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Wieci

Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e to, co uwa¿alimy za domenê sf
(i to mocno technicznej), zaczê³o siê sprawdzaæ. Po bakteriach z
Marsa, sklonowanej owcy, japoñskich elektronicznych kurczakach
i ¿abie fruwaj¹cej w polu magnetycznym (oraz jeszcze kilku drobiazgach), doczekalimy siê pokonania kolejnej bariery: komputer IBM Deep
Blue wygra³ szachowy mecz z mistrzem wiata Garrym Kasparowem.
I cokolwiek powiedz¹ malkontenci, jest to wydarzenie historyczne.
Terry Pratchett, autor serii powieci o wiecie Dysku
(i nie tylko) odwiedzi³ Polskê, a w³aciwie Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki w Warszawie. Przebywa³ u nas od pi¹tku (16.05) po po³udniu do poniedzia³ku. W tym czasie udzieli³
kilku wywiadów, odby³ konferencjê prasow¹, by³ w radiu i telewizji, spotka³ siê z fanami na Warszawskim Festiwalu Fantastyki
i na olsztyñskim Poligonie oraz z³o¿y³ autografy na ksi¹¿kach
ponad tysi¹ca czytelników. Ka¿demu wpisywa³ dedykacjê, zabawne has³o czy motto, czasem dodawa³ rysunek. Ksi¹¿ki stemplowa³ pieczêci¹ Ex Libris Mortis. Pracowa³ ciê¿ko, ale z wdziê- Terry Pratchett podpisuje swoje
kiem. Co ciekawe, nie wzbudzi³ zainteresowania ¿adnego ksi¹¿ki w warszawskiej ksiêgarni
ODEON.
z dwóch polskich magazynów powiêconych fantastyce - nikt
z Nowej Fantastyki ani z Fenixa nie pojawi³ siê na konferencji prasowej i nie próbowa³ przeprowadziæ wywiadu.
Nast¹pi³ kolejny wysyp ksi¹¿ek wydawnictwa SUPERNOWA. Wydano cztery: dwie
nowe i dwa wznowienia. Nowe to Xavras Wy¿ryn Jacka Dukaja i Noc bezprawia oraz inne
szalone opowieci Marcina Wolskiego. Do wznowienia Miros³aw Kowalski wybra³ klasyczne dzie³o Janusza A. Zajdla Limes inferior oraz pechow¹ (bo nies³usznie przeoczon¹ w ustrojowym zamêcie) powieæ Marka Oramusa Dzieñ drogi do Meorii.
Natomiast nak³adem ZYSK I S-KA ukaza³a siê nowa ksi¹¿ka Marka S.
Huberatha Druga podobizna w alabastrze.
Praprzodek wszystkich powieci fantasy, Beowulf, ma zostaæ
bohaterem filmowym. Poemat epicki czy te¿ saga o Beowulfie
pochodzi z VIII wieku i nale¿y do najstarszych tekstów w jêzyku
angielskim. W roli legendarnego bohatera wyst¹piæ ma Christopher Lambert. Historia opowiada o wielkim wojowniku, który wyrusza zabiæ potwora Grendela i jego matkê, obejmuje tron i w koñcu ginie w walce ze
straszliwym smokiem.
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Saga o Beowulfie sta³a siê podstaw¹ powieci Michaela Crichtona o Wikingach. Co ciekawe,
ta powieæ równie¿ trafi wkrótce na ekrany za spraw¹ studia Walta Disneya.
Znany re¿yser filmowy James Cameron planuje wykorzystaæ w swoim nowym filmie
Avatar grupê aktorów generowanych komputerowo. Podobnbo maj¹ byæ ca³kiem podobni
do ¿ywych. Jeli siê to uda, przemys³ filmowy wkroczy w now¹ erê. Avatar zapowiadany
jest jako fantastyczny film akcji.
Firma SONIC IMAGES specjalizuje siê
ostatnio w cie¿kach dwiêkowych
seriali telewizyjnych. Dziêki temu fani
mog¹ do woli s³uchaæ muzyki Outer Limits
(tematy muzyczne z kilku najbardziej znanych
odcinków, w tym Piaseczników) i Babylon 5
(na kompakcie zawarta jest muzyka otwieraj¹ca kolejne sezony serialu oraz kompozycje
Christophera Frankea na temat).
I wiadomoæ z ostatniej chwili. Orson Scott Card (autor Gry Endera, Mówcy Umar³ych,
Ksenocydu, Glizdawców, Planety Spisek i cyklu o Alvinie Stwórcy) wyrazi³ wstêpn¹ zgodê
na przyjazd do Polski jako Goæ Honorowy POLCONu 97. Z drugiej strony wiata
zainteresowanie przyjazdem wyrazi³ tak¿e Kiry³ Bu³yczow (autor przygód Alisy i opowiadañ
cyklu guslarskiego). Oczywicie, wiele jeszcze mo¿e siê nie udaæ, ale jestemy optymistami.

Nagrody

Podczas kolejnego POLIGONu w Olsztynie wrêczono
Nagrody SFINKS, przyznawane przez czytelników i klientów
ksiêgarni VERBUM2 Wojtka Sedeñki. O wynikach informuje
Ela Gepfert w swoim sprawozdaniu z konwentu (patrz str. 12)
Zwi¹zek Autorów Horroru (Horror Writers Association)
og³osi³ koñcowe nominacje do nagrody Brama Stokera za rok
1997. Oto wybrane utwory:
powieæ: Exquisite Corpse, Poppy Z. Brite; Crota, Owl
Goingback; The Green Mile, Stephen King; The Hellfire
Club, Peter Straub;
pierwsza powieæ: Flute Song, Donald Burleson; Crota, Owl Goingback; Horror Show, Greg
Kihn; Dead Heat, Del Stone;
nowela: Kilroy Was Here, Jack Cady; The Thing from Lovers Lane, Nancy Collins; The Red
Tower, Thomas Ligotti; Brimstone and Salt, S.P. Somtow;
opowiadanie: Metalica, P.D. Cacek; The Slobbering Tongue That Ate the Frightfully Huge Woman,
Robert Devereaux; The Secret Shih Tan, Graham Masterton; The House of Mourning,
Brian Stableford; Plan 10 from Inner Space, Karl Edward Wagner;
zbiór opowiadañ: The Convulsion Factory, Brian Hodge; The Nightmare Factory, Thomas
Ligotti; Shadow Dreams, Elizabeth Massie; With Wounds Still Wet, Wayne Allen Sallee;
The Pavilion of Frozen Women, S.P. Somtow;
ksi¹¿ka niebeletrystyczna: Bram Stoker: A Biography of the Author of Dracula, Barbara Belford;
The Great Pulp Heroes, Don Hutchison; The Illustrated Werewolf Movie Guide, Stephen
Jones; H.P. Lovecraft: A Life, S.T. Joshi; V is for Vampire, David Skal.
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Na drugim koñcu wiata (dos³ownie), czyli w Australii, po raz drugi wrêczono Nagrody
Aurealis (sponsorowane przez wychodz¹cy od siedmiu lat magazyn Aurealis). Oto zwyciêzcy:
powieæ sf: Metal Fatigue, Sean Williams;
opowiadanie sf: Borderline, Leanne Frahm;
powieæ fantasy: The Memory Cathedral, Jack Dann oraz Enchanter and Starman: The Axis
Trilogy, Sara Douglas (remis);
opowiadanie fantasy: The Sword of God, Russell Blackford;
powieæ grozy: nagrody nie przyznano;
opowiadanie grozy: Passing the Bone, Sean Williams;
powieæ dla m³odzie¿y: Mirror, Mirror, Hillary Bell oraz The Broken Wheel, Kerry Greenwood
(remis);
opowiadanie dla m³odzie¿y: Green Monkey Dreams, Isobelle Carmody.

Informacje klubowe
Prezes przypomina
Proszê wszystkich klubowiczów, a ju¿ zw³aszcza tych, którzy
zamierzaj¹ wykupiæ noclegi na POLCONie, o zg³aszanie chêci
uczestnictwa w konwencie. Wprawdzie op³ata akredytacyjna dla
cz³onków KF nie ulegnie zmianie, ale osoby wpisuj¹ce siê na listê w
ostatniej chwili nie mog¹ liczyæ na materia³y konwentowe (informator,
znaczek, itp.)
Prezes KF

Sekretarz Klubu ostrzega
Wymienione ni¿ej osoby powinny uzupe³niæ sk³adki przed koñcem kwarta³u
(tj. do koñca czerwca). W przeciwnym razie zostan¹ skrelone z listy cz³onków
Klubu.
T. Borówka,
R. Borys,
A. Gaæ,
R. Grzesica,
T. Guba³a,
D. Juszczewski,
I. Juraszczyk,
D. Kamieniorz,
T. Krakowski,

A. Kubala,
A. Kubik,
A. Kwoka,
G. Majcherczyk,
P. Nowicki,
K. Pawlik,
A. Piekarczyk,
£. S³abiñski,
A. Suzdalcew.

Sekretarz Klubu
Dariusz Donat.
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Pos³uchajcie naszej drogiej Nerilki

 Amber contra Anne McCaffrey (dokoñczenie)
Przed strona tytu³owa AMBER zapowiada, ¿e w przygotowaniu s¹ wit
smoków (Dragonsdawn = Smoczy wit, 1988) i Renegaci z Pern (The Renegades Of Pern = Renegaci Pernu, 1990). To bêdzie ciekawe  akcja Renegatów pokrywa okres od koñca Ósmej Przerwy (przed pocz¹tkiem
Jedców) poza koniec Bia³ego smoka i The Girl Who Heard Dragons
(1994, opowiadanie). Bezporedni¹ kontynuacj¹ Renegatów jest All The
Weyrs Of Pern (1991). W 1993 ukaza³y siê The Chronicles Of Pern: First
Fall, zawieraj¹ce opowiadania: Survey: P.E.R.N., The Dolphins Bell, The
Ford of Red Hanrahan, The Second Weyr i Rescue Run. W 1994  The
Dolphins Of Pern. Dalej pu³apka na AMBER: to, co w Anglii wysz³o w 1996
jako Red Star Rising (The Second Chronicles Of Pern), w USA ukaza³o siê
jako Dragonseye (1997). Podobno amerykañski wydawca obawia³ siê, ¿e mi³onicy cyklu nie
rozpoznaj¹ ksi¹¿ki o Pernie bez s³owa dragon w tytule... Zatem jest szansa, ¿e ten sam tekst
zostanie wydany przez AMBER dwa razy, przet³umaczony przez dwie ró¿ne osoby...
The Dolphins of Pern znam w oryginale. Miedzy innymi du¿¹ rolê gra to, ¿e delfiny zachowa³y
wymowê angielsk¹ z czasów L¹dowania, a ludzie  nie. No i te ¿arty jêzykowe: shipfish = doll fin
= dolphin;
 (...) Theyre fish!
 Not fish! Maml.
Ju¿ widzê, co mog¹ z tym zrobiæ t³umacze AMBERU! I na sam¹ myl rwê w³osy z g³owy...
Polskie t³umaczenia cyklu perneñskiego sprawiaj¹ wra¿enie przygodowej literatury dla dzieci
i m³odzie¿y. Anne McCaffrey nie jest mo¿e wielk¹ pisark¹, ale co w ten cykl stara³a siê w³o¿yæ.
Jego g³ównym tematem wcale nie s¹ pojedynki na no¿e miêdzy Flarem a czarnymi charakterami
i poszukiwanie swego miejsca w wiecie przez piêtnastolatków. W pierwszym tomie najdobitniej
widaæ dramat odkrywania na nowo utraconej przez gnunoæ i g³upotê wiedzy , ale jest to chyba
g³ówny temat ca³ego cyklu (Tak, on hoduje zwierzêta, a nie pomys³y. Pomys³y mog¹ marnowaæ
czas, mog¹ byæ bezu¿yteczne). W pierwszym rozdziale Dragonseye, w czasie odprawy przed
Opadem (drugie Przejcie) na zgromadzeniu w Fort dowiadujemy siê o przestaj¹cych dzia³aæ
bateriach s³onecznych, o powstaniu zawodu kopisty, gdy urz¹dzenia do drukowania przesta³y
dzia³aæ, o poszukiwaniu metod utrwalenia przeciekaj¹cej przez palce wiedzy, o niepowodzeniu
poszukiwañ systemu komputerowego AIVAS (Artificial Intelligence Voice Addresing System)
na zasypanym popio³em wulkanicznym L¹dowisku. Kluczowe jest zestawienie trzech pierwszych
tomów z tocz¹c¹ siê 900 lat wczeniej histori¹ Morety. W czasach Morety podró¿e pomiêdzy
w czasie by³y rzecz¹ na porz¹dku dziennym, ale nie eksponowan¹  zastrze¿on¹ dla królowych
i spi¿owych smoków. Normalne by³o, ¿e sprawny jedziec z rannym smokiem bra³ sprawnego
smoka, nale¿¹cego do rannego lub chorego jedca, jeli tylko umia³ siê z nim porozumieæ. I to

4

w³anie uznano za przyczynê tragedii Morety, wiêc tego zakazano. W³adcy z przesz³oci nie
dopuszczaj¹ nawet takiej myli w czasach Lessy. W czasach Morety wszyscy wiedz¹ o kontynencie
po³udniowym, ale z niego przywleczono zarazê  st¹d zwi¹zany z nim zakaz, który w czasach
Lessy doprowadzi³ do zupe³nego zapomnienia ca³ego kontynentu. W czasach Morety Weyry
wymieniaj¹ królowe  sama Moreta z Ista trafi³a do Fortu. A w czasach Lessy ... Wreszcie, po
tragedii Morety, W³adczynie z ca³ego Pernu robi¹ porz¹dek ze sprawc¹ nieszczêcia, Mtanim
(to ju¿ Opowieci Nerilki)  w czasach Lessy jedyne, co mo¿na zrobiæ z Tkulem i Tronem, to
wygnaæ ich na kontynent po³udniowy. Weyry s¹ niezale¿ne...
Anne McCaffrey poruszy³a doæ drastyczny temat obyczajów seksualnych. W³adczyni Weyr
musi dostosowaæ siê do swojej królowej  nie mo¿e sama wybieraæ partnera. Musi po³¹czyæ siê
z jedcem spi¿owego, który dogoni³ królow¹, ¿eby ich orgazm  wspó³prze¿ywany przez smoki
 powstrzyma³ przepe³nione namiêtnoci¹ gady przed znikniêciem w pomiêdzy. Ale nie tylko W³adczynie musz¹ siê podporz¹dkowaæ smokom. Jedcy zielonych smoczyc te¿ musz¹.
Zielone czêsto miewaj¹ rujê. I te¿ trzeba je ci¹gn¹æ z powrotem. W ten sam sposób, co z³ote
królowe. Wiêc jedcy zielonych musz¹ w czasie lotu godowego staæ w krêgu spoconych, pó³przytomnych cia³ i prze¿yæ orgazm z jedcem tego smoka, który dogoni³ samicê. Musz¹ i koniec.
A oto pocz¹tek: Kvin wola³by, ¿eby wiêcej dziewcz¹t mog³o próbowaæ Naznaczyæ zielone
smoki. Dziewczêta wydaj¹ siê spokojniejsze, bardziej godne
zaufania. Ale rodzice byli g³êboko zainteresowani opanowywaniem
nowych obszarów przez zak³adanie farm i osiedlanie w nich
po¿enionych dzieci  i ¿aden jedziec smoka, mê¿czyzna czy kobieta,
nie móg³ posiadaæ ziemi  coraz mniej dziewcz¹t zachêcano do
stawania na piaskach Wylêgarni. (Dragonseye). Byt okrela
wiadomoæ... a tradycja staje siê prawem. Nie zdaj¹c sobie z tego
sprawy Anna Wojtaszczyk w Bia³ym smoku w krêgu spoconych cia³
umieszcza... jedczyniê zielonej. I w Smoczych werblach sama
wyjania, ¿e jedyn¹ jedczyni¹ bojowego smoka na ca³ej planecie
jest Mirrim. Jaxom pozna³by Mirrim w tej sytuacji w Weyr Fort, nieprawda¿? Teraz niedojrza³oæ
seksualna Rutha okazuje siê b³ogos³awieñstwem dla Jaxoma, ca³kowicie heteroseksualnego. Ale
gotowego siê powiêciæ dla Rutha.
Kwestia kobieca w tym cyklu wymaga³aby sporego eseju.
W ca³ym cyklu istotna jest ewolucja jêzyka. Dlatego Obrót, a nie rok, p³aciwo a nie pieni¹dze,
siedmiodzieñ a nie tydzieñ. Mistrz Kalvi  tu sk³oni³ siê kurtuazyjnie g³ównemu in¿ynierowi 
zapewni³ mnie, ¿e jego warsztaty wyprodukowa³y dostateczn¹ iloæ butli na HNO3 do wyposa¿enia
dru¿yn naziemnych, ale sam HNO3 musi byæ produkowany na miejscu. Jak w czasie Pierwszego
Przejcia, praca i materia³y stanowi¹ czêæ obci¹¿enia na cele publiczne korpusu in¿ynierów.
Ka¿dy z was otrzyma pe³ny zapas zbiorników przed Koñcem Roku.  Snan, jak zwykle, wyra¿a³
siê precyzyjnie, unikaj¹c nowego s³owa obrót, które wród m³odego pokolenia zaczê³o wypieraæ
z u¿ycia rok (Dragonseye). I z tego powodu póniej HNO3 nazywa siê agenothree. St¹d
trojagenon w pocz¹tkowych tomach, a hanocz w Morecie. Ile jeszcze zgubili t³umacze?
Wiem, ³atwo mi mówiæ  czyta³em The Dolphins Of Pern, gdzie ten w¹tek staje siê istotny;
wyszpera³em w Internecie pierwszy rozdzia³ Dragoneye, w którym wiele rzeczy siê wyjania
i fragment powstaj¹cego w³anie, zapowiadanego na przysz³y rok Masterharper of Pern (dzieciñstwo i m³odoæ Robintona). Gdybym by³ t³umaczem...
Marek Szyjewski
Anne McCaffrey: Opowieci Nerilki.Prze³. Aleksandra Januszewska, Wyd. AMBER, Warszawa 1996 r., 8,90
PLN, 111 str.
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Nietypowe wykorzystanie banana

Miros³aw P. Jab³oñski nie ma jako szczêcia. Pisze w miarê sprawnie,
doæ inteligentnie, z niejakim polotem  jednak¿e wszystkim jego ksi¹¿kom,
ostatniej nie wy³¹czaj¹c, czego brakuje. W Elektycznych bananach ambitnie wzi¹³ siê za komercjalizacjê, Koció³ katolicki, kulturê masow¹
i w ogóle za wszystko, co nas powinno obecnie interesowaæ. Skleci³ z tego
zabawn¹ fabu³kê o Autonomicznym Ksiêstwie Hollywood i jego bojach
z Watykanem.
Oczywicie w Hollywood robi siê filmy (erotyka + akcja), Watykan
za dba o zbawienie wiata i ruch w interesie na watykañskiej gie³dzie.
A papie¿  Murzyn i ekonomista, autor nowej, zgodnej z regu³ami ekonomii
interpretacji Pisma wiêtego, od czasu do czasu rzuca na filmowców kl¹twê,
oburzony jakim szczególnie niemoralnym dzie³em. Dzia³aj¹ca kl¹twa przypomina pole si³owe
i Watykan musi p³aciæ rachunki za energiê.
Zreszt¹ Watykan nie mieci siê ju¿ w Watykanie. Po ataku j¹drowym islamistów, m³odzi
kardyna³owie przenieli kocielne urzêdy do odkupionego, post-NATOwskiego bunkra dowodzenia.
Hollywoodem rz¹dzi Oskar, aktualnie za na stanowisku tym zasiada pewien Japoñczyk.
I postanawia zg³adziæ papie¿a  nie z powodu irytuj¹cych kl¹tw, ale dla innych z³owrogich
powodów.
Taki jest ogólny schemat akcji. Oskar zaleca pewnemu skromnemu scenarzycie przygotowanie
filmu o zamachu na papie¿a. Ów biedak, Gaspar Homer Romero, bierze siê do pracy ambitnie
i usi³uje dowiadczalnie sprawdziæ, w jaki sposób mo¿na do papieskiego schronu przemyciæ
broñ. I w³aciwie o tym jest ca³a powieæ. Oczywicie, Romero ma jak¹ kochankê, w celu zdobycia
informacji porywa nuncjusza papieskiego itp. Ca³oæ pe³na jest niez³ych grepsów (np. tereny
dawnej Polski zajmuje enklawa Polmos-Solidarity, ostatnia poza gie³d¹ ostoja katolicyzmu),
w tekst wrzucone s¹ og³oszenia w stylu Zatrudniê genetyka z dowiadczeniem bojowym itd.
Ca³oæ daje zabawn¹ powieæ klasy B, nie lepsz¹ i nie gorsz¹ od kilkuset podobnych, wychodz¹cych co roku w USA (i w Polsce te¿, chocia¿ mniej). B³êdy narracyjne, psychologiczne,
techniczne itp. nie przeszkadzaj¹ wobec przyjêtej, farsowej konwencji. Zreszt¹ autor wielokrotnie
mruga do nas porozumiewawczo  ostatni raz ju¿ po zakoñczeniu ksi¹¿ki, gdzie zamiast spisu
treci znajduje siê obsada. Samo zakoñczenie natomiast, choæ nie mo¿e zachwiaæ nasz¹ wiar¹
w realnoæ wiata, z pewnoci¹ narusza tê wiarê u bohatera. W sposób o wiele powa¿niejszy, ale
jednak podobny, rozegra³ pointê Szulkin w Wojnie wiatów.
Ogólnie: Elektryczne banany czyli ostatni kontrakt Judasza to sprawnie napisana ksi¹¿ka
akcji, czy mo¿e parodia ksi¹¿ek akcji z rekwizytami sf. To parodystyczne podejcie pozwala
przymkn¹æ oko na pewnie  powiedzmy  naruszenia ci¹g³oci akcji czy logiki. Dlaczego na
przyk³ad rozmaite osoby zaczynaj¹ uwa¿aæ nieszczêsnego Gaspara Romero za Judasza, jakby to
on osobicie mia³ zabiæ papie¿a Bartolomeusa? On sam zaczyna w to wierzyæ i prze¿ywa pewne
moralne rozterki (mimo i¿ z pochodzenia jest  jak¿eby inaczej  ¯ydem, chocia¿ nie cyklist¹).
A przecie¿ zamiar w³asnorêcznej realizacji zamachu ani na chwilê nie przyszed³ mu do g³owy.
Osobn¹ spraw¹ jest redakcja  marna, jeli w ogóle istniej¹ca. I tragiczna interpunkcja.
Redaktor (je¿eli istnia³) przeliczy³ chyba redni¹ czêstotliwoæ wystêpowania przecinka w tekstach
literackich i wstawi³ w losowo wybrane miejsca tyle, ile w tych obliczeñ wynika³o, a potem
jeszcze drugie tyle na wszelki wypadek. W tej wersji pierwsze zdanie niniejszego akapitu
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brzmia³oby Osobn¹ spraw¹, jest, redakcja  marna, jeli w ogóle, istniej¹ca. Mo¿na ksi¹¿kê
czytaæ mimo to  ale naprawdê wymaga to sporego wysi³ku.
Piotr W. Cholewa
Miros³aw P. Jab³oñski: Elektryczne banany czyli ostatni kontrakt Judasza. Wydawnictwo SR, Warszawa 1996. S.
251. Cena 14,90 z³.

Pary¿ jakiego nie by³o

W 1863 r. paryski wydawca odrzuci³ jedn¹ z pierwszych powieci Julesa
Vernea, Pary¿ w XX wieku. Zrobi³ s³usznie, bo rzecz by³a le pomylana
i kiepsko napisana. I nie uwa¿am, by wydawcy francuscy, po nich za 
polscy, zrobili m¹drze, wydaj¹c odnaleziony parê lat temu manuskrypt. Tym
bardziej, ¿e, poniewa¿ akcja ksi¹¿ki osadzona jest w roku 1960,
prognostyczna w za³o¿eniu powieæ zamieni³a siê w jaki wariant historii
alternatywnej.
To, ¿e pe³no w tej ksi¹¿ce naiwnoci, nie dziwi. Fantastyka, usi³uj¹ca
przewidywaæ konkretny kszta³t przysz³oci, musi siê w nie wik³aæ  i musz¹
byæ one tym wyraniejsze, im wiêcej czasu minê³o od powstania danego
tekstu. Techniczna strona wczesnych dzie³ Lema tak¿e razi dzi naiwnoci¹.
To, co mo¿e siê ostaæ na d³u¿sz¹ metê  to refleksja nad cz³owiekiem i spo³eczeñstwem. A taka
refleksja nigdy nie by³a mocn¹ stron¹ Vernea, twórcy powieci przygodowych (nawet jego najlepsze i najbardziej fantastyczne dzie³a nale¿¹ do tego gatunku). Tu za mamy do czynienia
z pierwocinami, bardzo jeszcze nieudolnymi.
Verne przedstawia po³owê XX wieku jako wiat bez wojen, choæ z zachowaniem wspó³czesnego mu ³adu europejskiego (Francja wci¹¿ jest II Cesarstwem) oraz kolonialnego. To zaniechanie
wojen wynika wy³¹cznie z trzewej kalkulacji handlowej oraz niemo¿noci kontynuacji wycigu
zbrojeñ, nie z rozwoju moralnego (w tej dziedzinie nast¹pi³a raczej degradacja). I nasz autor
pisze o tym bez sympatii, przeciwnie  jego bohaterowie wyra¿aj¹ têsknotê za nieznanym im ju¿
wiatem odwagi, wojny, przygody. Inna rzecz, ¿e ³atwiej mu wyobraziæ sobie wiat bez wojen,
ni¿ bez galer (kary przykucia do wiose³, stosowanej we Francji II Cesarstwa, jeli nie d³u¿ej),
a jego wiedza techniczna jest jeszcze na tyle s³aba, ¿e pisze o okrêtach tak potê¿nie opancerzonych,
¿e tonê³y pod w³asnym ciê¿arem. Niewiele lat póniej mia³ powo³aæ do ¿ycia Nautiliusa...
A jednak jest w tej ksi¹¿ce co, co zwraca uwagê. Zza naiwnoci technicznych i ¿a³osnego
w¹tku literackiego wy³ania siê bowiem opis spo³eczeñstwa totalitarnego. To nie tylko dziedzictwo klasycznej literatury utopijnej (a tak¿e  wspó³czesnego autorowi socjalizmu utopijnego),
niektóre pomys³y Vernea zaskakuj¹ sw¹ nowoczesnoci¹. Jak choæby przerabianie w duchu
epoki dziewiêtnastowiecznych sztuk teatralnych, pomys³ cokolwiek orwellowski. W wielu pomys³ach Verne jest tu prekursorski; czasem a¿ trudno uwierzyæ, ¿e ten rêkopis uznano za zaginiony
jeszcze przed I wojn¹ wiatow¹, nie móg³ wiêc wywrzeæ ¿adnego wp³ywu na póniejszych autorów.
T³umaczenie, niestety, jest niedobre, zw³aszcza jak na renomowane w koñcu wydawnictwo.
Wbrew p. Hannie Karpiñskiej George Sand by³a kobiet¹ (s. 111), societe anonyme to po polsku
spó³ka akcyjna, a nie anonimowa, a klucz do Sewastopola nosi³ nazwê Kurhanu Ma³achowa,
a nie  Ma³achowskiego. Tak¿e na s. 35 chodzi niew¹tpliwie o dywidendê, nie o odsetki.
I jeszcze jedno  tak ksi¹¿ka znakomicie wskazuje rafy, na jakie nara¿ony jest autor fantastyki
prognostycznej. Takie, jak problem zagospodarowania luki czasowej miêdzy czasami pisarza,
a opisywan¹ epok¹ czy uzasadnienia tego, ¿e wiedza bohatera jest w dysonansie z otoczeniem
(Verne wybrn¹³ z tego wprost fatalnie, chyba w ogóle nie dostrzeg³ problemu). Warto, by
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przeczytali j¹ m³odzi autorzy, zamierzaj¹cy braæ siê za krótki zasiêg. Bo nasze wspó³czesne
prognozy rozwoju technik komputerowych czy komunikacyjnych, ale tak¿e  degradacji kultury
bêd¹ za jaki czas (znacznie krótszy od stu lat) tak samo mieszne, jak dzi Verneowska Ksiêga
G³ówna.
Tadeusz A. Olszañski
Jules Verne  Pary¿ w XX wieku; Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997

Stare jest piêkne...

... i doskonali siê w u¿ywaniu. Pamiêtacie? Ale nie, nie zamierzam
dzi wracaæ do powieci D. Brina. Te s³owa narzucaj¹ mi siê, gdy mylê
o Gwiezdnych Wojnach  wersji specjalnej, która w³anie  przy raczej
rednim zainteresowaniu widzów  przechodzi przez nasze ekrany. Jest
to film znakomity  ale te¿ to, co jest najlepsze w tym nowym filmie, to
stary film. Nowoci s¹  ujmijmy rzecz oglêdnie  niezbyt przekonuj¹ce.
Nie nale¿ê do zapamiêta³ych starwarsów, znaj¹cych film na
pamiêæ, niektóre nowoci mog³y mi wiêc umkn¹æ, jak np. domalowanie
okien w Miecie w Chmurach (zupe³nie niepotrzebne), na co kto zwróci³
mi uwagê. Ale to, co wychwutujê  na ogó³ do mnie nie trafia. To prawda,
¿e nowa wersja walk kosmicznych jest jakby trochê lepsza  ale stara
by³a wystarczaj¹co znakomita. Podobnie sceny szermiercze, które w nowej wersji s¹ jakby ciut
gorsze. Ale nowe stwory z Mos Eisley czy otoczenia Jabby s¹ ju¿ zdecydowanie gorsze od starych,
przedobrzone, zbyt groteskowe, zbyt nieprawdopodobne. Nie mówi¹c o koszmarnym yeti z II
czêci. A przecie¿ kino amerykañskie potrafi pokazywaæ znakomitych Wielkostopych czy
niezupe³nie-ludzi, jak w Babylon V.
Ra¿¹ takie gadgety, jak termo(?)lornetka w I czêci, czy prymitywne displaye ukazuj¹ce
sytuacjê astrostrategiczn¹ (zw³aszcza rebeliancki). Na tym poziomie mo¿na je by³o zrobiæ tak¿e
dwadziecia lat temu... Za statyczna bitwa gwiezdna, tak jak ogl¹da j¹ m³ody Skywalker z Gwiazdy
mierci, wci¹¿ robi niezrównane wra¿enie. I jest bardzo prawdziwa, jeli mo¿na to s³owo odnieæ
do Gwiezdnych Wojen.
Wiêkszoæ tych nowoci, to sztuczki dla sztuczek, zrobione na zasadzie: da siê zrobiæ 
no to robimy. To postawa, której efektem by³y stworzone wielkim nak³adem si³ i rodków kolorowe
wersje Szar¿y lekkiej brygady, Casablanki czy Ceny strachu. I tak dobrze, ¿e nie Gabinetu doktora
Caligari...
Zmiany w wiêkszoci podkrelaj¹ rozkoszn¹ antylogicznoæ tego filmu (bêd¹c¹ jego zalet¹,
inaczej, ni¿ wiêkszoci naladownictw), z kosmosem, w którym zarazem jest pró¿nia i jej nie ma
(nie ma, bo s³yszymy odg³os przelotu statków kosmicznych, a do jamy w dnie asteroidu mo¿na
tak po prostu wyjæ, a tak¿e dlatego, ¿e tak owiadczy³ sam Lucas, ale powietrza tak¿e nie ma, bo
statki, poruszaj¹ce siê z zawrotn¹ szybkoci¹ nie powoduj¹ zawirowañ aerodynamicznych), czy
rozbrajaj¹co absurdalnym asteroidozaurem. Ale groba Jabby, ¿e jego potwór bêdzie trawi³
¿ywych nieszczêników przez tysi¹c lat w nowej wersji traci choæby cieñ prawdopodobieñstwa:
w tych szczêkach  dok³adnie teraz pokazanych  mo¿na prze¿yæ minutê, mo¿e dwie.
Zupe³nym za nieporozumieniem jest fina³owa scena na macierzystej planecie Imperium,
gdzie szalej¹cy z radoci na wieæ o mierci Imperatora t³um podrzuca w górê gwardzistê w
bia³ej zbroi. To tak, jakbymy 5 czerwca 1989 r. fetowali zomowców w pe³nym rynsztunku...
Niestety, Lucas zabroni³ dalszego kolporta¿u pierwotnej wersji Gwiezdnych Wojen.
Skromniejszej  i znacnie lepszej. A czyni¹c to, ujawni³, ¿e nie rozumie, na czym polega
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znakomitoæ jego dzie³a, da³ dowód przekonaniu, ¿e wartoæ
filmu fantastycznego mierzy siê jakoci¹ efektów specjalnych
i prawie niczym wiêcej. Tymczasem filmów z porównywalnymi,
jeli nie lepszymi efektami specjalnymi by³o ju¿ sporo. Tylko
co z tego  ¿adne z naladownictw Gwiezdnych Wojen nawet
nie zbli¿y³o siê do ich poziomu.
Pozostaje siê cieszyæ, ¿e za nastêpne dwadziecia lat Lucas bêdzie ju¿ za stary, by zrobiæ
kolejn¹ wersjê swego arcydzie³a. I koniecznie zobaczyæ Wersjê specjaln¹ w kinie, jeli jeszcze
siê zd¹¿y. Bo prawdziwe (pierwotne) Gwiezdne Wojny mo¿na zobaczyæ ju¿ tylko z kaset, wiêc na
znaczkach pocztowych, niechby i mierz¹cych 28 cali.
Tadeusz A. Olszañski
Gwiezdne Wojny  Edycja Specjalna: Nowa Nadzieja, Imperium kontratakuje, Powrót Jedi. USA.

 Bo¿e, w ¿yciu nie
widzia³am takiego
wielkiego komara...
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Wiadomoci Bucklandu
...i nie tylko

22 maja 1997

30 Thrimidgea

Piekna, choæ mo¿e niezbyt wiosenna pogoda
nastraja do marzeñ o lecie i wakacjach oraz do
snucia planów. Ja te¿ uleg³em temu nastrojowi i
dlatego w tym numerze Wiadomoci Bucklandu o tym, co nas czeka w bli¿szej i dalszej przysz³oci...
Gwaihirzê
...nr 95 (maj-czerwiec 1997) ju¿ do Was
idzie. Na 58 stronach znaleæ mo¿na wiele 
mam nadziejê  interesuj¹cych materia³ów. Jest
tak¿e na co popatrzeæ - wróci³y w wiêkszej liczbie
ilustracje. Nastêpny (96), wakacyjny (lipiec-sierpieñ 1997) numer naszego dziejopisu powinien
siê ukazaæ w po³owie lipca.

nr
98
1 alduya Lairë

Rivendell
12 czerwca br. na sto³ecznej Starówce graæ i
spiewaæ bêdzie zespó³ Rivendell - a przy tej okazji
Towarzystwo Hobbityczne planuje urz¹dziæ
powszechn¹ zabawê.
jl%i%6 (Laisar)

Dom Mathom przedstawia

Gwaihir
Wielkie Zgromadzenie (znane powszechniej
jako POLCON) sta³o siê okazj¹ do wydania kolejnego numeru Gwaihira  bêdzie on do³¹czony
do materia³ów konwentowych.
Wewn¹trz - kilka interesuj¹cych niespodzianek...
Cafe Frascati
...jest naszym nowym miejscem spotkañ
w stolicy. Ostatnim razem okaza³o siê bowiem,
¿e gocinny Terra Classiq Club zamkn¹³ swoje
podwoje definitywnie. Na szczêcie szybko uda³o siê znaleæ lokal zastêpczy który od razu przypad³ zgromadzonym do serc: Cafe Frascati mieci
siê przy ul.Wiejskiej, a na nastêpne spotkanie
Filii Sto³ecznej Kancelarii Namiestnikowskiej
zapraszmy 5 czerwca, tradycyjnie o 18.
Hobbityczna impreza
7-8 czerwca br. Towarzystwo Hobbityczne
organizuje pierwsz¹ z planowanych imprez plenerowych. W programie: wymagane stroje,
ognisko, hobbickie jedzenie i napitki, piewy,
tañce...
Kontakt przez redakcjê.
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Beczu³ka po fajkowym zielu
Eksponat z sali ¯ycie codzienne w Hobbitonie pod koniec III ery ródziemia jest darem
rodziny Hornblowerów . Beczu³ka jak beczu³ka... dêbowa , okuta , ma wypalony na klepkach
znak producenta i rok produkcji (oczywicie najlepszy ) , poza tym pobazgrana jest nie mi³osiernie . Kto du¿ymi lekko dr¿¹cymi runami napisa³:
Do gospody w Bree , dalej czytamy (ju¿ we
wspólnej mowie ): Orthank . Ale najwiêcej
jest napisów w Czarnej mowie. Tych bezeceñstw typu : Elfy to dranie , Najsmaczniejsze
s¹ pieczone nizio³ki , Chcê Arszght  napalony
Uruk-Hai , czy Por¹bany jak Ent nie przet³umaczono przy opisie eksponatu w trosce o wartoci i m³odzie¿ hobbick¹.
Marigold S. Burrows
(kustosz)

Konwenty
KONCERT

Polski Impresariat Muzyczny i Staromiejski Dom Kultury zapraszaj¹ na rynek Starego Miasta
w Warszawie w pi¹tek, 13 czerwca o godzinie 17.30.
Odbêdzie siê tam koncert zespo³u RIVENDELL, tañce Finnan-Geas, a tak¿e turnieje rycerskie
w wykonaniu Bractwa Miecza i Kuszy oraz Konwentu Braci Rycerskiej Smoczej Kompanii.
Liczne nagrody czekaj¹ te¿ na chêtnych do udzia³u w konkursach: na rysunek fantastyczny, strój
fantastyczny i znajomoæ literatury Tolkiena.

GLADION 97

Rafa³ Alienas Kaczmarczyk, Micha³ Lich Madecki i Brunon Elf Stefañski zapraszaj¹
na trzeci ju¿ GLADION, który odbêdzie siê w dniach 23-30 sierpnia br. na terenie Jury Krakowsko-Czêstochowskiej.
Organizatorzy przewiduj¹ trzydniow¹ grê terenow¹, jednodniowego LARPa, konkurs strojów,
szturm i obronê zamku, zaprzyjaniony bar i jeszcze co...
Zg³oszenia dru¿yn (5-7 osób) i indywidualne przesy³ajcie jak najszybciej, najdalej do koñca
czerwca, na podany ni¿ej adres. Zg³oszenie powinno zawieraæ: dane osobowe (imiê, nazwisko,
datê urodzenia), profesjê (mag, wojownik, kap³an, bard, zwiadowca), adres kontaktowy.
Koszt imprezy 20 z³. Drugi list informacyjny, potwierdzaj¹cy zg³oszenie w GLADIONIE, bêdzie
zawiera³ bardziej szczegó³owe informacje.
Adres: Rafa³ Alienas Kaczmarczyk ul. Miko³owska 19/5, 40-067 Katowice, tel. 516-815
(najlepiej od 22.00 do 23.00).

ORKON 97

ORKON97 odbêdzie siê w dniach 10-20 lipca w Jurze. Koszt ok. 30 do 45 z³. 17 maja min¹³
termin zg³oszeñ na imprezê. Ewentualne zapytania kierowæ na adres: Sylwia Kiro ¯abiñska,
ul.Promienistych 11/58, 31-481 Kraków.

BACHANALIA FANTASTYCZNE 97  CYBERBACHUS

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra zaprasza na doroczny konwent organizowany
podczas corocznych obchodów Dni Zielonej Góry. Organizatorzy przewiduj¹ rozgrywki RPG,
gry terenowe, komputerowe i mo¿e jeszcze inne. W miarê mo¿liwoci odbêd¹ siê spotkania
z pisarzami i innymi twórcami, w tym autorami komiksów. Planowane s¹ liczne konkursy. Mile
widziani bêd¹ uczestnicy w kostiumach.Impreza utrzymana w konwencji CYBER.
termin: 1921 wrzesieñ 1997 r.;
miejsce: Zespó³ Szkó³ Budowlanych, ul. Botaniczna 77, Zielona Góra ;
akredytacja: 25 z³ (do 30.06.97),
30 z³ (do 31.07.97),
40 z³ (na miejscu).
Wp³at nale¿y dokonywaæ do 31.07 na konto: ZKF Ad Astra, II OM PKO Zielona Góra,
nr 97521-19914-132.
Wype³nion¹ kartê uczestnictwa (do pobrania w sekretariacie Klubu) oraz kserokopiê dowodu
wp³aty nale¿y przes³aæ do Kazimierza Kielarskiego, ul. D¹brówki 30/10, 65-096 Zielona
Góra, tel. 068 268948
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NORDCON 97

Gdañski Klub Fantastyki i burmistrz Hawk Hill City zapraszaj¹ rewolwerowiec, rancherów,
Indian wszelkich plemion, osadników, traperów, drwali, poszukiwaczy z³ota, grabarzy, Chiñczyków, pokerzystów, Meksykanów, tancerki, Irlandczyków, mormonów, kowbojów, bankierów, etc.
 bandytów NIE!
na XI KPKF NORDCON97 pod has³em WIAT DZIKIEGO ZACHODU
termin: 47.12.1997;
miejsce: Jastrzêbia Góra, O.W. Hutnik;
akredytacja: 20 z³ do 30.06.97 (cz³onkowie GKF 15 z³),
25 z³ do 30.10.97 (cz³onkowie GKF 20 z³),
30 z³ po 30.10.97 (cz³onkowie GKF 25 z³);
noclegi:17,50 za dobê w pokojach 2,3,4 osobowych, 9 z³ za dobê na sali zbiorowej
posi³ki: po 8 z³ obiady, niadania i kolacje po 4 z³ (oprócz czwartku, op³acane na miejscu);
w programie: rozliczne konkursy, mnogie happeningi, spotkania autorskie, znani i lubiani gocie,
lincz pokazowy, gry strategiczne, RPG i karciane, turniej pokera, festiwal westernów, saloon
machin licz¹cych, saloon konwencjonalny (a nawet dwa!) i wiele innych atrakcji.
Uwaga: # iloæ miejsc ograniczona do 350
# pierwszeñstwo maj¹ cz³onkowie klubów fantastyki
# absolutny zakaz posiadania broni palnej g³oniejszej od pistoletu na wodê
# posi³ki czwartkowe nale¿y op³aciæ przekazem.
Zg³oszenia kierowaæ na adres: GKF P.O.Box 76, 80-325 Gdañsk, tel. (058) 57 04 77, 53 10 73
Wed³ug danych z marca, GKF i kluby stowarzyszone licz¹ razem 322 cz³onków. Doliczaj¹c
goci, sponsorów itd, dla pospólstwa zostanie oko³o 40 miejsc na NORDCONIe. Radzi³abym siê
pospieszyæ ze zg³oszeniami.
Ela Gepfert

Na æwiczeniach
W dniach 1720 maja odby³ siê w Olsztynie
kolejny POLIGON V2. Kameralna impreza licz¹ca
oko³o 7080 osób przebiega³a w³aciwie dwutorowo. Jedn¹ salê okupowa³a grupa kinomanów,
drug¹ osoby zainteresowane spotkaniami, konkursami i lunymi dyskusjami. Grupy nie by³y sta³e
i ulega³y znacznym zmianom ilociowym w zale¿noci od wywietlanego tytu³u. Du¿e grupy dyskusyjne tworzy³y siê tak¿e podczas obiadów spo¿ywanych w uroczej (i nie bardzo drogiej) chiñskiej
restauracji. W sobotê, pónym wieczorem, konwent
Zbiorowe zdjêcie uczestników konwentu
z Terrym Pratchettem
odwiedzi³ Terry Pratchett w towarzystwie przedstawiciela wydawnictwa PRÓSZYÑSKI I S-KA, Arka Nakoniecznika, i t³umacza PWC. Nastêpnego
dnia oprócz bloku filmowego przygotowanego przez Paulinê i Paw³a Ziemkiewiczów, odby³ siê
sadystyczny konkurs muzyczny (sadystyczny dla mnie, gdy¿ poznawa³am rednio co dziesi¹ty
fragment). Potem, najdelikatniej mówi¹c, program siê sypn¹³. Jak wynika³o z planu, w poniedzia³kowy ranek Wojtek Sedeñko (g³ówny organizator) umieci³ w programie spotkanie wydawców. A przecie¿ jest Wojtek starym fanem, wiêc nie mam pojêcia sk¹d przysz³o mu do g³owy, ¿e
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który z wydawców zwlecze siê z wyrka o tak wczesnej
porze. Mimo przyjazdu na czas Marcina Wolskiego,
przesuniêto mu wyst¹pienie, by zakoñczyæ nie umieszczony w planie konkurs, który ci¹gn¹³ siê chyba dwie
godziny. Wreszcie odby³o siê spotkanie z Wolskim, który,
ku mojemu zaskoczeniu, przygotowa³ siê przywo¿¹c
spor¹ iloæ swoich ksi¹¿ek i ciekawie opowiada³ miêdzy
innymi o planowanej na wrzesieñ ksi¹¿ce zatytu³owanej
Wed³ug Malachiasza. Nie dotar³ do Olsztyna Michael
Na bankiecie. Od lewej: Jacek Pniewski,
Kandell, wiêc kolejnym punktem programu by³ referat
Tadeusz Zysk, Rolandas Maskoliunas
Marka S. Huberatha o smokach. Marek, próbuj¹c
podejæ logicznie do tematu zarówno smoczej budowy, jak i mo¿liwoci zioniêcia ogniem, ocenia³
szansê rycerza konnego i pieszego w walce z smokiem lataj¹cym i naziemnym. Sformu³owa³
nawet Dwa Prawa Huberatha, które brzmi¹:
1. Smoka nadlatuj¹cego atakuj pod wiatr (smok, którego dodatkowo pcha strumieñ powietrza
ma s³abe mo¿liwoci manewrowania).
2. Smoka ziej¹cego ogniem atakuj z wiatrem.
Ogólnie referat nie wyjani³ wszystkich niejasnoci, jakie kryje w sobie technika walki ze
smokiem, ale wszyscy zgodzili siê z Markiem, ¿e najwiêksze szanse ma rycerz dobrze w³adaj¹cy
kopi¹, jad¹cy na koniu u³o¿onym tak, by nie ba³ siê wszelakich poczwar.
Po Marku, za sto³em zasiedli Tadeusz Zysk (ZYSK I S-KA) Mirek Kowalski (wydawnictwo
NOWA) oraz Andrzej Ros³an (PRÓSZYÑSKI I S-KA) i po krótce przedstawili swoje plany wydawnicze.
Wieczorem, z bezsensownym wed³ug mnie pó³ godzinnym wyprzedzeniem, odby³o siê wrêczenie nagród Ksiêgarni VERBUM 2. Nagrody otrzymali: Rafa³ A. Ziemkiewicz za pi¹c¹ królewnê  w kategorii opowiadañ polskich (kolejne dwa miejsca zaj¹³ Jacek Dukaj IACTE oraz
Wielkie podzielenie), Andrzej Sapkowski za Chrzest ognia 
powieæ polska (kolejne dwa miejsca: J. Dukaj Szko³a, T.
Ko³odziejczak Kolory sztandarów), wydawnictwo ZYSK I S-KA
za wydanie ksi¹¿ki roku czyli Dicka Cz³owiek z Wysokiego
Zamku (dwie nastêpne to Chrzest ognia SUPERNOWEJ i W³adca
piercieni wydawnictwa MUZA), wydawnictwo ZYSK I S-KA za
powieæ zagraniczn¹  znowu Dick P³yñcie ³zy... (dalej by³ te¿
Dick Bo¿a inwazja i Keyes Kwiaty dla Algernona), Nowa
Fantastyka za opowiadanie zagraniczne Kirinyaga Resnicka
(dalej by³ Landis Wojna Rorvika i Resnick Bowiem dotknê³am
Bankiet. Z lewej Marek Oramus
nieba). Wród nagród wci¹¿ pojawia siê na drugim miejscu Ja(Cz³owiek Roku), z prawej
cek Dukaj; s¹dzê, ¿e ju¿ nied³ugo siêgnie po pierwsze miejsce.
Wojtek Sedeñko
Wyró¿nienia otrzymali tak¿e Nowa Fantastyka (przed Fenixem)
w kategorii Profesjonalne pismo polskie oraz film Dzieñ Niepodleg³oci (przed 12 ma³p i
Ostatnim smokiem), co uwa¿am za jak¹ pomy³kê, gdy¿ kategoria nie nazywa³a siê Najbardziej
przereklamowany film roku. Wyró¿nienie otrzyma³ tak¿e M. Oramus (przed T. Ko³odziejczakiem
i K. Papierkowskim) w kategorii Cz³owiek roku  dzia³acz fandomu polskiego. Bardzo mnie
ciekawi, co takiego, wed³ug klientów ksiêgarni VERBUM, zrobi³ dla fandomu polskiego ów
cz³owiek roku.
Po wczeniejszym wrêczeniu nagród wczeniej zacz¹³ siê te¿ bankiet. Bankietuj¹cym verbownikom przygrywa³ na gitarze i piewa³ laureat, Rafa³ A. Ziemkiewicz. Do piewów do³¹czy³
te¿ Marcin Wolski.
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Niestety, mimo dobrych chêci Wojtka, parê przykrych incydentów sprawi³o, ¿e atmosfera
imprezy nie by³a rodzinna, a ju¿ na pewno nie ciep³a. POLIGON by³ te¿, obok SZEDARIADY,
imprez¹ na której drukowany program mia³ siê nijak do rzeczywistoci. Zreszt¹ organizatorzy
SZEDARIADY poszli jeszcze dalej, wydaj¹c program w iloci ladowej. I chyba s³usznie  po
co marnowaæ papier.
Ela Gepfert

Co: POLIGON, zjazd klientów ksiêgarni VERBUM2;
Gdzie: Olsztyn, Dom Kultury PKP;
Kiedy: 1720 maja 1997 r.

Gorzej ni¿ ostatnio

Tegoroczna Szedariada odby³a siê tradycyjnie w tzw.
d³ugim weekendzie, tj. miêdzy 1 a 4 majem. Organizatorzy
wynajêli szkolê podstawow¹ inn¹ ni¿ poprzednio, wiêc
dojecha³em (dopiero w pi¹tek) z pewnymi k³opotami. Ale
te¿ pe³en nadziei na niez³¹ zabawê  do czego upowa¿nia³y
mnie wspomnienia z poprzedniej, jesiennej imprezy.
Okaza³o siê, ¿e nie jest tak dobrze. Ju¿ na samym pocz¹tku
zabrak³o programów i identyfikatorów. Co zreszt¹ nie mia³o
a¿ tak wielkiego znaczenia, poniewa¿ w programie wiele nie
zaplanowano. Oczywicie, ca³y czas toczy³y siê gry  RPG i
karcianki. Tu i tam próbowano strategicznych. Spodoba³a mi
siê zw³aszcza jedna, system autorski (tak chyba mo¿na go
Kiro, Zigzag i Muchachan (z ty³u)
nazwaæ) o nazwie Sajgon. Od typowych gier ró¿ni³ siê tym,
¿e graj¹cy u¿ywali prawdziwych makiet i modeli sprzêtu wojskowego, z natury rzeczy wykonanych
sto trzydzieci siedem do dwustu dwunastu razy dok³adniej i lepiej ni¿ standardowe figurki do
gier. Nie wiem dlaczego, ale modele Hasegawy, Fujimi czy nawet Revella zawsze jako ³adniej
wygl¹daj¹ od sprzêtu u¿ywanego przy Warhammer 40000.
Z braku programu trudno mi powiedzieæ, co zaplanowano i co siê odby³o. Na pewno mia³a
wyst¹piæ Kiro z referatem o czarownicach. Jeden z konkursów (ju¿ w sobotê) zosta³ przesuniêty
o kilka godzin, poniewa¿ organizatorzy nie wymylili jeszcze pytañ. Natomiast inny odby³ siê
ca³kiem dobrze i wcale nie by³ ³atwy  pomijaj¹c nawet pytania o gry, mia³bym spore k³opoty z
odpowiedziami nawet na te dotycz¹ce literatury.
W sobotê odby³ siê LARP, w którym wraz z Prezesem El¹ wziêlimy udzia³  ona jako
wampir, ja jako skromny mag-bibliotekarz. Problem nie by³ ³atwy: wraz z innymi graj¹cymi
zostalimy przeniesieni do Umbry i mielimy siê stamt¹d wydostaæ. Niestety  mam wra¿enie, ¿e
jest to cecha wiêkszoci LARPów  nastêpuje taki moment, kiedy prawie wszystkie postacie
wykona³y ju¿ swoje zadania, a rozwi¹zanie g³ównego problemu zale¿y ju¿ tylko od paru osób
(b¹d wampirów, wilko³aków, ksi¹¿¹t itp), które musz¹ siê jako dogadaæ. I dogaduj¹ siê albo i
nie, a reszta czeka. Dlatego te¿ spada tempo gry i spada jej miodnoæ.
Najciekawsze rzeczy (przynajmniej dla mnie, cz³owieka nie graj¹cego) dzia³y siê w³aciwie
poza konwentem, mianowicie w czasie tradycyjnego spotkanie w pubie John Bull (kilka osób) i
potem w piwiarni w lochach (nie znam Wroc³awia, wiêc nie wiem, czy kiedy naprawdê by³o tam
wiêzienie, ale schodzi³o siê nisko w dó³). Tam przy mi³ych rozmowach dosiedzielimy do pónej
nocy.
Jeli powy¿szy tekst wydaje siê trochê niesk³adny, to przynajmniej po czêci dlatego, ¿e
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konwent te¿ by³ trochê niesk³adny. Z pewnym
zdumieniem zauwa¿y³em tendencjê m³odych ludzi,
¿eby przyje¿d¿aæ na konwent grupami i w tych
samych grupach graæ. Naturalne jest zatem pytanie:
po co jad¹, skoro to samo mog¹ robiæ w domu? Mam
wra¿enie, ¿e prêdzej czy póniej sami dojd¹ do
wniosku, ¿e w³aciwie nie ma powodu. Dlatego, jeli
konwent zechce ich przyci¹gn¹æ, bêdzie musia³
zapewniæ jakie inne atrakcje, nie tylko miejsce do
gry.
Byæ mo¿e przesadzam z krytyk¹. Ale to dlatego,
Bole bitwy w grze Sajgon
¿e pamiêtam poprzedni¹, o wiele lepsz¹ Szedariadê.
I mam nadziejê, ¿e tamta w³anie jest norm¹, a ta ostatnia by³a wypadkiem przy pracy. Co zreszt¹
mam zamiar sprawdziæ osobicie przy najbli¿szej okazji. I jeszcze jedna uwaga: Szedariada jest
konwentem dla graczy. Mo¿e po prostu tak siê ju¿ wyspecjalizowa³a, ¿e nie-gracz niczego tam
dla siebie nie znajduje. Wtedy moja ma³o entuzjastyczna ocena traci sens.
Piotr W. Cholewa
Co: Szedariada;
Gdzie: Wroc³aw;
Kiedy: 14 maja 1997.
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Premiery kwietnia
Kino

Duch i mrok (The Ghost and the Darkness); USA
1997. Re¿: Stephen Hopkins; obsada: Val Kilmer,
Michael Douglas, Tom Wilkinson, Kohn Hani,
Bernard Hill.
W obozie budowniczych mostu w sercu Afryki
gin¹ ludzie. Mordercami s¹ dwa lwy, w które wst¹pi³
demon mierci. Robotnicy uciekaj¹, a na placu boju
zostaje tylko dwóch ludzi, którzy s¹ zdecydowani
stoczyæ walkê z bestiami.

Wideo

Z³y wp³yw ksiê¿yca. Re¿: Eric Red. Obsada:
Muriel Hemingway, Michael pare, Mason
Gamble
Odk¹d dziennikarz i podró¿nik, Ted Harrison
wróci³ z Nepalu, nie jest ju¿ tym, kim by³ do tej pory.
Niespokojny duch zawsze ci¹gn¹³ go w dziewicze,
niedostêpne obszary kuli ziemskiej...
Film powsta³ w oparciu o powieæ pióra Waynea
Smitha pt. Thor.
Kobieta - demolka. Re¿: Robert Kurtzman.
Obsada: Nicole Eggert, Richard Grieco, Bruce
Abbott, Susan Tyrrell.
Dwaj przestêpcy zostali skazani na mieræ,
poniewa¿ z³amali prawo zabraniaj¹ce posiadania
broni w granicach miasta. Tu¿ przed wykonaniem
wyroku jeden z nich ucieka i staje siê postrachem
metropolii. Policja anga¿uje kobietê-demolkê, która
ma unieszkodliwiæ przestêpcê.

Spotkanie. Re¿: Dawid Twohy. Obsada: Charlie
Sheen, Lindsay Crouse, Ron Silver, Teri Polo.
Pewnego dnia astronom odebra³ tajemniczy
sygna³. Jest on przekonany, ¿e uzyska³ informacjê
od pozaziemskiej cywilizacji. Niespodziewane
odkrycie przynosi mu same k³opoty. Pani Gree,
klimatolog pomaga mu w rozwiazaniu zagadki.
Ucieczka z Los Angeles. Re¿: John Carpenter.
Obsada: Kurt Russell, Stacy Keach, Steve
Buscemi, Pam Grier, Peter Fonda.
Los Angeles, rok 2013. Przed kilkunastu laty, w
wyniku trzêsienia ziemi czêæ Kalifornii wraz z
miastem i jego okolicami oddzieli³a siê od sta³ego
l¹du. Na wyspie utworzono gigantyczny orodek
deportacyjny, którym rz¹dz¹ teraz bandyci...
Orgia krwi. Re¿: Gilbert Adler. Obsada: Dennis
Miller, Erica Eleniak, Angie Everhart, Chris
Sarandon.
Kolejna adaptacja z cyklu Opowieci z krypty.
Grupa ¿¹dnych bogactwa ³ajdaków przywraca
do¿ycia Lilith, monstrum licz¹ce 400 lat. Bestia tylko
pozornie nie wydaje siê grona...
Teksaska masakra pi³¹ mechaniczn¹: nastêpne
pokolenie. Re¿: Kim Henkel. Obsada: Matthew
McConaughey, Renee Zellweger, Tonie Perensky.
To by³a pechowanoc. Najpierw zjechali na lew¹
stronê drogi, zderzyli siê czo³owo z wozem jad¹cym
z przeciwka. Potem znaleli siê w lesie pe³nym
podejrzanych osób...
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