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Drogi Janie, 

 

Przepraszam za tak długie milczenie, ale przeniosło mnie aż do początków 

XXI wieku, musiało więc upłynąć trochę czasu, zanim ze wszystkim po trochu się 

zapoznałem i nauczyłem uchodzić z życiem przed maszynami, od których roi się tu 

na każdym kroku. Brak mi słów, żeby opisać Ci, w jakim świecie egzystować będą 

ludzie za ponad 500 lat! Zresztą nawet byś nie uwierzył. Ale do rzeczy. 

Musieliśmy źle ustawić maszynę – miałem przemieścić się zaledwie 50 lat  

w przyszłość, żeby przekonać się, czy Twój pomysł z drukiem ruchomą czcionką 

wart jest urzeczywistnienia i czy przyniesie oczekiwany zysk. Otóż przyniesie Ci… 

sławę. To na pewno. Obecny druk niewiele ma już wspólnego z tym, co 

planowaliśmy uskuteczniać, aczkolwiek bez wątpienia należy kontynuować dzieło. 

To będą podwaliny drukarstwa na długie, długie lata.  

Po rozpoznaniu sytuacji miałem początkowo zamiar natychmiast wracać  

i przekonać Cię, żebyśmy pozostali jednak przy złotnictwie i obróbce drogich 

kamieni – ich wartość nie zmieni się przez setki lat. Druk natomiast… Cóż, wyobraź 

sobie, że cena książki zatrważająco spadła, a czas wytworzenia dzieła wynosi 

obecnie kilka minut. Książki są teraz ogólnodostępne i jest ich niewyobrażalnie dużo 

– całe stosy leżą w specjalnych składach zwanych księgarniami i nie wzbudzają 

entuzjazmu większego niż bochenek chleba. A powiedziałbym nawet, że mniejszy, bo 

chleb kupują tutaj codziennie, książki zaś nabywają tylko czasami, w znacznej 

mierze przychodzą je tylko obejrzeć albo przekartkować. 

Nie można już za jedną księgę kupić kamienicy albo kilku wołów. Zresztą 

większość bydła jest w posiadaniu firmy braci McDonalds, która – z tego, co mi 

wiadomo – nie zamierza wymieniać zwierząt na żadne inne druki poza tymi, które 

są obowiązującymi tutaj środkami płatniczymi. 

 Zaszło więcej zmian: nie potrzebują już cieląt do wyrobu pergaminu, bo 

wcale się na nim nie drukuje! Jedynie na papierze – ale już nie na czerpanym. Ten 

współczesny papier dobrze przyjmuje tusz, bo jest taki zwarty! I tak niesamowicie 

gładziutki, że sporządziłem sobie z niego okrycie bieliźniane.  

Wyobraź sobie, Janie, że prawie nikt nie przepisuje już ksiąg! Widziałem 

tylko nielicznych skrybów – studentów, spisujących coś z książek w czytelniach 

bibliotek uniwersyteckich. Traktowali jednak swe zajęcie jakoś tak pobieżnie i bez 

zaangażowania. Aby kopiować teksty prawie wszyscy korzystają z usług iście 

piekielnej maszyny zwanej „xero”. 
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 Będąc w bibliotece trafiłem na dzieło zwane encyklopedią – zbiór wiedzy 

opisanej w krótkich hasłach, ułożonych alfabetycznie. Tam znalazłem notatkę  

o Tobie. Początkowo szukałem pod Twoim prawdziwym nazwiskiem, ale w końcu 

znalazłem pod „Gutenberg” – widocznie miałeś rację, przyjmując taki przydomek, 

bo pod tym mianem wszyscy Cię tutaj pamiętają. 

Z notatki dowiedziałem się, że moje zniknięcie na tyle się przedłużyło, że 

zostałem uznany za zmarłego, w związku z czym miałeś trochę kłopotów z moimi 

braćmi, którzy domagali się dziedziczenia mojego udziału w naszej firmie  

i przyszłego zysku z przedsięwzięcia. Czytając dalej widzę, że wszystko skończy się 

dobrze, uważaj jednak na Fusta. Absolutnie nie pożyczaj od niego pieniędzy, jeżeli 

nie chcesz mieć kłopotów! Będzie czyhał na twój patent i może nawet zabrać Ci 

firmę i wszystkie maszyny!  

 Zabawiłem tutaj jakiś czas i trochę się rozejrzałem. Widzę dobrodziejstwo 

Twojego pomysłu, mającego na celu rozpowszechnienie książek i myśli ludzkiej. 

Przyczyni się on do rozwoju nauki, którego nawet nie jesteś w stanie sobie 

wyobrazić. Na przykład dojdzie do skonstruowania urządzeń – magicznych pudeł, 

w których mieścić się mogą wszystkie książki świata, a nawet ruchome obrazy 

gadające. Za te czary nikt tutaj nikogo nie pali na stosie i przyznam, że jest to 

bardzo litościwe. Chodzą słuchy, że książki drukowane mają zniknąć na rzecz tych 

właśnie tajemniczych komputerów, jak je zwą, ale na razie jakoś nikt naprawdę  

w to nie wierzy.  

 Nie musisz się również obawiać, że ktoś odkryje Twój wynalazek do podróży 

w czasie – w encyklopedii nic nie napisano o nim przy Twoim nazwisku. Dobrze, że 

spaliliśmy dokumentację powstawania machiny! 

A ja – cóż… skoro i tak uznano mnie za zmarłego, nie wracam. Zostanę tutaj. 

Trochę już się przyzwyczaiłem i nawet mi się podoba! Wyobraź sobie, że z bibliotek 

można teraz wypożyczać książki do domu! Oczywiście te gorsze. Lepsze ciągle są do 

wglądu na miejscu, znacznym jednak ułatwieniem jest, że już nie przytwierdza się 

ich łańcuchami do pulpitów, jak w naszych czasach. Nie martw się o mnie, dostałem 

posadę na wydziale historii tutejszego uniwersytetu. Wykładam mediewistykę i na 

moje wykłady ściągają prawdziwe tłumy. Studenci mówią, że opowiadam  

o wszystkim tak sugestywnie i z taką wiedzą, jakbym żył w tamtych czasach. 

List wkładam do maszyny i wysyłam do Ciebie. Mam nadzieję, że to, co tu 

opisałem, utwierdzi Cię w przekonaniu, że warto realizować Twoje marzenia  

i plany. 
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Pozdrawiam Cię Przyjacielu i życzę powodzenia w drukarstwie! 

Twój wspólnik – Andreas Dritzehn 

  

Powyższy list nigdy nie dotarł do adresata,  bo Andreasowi również nie udało 

się poprawnie ustawić maszyny do podróży w czasie. List powędrował wprawdzie  

w przeszłość, ale na krótkim dystansie – zaledwie do roku 1895. Trafił do pokoju 

początkującego literata Herberta Georga Wellsa akurat wtedy, kiedy ten siedział przy 

biurku w oczekiwaniu na natchnienie. Prawdziwy wynalazek Gutenberga został 

opisany w książce Wellsa „Wehikuł czasu” i przyniósł pisarzowi niespodziewany 

rozgłos i sławę.  

 

         Izabela Tumas 


