MIESIÊCZNIK
Biuletyn Informacyjny KF

29.04.97

NR

91

Dowiedzielimy siê ze smutkiem, ¿e nagle zmar³
Tadeusz Litwiñski  fan, t³umacz, znawca fantastyki
rosyjskojêzycznej. Jeszcze niedawno widzielimy siê z
Nim na NORDCONie, niedawno Miesiêcznik drukowa³
Jego sprawozdanie z petersburskiego konwentu
Strannik. Tadeusz nie zd¹¿y³ skoñczyæ t³umaczenia
nowej powieci Kiry³a Bu³yczowa dla wydawnictwa SR.
Fantastyka i fandom straci³y przyjaciela i kolegê.

Wieci
Podczas warszawskich Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki gociem
wydawnictwa PRÓSZYÑSKI I S-KA bêdzie Terry Pratchett, autor serii
powieci o wiecie Dysku (a tak¿e Rincewindzie, jego Baga¿u i mierci). Na tê okazjê wydawca zapowiedzia³ edycjê piêknie ilustrowanego
Eryka  a tak¿e zapewne wczeniejszej powieci, Czarodzicielstwo. Targi
Ksi¹¿ki maj¹ siê odbyæ w terminie od 15 do 18 maja.
Arthur C. Clarke, pisarz i popularyzator, w wywiadzie dla New York Times
zapowiedzia³, ¿e jego powieæ 3001: The Final Odyssey bêdzie ostatnia
(hurra! doda³ na zakoñczenie). Co prawda czytelnicy (m.in. znany aktor
Tom Hanks) prosz¹ go w listach o kolejny tom, 4001. Nie jest pewne, czy 3001:
The Final Odyssey zostanie przeniesiona na ekran. Na razie trwaj¹ rozmowy.
Podobno re¿yserem móg³by byæ Stanley Kubrick.
WIZARDS OF THE COAST INC., firma bêd¹ca wydawc¹ karcianego bestsellera,
Magic: The Gathering, podpisa³a list intencyjny, zmierzaj¹c do wykupienia
innego giganta RPG, firmy TSR Inc., twórców legendarnej gry Dungeons & Dragons. Warunki
umowy nie zosta³y ujawnione.
Fan wszechczasów, Forrest J. Ackerman (nasz goæ SILCONu 85)
i w³aciciel najbogatszego chyba na wiecie muzeum SF , postanowi³
w sposób wirtualny udostêpniæ swoje zbiory licznym rzeszom ciekawych.
Przy pomocy firmy MARLIN SOFTWARE wyda³ CD-ROM Museum of Science
Fiction, Horror, and Fantasy. Ackerman zgromadzi³ ponad 300.000
eksponatów, rekwizytów, filmów i pierwszych wydañ. Zestaw czterech dysków zawiera 2,4 gigabajta ciekawostek, m.in. filmów w formacie QuickTime,
rozmów, grafik i tekstów. A wszystko to za nieca³e 40 dolarów.
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Filmy The Star Wars Special Edition (ca³a trylogia)
zostan¹ wydane na wideo, dyskach laserowych i
DVD ju¿ w sierpniu. Tak przynajmniej donosi prasa
filmowa. Kr¹¿¹ równie¿ pog³oski, ¿e George Lucas
zdecyduje siê na wydanie ksi¹¿kowej wersji pierwszego
prequela Star Wars na dziewiêæ miesiêcy przed filmow¹
premier¹, planowan¹ na maj 1999.
W marcu zmar³ w wieku 86 lat Tomoyuki Tanaka, cz³owiek, który w 1954 roku powo³a³ do
¿ycia Godzillê, najs³ynniejszego z japoñskich potworów. Tanaka  znany jako ojciec Godzilli
 by³ równie¿ znanym producentem i pracowa³ m.in. przy filmach Akiro Kurosawy.
Niewielki teatr z Chicago, a w³aciwie re¿yser Jason R. Chin, podj¹³ siê
niezwyk³ego dzie³a: przeniós³ ca³¹ trylogiê Gwiezdnych Wojen z ekranu
na scenê. Farsowy musicall Jedi!, wystawiany jest w Chicago od lutego 
przy pe³nej widowni.
Przedstawienie mia³o niski bud¿et: R2D2 jest pomalowanym koszem na
mieci, szturmowcy Imperium nosz¹ na g³owach wiadra zamiast he³mów,
a kosmiczne bitwy pokazywane s¹ w formie kukie³kowej, z modelami statków
na patykach. Trwaj¹ rozmowy na temat wystawienia musicallu w innych
miastach, na razie w USA.
W Vancouver (Kanada, gdyby kto zapomnia³) trwaj¹ zdjêcia do nowego
telewizyjnego serialu Stargate SG-1. W tym deszczowym miecie stoj¹
dekoracje planety Chulouk i innych planów pozaziemskich. W roli
g³ównej ma wyst¹piæ Richard Dean Anderson (s³ynny MacGyver). Serial
trafi do telewizji (na razie kablowej) w lipcu br.
Nast¹pi³ postêp w przygotowaniach do produkcji pe³nometra¿owego filmu
Z Archiwum X. David Duchovny (agent Fox Mulder), zgodzi³ siê na honorarium rzêdu 4 milionów dolarów, choæ nadal nie ustalono jego udzia³u
w ewentualnych zyskach. Jego partnerka Gillian Anderson (agentka Dana Scully)
wci¹¿ prowadzi negocjacje.
Nieznana jest jeszcze treæ filmu, ale autorem scenariusza ma byæ twórca
telewizyjnego Archiwum X, Chris Carter. Podobnie re¿yserem bêdzie re¿yser serialu, Rob Bowman.
Piercieñ (Ringworld) Larryego Nivena, znana klasyczna trylogia SF o planecie bêd¹cej
gigantycznym piercieniem wokó³ gwiazdy (wielkoci orbity Ziemi) ma trafiæ na kinowe
ekrany dziêki studiu QDE ENTERTAINMENT, bêd¹cego w³asnoci¹ popularnego muzyka Quincy
Jonesa. Ryzyko jest znikome  film mo¿e liczyæ na publicznoæ z³o¿on¹ ze wszystkich czytelników
ksi¹¿ki Nivena, a sprzedano jej ponad 7 milionów egzemplarzy.
Xena i Hercules (ten drugi znany w Polsce z serialu nadawanego przez Polsat),
bohaterowie seriali Xena: Warrior Princess i Hercules: The Legendary Journeys
zepchnê³y Star Trek: Deep Space Nine z czo³owej pozycji na listach
najpopularniejszych programów. Po raz pierwszy od dziesiêciu lat prowadzi serial
nie-StarTrekowy.
Antonio Banderas ma zagraæ jezuitê-lingwistê, niejakiego Emilio Sandoza, który wyrusza
z misj¹ na nowo odkryt¹ planetê. Podstaw¹ filmu bêdzie powieæ The Sparrow autorstwa
Mary Dorii Russell  u nas jak dot¹d nie znanej.
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Species 2, kontynuacja przyjêtego bez entuzjazmu filmu Gatunek ma wejæ
do produkcji w czerwcu tego roku. Natasha Hernstringe ma powróciæ do
roli obcej istoty, która morduje niewinnych (nie zawsze) mieszkañców Los
Angeles. Mimo  delikatnie mówi¹c  nie najwy¿szych ocen, film zarobi³ jednak
63 miliony dolarów w USA i oko³o 100 milionów za granic¹.
Tego lata wchodzi na ekrany nowy film o przygodach Batmana. Znanego z ostatniej czêci Batman Forever Vala Kilmera zast¹pi w roli tytu³owej George
Clooney. Rola Batmana jest chyba dobr¹ odskoczni¹, gdy¿ aktor otrzyma³ ju¿ propozycjê
wyst¹pienia w powtórnej ekranizacji Planety ma³p. Ma zaj¹æ tam miejsce Charltona Hestona,
znanego z pierwszej wersji, wywietlanej równie¿ w polskich kinach.
Orson Scott Card zakoñczy³ scenariusz do filmu opartego na jego powieci Gra Endera.
Do publicznej (tzn. fanów) wiadomoci wolno przenikaj¹ niektóre szczegó³y. Jednym z nich
 który wzbudzi³ pewne kontrowersje  jest fakt, ¿e pu³kownik Graff bêdzie kobiet¹,
psychologiem, a nie mê¿czyzn¹ i ¿o³nierzem jak w ksi¹¿ce.
Od miesi¹ca ca³y Klub co dwa tygodnie zjawia siê pod kinem Rialto, by obejrzeæ grupowo
nowe wydanie trylogii Gwiezdnych Wojen  niektórzy po to, ¿eby sobie przypomnieæ, inni
po to, ¿eby pierwszy raz w ¿yciu zobaczyæ, jak to powinno wygl¹daæ. W imieniu wszystkich
gwiezdnowojennych fanów dziêkujê niniejszym Piotrowi Raku Rakowi, który dziêki swej
bohaterskiej postawie zdobywa³ dla nas bilety na premiery.
PWC

Nagrody
19 kwietnia br. w Kansas City, podczas Nebula
Weekend, stowarzyszenie Science Fiction Writers of
America przyzna³o doroczne nagrody Nebuli za
osi¹gniêcia literackie minionego roku. Oto zwyciêzcy:
powieæ: Slow River, Nicola Griffith;
mikropowieæ: Da Vinci Rising, Jack Dann;
nowela: Lifeboat on a Burning Sea, Bruce Holland Rogers;
opowiadanie: A Birthday, Esther Friesner.
Nagrodê za osi¹gniêcia ca³ego ¿ycia, SFWA Grand Master Award,
otrzyma³ Jack Vance.

Jack Vance

Podczas NORWESCONu w Seattle Steve Baxter odebra³ nagrodê Phillipa K. Dicka za Time
Ships (Statki czasu, ZYSK I S-KA). Jest to ju¿ kolejna nagroda dla tej powieci.
Nagrody British Science Fiction Association zosta³y tradycyjnie wrêczone podczas Easterconu,
najwiêkszego brytyjskiego konwentu. W tym roku odbywa³ siê w Liverpoolu, w dniach 28-31
marca. W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali:
powieæ: Excession, Iain M. Banks;
opowiadanie: A Crab Must Try, Barrington J. Bayley;
grafika: Ancient Shores (ok³adka), Jim Burns.
Tylko Iain M. Banks wci¹¿ jest w Polsce nieznany, chocia¿ Barringtona J. Bayleya m³odsi
fani mog¹ ju¿ nie pamiêtaæ  jego powieæ Kurs na zderzenie wyda³ CZYTELNIK w 1983 roku.
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Hugo przyznaj¹ uczestnicy Worldconu. W tej chwili znane ju¿ s¹ nominacje do tej
(najwa¿niejszej chyba) nagrody. Oto one:
powieæ: Blue Mars, Kim Stanley Robinson; Holy Fire, Bruce Sterling; Memory, Lois
McMaster Bujold; Remnant Population, Elizabeth Moon; Starplex, Robert J. Sawyer;
mikropowieæ: Abandon in Place, Jerry Oltion; Blood of The Dragon, George R. R. Martin;
The Cost to Be Wise, Maureen F. McHugh; Gas Fish, Mary Rosenblum; Immersion,
Gregory Benford; Time Travelers Never Die, Jack McDevitt;
nowela: Age of Aquarius, William Barton; Beauty and the Opéra or the Phantom Beast, Suzy
McKee Charnas; Bicycle Repairman, Bruce Sterling; The Land of Nod, Mike Resnick;
Mountain Ways, Ursula K. Le Guin;
opowiadanie: The Dead, Michael Swanwick; Decency, Robert Reed; Gone, John Crowley;
The Soul Selects Her Own Society . . ., Connie Willis; Un-Birthday Boy, James White;
ksi¹¿ka niefabularna: The Faces of Fantasy, Patti Perret; Look at the Evidence, John Clute;
Silence of the Langford, Dave Langford; Time & Chance, L. Sprague de Camp; The
Tough Guide to Fantasyland, Diana Wynne Jones;
film: Independence Day; Mars Attacks!; Severed Dreams (odc. Babylon 5); Star Trek: First
Contact; Trials and Tribble-ations (odc. Star Trek: Deep Space Nine); (nominowano równie¿
dwa inne odcinki Babylon 5: War without End oraz Z'Ha'Dum, ale twórca, J. Michael
Straczynski odmówi³);
wydawca: Gardner Dozois (ASIMOV'S); Scott Edelman (SF AGE); Patrick Nielsen Hayden
(TOR); Kristine Kathryn Rusch (F&SF); Stanley Schmidt (ANALOG);
grafik profesjonalny: Thomas Canty; David Cherry; Bob Eggleton; Don Maitz; Michael
Whelan;
magazyn: Interzone (wyd. David Pringle); Locus (Charles N. Brown); New York Review of
Science Fiction (Kathryn Cramer, Tad Dembinski, Ariel Haméon, David G. Hartwell
i Kevin Maroney); Science Fiction Chronicle (Andrew I. Porter); Speculations (Kent
Brewster);
fanzin: Ansible (Dave Langford); File 770 ( Mike Glyer); Mimosa (Dick & Nicki Lynch);
Nova Express (Lawrence Person); Tangent (Dave Truesdale);
pisarz-fan: Sharon Farber; Mike Glyer; Andy Hooper; Dave Langford; Evelyn C. Leeper;
grafik-fan: Ian Gunn; Joe Mayhew; Peggy Ranson; William Rotsler; Sherlock; (Brad Foster
i Teddy Harvia odrzucili nominacje);
Za najlepszy debiut w 95 lub 96 roku nominacje otrzymali Michael A. Burstein; Raphael
Carter; Richard Garfinkle; Katya Reimann; Sharon Shinn.

 By³em kim... wa¿nym dyrektorem... mia³em w³asn¹
firmê... Az pewnego dnia kto krzykn¹³: Hej! To przecie¿
zwyk³y wielki karaluch!
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Niezbyt dzielni gocie
Na odleg³ej planecie, o warunkach naturalnych zbli¿onych do Ziemi,
l¹duje ziemski statek, maj¹cy zainicjowaæ koloniê. Nieoczekiwanie kosmonauci odnajduj¹ samotnego ch³opca, którego przygarniaj¹ i ucz¹ mówiæ, a dalsze wydarzenia doprowadzaj¹ ich do wniosku, ¿e jednak nie s¹ sami na tej
planecie. Budzi to ich niepokój, a ostatecznie sk³ania do odlotu.
Znacie? Starsi - chyba tak. W ten sposób mog³aby siê zacz¹æ recenzja
powieci Arkadija i Borysa Strugackich Koniec akcji Arka. Znacznie lepszej ni¿ Niedzielni gocie Andrzeja Trepki, autora, o którym zd¹¿ylimy ju¿
cokolwiek zapomnieæ. On sam chyba ¿yczy³ sobie tego, skoro w nocie na
ok³adce wspomina swych przodków z XIV i XVI ww., ale nie wymienia ani
jednej w³asnej ksi¹¿ki. Zreszt¹ tak¿e po lekturze jego nowego dzie³a nie ma w¹tpliwoci, ¿e
Trepka pozostanie w historii polskiej fantastyki jedynie jako wspó³autor trylogii Zagubiona
przysz³oæ, Proxima i Kosmiczni bracia.
Trepka proponuje nam cokolwiek archaiczn¹ dzi fantastykê popularyzatorsk¹, w której wa¿na
jest nie tyle akcja (tu zreszt¹ prawie jej nie ma), ale prezentowana koncepcja naukowa. Mog³oby
to byæ ciekawe, bo fantastyka starej przygody i powieci, strawne g³ównie dziêki intrydze
kryminalnej, ju¿ siê nam chyba przejad³y i mamy ochotê na co m¹drzejszego. Ale  niestety 
Trepka nie umie nie nudziæ. Dysputy, zajmuj¹ce dziesi¹tki stron G³osu Pana czy Solaris czytalimy
z zapartym tchem, a w ka¿dym razie  z zainteresowaniem. Ci¹g mêtnych tyrad, stanowi¹cy
prawie trzeci¹ czêæ Niedzielnych goci, usypia.
Jaki czas temu R. Pawlak upomina³ siê na tych ³amach o lewicowoæ fantastyki. I nied³ugo
przysz³o czekaæ na tak¹ w³anie ksi¹¿kê  z wywodów Trepki wci¹¿ wy³azi le przetrawiony
marksizm, wyra¿aj¹cy siê w anarchistycznych filipikach przeciw dyscyplinie spo³ecznej
(a zw³aszcza owiacie szkolnej w ogóle). Mamy tu te¿ naiwny ekologizm; nb. trudno siê nie
umiechn¹æ, czytaj¹c, ¿e bardzo ekologicznie nastawieni kosmonauci XXV wieku... pal¹
papierosy!
To, co w tej ksi¹¿ce jest najciekawsze, to zastosowanie przez bohaterów teorii Adama
Winiewskiego-Snerga do interpretacji zjawisk, z którymi spotykaj¹ siê na Zielonej. Za niezrozumia³ym g³upieniem kosmonautów kryj¹ siê Nadistoty, przyswajaj¹ce informacjê z naszych
mózgów tak, jak my jedzenie. I  zgodnie z teori¹ Snerga  niedostrzegalne dla nas, podistot.
Doszed³szy do takiego wniosku nasi bohaterowie kosmosu i pionierzy uziemszczania nowych
planet, postanawiaj¹... daæ dyla. I daj¹. A autor wydaje siê sugerowaæ, ¿e za ogólnym g³upieniem
kultury wspó³czesnej kryj¹ siê w³anie Nadistoty...
Niestety, autor sprzeciwia siê w ten sposób jednej z podstawowych zasad tej w³anie fantastyki
naukowej, któr¹ chce uprawiaæ. Bo teoria Nadistot by³a dobrym pomys³em literackim, natomiast
jako koncepcja naukowa jest nic nie warta. A to dlatego, i¿ jest niewywrotna, ju¿ z za³o¿enia nie
dopuszcza mo¿liwoci jej obalenia. Zatem Niedzielni gocie nie s¹ w wiêkszym stopniu fantastyk¹
naukow¹, ni¿ dowolna space-opera.
Tadeusz A. Olszañski
Andrzej Trepka: Niedzielni gocie. Beskidzka Oficyna Wydawnicza, Bielsko-Bia³a, bez roku.
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Pos³uchajcie naszej drogiej Nerilki
czyli Amber contra Anne McCaffrey

Amber postanowi³ do³o¿yæ Anne McCaffrey z okazji jej urodzin,
przypadaj¹cych na 1 kwietnia... cichapêk wypuci³ Opowieci Nerilki 
ósm¹ czêæ cyklu Jedcy smoków z Pern. Przek³adu próbowa³a dokonaæ
Aleksandra Januszewska, która pastwi³a siê swego czasu nad Smoczym
piewakiem. Tym piewakiem jest oczywicie Menolly  pierwsza od
wieków dziewczyna-harfiarz. Wiec sam tytu³ mówi wszystko.
Cykl perneñski mia³ w Polsce straszliwego pecha. Zacz¹³ siê od
fragmentu (oko³o 2/3 ksi¹¿ki) Jedców smoków (Dragonflight, 1968 
prawdopodobnie wed³ug Dragonrider) w Fantastyce w przek³adzie Marka
Doskocza. Przek³ad (nie mam mo¿liwoci porównania z orygina³em) wydaje
siê doæ porz¹dny i ca³kiem wierny, aczkolwiek jest parê b³êdów (nie ten
rodzaj  np. Na jajo Farantha, przestawione imiona jedca i smoka). Tak, Dragonflight ukaza³
siê równie¿ w postaci dwóch oddzielnych (i oddzielnie nagrodzonych) opowiadañ: Dragonrider
i Weyr Search.
Jaki czas potem (1991) Rebis wyda³ Jedców w skrótowym t³umaczeniu Teodora
Panasiñskiego. To by³y te dawne, z³e czasy, kiedy korektorzy korygowali... Wiêc jest napisane
prawie ca³kiem przyzwoicie, na niez³ym papierze, z map¹ w³anie z tego tomu, rysunkami,
s³owniczkiem... Tylko ten skrótowy przek³ad... Ka¿de prawie zdanie jest obciête. A to brak
s³owa, a to zdania podrzêdnego... W ten sposób uda³o siê wcisn¹æ powieæ w 272 strony. Kiedy
cztery lata póniej wzi¹³ siê za cykl perneñski Amber, Jedcy smoków (Dragonflight = Smoczy
lot) w obróbce Jaros³awa Platanowskiego i Rafa³a Chodasza mia³ 335 stron. Chwa³a Amberowi?
Nie bardzo... Nie potrafiê zrozumieæ, dlaczego Amber w ka¿dym tomie podaje imiê i nazwisko
korektora. Przecie¿ wystarczy przekartkowaæ dowolny tom, ¿eby zauwa¿yæ, ¿e nikt tekstu przed
wydrukowaniem nie czyta³.... I nawet nie o to chodzi, ¿e dwaj t³umacze nie dogadali siê, czy
bêd¹ Wysokie Rubie¿e czy Dalekie Rubie¿e  jeden nie móg³ siê zdecydowaæ, czy Dalekie Rubie¿e,
czy High Reaches.
W 1995 roku (teoretycznie) Amber wypuci³ tomy 1-5. Przy czym tom 3 (przypadkiem tytu³
siê zgadza: The White Dragon = Bia³y smok) powinien byæ szóstym... Z wyj¹tkiem Smoczego
piewaka (Dragonsinger: Harper of Pern = Smocza piewaczka: Harfiarka (z) Pernu) wszystkie
z t¹ sam¹ map¹. W jednym z tomów alfabetyczny spis postaci urywa siê na literze T. Ka¿dy tom
t³umaczy kto inny:
Dragonquest (1971) jako W pogoni za smokiem  Rafa³ Chodasz,
The White Dragon (1978)  Anna Wojtaszczyk,
Dragonsong (= Smocza pieñ, 1976) jako piew smoków  Janusz Ochab,
Dragonsinger: Harper of Pern (1977)  Aleksandra Januszewska.
W 1996 roku (teoretycznie) dochodz¹
Dragondrums (1979) jako Smocze werble  Anna Wojtaszczyk,
Moreta: Dragonlady Of Pern (= Moreta: Smocza w³adczyni/pani (z) Pernu, 1983) jako Moreta
pani smoków z Pern  Anna Wojtaszczyk,
Nerilkas Story (= Historia/Opowieæ Nerilki, 1986)  Aleksandra Januszewska.
Dlaczego jedna story to maj¹ byæ opowieci? Opowieæ Nerilki dotyczy wydarzeñ towarzysz¹cych epidemii, w wyniku której zginê³a Moreta. Tych, które nie wesz³y do Ballady o locie
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Morety (tak wykolawionej w Smoczym piewaku  to jest piewaczce). Tym razem widziane
oczyma Nerilki, córki lorda Tolocampa, która w wyniku tych¿e wydarzeñ zostaje ¿on¹ lorda
Alessana. Przodka Lessy z Ruatha. Opowieæ, zapisana dziesiêæ lat po wydarzeniach, zaczyna
siê cztery dni przed pamiêtnym zgromadzeniem w Ruatha. Jej szczegó³owa czêæ koñczy siê
Wylêgiem, w czasie którego Oklina naznacza królow¹. I jeszcze parê stron na temat póniejszych
wydarzeñ.
Co niesamowitego  ma³o b³êdów w polszczynie. Pod wzglêdem jêzykowym przyczepi³bym
siê tylko do jednego zdania: bo lord Tolocamp od swego syna i dziedzica i tak oczekiwa³
zaradnoci i zrêcznoci(str. 14)  mo¿na by tu wt³oczyæ jeszcze jedno i gdyby siê postaraæ;
i do torby u pasa (str. 51), rzekomo noszonej przez Nerilkê  woreczek na drobne przedmioty
i monety noszony u pasa to siê nazywa sakiewka, nieprawda¿? To, co od pasa odcina ofierze
rzezimieszek. I jeszcze jedno: przy takich zapasach Warownia podo³a leczeniu blisko dziesiêciu
tysi¹com okolicznych mieszkañców (str. 23). I literówka na str. 87: Zgni³am siê za krytykê, na
jak¹ pozwoli³am sobie wobec Lorda Warowni.
Tak, w odró¿nieniu od Smoczego piewaka, Opowieci Nerilki s¹ ca³kiem poprawne pod
wzglêdem jêzykowym. Za to s¹ pe³ne b³êdów rzeczowych w t³umaczeniu i kompletnie niespójne
w szczegó³ach z Moret¹, Pani¹ smoków z Pern. I w nazewnictwie (zw³aszcza biologicznym)  z
reszt¹ cyklu, ¿e Smoczym piewakiem w³¹cznie i na czele!
 mistrz Capiam powróci³ do swojej dawnej metody podawania pacjentom ma³ych dawek
jako szczepionki (str. 48),
 w ca³ej ksi¹¿ce biegusy sta³y siê biegoniami (w przeciwieñstwie do np. Smoczego piewaka),
 champion wycigowy Kwiczek zosta³ Squealerem (108, 109),
 pojawia siê krasnoziele (74, 71, 69),
 Chyba ¿e pragniesz, aby ród z Tillek, Fortu albo Croma w³ada³ Ruath¹, gdy odejdziesz.
(str. 96) z Croma! Ju¿ ³atwiej prze³knaæ w Ruathcie.
 kosze z ¿arami, znane z reszty cyklu (w³¹cznie ¿e Smoczym piewakiem; w pierwszym
tomie  ¿agwie) zastêpuj¹: kosz wietlny (str. 23) i koszyk ze wietlikami (55, 71).
Aleksandra Januszewska zapisa³a siê w mojej pamiêci jednym, niesamowitym b³êdem:
Wiosna zawita³a do Pernu dopiero niedawno (...), ka¿dy w Pernie. Nie s¹dzê, ¿eby stale
t³umaczy³a: przylecielimy do Marsa, dzieñ zawita³ do Ksiê¿yca, mieszkamy w Ziemi.
Sadzê, ¿e zdawa³o jej siê, ¿e Pern to daleka bajkowa kraina na Ziemi. Bo Smoczy piewak nie ma
prologu, w którym jak wó³ pisze, ¿e Pern jest planet¹. Inne tomy maj¹. Ponadto oswoiæ zamiast
Naznaczyæ to nie jest najlepszy pomys³. Ani Naznaczenie, ani oswojenie nie s¹ dok³adnymi
odpowiednikami oryginalnego Impression. Ale w oryginale jest ono zawsze napisane du¿¹
liter¹ (przynajmniej w tych tomach, które widzia³em w oryginale). No i oczywicie w spisie
postaci Mirrim figuruje jako wychowanek Brekke. A zamiast Flar i Fnor s¹ tam Flar i Fnor 
zapomnia³ o honorowej, ci¹gniêtej formie imienia.
Zmiana kolejnoci tomów (podcykl Menolly  oficjalnie The Harper Hall Of Pern Trilogy 
powinien wyprzedzaæ Bia³ego smoka), kompletny brak korekty i redakcji, brak najskromniejszej
nawet wiedzy o ca³oci cyklu razem wziête doprowadzaj¹ do miesznych b³êdów. W ka¿dym
tomie te same rzeczy, roliny, zwierzêta nazywaj¹ siê inaczej, poza paroma wyj¹tkami (np. Weyr,
runner-biegus). W ka¿dym tomie inne nazwy geograficzne s¹ odmienne, a inne nieodmienne.
Piankowe ciastka staj¹ siê kipi¹cymi ciastkami. Wiadomo, t³umacze czytaj¹ tylko w³asne
t³umaczenia  nawet Piotr W. Cholewa czyta Neverness i czyta, i czyta ... a nastêpne dwa tomy
czekaj¹.
No dobrze, rozumiem, ¿e t³umacz czytuje tylko to, co sam pisze. Nie mogê darowaæ zmian
terminologicznych w porównaniu z Moreta, pani smoków Pern, ale one mog¹ mieæ przyczynê w
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zasadzie: nie czytaj tego, co pisz¹ inni. Ale dlaczego terminologia Opowieci Nerilki tak drastycznie
ró¿ni siê od terminologii Smoczego piewaka (biegusy/biegonie)? Wino, które zawsze pojawia³o
siê w buk³akach, tym razem  z regu³y, ale nie stale (!)  podawane jest na stó³ w butelkach.
Nawet s³ynne bendeñskie bia³e, które (Dragonseye) wytworzono tu¿ przed drugim Przejciem 
ono by³o musuj¹ce! Ale wtedy jeszcze rzeczywicie by³o w butelkach... Dlaczego Ista mo¿e parê
razy zmieniæ siê w Istan? osiem z Dalekich rubie¿y, siedem z Fortu i szeæ z Istan, wróci³a
dru¿yna smoków z Istan i Fortu po ostatni ³adunek (str. 87). Dlaczego dwanacie skrzyde³
umknê³o przed Opadem w Igen (str. 42)? One mia³y go zwalczyæ! (w Morecie: To dobre wieci.
Z Igenu. Wyprawili siê na Nici i wszystkie zniszczyli. Polecia³o dwanacie skrzyde³!) Dlaczego
licz¹cy 25 jaj wylêg Orlith ma byæ wspania³y mimo pónej pory Obrotu (str. 51)? Królowe sk³adaj¹
mniej jaj, kiedy koñczy siê Przejcie, a nie rok! Poza tym trzeci miesi¹c to nie jest póna pora
roku. Jakim prawem i w jaki sposób Weyry (...) przekazuj¹
swoje tradycyjne obowi¹zki Warowniom! (str. 52)? ¯e niby
wieniacy bêd¹ na smokach zwalczaæ opady? I to mistrz Tirone
uznaje za wzór dla opornego lorda Tolocampa? Skoro Weyry
(...) tak ciê¿ko dowiadczone zaraz¹, mog¹ przekazaæ czêæ
swoich kompetencji innym, poza bezporednio podleg³e im
terytoria, jak ty mo¿esz im teraz odmówiæ pomocy? (str. 53) 
oczywicie chodzi o to, ¿e Weyry rozszerzy³y swoja dzia³alnoæ,
chroni¹c ziemie przypisane innym Weyrom. Dlaczego
zrozpaczony i wstrz¹niêty zgub¹ Morety Alessan wo³a Leri i
Oklina mog³y lecieæ razem! (str. 95)  czy¿by jego siostra,
Oklina, mia³a skrzyd³a i mog³a woziæ Leri? Linijkê ni¿ej mowa o tym, ¿e nie Oklina nie polecia³a,
a ¿e Orlith nie polecia³a. Wreszcie w spisie osób Mistrz Harfiarz Tirone zostaje mistrzem
uzdrowicielem; zreszt¹ gdy wraz z Capiamem zabiera swoich ludzi z Fort, w retorsji na decyzje
Tolocampa o nieudzielaniu pomocy, wystêpuje jako ten, który zabiera uzdrowicieli, a nie harfiarzy.
Ale na Wyl¹g jaj Orlith oczywicie wchodzi w otoczeniu harfiarzy ró¿nej rangi (str. 104). No
i zrobienie z W³adczyñ Weyrow amazonek (tzn. kobiet, je¿d¿¹cych konno w d³ugiej spódnicy
siedz¹c na siodle bokiem)... no comments.
Oczywicie, mapa jest wci¹¿ ta sama  wyprzedza wydarzenia o dziewiêæset lat (czasy Morety
to koniec szóstego Przejcia, a czasy Lessy  pocz¹tek dziewi¹tego) i ma na kontynencie
Po³udniowym Warowniê Cave (cave = jaskinia) zamiast Cove (cove = zatoka, chodzi o Warowniê
nad Zatoczk¹).
Co jest istotnego w treci, czego nie wiemy z Morety, Pani smoków z Pern? Wdowieñstwo
Alessana. Jak Nerilka trafi³a z obozu internowanych w Fort do Ruathy. ¯e Alessan i Nerilka
mieli czterech dorodnych synów i córkê, której dali na imiê Moreta. To ona bêdzie t¹ W³adczyni¹
Weyru Benden, ktor¹ wspominaj¹ Lessa i Flar w pierwszym tomie. ¯e Ballada o locie Morety
na ¿¹danie smoczych jedców zosta³a nieco ocenzurowana  nie przekazano potomnoci, ¿e
Moreta lata³a na nie swoim smoku.
Nerilka jest wzglêdnie droga. Nawet mam ca³e zestawienie:
Tom
Jedcy smoków
W pogoni za smokiem
Bia³y smok
piew smoków
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PLN/100 str.
2,9254
3,0396
3,311
4,6703

Smoczy piewak
Moreta pani smoków...
Smocze werble
Opowieci Nerilki
£adne, nieprawda¿?

4,1912
4,7024
5,1923
8,018
(czêæ druga tekstu w nastêpnym numerze)
Marek Szyjewski

Anne McCaffrey: Opowieci Nerilki. Prze³. Aleksandra Januszewska. Amber, Warszawa 1996. S. 111, cena
8,90.

Elektroniczny fanzin

W sieci pojawi³a siê reklamówka pierwszego literackiego miesiêcznika
wydawanego w jêzyku polskim na dyskietkach. Kosmopol zawiera w ca³oci
utwory Roberta Falzmanna, znanego starym fanom z opowiadañ zamieszczanych w M³odym Techniku oraz z kilku wydanych w tomie 5 Spotkañ
w przestworzach (1986 rok). Widocznie redaktor Kosmopolu uzna³, ¿e szkoda, by czytelnicy nie poznali innych jego utworów, wiêc wpad³ na pomys³
wydawania pisma elektronicznego.
Pierwszy numer Kosmopolu tworz¹ opowiadania oraz obszerne fragmenty powieci. Dla
ozdoby Marek Falzmann (redaktor) zamieci³ te¿ kilka obrazków, nie ujawniaj¹c czyjego s¹
autorstwa. Je¿eli kto ma ochotê na kilka tekstów sf doæ sprawnie napisanych, choæ nie rzucaj¹cych na kolana, niech siêgnie myszk¹ po Kosmopol. Znajdzie tam miêdzy innymi opowiadanie
Cosmopol w wersji re¿yser... przepraszam, autorskiej, które (ocenzurowane, jak wystuka³ na
swojej klawiaturze autor) ukaza³o siê w 1980 roku w M³odym Techniku. Cosmopol jest ca³kiem
dobr¹ opowieci¹ o wyprawie badawczej na niezwyk³¹ planetê Upiorów; jednak koñcówka nadal
nieco rozczarowuje. Z M³odego Technika pochodzi te¿ opowiadanie Apteczka (drukowane w odcinkach w M³odym Techniku), w którym autor opisuje jak niesamowity wp³yw na prymitywn¹
kulturê ma³piatek mo¿e mieæ pozostawiona na ich planecie apteczka ziemskich badaczy. Kolejny
utwór, Multimedia to historia sprzedawcy programów fantomatycznych, u którego zjawia siê
goæ z przysz³oci oferuj¹c niesamowity towar. Natomiast Nocny tygrys jest w zasadzie po trosze
horrorem i sensacj¹ z doæ zaskakuj¹cym zakoñczeniem.
Pozostaj¹ jeszcze dwa fragmenty powieci. Cybercop to pe³na intryg opowieæ o ¿o³nierzu,
który zapobieg³ rewolcie, za co z wymazan¹ pamiêci¹ z trudem znajduje pracê w s³u¿bach ³apaczy
androidów. Bardzo skomplikowana intryga, zawi¹zana w pierwszym rozdziale powieci, pozwala
siê domyleæ, ¿e nie bêdzie to utwór krótki. Jednak ju¿ po tym fragmencie widaæ, ¿e autorowi
przyda³aby siê solidna redakcja tekstów; b³êdy, a tak¿e czêsty brak znaków interpunkcyjnych,
uprzykrzaj¹ czytanie. Drugi fragment pochodzi z powieci Zlodowacenie, opisuj¹cej Ziemiê po
kataklimie spowodowanym przez ogon komety. Przez skut¹ lodem Amerykê pod¹¿a do Toronto
grupa ¿o³nierzy z kobiet¹ i dwójk¹ jej zmutowanych dzieci.
Fragment przypomina nieco Przedwit Yarbro i jest ca³kiem
sprawnie napisany. Ra¿¹ tylko (tak jak i w Multimadiach)
ca³kiem zbêdne elementy erotyczne i czasem niemal wulgarne
s³ownictwo.
Falzmann (Marek-redaktor), reklamuj¹c swój miesiêcznik,
zaprasza do wspó³pracy innych autorów i debiutantów. Pewnie
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dlatego, ¿e nie jest w stanie wype³niaæ co miesi¹c Kosmopolu tekstami M. Roberta Falzmanna
(nie wnikam, czy nie jest to przypadkiem ta sama osoba). Jednak, mimo op³at za pismo, nie s¹dzê
by mia³ zamiar p³aciæ autorom honoraria. Prenumerata roczna jest tak niska, ¿e z trudem wystarczy
na nonik i przesy³kê z Kanady. No có¿, witamy wród fanzinów.
El¿bieta Gepfert
Kosmopol  polski magazyn science fiction. Wydawca FM Publications (Mark R. Falzmann, 283 Grandravine
Dr. Unit 274, Toronto, Ont., M3N - 1J1, Canada). Cena: 1 numer (dyskietka 1.44 MB)  10 z³; prenumerata
roczna  60 z³. Wydanie powieciowe (1 pe³na powieæ) - 20 z³.

Lepsze wrogiem bardzo dobrego?

Kiedy na pocz¹tku 1996 roku rozesz³y siê pog³oski, ¿e
George Lucas zamierza wypuciæ na rynek now¹, specjaln¹
edycjê wszystkich trzech czêci Gwiezdnych Wojen, czeka³em
na ich premierê z niecierpliwoci¹, ale i z lekkim zaniepokojeniem.
No i siê doczeka³em. Niestety, mocno rozreklamowana nowa
wersja Gwiezdnych Wojen bardzo mnie rozczarowa³a.
Z pewnoci¹ widzowie podziel¹ siê na dwa obozy  zwolenników specjalnej edycji i przeciwników. Ja zaliczam siê do tego drugiego.
Oczywicie nie mam nic przeciwko temu, ¿e twórca filmowy jest nie do koñca zadowolony
ze swego dzie³a i nie odmawiam mu prawa dokonywania w nim korekt i poprawek, ale wola³bym
¿eby obie wersje istnia³y równolegle. Natomiast Lucas wprowadzaj¹c na ekrany wersjê specjaln¹
wycofa³ klasyczny ju¿, znany od dwudziestu lat, film. Starsi widzowie bêd¹ go pamiêtaæ (osobicie
nie jestem w stanie siê doliczyæ, ile razy widzia³em wszystkie trzy czêci  z pewnoci¹ ponad
piêædziesi¹t), ale dla pokolenia, które po raz pierwszy zetknê³o siê z tym dzie³em, ta nowa wersja
bêdzie jedyn¹, jak¹ znaj¹, a to jest ju¿ pewne zafa³szowanie. Ciekaw jestem, co by siê sta³o,
gdyby Stanley Kubrick stwierdzi³, ¿e skoro obecna technika komputerowa pozwala na du¿o
wiêcej, to on wycofuje swoj¹ 2001: Odysejê kosmiczn¹ w dotychczas znanej formie i wypuszcza
specjaln¹ edycj¹ z nowymi efektami w tunelu?
Dokonuj¹c przeróbek Lucas poszed³ kilkoma drogami. Postanowi³ cyfrowo oczyciæ obraz
(efekt poznalimy z wczeniejszego wznowienia na kasetach wideo), przywróciæ sceny usuniête
w monta¿u, dokrêciæ lub wzbogaciæ niektóre sekwencje i przemiksowaæ na nowo cie¿kê dwiêkow¹. Efekty s¹ ró¿ne.
Cyfrowo oczyszczony obraz rzeczywicie robi wra¿enie  barwy s¹ czyste i nasycone, wszystkie kontury wyrane, ale... kadry straci³y g³êbiê. W niektórych momentach mia³em wra¿enie, ¿e
ogl¹dam grê komputerow¹ na du¿ym ekranie. Najwyraniej widaæ to przy zdjêciach plenerowych.
Zmiany w monta¿u spowodowa³y, ¿e wiele sekwencji straci³o tempo (oczywicie zauwa¿¹ to
osoby bardzo dobrze pamiêtaj¹ce poprzedni¹ wersjê), a momentami nawet wkrad³y siê d³u¿yzny.
Nie wiem tak¿e (to kwestia do dyskusji) czy zast¹pienie jednych stworów w kantynie w Mos
Eisley przez inne jest nowatorstwem i wnosi wiele do akcji. Nie podoba³y mi siê te¿ dokrêtki
(czy mo¿e raczej doanimki?  jako ¿e wszystkie nowe sekwencje s¹ stworzone na komputerach)
w tym¿e Mos Eisley: ani potworki, na których je¿d¿¹ szturmowcy, ani rozbiegaj¹ce siê pustynne
szczury czy straszenie dinozaura z Javami na grzbiecie  zw³aszcza, ¿e we wczeniejszych filmach
widzielimy podobne sekwencje zdecydowanie lepiej zanimowane. Wzbogacanie ró¿nych kadrów
 hmmm... Czêsto odnosi³em wra¿enie, ¿e realizatorzy na si³ê wtykali co w danym ujêciu  a to
mrugaj¹ce wiate³ka na cianie, a to jakiego robota w tle, a to zamiast dziesiêciu szturmowców
dwudziestu (i jeszcze trzy osoby biegn¹ce bez sensu w poprzek kadru) i tak dalej. Fina³owa
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sekwencja ataku na Gwiazdê mierci zosta³a i wzbogacona (du¿o wiêcej myliwców wyrusza do
ataku), i przemontowana, co da³o (zastrzegam, ¿e jest to moje subiektywne wra¿enie) efekt
dyskusyjny  jest bardziej widowiskowa, ale ma mniejsze tempo i mniejszy ³adunek dramatyczny
ni¿ poprzednia.
Podobny zarzut mam tak¿e do nowej cie¿ki dwiêkowej. Efekty stereofoniczne s¹ rzeczywicie znakomite
i ca³oæ brzmi niezwykle efektownie, ale i tutaj pojawi³y
siê pewne b³êdy umniejszaj¹ce przyjemnoæ w odbiorze.
W niektórych ujêciach stracono synchronicznoæ dialogów
 odnosi siê wra¿enie, ¿e aktorzy mówi¹ niezale¿nie od
dwiêku (i nie dotyczy to tylko ciotki Lukea, bo ten b³¹d
przeniós³ siê z poprzedniej wersji), a tak¿e, mimo ¿e
cie¿ka dwiêkowa brzmi znakomicie w stereo, odnosi³em wra¿enie i¿ dwiêk straci³ g³êbiê, sta³
siê p³aski jak ciana (znana bol¹czka ustereofonicznianych starych nagrañ), co oczywicie nie
wszystkim bêdzie przeszkadzaæ.
Có¿, zapewne nara¿ê siê na ataki mi³oników nowej edycji Gwiezdnych Wojen, ale jednak
wolê wersjê poprzedni¹ i du¿o chêtniej poszed³bym (pobieg³!) do kina, gdyby Lucas wreszcie
zrealizowa³ zapowiadan¹ przez siebie od co najmniej dziesiêciu lat pierwsz¹ czêæ trylogii. A tymczasem technika efektów specjalnych rozwija siê b³yskawicznie i kto wie, czy za parê lat nie
doczekamy siê Gwiezdnych Wojen  Poprawionej Wersji Specjalnej, Gwiezdnych Wojen  Wersji
Ekstra i tak dalej, i tym podobnie...
Pawe³ Ziemkiewicz
Star Wars  Special Edition. USA 1997.

Nigdy, ale to nigdy tak nie rób!
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Wiadomoci Bucklandu
23 kwietnia 1997

...i nie tylko
1 Thrimidgea

D³ugo to trwa³o, ale wiosna w koñcu siê pojawi³a. Wedle wszystkich kalendarzy by³a ju¿
co prawda od jakiego czasu nawet, ale wiat
jako nie chcia³ siê do tego dostosowaæ. Nareszcie
jednak jest!
Mo¿e to w³anie d³ugo wyczekiwane wiosenne ciep³o spowodowa³o rozleniwienie, mo¿e
co innego  nie wiem, ale jako mniej siê teraz
dzieje wród mi³oników ródziemia i okolic.
Mo¿e to jednak tylko pozory i w ró¿nych
norkach, podziemiach, smajalach, talanach praca
wre? Oka¿e siê to ju¿ nied³ugo...
Na razie Towarzystwo Hobbityczne odby³o
swe pierwsze Walne Zebranie  istnieje wiêc
ju¿ nie tylko faktycznie ale i oficjalnie (czyli
prawnie). Nie mam niestety jeszcze ¿adnych
relacji z tego wa¿nego wydarzenia, wiêc znajdzie
siê ona w nastêpnym numerze WB.
Oczywicie nie tylko TH dzia³a  Parmadili
tak¿e nie pi¹!
Filia sto³eczna Kancelarii spotyka siê regularnie
co 3 tygodnie, by jednak nie popac w rutynê 
za ka¿dym razem gdzie indziej. Tak naprawdê
to jednak szukalimy po prostu odpowiedniego
locum, raczej z ma³ym powodzniem (vide: nasz
tu³aczy los). Teraz jednak wracamy na stare
miejsce: po przerwie otwiera siê znowu Terra
ClassiQ Club (al.Na Skarpie 27). Najbli¿sze
zebranie odbêdzie siê w³anie tam, ju¿... 8 maja!
Dok³adnie w rocznice pierwszego takiego
zgromadzenia! Jest to naprawdê zupe³ny
przypadek, ale bardzo mi³y. Tym razem jest to
jednak czwartek (tak jak ostatnio, 9 kwietnia)
a nie tradycyjna roda  tak jednak po prostu pasuje wiêkoszoci osób pojawiaj¹cych siê na tych
spotkaniach. Godziny takie jak zwykle  18-20.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
W Buckleburgu i okolicach tak¿e co siê dzieje:
Nyellinke Eldarin Froda Maggota oraz Galathilion Tolmana Goolda ³¹cz¹ siê w jeden nowy
dziejopis! Nazywa³ siê bêdzie Simbelmyne
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i oficjalnie powstanie w czerwcu (wg Bilba),
a pierwszego numeru nale¿y oczekiwaæ w okolicach Wielkiego Zgromadzenia [PolConu] (wg
Froda). Znaj¹c dotychczasowe dokonania kolegów-redaktorów spokojny raczej jestem o los
owego dziejopisu, co nie przeszkadza ¿yczyæ
powodzenia.
Przygotowania do wspomnianego wczeniej
Wielkiego Zgromadzenia id¹ pe³n¹ par¹ i wieloma torami. Jest to chyba jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii Kancelarii  nie tylko
w tym roku ale i w ogóle. Na pewno jest tak dla
Parmadili. Zapraszamy!
Na koniec wspomnê jeszcze tylko krótko o nowociach wród s³owa pisanego. Ukaza³y siê:
2 numer ródziemia  Biuletynu TH (luty
1997), 2 numer Galathiliona  Biuletynu, 7 numer Dzwoneczka Elfickiego oraz wydany tak¿e
przez Froda Maggota Kalendarz Elfów z Imladris na rok 1997 oraz 94 numer Gwaihirzêcia.
Po potê¿nym zimowym wysypie ksi¹¿ek  wydawnictwa nie pokaza³y tej wiosny jak na razie
niczego. Jedynym wyj¹tkiem jest drugi tom nowego t³umaczenia W³adcy Piercieni zaprezentowany przez WYD. ZYSK I S-KA. Dwie wie¿e nie
ró¿ni¹ siê niestety poziomem t³umaczenia od
Bractwa Piercienia. Tom trzeci prawdopodobnie
w okolicach wakacji.
W zapowiedziach na ten rok pojawi³ siê tak¿e
The Complete Guide to Middle-Earth Roberta
Fostera  wydawnictwo Amber planuje edycje
tego dzie³a na koniec roku (wiêta). Ucieszy Was
na pewno wiadomoæ, ¿e zarówno t³umaczenie
jak i redakcja pozostaj¹ ca³kowicie wród Parmadili ! Przek³adu dokonaj¹ bowiem Evermind
H.S. Took, Bilbo Brandybuck oraz Halbarad Dunadan, natomiast redakcj¹ zajmie siê Merry
Gorbadock. Brak na razie wiêcej wiadomoci
o innych planach wydawnictw.
To wszystko tym razem  pozdrawiam.
jl%i%6

Tegoroczny EUROCON(a dok³adniej EURO-OCTOCON) odbêdzie siê w Dublinie (Irlandia)
w terminie 25-27 padziernika. Uczestnictwo (akredytacja) 25 funtów irlandzkich.
Kontakt: Eurocon'97, PO Box 5130, Dublin 4, Ireland
(email: rde@irelands-web.ie,
http://www.irelands-web.ie/users/rde/eurocon.html)

Rocznicowa impreza

Robert Korzeniewski
z PLANET MANGA

Gdañski Klub Fantastyki postanowi³ po raz drugi zorganizowaæ seminarium filmowe (pierwsze, Oblicza kina grozy, odby³o siê równo
rok wczeniej). Tym razem uczestnicy i prelegenci mówili o kinie science
fiction. Ju¿ sam fakt, ¿e GKF zdo³a³ namówiæ Uniwersytet Gdañski na
wspó³organizacjê imprezy wydaje siê czyst¹ fantastyk¹. Z okazji seminarium ukaza³o siê specjalne wydanie Czerwonego Kar³a w bardzo ³adnych lakierowanych ok³adkach, zawieraj¹ce program, tezy referatów,
omówienia filmów oraz artyku³ o uniwersyteckim DKFie i o GKFie.
Znalaz³am te¿ artyku³
o historii Uniwersytetu
Gdañskiego pióra znanego tolkienisty, wieloletniego cz³onka KFu, Mi-

cha³a B³a¿ejewskiego.
Goæmi seminarium miêdzy innymi byli: Anna
Martuszewska, prof. UG, która wyg³osi³a referat o
wiatach alternatywnych, nauce i pseudonauce w
sf oraz o pocz¹tkach literatury fantastycznej; Jerzy
Szy³ak opowiedzia³ o Barbarelli jako filmie i koGrzegorz Szczepaniak zapowiada
miksie, a tak¿e o obcych (w komiksach i filmach)
wystêp Macieja Parowskiego
opêtanych
seksem; Maciej Parowski przedstawi³ swoj¹ tezê o koñcu
ery sf w kinie po wejciu na ekrany filmu 2001: Odyseja
kosmiczna, zdaniem MP nastêpne produkcje zrywa³y z
kosmicznymi realiami i by³y jedynie przygod¹ lub bani¹.
Te i pozosta³e referaty rozdziela³y projekcje kinowe i
wideo. Na du¿ym ekranie mo¿na by³o zobaczyæ klasykê
filmow¹ pocz¹wszy od Podró¿y na Ksiê¿yc poprzez
Solaris i Barbarellê a¿ po Blade Runnera. Gociem
spotkania by³ tak¿e Robert Korzeniewski, szef firmy
Ucisk d³oni Prezesów GKF i KF
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PLANET MANGA, który opowiada³ o japoñskiej animacji i o fenomenie japoñskiego komiksu. W ostatnim dniu seminarium
uczestnicy próbowali podsumowaæ ca³oæ obrad podczas panelu
dyskusyjnego, w którym miêdzy innymi wziêli udzia³: Jerzy
Szy³ak, Rafa³ Ziemkiewicz, Maciej Parowski i cz³onkowie
DKF-u Mi³oæ Blondynki.
W sobotni wieczór odby³ siê ma³y bankiet z okazji 10-lecia
GKF-u. By³y przemowy, gratulacje i du¿o jedzenia. Póno, bo
ju¿ w³aciwe po bankiecie zjawi³ siê pierwszy prezes GKF-u
Ewa Bia³o³êcka i Maciej
Parowski na bankiecie
Maciek Rokicki. Potem przenielimy pokane resztki potraw
do pokoju, gdzie przez resztê nocy usi³owalimy rozwi¹zaæ wszystkie fandomowe (i nie tylko)
sporne kwestie. Mimo dziel¹cych nas pogl¹dów, oko³o trzeciej nad ranem wszyscy zgodnie
zdecydowali siê na odszukanie w³asnych pokoi.
El¿bieta Gepfert
Co: Gdañskie Seminarium Filmowe;
Gdzie: Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk;
Kiedy: 21-23 marca 1997 r.

Poczta redakcyjna
Sekcja STAR WARS
formuje ¿e wznowi³a dzie³alnoæ klubowa sekcja STAR WARS-owa, zajmujaca siê Space-Oper¹ jako tak¹, a nie tylko wymienion¹ z nazwy sag¹.
Sekcja bêdzie wydawaæ w³asny fanzin, którego nazwa jest chwilowo utajona i pilnie strze¿ona
w tajnej bazie sojuszu Mikrus208 (lokalizacji bazy z wiadomych przyczyn nie podajemy).
Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹ i wspó³tworzeniem zina proszê o list na adres:
Micha³ Fludzinski
ul.Powstañców W-wy 18/31
05-500 Piaseczno
z dopiskiem Star Wars
lub e-mailowo: st1338@meil.pw.edu.pl
android protokolarny

O nagrodach
Z pewnym zdziwieniem przyj¹³em okropnie sierjozn¹ dyskusjê nt. literackiego Nobla96,
toczon¹ ma ³amach naszego Miesiêcznika. Ale po namyle stwierdzi³em, ¿e warto skreliæ tych
kilka zdañ, bo rzecz - wbrew pozorom - dotyczy tak¿e naszych, fandomowych nagród.
Otó¿ po pierwsze, drugie i trzecie - nagroda (ka¿da nagroda, nie tylko Nobel) to nie jest co,
co siê nale¿y, i o nikim nie mo¿na powiedzieæ, ¿e powinien lub nie powinien otrzymaæ nagrodê.
Nale¿eæ siê mo¿e honorarium lub inna forma wynagrodzenia; nagrody mo¿na byæ tylko godnym
lub niegodnym. Podstawow¹ cech¹ nagrody jest to, ¿e jej przyznanie jest arbitralnym aktem
nagradzaj¹cego; nagroda, nale¿¹ca siê z racji spe³nienia jakich warunków (np. trzydziestolecia
pracy lub pó³wiecza po¿ycia ma³¿eñskiego) w istocie nie jest nagrod¹, lecz zap³at¹.
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To w zasadzie móg³by byæ koniec dyskusji. Ale przytoczê jeszcze z³oliwoæ G.B. Shawa:
Wynalazek dynamitu mo¿na by jeszcze Noblowi darowaæ, ale tylko wróg ludzkoci móg³ wymyliæ nagrodê Nobla. I dodam, ¿e najwiêkszym ¿yj¹cym poet¹ polskim jest ponad wszelk¹
w¹tpliwoæ do¿ywaj¹cy swych dni w niemal zupe³nym zapomnieniu Tadeusz Ró¿ewicz.
Tadeusz A. Olszañski

Brainstorm

Fanzin ³ódzkiej Ligi Dagobah Brainstorm zaprasza do wspó³pracy nad pismem wszystkich
twórczych i ambitnych rysowników, pisarzy, recenzentów i t³umaczy. Brainstorm interesuje siê
fantastyk¹ w postaci utworów literackich, wierszy, komiksów oraz recenzji i omówieñ prozy,
filmów, muzyki itp.
Jest jeszcze do kupienia numer 1 i 2 fanzinu w cenie 5 z³ za egzemplarz + koszt wysy³ki.
Zamówienia kierowaæ na adres: David Brykalski ul. Ozorkowska 11/15 m.6 £ód 93-285.

Znowu o guzikach Bilba
Z niejakim rozbawieniem ledzê polemikê nt. guzików Bilba. Nie widzê bowiem ¿adnych,
ale to ¿adnych powodów, dla których Bilbo Brandybuck esq., heros ogrzewalnictwa teoretycznego
i praktycznego, nie mia³by odwiedziæ tak¿e lochów Morii, a co do okolicznoci jego ewentualnej
stamt¹d rejterady (oraz tego, jak guziki znalaz³y siê na dnie wykopu)  najprociej by³oby go
zapytaæ.
Halbarad

Sekcja Graficzna

Przepraszam

W poprzednim numerze dopuci³em siê kilku pomy³ek. W recenzji Eldamira z Kruka odruchowo poprawi³em tekst  nies³usznie. Szukuj¹cym by³ nie fakt, ¿e Hubert Czajkowski studiuje
na Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, ale na
Akadem
ii Sztuk
Piêknyc
h w Warsza
wie.
Ponadto w swoim tekcie o SyFonie ksi¹¿kê Gor¹ca linia z Wê¿ownika b³êdnie przypisa³em
Resnickowi, podczas gdy jej autorem jest John Varley. Przepraszam czytelników i Tomka Ko³odziejczaka, który czego takiego nie powiedzia³.
PWC
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Premiery kwietnia
KINO

Imperium kontratakuje  wersja specjalna.
Powrót Jedi  wersja specjalna. (Star Wars
Trilogy - Special Edition). USA 1996.
Po premierze wersji specjalnej Gwiezdnych
wojen do kin trafiaj¹ kolejne czêci trylogii
Lucasa. Oczywicie znacznie ulepszone, z dodatkowymi efektami specjalnymi i nowymi
postaciami.

WIDEO
Od zmierzchu do witu. Re¿: Robert Rodriguez. Obsada: George Clooney, Quentin Tarrantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Liu.

Mordercy, krwiopijcy, gangsterska ballada
i mocny horror. Przemoc, dowcipy i cytaty z innych filmów. Spacer po historii kina, bez skrywania fascynacji filmami klasy B.
Kruk 2  Miasto Anio³ów. Re¿: Tim Pope. Obsada: Vincent Perez, Mia Kirshner, Richard
Brooks, Iggy Pop.
Przypadkowi wiadkowie morderstwa, Ashe
i jego syn, zostaj¹ miertelnie postrzeleni przez
bandytów. Dziêki tajemnej mocy kruka, Ashe
powraca na ulice miasta, aby dokonaæ zemsty
na sprawcach tragedii.

Notki o filmach
drukujemy dziêki uprzejmoci redakcji
miesiêcznika Cinema

Dawno nie zamieszczalimy na naszych ³amach tekstów
humorystycznych. Pora to zmieniæ. Poni¿ej notatka o Gwiezdnych
Wojnach autorstwa Paw³a Mossakowskiego, recenzenta filmowego
Gazety Wyborczej, zamieszczona w dodatku Co jest grane tej¿e gazety.
Najzabawniejsze jest chyba to, ¿e pan Pawe³ Mossakowski pisa³ to na
powa¿nie. (PWC)

Gwiezdne Wojny. Mieszanka popularnej odmiany science
fiction, klasycznych opowieci fantastycznych, komiksów
przygodowych i humorystycznych rysunków: ma³y ch³opiec
staje siê, przy niewielkiej pomocy swoich przyjació³ (tak ludzi,
jak i robotów), miêdzyplanetarnym bohaterem. Dziêki
umiejêtnemu graniu na dzieciêcych marzeniach film by³ przez
wiele lat ekranowym przebojem wszechczasów.
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