogi. Jego 
przedśmiertna mina zdecydowanie 
należała do jej top trójki zawałów 
serca. Opuściła dłoń, spoglądając 
jeszcze raz na nieruchome ciało, po 
czym bez zbędnych emocji wróciła 
do przerwanej lektury. 

Znalazła to, czego chciała i wy-
rwała z książki jedną stronę. Resztę 
starannie obłożyła folią i odniosła na 
miejsce – szczelinę między tomami 
na samym dole jednego z regałów.

– Proszę. Posprzątane. Przecież 
nikt nie chciałby, żeby twoja specjal-
na wnuczka zaczęła nagle wskrzeszać 
zmarłych. Czy robić inne bzdury. 
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Uniosła poły sukni i wykonując 
porządny krok, przeszła nad Star-
dowskim. Chwilę później powietrze 
znów przeszył przyjemny dźwięk 
dzwoneczka, a kobieta rozpłynęła 
się wśród deszczu na wildeckiej uli-
cy. Dopiero gdy czubek jej ażurowej 
parasolki zniknął z pola widzenia, 
wielce zaaferowany Zgroza wyłonił 
się z zaplecza i ze wściekłym ćwier-
kaniem zaczął biegać naokoło sty-
gnących już zwłok. 

Wstań, sługo, wstań! Kuweta jest 
brudna!

***
Wcześniej
W środku nocy obudził ją silny ból 

zębów, który do czasu przyzwoitych 
godzin porannych rozszerzył się już 
na całe podniebienie. Koniuszkiem 
języka wyśledziła śliskie zgrubienie 
za górnymi jedynkami, które oka-
zało się źródłem cierpienia i które 
wysyłało odrętwiające wibracje do 
reszty szczęki. Miała wrażenie, że jej 
podniebienie chce pęknąć na pół.

Siedząc przy toaletce otwierała sze-
roko usta i kręciła głową, próbując 
obejrzeć ich wnętrze. Ból był napraw-
dę nieznośny. Przesunęła ponownie 
językiem po tajemniczym zgrubie-
niu i ze zdumieniem odkryła, że jest 
jeszcze większe niż przed chwilą. Ze 
zmarszczonym nosem sięgnęła po lu-
sterko i podeszła do okna. Dopiero 
gdy praktycznie wsadziła sobie jego 
dolną krawędź do ust, była w stanie 
zobaczyć opuchliznę podniebienia i 

dwie bielejące grudy bliżej nieokre-
ślonego pochodzenia. Powoli opu-
ściła lusterko i wbiła wzrok w okno, 
za którym ulice miasta zapełniały się 
już pierwszymi przechodniami. Od 
coraz silniej promienującego bólu za-
częła jej puchnąć twarz, a Judyta nie 
mogła powstrzymać rosnącego w niej 
entuzjazmu. 

Kiedy tego ranka zobaczył ją 
stojącą w białej koszuli nocnej w 
drzwiach kuchni, od razu wiedział, 
że coś jest na rzeczy. Pośpiesznie od-
stawił patelnię z jajecznicą do zlewu 
i posadził jej dziesięcioletnie jeste-
stwo na taborecie, biorąc bose stopy 
w swoje dłonie i rozgrzewając je.

– Co się dzieje, perełko?
– Boli mnie cała buzia. – Postukała 

palcem w policzek.
– Pokaż no się. – Odgarnął jej 

ciemne loki z obolałej twarzy i zaj-
rzał do ust. Tak jak się spodziewała, 
na jego czoło natychmiast wystąpiły 
kropelki potu. – Miejmy nadzieję, 
że to tylko zapalenie. Pójdziemy do 
dentysty, ubieraj się. 

Stomatolog okazał się równie za-
skoczony i nieporadny, co jej ojciec.

– Jeśli mam być szczery, to wyglą-
da na to, że dziecku wyrasta drugi 
rząd zębów – powiedział w końcu 
po trwającym ponad godzinę ba-
daniu i tym samym potwierdził jej 
przypuszczenia. – Na razie tylko na 
górze, ale widzę już podobne ano-
malie na dole.

Poza przepisaniem płukanek 
uśmierzający ból przy zapaleniach 
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niewiele mógł zrobić i zobowiązał 
się skonsultować ten problem z kole-
gami po fachu. Jego zdumienie stop-
niowo ustąpiło miejsca niezdrowej 
ekscytacji i ojciec Judyty musiał iść z 
nim na noże, żeby w ogóle wypuścił 
ją do domu. 

– Niesamowite – mamrotał, odpro-
wadzając ich aż do drzwi samocho-
du. – Niesamowite… Niesamowite!

– Opowiedz mi o Chwaliszewie – 
poprosiła, gdy byli już w drodze po-
wrotnej. 

Spojrzał na nią jednym okiem, 
marszcząc czoło.

– To chyba nie jest najlepszy mo-
ment.

– Najlepszy! 
– Ta historia ma na ciebie dziwny 

wpływ.
– Tatooo…
– No dobrze. – Odchrząknął i za-

cisnął mocniej palce na kierownicy. 
Może sam znajdzie w niej teraz ja-
kąś racjonalną odpowiedź na swoje 
problemy. – W Chwaliszewie spalo-
no pierwszą czarownicę w naszym 
kraju. To było dawno temu… Tak 
dawno, że już nawet nie pamiętam 
dokładnie kiedy. – Starł dłonią pot 
znad górnej wargi. – Kobieta zatruła 
piwo i wodę pitną, którą spożywali 
okoliczni mieszkańcy. Wiesz, woda 
to już grzech, ale piwo! W każdym 
razie, nikt nie wiedział dlaczego. 
Niektórzy mówili, że to zemsta, inni, 
że czysta złośliwość, a jeszcze inni, 
że to hołd dla szatana. Złapali ją, 
wcale się nie wypierała, tylko śmia-

ła szaleńczo i wywracała gałami ni-
czym ten klaun z pudełka, którego 
dostałaś od ciotki Urszuli. Dopiero 
gdy pojmali jej syna, jedynaka, wte-
dy to jej mina zrzedła. 

Judyta siedziała na siedzeniu pa-
sażera już w kuckach, spoglądając 
na niego bystro i z niecierpliwością 
oczekując swojej ulubionej części 
historii.

– Różnie ludzie mówią, co z nim 
zrobili. Jedno jest pewne – na oczach 
matki ucięli mu język, by mogła oglą-
dać jego nieme cierpienie. Potem 
najprawdopodobniej przywiązali go 
za ręce i nogi do czterech koni, któ-
re rozpędzili w cztery strony świata i 
które rozerwały biedaka na strzępy. 
A może po prostu wrzucili go na stos 
przed nią… W każdym razie, kiedy 
czarownica konała w płomieniach, 
przeklęła całe Chwaliszewo, prze-
klęła sąsiedni Poznań i jego miesz-
kańców. Zapowiedziała, że wróci. 
Że się zemści. Ale, jak widzisz, nadal 
jej się to nie udało.

Oczy Judyty lśniły niczym turmali-
ny wrzucone na głęboką wodę.

– Tato, opowiedz mi o strzygach.
– Matko i córko, Judyta, przestań z 

tymi swoimi…!
– Tato, tak boli! – Złapała się za 

buzię.
– Strzygi to takie słowiańskie wiedź-

my skrzyżowane z wampirami. Czy 
też innym cholerstwem szatańskiego 
pochodzenia. Śląski wymysł chyba, 
niesmaczny jak śląska sama w sobie. 
Są łyse, mają długie szpony i wstają z 
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martwych. Czasami przybierają po-
stać sowy i wywabiają swoje ofiary z 
domów hałasami. 

– Czy są magiczne?
– Tak, są magiczne.
– A co z ich zębami? – Przekrzywi-

ła głowę, a mężczyzna westchnął z 
rezygnacją.

– Mają dwa rzędy zębów. U góry 
i u dołu. 

– Czy ja też będę strzygą, tatusiu? 
– Ożywiła się znacznie.

– Nie! – Zaparkował gwałtownie 
pod domem i spojrzał na nią. – Na 
litość boską, Judysiu, nie będziesz 
strzygą. A wiesz dlaczego? Bo strzy-
gi rodzą się z zębami. A ty byłaś 
normalnym słodkim dzieciątkiem. 
Żadnych nadprogramowych czy 
wczesnych ząbków. Więc wszystko 
z tobą w porządku. A wady szczę-
ki się zdarzają, to na pewno nic po-
ważnego. – Pogłaskał ją po włosach. 
– Nic się nie martw. Nic ci nie grozi. 
Poza tym, człowiek może się zmie-
nić w strzygę dopiero po śmierci. A 
ty nie umierasz. Jesteś zdrową, silną 
dziewczynką i długie życie przed 
tobą. Twojej wewnętrznej wyima-
ginowanej strzydze nie będzie się 
chciało wyjść, gdy już skończysz sto 
lat. Rozumiemy się? – Połaskotał ją, 
a ona odpowiedziała mu dzikim chi-
chotem chochlika. 

Jej śmiech wciąż rozbrzmiewał mu 
w uszach, gdy wieczorem odkrył jej 
zakrwawione ciało w łazience. Nie, 
wyraźnie się nie zrozumieli.

Pogrzeb był szybki, cichy i skąpa-

ny w surrealizmie. Stał nad grobem 
swojego dziecka, tak jak tego feral-
nego wieczora nad jej zwłokami, i 
nadal nie wierzył w to co widział. 
Jak to możliwe? Jak do tego doszło? 
Czy to rzeczywiście było morder-
stwo, jak sobie wmówił i utrzymywał 
przed sąsiadami i księdzem? Jakiś 
psychopata-włamywacz wtargnął do 
ich mieszkania i pociął jego ukocha-
ną córeczkę? A może jednak prawdę 
mówił patolog, policja… Czy Judyta 
mogłaby świadomie popełnić samo-
bójstwo? Czy ktoś ją do tego nakło-
nił? A nawet jeśli był to jej świadomy, 
na tyle na ile dziesięcioletnie dziecko 
może być świadome, wybór i wła-
snowolnie przecięła swoje nadgarst-
ki jego podrdzewiałą jednorazową 
golarką, to co ją do tego nakłoniło? 
Jaki szaleńczy impuls nią targnął? 
Przecież miała dobre życie… 

Mężczyzna osunął się na ławeczkę 
stojącą przy świeżo przekopanej zie-
mi. Powietrze pachniało rozgrzanym 
woskiem i glebą. Wkrótce zastał go 
tam zmrok. Gdzieś wśród ciemności 
nad jego głową zahukała zbłąkana 
sowa, a nagły powiew wiatru przy-
niósł kłapnięcie czterech rzędów 
ostrych kłów i nikły głosik:

– Dobry wieczór, tatusiu.

***
Gdy Judyta była mała, postanowi-

ła, że gdy umrze to zostanie strzygą. 
Dość szybko udało jej się zrealizować 
swoje odważne plany, dużo szybciej 
niż innym dzieciakom z podstawów-
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ki, które w swej dorosłości widziały 
aktorstwo, modeling, prawo czy me-
dycynę. Zawsze wiedziała, że kiedyś 
im pokaże. Mity i historie na temat 
strzyg, które opowiadał jej ojciec, 
w dużej mierze okazały się przesa-
dzone. Nie była łysa, długie pazury 
miała tylko wtedy gdy je zapuściła i 
wcale nie musiała pić ludzkiej krwi. 
Aczkolwiek mogła i czasem sobie na 
to pozwalała. Krew świetnie działa-
ła na cerę i miała właściwości god-
ne najdroższych drinków energety-
zujących. Jeśli chodzi o zęby, to te 
ludzkie z czasem wypadły jej niczym 
mleczaki, a strzygowskie zajęły ich 
miejsce. Były mocniejsze i ostrzej-
sze, ale nie była to różnica widoczna 
ludzkim okiem.

Teraz dorosła już Judyta kroczyła 
przez chaszcze podpoznańskiego 
lasu i szukała tego, co do niej praw-
nie należało. Poły długiej sukni dar-
ły się o wystające gałęzie i kolce, a 
mokra trawa przemoczyła jej raj-
stopy. Ciągle coś grodziło jej drogę, 
powykrzywiane drzewa zdawały się 
nie chcieć jej przepuścić, a ich chu-
de ramiona sięgały po nią z najmniej 
oczekiwanych kierunków. Szła jed-
nak nieugięcie, a gdy wśród traw, 
kamieni i mchu zaczęła dostrzegać 
pozostałości starego cmentarzyska, 
wiedziała, że idzie w dobrą stronę. 
Oczy miała teraz zamknięte, a w 
dłoni ściskała łańcuszek, z którego 
zwisał stożkowaty kryształ o biało-
-fioletowym zabarwieniu. Kołysała 
nim, aż kryształ wpadł w charak-

terystyczny rytm i zaczął zataczać 
okręgi nad leśną ściółką. W pewnym 
momencie promienie słoneczne 
przedarły się przez gęstwinę gałęzi, a 
kryształ rozbłysnął pod ich wpływem 
całością swojego koloru. Judyta na-
tychmiast się zatrzymała i uklękła w 
tym miejscu.

Odgarnąwszy z twarzy burzę smo-
listych loków, zaczęła grzebać w 
ziemi, wyrywając trawę, odrzucając 
mech, przeganiając glizdy i wyrzuca-
jąc kamyki. W końcu jej paznokcie 
przesunęły się po czymś twardym i 
dość regularnym w swym kształcie. 
Był to fragment skruszonej płyty na-
grobnej, której inskrypcja została 
całkowicie starta przez piach i upły-
wający czas. Judyta ponownie się 
wyprostowała i rozłożyła w dłoniach 
stronę, którą uprzednio wyrwała z 
książki w księgarni Ametyst. 

– Obeō. Pereō. Redeō. Trānseō. 
– Rozpostartą ręką zatoczyła krąg 
nad miejscem, z którego wydoby-
ła fragment płyty. – Jestem tą, która 
przekroczyła granice życia i śmierci. 
Jestem tą, która rzuciła wyzwanie 
boskim prawom. Jestem tą, której 
władza wykracza ponad zrozumie-
nie tego świata. Jestem tą, która 
przyzywa cię z martwych. Jestem 
twoją matką. 

Zamknęła oczy i, klękając ponow-
nie, wsunęła na powrót zwiniętą 
stronę w rozkopaną ziemię. W mo-
mencie, w którym to uczyniła, do jej 
nozdrzy dotarł słodko-kwaśny za-
pach śmierci, a lodowate palce wy-
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nurzające się z piaskowych odmę-
tów zacisnęły się na jej nadgarstku. 

Stanął przed nią blady i oblepiony 
ziemią. Przed pochówkiem ktoś bru-
talnie się z nim zabawił i pozszywał 
rozerwane kończyny grubą czarną 
nicią, która teraz szczerzyła się do Ju-
dyty ze wszystkich zgięć i zagłębień 
jego ciała. Otworzył usta, chcąc coś 
powiedzieć, lecz z jego gardła wy-
dobył się tylko charkliwy pomruk. 

Uśmiechnęła się i pogłaskała go po 
policzku. Gdyby nie blizny, nici i brak 
języka, oraz kompletne otępienie 
malujące się w martwych do niedaw-
na oczach, nikt by się nie poznał. Stał 
przed nią młody czarnowłosy chło-
pak, który jeszcze tyle miał do zrobie-
nia i osiągnięcia. Ubierze go. Wyjaśni 
mu. Wszystko się ułoży.

– Nic się nie bój, mój synu. Mama 
dotrzymała słowa.

Weronika Szóstak (ur. 1990) – 
studentka filologii angielskiej, zain-
teresowana wszystkim, co wzbudza 
w ludziach niepokój: od psychiki 
przestępców po kwestie gender i 
queer. Inspiracji do pisania szuka w 
życiu codziennym, a także w litera-
turze faktu i tekstach takich autorów 
jak Oscar Wilde, J. R. R. Tolkien czy 
Christopher Isherwood. W „Judycie” 
wykorzystuje znajomość lokalnych 
legend – Chwaliszewo, niegdyś od-
rębne miasto, jest dziś częścią Po-
znania – mitów i dawnych wierzeń. 
Opowiadanie na pewno przypadnie 
też do gustu wszystkim, którzy lubią 
pazurzaste bestie.
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Światem rządzi podobno 224 su-
perbogaczy. Prócz nich są bogacze 
zwykli i czereda obsługujących ich 
dworaków. Do bogaczy dołączają 
osobnicy, mający zajmować uwagę 
gawiedzi – zawodowi atleci i pio-
senkarze. Razem z pedikiurzystkami 
towarzystwo to stanowi w krajach 
bogatych do 20% społeczeństwa. 
Reszta spychana jest coraz dalej w 
głąb biedy. Noam Chomsky zauwa-
żył, że społeczeństwo amerykańskie 
upodabnia się w swojej strukturze 
do społeczeństw trzeciego świata 
(postkolonialnych).

Taki podział, bez mocnej klasy 
średniej w środku, to zaproszenie 
do rewolucji. O tym, że oligarchia 
się boi świadczy nasilenie się metod 
inwigilacji i kontroli, coraz większa 
ilość strażników, bramek, przepu-
stek, kart magnetycznych i kamer. 
Świadczą też prace nad nowymi 
rodzajami broni, mającej służyć do 
kontroli i rozpraszania demonstran-
tów. 

Oto parę przykładów:
Pociski akustyczne – Potężne fale o 

bardzo niskiej częstotliwości, emito-
wane z anten spodkowych o średni-
cy 1-2 metrów. Skutki jak po uderze-
niu tępym narzędziem. Długotrwały 
ból, do śmierci włącznie.

Urządzenie ścinające krew w ży-
łach (curdler unit) – podłączone do 
głośników wytwarza przenikliwy, 
nieznośny pisk. Używany w na-
tężeniu tuż pod granicą trwałego 
uszkodzenia ucha. Specjalnie do-
stosowane do rozpraszania tłumów 
śpiewających i skandujących.

Infradźwieki – o bardzo niskiej czę-
stotliwości, działające na duże odle-
głości i przenikające do budynków i 
pojazdów. Skutki biofizyczne: mdło-
ści, biegunka, dezorientacja, wymio-
ty, uszkodzenia organów wewnętrz-
nych do śmierci włącznie. Generator 
użyty po raz pierwszy we Francji w 
roku 1972, ludzie w jego zasięgu 
chorowali przez wiele godzin.

Piszczała (Squawk Box) wypróbo-
wana przez armię brytyjską w roku 
1973. Kierunkowe urządzenie emi-
tuje dwa ultradźwięki, które zmie-
szane w ludzkim uchu powodują 
zawrót głowy, mdłości i utratę przy-
tomności. Promień jest tak ścisły, że 
może być kierowany na poszczegól-
ne osoby w tłumie.

Zestaw optyczno - dźwiękowy – 
wykorzystuje ultradźwięki i podczer-
wone błyski, przenikające przez za-
mknięte powieki. Uprzykrza życie, 
może wywoływać ataki epileptycz-
ne.

Lech Jęczmyk

Wieprzonośne karabiny 
i inne bronie
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„Ekspresowa skórka od banana” 
(Instant banana peel) znana od lat 
60-ych. Biały, stosunkowo tani pro-
szek po rozsypaniu i zmoczeniu 
tworzy niezwykle śliską powierzch-
nię, na której nie można ustać.

Kleista mgła oparta na składnikach 
superklejów i szybko twardniejącej 
pianki izolacyjnej. Oblepia ciało i 
zmycie jej wymaga specjalnego od-
czynnika. Po raz pierwszy zastoso-
wana przez Amerykanów w Somalii 
w roku 1995.

Kolorowy dym. Stwierdzono, że 
jego zastosowanie wywołuje panikę 
szybciej niż zwykły biały dym. Lu-
dzie rasy białej reagują najbardziej 
na kolor jaskrawo-zielony, czarni i 
latynosi na jaskrawo-czerwony. Lu-
dzie boją się, że zostaną oznakowani 
i stracą anonimowość.

Rzeczywiste oznakowanie de-
monstrantów uzyskuje się za pomo-
cą proszku fluoroscencyjnego albo 
strzelania gąbczastymi kulami nasy-
conymi farbą widoczną w podczer-
wieni.

Niewidoczny gaz łzawiący dział sil-
niej na psychikę niż gaz widoczny.

Naelektryzowana kamizelka poli-
cyjna, poraża każdego, kto jej do-
tknie.

Feromony, środki zapachowe zna-
kujące ludzi. Można potem wypu-
ścić na nich pszczoły.

Bomby smrodowe dostosowane 
do reakcji ludzi różnych ras (Project 
Agile).

A skąd tytuł? Mahometanie, po-
dobnie jak Żydzi, mają jakieś prze-
sądy co do wieprzowiny. W Izraelu 
zaproponowano strzelanie pociska-
mi z ładunkiem smalcu do palestyń-
skich bojowników. Podobno maho-
metanin umazany smalcem nie jest 
wpuszczany do Raju. Proponowa-
no również, żeby w miejscach za-
grożonych atakami samobójczymi 
rozstawić konserwy wieprzowe. Sa-
mobójca detonujący ładunek w ta-
kim miejscu zmieniałby się w gulasz 
ludzko-wieprzowy i nici z Raju.

   Jak widzimy najtęższe uczone 
głowy pracują za duże pieniądze 
nad sposobami kontroli buntującego 
się pospólstwa. Coraz częściej są to 
metody na miarę, dostosowane do 
rasy, religii i obyczajów. Oczywiście 
najkorzystniejsze jest, niedopuszcza-
nie do rozmnażania się pospólstwa. 
W myśl zasady, że dzieci zabite nie 
biorą udziału w demonstracjach.

Lech Jęczmyk
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Słusznie zarzuca mi się, że za każ-
dym razem, gdy wznawiam jakiś 
cykl felietonów (w tym wypadku 
„Wyznania idioty”), albo też klecę 
jakiś nowy – zawsze wygłaszam ma-
nifest programowy. Powstrzymam się 
zatem od ględzenia tym razem, choć 
– o paradoksie – czy wstęp o nie glę-
dzeniu nie jest przypadkiem ględze-
niem? Czy głoszenie wstępnych tez 
o braku programu, nie jest w istocie 
programem?

Muszę Państwu zdać relację z 
pewnej idiotycznej tradycji związa-
nej z mą wieloletnią współpracą z 
redakcją „Innych Planet” – otóż za-
wsze – ZAWSZE – tematyka numeru 
wprawia mnie w konfuzję, absmak 
oraz osłupienie. Tym razem uznano, 
że tematem gry będą, więc dozna-
łem wymienionych stanów, tyle że w 
odwrotnej kolejności (tylko absmak 
nie zmienił swej pozycji). Także nie 
sądzę, bym okazał się dla redakcji 
„Innych Planet” pożytecznym idiotą.

Ponieważ o grach – poza może 
pokerem - wiem tyle, że się w nie 
gra, postanowiłem o nich trochę 
poczytać. Żeby jednak się nie prze-
męczać, na wszelki wypadek nie się-
gnąłem po żadną instrukcję obsługi 
gry (ci, którzy mnie znają, wiedzą, że 

wszelakie instrukcje obsługi pogłę-
biają jeno mój wrodzony idiotyzm – 
podczas lektury takowej popadam w 
osłupienie, absmak oraz konfuzję); 
tylko po krótki (szukałem możliwie 
najkrótszego tekstu) felieton Sal-
mana Rushdiego zatytułowany „W 
karcianym żargonie”. Niestety, nie 
znalazłem w nim żadnej pożytecz-
nej informacji poza jedną – w poke-
rze układ kart typu „dwa asy i dwie 
ósemki” nosi nazwę „ręki umarla-
ka”, ponieważ Dziki Bill Hickock 
został zastrzelony, gdy taki właśnie 
zestaw kart dzierżył w dłoni. Nie jest 
dokładnie stwierdzone, ile osób na 
świecie zostało zabitych przez dwa 
asy i dwie ósemki.

Pamiętam też, że gdy w Polsce 
pojawiła się moda na gry role-play-
ing, polegające na utożsamieniach 
i wcieleniach, moi młodsi koledzy 
usiłowali mnie wkręcić w te brewe-
rie. A ja, cholera, nijak nie mogłem. 
Wydaje mi się, że na przeszkodzie 
stanęła pewna konstytutywna cecha 
idioty, która mnie gnębi od urodze-
nia – idiota mianowicie obsesyjnie 
pragnie „być sobą”, cokolwiek mia-
łoby to znaczyć. Nawet jeśli źle się 
„w sobie” czuje, nawet jeśli uwie-
rają go jakieś podłe cechy, których 

Jacek Sobota

Świat to gra nie dla idiotów
WYZNANIA IDIOTY
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ma bez liku, to zawsze zmierza do 
utrzymania – niczym jakiegoś ostat-
niego bastionu – własnej tożsamo-
ści. Innymi słowy, klonowanie wy-
magane w grze, nowy zestaw cech 
losowo dobieranych postaci, zapew-
ne odbierałem jako zamach na mą 
integralność, bezcenną dla mnie, 
mimo jej obiektywnej taniości. Nad-
to – wybaczcie towarzysze dawnych 
potyczek fabularnych – drażnił mnie 
zawsze „mistrz gry”;  stanowisko 
przez niego piastowane, czyniło 
zeń – czasowo na szczęście – buca 
i bardzo „kalekiego boga”. Toteż 
zachowywałem się podczas „przy-
gód” bardzo nierozsądnie, wbrew 
właściwościom sterowanej przeze 
mnie postaci – rychło zostałem trwa-

le usunięty z drużyny i od tej pory 
spotykaliśmy się już tylko w pubach, 
gdzie spoglądano na mnie surowo i 
podejrzliwie, jak na tchórza, który 
zostawił towarzyszy w kryzysie. 

Z powodu powyższych doświad-
czeń, z dużą ostrożnością podcho-
dzę do ustaleń teorii gier, do prze-
różnych „dylematów więźnia” itp., 
ponieważ wirtualność wyboru za-
wsze niweczy  ciężar jego skutków. 
Bez brania rzeczywistej odpowie-
dzialności, nigdy nie dowiemy się, 
jak postąpimy w sytuacji skrajnej. 
Dlatego wszelkie symulacje skrajno-
ści uważam za bicie aksjologicznej 
piany.

Gra jako ilustracja życia, gra jako 
metafora istnienia, gra jako mecha-
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nizm ontologiczny zarządzający 
światem. Najlepiej ilustruje to proza 
Borgesa, a szczególnie intensywnie 
ontologia gry występuje w nowe-
li Loteria w Babilonie. Pomysł wyj-
ściowy jest taki, 
że wszystkie role 
społeczne wyzna-
czane są poprzez 
losowanie; rychło 
jednak zachłan-
ność przypadko-
wych rozwiązań 
(nieprzypadkowo 
jednak, o para-
doksie, skodyfiko-
wanych – loteria 
wszak jest swoistym bogiem swej 
boskości nieświadomym, którego 
wyroki są nieodwołalne) rozrasta się 
i pochłania coraz to nowe obszary 
życia – loteria decyduje już nie tylko 
o rolach społecznych, ale i innych 
zdarzeniach. W końcu nie można 
już rozróżnić między wypadkiem 
„naturalnym” a takim, który został 
zdeterminowany wyciągniętym lote-
ryjnym losem. Zatem mamy tu cał-
kowite zjednoczenie i splot przypad-
kowości loteryjnej z jakimś rodzajem 
determinacji, albowiem mechanizm 
losowości odgórnie został ustano-
wiony. Nadto – przypadkowość w 
grach i loteriach zawsze jest bestią 
okiełznaną – właśnie regułami gry. 
Przypadek rzuca się tu od bandy 
do bandy – w ograniczonej jednak 
przestrzeni.

Ale ja nie o tym chciałem tak na-
prawdę. Przypomina mi się słynny 

tekst Lema „Nowa kosmogonia”, w 
którym znany nam Wszechświat jest 
obszarem monstrualnej gry super-
cywilizacji, gry niedostrzegalnej z 
perspektywy mikroba, jakim w tym 

zestawieniu jest 
gatunek homo 
sapiens. Otóż 
uporządkowanie 
kosmosu, stałe fi-
zyczne, również 
bariera komuni-
kacyjna w postaci 
prędkości światła, 
mają być rezulta-
tem owej gry. Wi-
zja rzeczywistości 

spreparowanej aż do stałych fizycz-
nych jest zaiste odurzająca, ale ja – 
jako idiota – zwróciłem uwagę na 
coś zupełnie innego w wizji Lema. 
Otóż tym nadcywilizacjom już się 
zwyczajnie nie chce, wprowadzają 
ograniczniki, by się ze sobą nie sty-
kać, i właśnie nie prowadzić gry. I 
to nas, idiotów – paradoksalnie – z 
owymi hiper-rozumami łączy (za-
wsze uważałem, że genialność styka 
się w pewnym punkcie z zupełnym 
zidioceniem). Idiotom bowiem też 
się nie chce (a może zwyczajnie nie 
potrafią?) uczestniczyć w grze zwa-
nej światem. Reguły tych rozgrywek 
zbyt są dla nich surowe, werdykty 
nazbyt jednostronne, publiczność 
zaś jest im kompletnie obojętna. 
Świat to nie jest gra dla idiotów.

Jacek Sobota  
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Czy w pokerze jest jakaś filozofia – 
nie wiem, w sumie to prosta gra o ja-
snych regułach. Jestem jednak dość 
mocno przekonany, że jest w nim 
coś magicznego. Są ludzie predysty-
nowani do gry w pokera, mój ojciec 
jest jednym z nich – prawie niemoż-
liwe było wygranie z nim w jaką-
kolwiek grę karcianą. Ojciec mój, 
jako racjonalista, rzecz całą bagate-
lizował, mówiąc o świetnej pamięci, 
umiejętności analizy gry przeciwni-
ka, intuicji, umiejętności blefowania 
itd. Ale były to brednie. Miał po pro-
stu niebywałe szczęście, szczęście 
metafizyczne, które doprowadzało 
do rozpaczy jego przeciwników kar-
cianych. Szczęście to miało charak-
ter nadprzyrodzony i cudowny, choć 
być może po prostu dotykamy tu 
jakichś – jeszcze nam nieznanych - 
praw przyrody, wyobrażam sobie, że 
prawo to zostanie nazwane np. „za-
sadą zachowania fartu”. 

   Z nieco innej beczki – praco-
wałem kiedyś z reżyserem i produ-
centem filmowym Jackiem Nagłow-
skim nad scenariuszem filmu, który 
nigdy nie powstał, a zatytułowany 
był, mimo że go nie było - „36,6”. 
Ciężka ta robota polegała na tym, 
że Jacek odwiedzał mnie w Olszty-
nie, udawaliśmy się na Starówkę i 
tam zwiedzaliśmy wnikliwie knaj-

py, rozmawiając o wszystkim i o ni-
czym. Podczas jednej z takich roz-
mów opowiedziałem Nagłowskiemu 
prawdziwą historię o tym, jak za-
grałem w pokera z Panem Bogiem. 
Zafrapowało go to i postanowił za-
mieścić historię w scenariuszu, tyl-
ko odwrócić jej wymowę. Scena ta 
jest zawarta w opowiadaniu, które 
powstało na podstawie scenariusza. 
Pozwolę sobie ją tu zacytować:

- Pan wierzy w istnienie Boga?
- Hm. Muszę się panu przyznać do 

pewnego… szczególnego eksperymen-
tu…

- Otóż zagrałem kiedyś w pokera z Bo-
giem – Gordian zawiesza głos, jakby cze-
kał na reakcje wąskiej publiki. 

Zdecydowanie jest w nim coś teatral-
nego – decyduje Steffen.

- Zasady były proste – rozdawałem po 
pięć kart Jemu i sobie. Bez dobierania, 
bez blefów. I sprawdzałem, kto ma sil-
niejsze. Założyłem, że jeśli ja wygram 
większość partii, to On nie istnieje. Jeśli 
On…

- To pan nie istnieje – wtrąca Horgath.
   Gordian śmieje się sucho.
- Jeśli wygrałby Bóg, potwierdzałoby 

to Jego istnienie. Taki malutki Zakładzik 
Gordiana. Pan oczywiście słyszał o Zakła-
dzie Pascala… I wie pan, jaki był wynik? 
Nie uwierzy pan. Przez całą noc rozegra-
łem w ten sposób sto pięćdziesiąt osiem 
partii. I wszystkie wygrałem. Wszystkie, 
rozumie pan? 

Metafizyka pokera
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 - Czyli nie ma Go… – Steffen wciąż 
wpatruje się w ekrany monitorów.

 - Ale to wbrew rachunkowi prawdo-
podobieństwa! A nie oszukiwałem…

  - Może to On oszukiwał.
   Tym razem śmieją się obaj.

    A teraz zastanówcie się nad tym, 
jaki naprawdę przebieg miała partia 
pokera z Panem Bogiem, no i jakim 
zakończyła się rezultatem?

Jacek Sobota

Wojciech Szyda: Od dawna fa-
scynuje mnie opowieść o tej grze w 
pokera z Bogiem. Upiera się Pan, 
że jest ona prawdziwa...

Jacek Sobota: Panie Wojtku, za sta-
ry jestem, żeby łgać. Tak, jest praw-
dziwa. Od tamtej pory wiem, że Bóg 
nie gra w kości, tylko w pokera. Nie-
źle blefuje i trochę oszukuje…

WS: To jest jakiś prywatny dowód 
na istnienie Boga, ale - odpłacając 
pięknym za nadobne - spytam: czy 
ma Pan jakiekolwiek dowody na 
prawdziwość tej historii...?

JS: Dowodzenie istnienia dowo-
dów nie ma sensu. Philipa Dicka 
trafił ongiś różowy promień, co przy-
niosło w jego twórczości pewne kon-
sekwencje metafizyczne. Tak mi się 
to teraz skojarzyło, bo jedna z moich 
studentek pisze pracę licencjacką 
o motywach gnostyckich w prozie 
Dicka… I Dick był głęboko przeko-
nany, że miało to miejsce. I miało. 
Czy obiektywnie czy subiektywnie 
– znaczenie tego jest drugorzędne. 
Zresztą, nie był do końca pewien, 

co ten znak stanowi, jakie jest jego 
znaczenie. Ja też nie wiem – mam 
wrażenie jakiejś sygnalizacji; pewne 
zdarzenia wydają mi się wąskie pod 
względem prawdopodobieństwa, 
zbyt wąskie. 

Dowód? Opowiadałem o tym zda-
rzeniu kilku osobom. Nie pamiętam 
- czy Panu też? 

WS: Też. Ale dlaczego akurat sto 
pięćdziesiąt osiem rozdań? Liczył 
Pan to na kartce?

JS: Nie, naprawdę rozdań było 
mniej – myślę, że około pięćdziesię-
ciu. A w opowiadaniu sto pięćdzie-
siąt osiem – bo suma tych cyfr stano-
wi 14. Siódemka i jej wielokrotności 
mają pewne znaczenie w mej we-
wnętrznej sygnalizacji. 

WS: Czy na tym polega wyższość 
gier losowo-abstrakcyjnych nad 
mięsno-fabularnymi, wcieleniowy-
mi, że w tych drugich trudno o pry-
watne objawienia?

JS: Te drugie są kolektywne, a ko-
lektywne rozgrywki mnie odstręcza-
ją. Poza tym nie wierzę we wcie-
lenia, jestem do nich organicznie 
niezdolny. 

WS: Da się z kart robić literatu-
rę?

JS: Salman Rushdie w felietonie 
poświęconym hazardowi karciane-
mu (wspominam o tym tekście w 
innym miejscu na Waszych łamach) 
dziwi się, dlaczego tak mało litera-
tury powstało na temat kart. Wysnuł 
taką – nazwijmy to – hipotezę, jako-
by język karciany i język literacki nie 
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szły ze sobą w parze – i że translacja 
języka gry na język literatury jest nie-
zwykle trudna. 

WS: No tak, łatwiej już eksploato-
wać Tarot, który jest raczej wróżbą 
niż grą. O pokerze pisze się i kręci 
natomiast głównie westerny i dzie-
ła gangsterskie. A może należy do-
strzec w nim coś wyższego…

JS: Może gry tego typu są rodzajem 
kodu, języka, którym przemawia do 
nas wyższe piętro rzeczywistości. 
Nie wiem.

WS: Poker to jednak mocno eks-
ploatowany motyw książek i filmów 
gangsterskich, służy do budowania 
napięcia, suspensu, psychologii... 

JS: Na pewno – przypomina się 
oczywiście „Żądło” – taka współ-
czesne emanacja „opowieści łotrzy-
kowskiej”. Wszystkie motywy można 
przerabiać na przeróżne sposoby; 
można z partii pokera zrobić roz-
grywkę z Bogiem czy diabłem, ale 
można też ją zastosować w roli ge-
neratora fabuły, dopalacza atrakcji.

 WS: Nie myślał Pan, żeby na-
pisać opowiadanie z cyklu morte-
nowskiego, w którym kluczowym 
motywem byłaby gra? Ja wiem - 
karty, szachy...?

 JS: Wie Pan, ja nawet nie jestem 
pewien czy jeszcze coś napiszę. Czy 
warto pisać? Jest dla kogo pisać w 
tym kraju? Mam wątpliwości. Poza 
tym nikt lepiej niż Nabokov motywu 
gry w opowieści już nie ujmie. Mam 
na myśli genialną „Obronę Łużyna” 
– powieść szachową, w której w 

pewnym momencie życie głównego 
bohatera, znakomitego gracza, za-
mienia się w swoistą partię szachów. 
Takiego sprzęgnięcia życia z grą w 
sztuce nie było i nie ma.

 WS: A może jest tak, że autor 
- niechętny kolektywnym grom 
fabularnym - sam sobie jest mi-
strzem gry i wciela się, multioso-
bowościowo - w swoich bohate-
rów? Pisanie to w jakimś sensie też 
gra, z samym sobą i czytelnikiem. 

 JS: Trochę racji jest w tym, co 
Pan mówi. Co ważne – staje się tym 
„mistrzem gry” na własnych warun-
kach, w ustanowionym przez siebie 
porządku, świecie. Szczególnie ta 
gra z samym sobą pisarza wydaje 
się fascynująca. Pisarz może sam 
siebie oszukać (wiedząc o tym – to 
ciekawe zagadnienie z dziedziny 
psychologii twórczości), złamać re-
guły świata przedstawionego. To też 
kwestia pisarskiej samoświadomości. 
Grafoman jej nie ma – łamie reguły 
gry zwykle nieświadomie, kiksuje. 
Pisarz robi to zawsze po coś. 

 WS: Na koniec - przepraszam 
za lekki absurd tego pytania, ale 
to hasło założycielskie tego nume-
ru IP, więc musze ja zadać: “Gra o 
tron czy gra wstępna”? 

 JS: „Graczykowie” oczywiście.
WS: Dziękuję za rozmowę. 
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Borys Strugacki (1925 – 2012) – z wy-
kształcenia astrofizyk. Uznawany za klasyk 
literatury fantastycznej. Teksty pisał wraz z 
bratem. Jego najsłynniejsze utwory to „Trud-
no być bogiem”, „Żuk w mrowisku” „Po-
niedziałek zaczyna się w sobotę”.  Powieść 
„Piknik na skraju drogi’ stała się inspiracją do 
powstania gry komputerowej S.T.A.L.K.E.R.

Jack Vance (1916 – 2013) – twórca powie-
ści fantastycznych, z których najbardziej zna-
ne to: “Umierająca Ziemia”, „Władcy smo-
ków” i „Lyonesse”. Zdobywca nagród Hugo 
i Nebula. Dobry przyjaciel Franka Herberta 
i Poula Andersona. Pod koniec życia stracił 
wzrok.

James Herbert (1943 – 2013) – angiel-
ski twórca horrorów. Zasłynął powieściami: 
“Szczury”, “Mgła” I “Ocalony”. Odznaczony 
Orderem Imperium Brytyjskiego.

In memoriam, czyli kalejdoskop 
twórców fantastyki

Barbara Michalewska

W ciągu ostatniego roku odeszło od nas wielu tych, którzy pobudzali na-
szą wyobraźnię swoją twórczością. Poniższe zestawienie będzie okazją do 
przybliżenia sylwetek „umarłych pisarzy”.
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Iain M. Banks (1954 – 2013) – szkocki pi-
sarz mainstreamowy. Do jego powieści z ga-
tunku SF można zaliczyć cykl “Kultura”. Dwa 
miesiące przed śmiercią poinformował, że 
jest chory na raka pęcherzyka żółciowego. 
Nie doczekał premiery swojej ostatniej po-
wieści – „The Quarry”. 

Zbigniew  T. Dworak (1942 – 2013) – pol-
ski astronom, doktor habilitowany, profesor 
nadzwyczajny AGH.  Przez fantastów znany 
jest jako autor opowiadań publikowanych w 
„Młodym Techniku”, „Wiedza i Życie”, „Ra-
zem”. Wydał razem z Romanem Danakiem 
zbiór „Jana Ciągwy władza nad materią”.

Parke Godwin (1929 – 2013) – amery-
kański twórca powieści fantasy. W swoich 
pracach wykorzystywał często znane baśnie 
i legendy. Sławę przyniosły mu powieści 
„Sherwood” i „Władcy samotności”. Część 
utworów napisał wspólnie z Marvinem Kay-
em.

Richard Matheson (1926 – 2013) – pisarz, 
scenarzysta filmowy i teatralny. Jego naj-
bardziej znana powieść – „Jestem legendą” 
doczekała się licznych adaptacji. Przez twór-
ców amerykańskich (m.in. Stephena Kinga i 
Annę Rice) uważany za jednego najbardziej 
przełomowych pisarzy XX wieku.
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Sławomir Mrożek (1930 – 2013) – polski 
dramaturg i prozaik. W swoich utworach 
często wykorzystuje fantastykę, surrealizm 
i absurd. Do najbardziej „fantastycznych” 
opowiadań można zaliczyć: „Wesele w Ato-
micach”, Koegzystencja”, „Z ciemności”.

Frederik Pohl (1919 – 2013) – amerykański 
pisarz SF i redaktor.  W latach 60. redaktor 
naczelny pisma „Galaxy”. Najbardziej znany 
z powieści „Gateway – brama do gwiazd” 
za którą otrzymał: Hugo, Nebulę, Nagrodę 
Campbella i Nagrodę Locusa. Wiele tekstów 
napisał w duetach, m.in. z Cyrilem Komblu-
them. Niemal przez całe związany z amery-
kańskim środowiskiem fanów SF.

Ann C. Crispin (1950 – 2013) – amery-
kańska pisarka najbardziej znana z powieści 
z uniwersum Star Wars i Star Trek. Razem 
z Andre Norton napisała „Gniazdo gryfa” i 
„Tkaczkę pieśni”. Zmarła na raka.

Tom Clancy (1947 – 2013) – amerykań-
ski twórca dziesiątek powieści sensacyjnych 
i thrillerów, m.in.  „Polowanie na czerwo-
ny październik”, „Czas patriotów”, „Suma 
wszystkich strachów”. Jeden z najpopular-
niejszych na świecie pisarzy lat 90. Na pod-
stawie jego utworów powstały liczne ada-
ptacje filmowe, oraz gry komputerowe (np. 
Ghost Recon). Choć nigdy nie był w wojsku, 
znany jest z szczegółowych opisów związa-
nych z działaniem wojska i sił specjalnych.
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Edmund Niziurski (1925 – 2013) – polski 
pisarz znany przede wszystkim z licznych po-
wieści dla dzieci i młodzieży („Niesamowite 
przygody Marka Piegusa”, „Sposób na Arcy-
biadesa”). W jego bogatej bibliografii można 
znaleźć utwory, w których pisarz posługuje 
się fantastyką i realizmem magicznym (np. 
„Gwiazda Bernarda” i „Siódme wtajemni-
czenie”). Odznaczony orderem Gloria Artis.

Joanna Chmielewska – (1932 – 2013) – z 
wykształcenia architekt. Autorka ponad 60. 
powieści kryminalnych, m.in. „Klin”, „Lesio”, 
„Przeklęta bariera”, „Depozyt”. Bardzo po-
pularna również w Rosji.  

Krzysztof Papierkowski (1944 – 2013) – 
komandor Marynarki Wojennej i fan, wie-
loletni prezes Gdańskiego Klubu Fantastyki. 
Twórca licznych fanzinów, a także serii „Ana-
tomia Fantastyki”. Miłośnik kartografii fanta-
stycznych światów.
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Pisząc o grach nie sposób pominąć 
wdzięcznego i wysoce angażującego 
tematu korporacji, które stanowią 
naturalne środowisko do uprawiania 
gier. Funkcjonują w nim gry poje-
dyncze, gry w parach, gry w zespo-
łach; gry na poziomie szeregowych 
pracowników i na szczytach władzy. 
Poniżej krótkie zestawienie najpo-
pularniejszych odmian obecnych w 
tzw. kulturze korporacyjnej wraz z 
krótkim omówieniem:

Gra W chowanego – celem gry jest 
uniknięcie spotykania określonych 
osób, przy jednoczesnym zachowa-
niu pozorów normalnej, efektywnej 
pracy. Chodzi o to, żeby nie sprawiać 
wrażenia, że człowiek chowa się po 
kątach, a jednocześnie nie spotkać 
szefa, który zapyta o raport, które-
go nie dostał, albo dyrektora, który 
ma uwagi do Twojego projektu. Jed-
nym ze sprawdzonych rozwiązań na 
zrealizowanie celu gry jest zarezer-
wowanie sobie salki – najlepiej na 
innym piętrze niż Twój Dział – i spę-
dzaniu tam czasu udając, że czeka 
się na spotkanie.

Gra Ja ci pokażę (inna nazwa to 
Gra W eskalacje) – bardzo popular-
na gra w niektórych kulturach. Po-
lega na rozwiązywaniu problemów 

oraz różnic zdań między pracowni-
kami za pomocą wymiany maili. Za-
sada jest prosta – w odpowiedzi na 
maila, z którego treścią się nie zga-
dzamy należy odesłać maila o dłuż-
szej treści i skierować go do większej 
liczby osób niż mail pierwotny. Im 
wyżej w hierarchii są osoby w CC, 
tym lepiej. Wygrywa osoba, która 
wbije do CC tyle osób, że druga oso-
ba nie ma już możliwości odesłać go 
do większej liczby osób. 

Gra Ale jestem zarobiony – po-
lega na prezentowaniu na każdym 
kroku postawy gotowości do podję-
cia działania oraz chęci do pomocy, 
przy jednoczesnym wymienieniu 
wszystkich pozostałych rzeczy, któ-
rymi się zajmujemy i podkreślaniu 
ich wagi i pracochłonności. Typo-
wy przykład to: „Chętnie zrobię dla 
Ciebie ten raport, ale w sumie mam 
jeszcze do dokończenia ten po-
przedni i Prezes poprosił też wczoraj 
o rzecz na wczoraj, a poza tym kie-
rownik zapowiadał że w tym tygo-
dniu dołoży nam do pieca, a dodat-
kowo muszę pomagać jeszcze pani 
Marzenie, bo wiesz, ona sobie nie 
radzi, no i w sumie jeśli mam na to 
spojrzeć obiektywnie, to nie mogę, 
po prostu nie jestem w stanie zobo-

Gry korporacyjne
Pan Bobek
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wiązać się do jeszcze jednej rzeczy, 
naprawdę chętnie bym to zrobił, ale 
sam widzisz…”.

Gra Pokaż swój sukces lub Do-
łącz do sukcesu – podstawowa gra 
w środowisku, w zasadzie bez tej gry 
trudno jest mówić o jakiejkolwiek 
kulturze korporacyjnej – polega na 
prezentowaniu w każdy możliwy 
sposób i przy każdej możliwej oka-
zji swojego wkładu w ważne dla 
organizacji działania, przy jednocze-
snym nienachalnym pomniejszaniu 
wkładu innych osób. Zasada jest 
prosta – jeśli spędziłeś choćby dwie 
minuty na czymkolwiek związanym  
choćby nieznacznie z projektem, 
który aktualnie się zakończył i jest 
prezentowany jako ogromny suk-
ces – np. odpowiedziałeś na pytanie 
kolegi programisty, który jednego 

dnia zastępował członka zespołu 
projektowego – to już masz wkład! I 
oczywiście jest to wkład niebanalny, 
bo przecież była to „korowa” funk-
cjonalność w kluczowym module 
systemu, więc bez Twojej wiedzy 
eksperckiej i wsparcia raczej by to 
wszystko nie działało tak jak działa…

Gra Wykaż inicjatywę – polega 
na generowaniu pomysłów na nowe 
projekty i usprawnienia, które war-
to by zrealizować, bo pomogą całej 
organizacji, przy czym ważne jest, 
żeby były to takie pomysły, które 
mogą zostać zrealizowane tylko i 
wyłącznie przez kogoś innego. W 
przeciwnym razie gra staje się po 
prostu głupia, chyba że powiąże się 
ją z grą Ale jestem zarobiony, ale tak 
czy owak staje się to wtedy ryzykow-
ne.
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Gra Spotkajmy się – gdy nudzi Ci 
się w pracy, ale i przeciwnie – gdy 
masz zbyt wiele zadań – na tę grę 
zawsze jest dobry moment. Gdy nie 
potrafisz poradzić sobie z jakimś 
problemem, ale i przeciwnie, gdy 
zbyt szybko wymyśliłeś rozwiązanie 
– zawsze warto zebrać szersze grono 
osób i podyskutować na ten temat, 
napisać coś na tablicy, czy na żółtych 
karteczkach, pokazać coś innym na 
ekranie. Gra Spotkajmy się gwaran-
tuje miłe spędzenie czasu + darmo-
we ciastka i kawę (jednak tylko jeśli 
pracujesz w organizacji o wysokiej 
kulturze organizacyjnej). Kluczowe 
dla tej gry jest, żeby na spotkaniu nie 
zostały przydzielone do Ciebie żad-
ne zadania, oraz żeby nie być orga-
nizatorem spotkania, bo to też wiąże 
się zwykle z wykonaniem jakieś pra-
cy. Dlatego warto zawsze konsulto-
wać, być w zespołach eksperckich i 
pomagać innym rozwiązywać pro-
blemy – wiążąc to oczywiście z grą 
Pokaż swój sukces.

Gra Chodźmy na kawę – amery-
kańscy naukowcy dowiedli ponad 
wszelką wątpliwość, że kreatyw-

ność pracowników jest największa 
na nieformalnych spotkaniach mię-
dzy sobą, dlatego nie trzeba nawet 
szukać specjalnego powodu, żeby 
w każdej chwili być gotowym wyjść 
na kawę czy na papieroska. Nie wia-
domo przecież kiedy dobry pomysł 
przyjdzie do głowy, więc lepiej nie 
ryzykować, że się go przegapi sie-
dząc przy biurku i klepiąc na kom-
puterze.

Gra Mam do Ciebie sprawę – je-
śli mimo wszystko siedzisz już przy 
biurku i Twój organizm nie mógłby 
znieść kolejnej kawy lub papierosa, 
zawsze możesz zagadnąć kolegę na 
„open-spejsie” lub podejść i klepnąć 
w plecy kogoś, kto akurat chce się 
skupić, załatwiając mniej lub bar-
dziej ważną sprawę, która kogoś 
mniej lub bardziej może intereso-
wać.

To tylko kilka przykładów z tego 
szerokiego zagadnienia, spokojnie 
można by tym tematem wypełnić 
kilka numerów Innych Planet, ale 
niestety czas goni, za chwilę będę 
musiał zwolnić też salkę, więc na ten 
moment tyle musi wystarczyć. 

„Inne Planety” to fanzin Stowarzyszenia Klub Fantastyki “Druga Era” 
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Numer dedykowany Planecie Gier i Enderowi Wigginowi największemu z naszych ro-
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