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Walne Zebranie KF
Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze l¹skiego Klubu Fantastyki odby³o siê w niedzielê, 1 marca 1998 roku. Cz³onkowie udzielili absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi oraz wybrali nowe w³adze. Oto ich
sk³ad:
Zarz¹d:
 Piotr W. Cholewa (wiceprezes)
 Dariusz Donat (sekretarz)
 El¿bieta Gepfert (prezes)
 Marek Nelec (wiceprezes)
 Arkadiusz Sroka (skarbnik)
 Agnieszka Stachura
 Helena Strokowska
Komisja Rewizyjna:
 Renata Danilczuk
 Marcin Kruszy
 Natalia Nycz (przewodnicz¹ca)
S¹d Kole¿eñski:
 Paulina Braiter-Ziemkiewicz
 Marek Gumkowski
 Tadeusz Olszañski (przewodnicz¹cy)
Cz³onkowie zobowi¹zali zarz¹d do zg³oszenia kandydatury KF jako organizatora POLCONu 2001.
Podniesiono sk³adki. Obecnie wynosz¹ (kwartalnie) 18 z³ dla pracuj¹cych, 15 z³ dla studentów i 10 z³ dla uczniów.

Wieci
1. 21 marca 1998 zmar³ Maciej S³omczyñski, wybitny t³umacz, autor przek³adów wszystkich dzie³ Shakespearea, Ulissesa Joycea oraz znakomitego przek³adu
Alicji w Krainie Czarów i Co Alicja znalaz³a po drugiej stronie lustra.
2. William Gibson, ojciec cyberpunku, autor m.in. Neuromancera,
Grafa Zero i Mony Lizy Turbo skoñczy³ piêædziesi¹t lat.
3. Duke Nukem, gwiazda gier komputerowych, ma trafiæ do
filmu. Trzy firmy, GT INTERACTIVE, 3D REALMS oraz THRESHOLD
ENTERTAINMENT zawar³y umowê, w wyniku której maj¹ powstaæ
powiêcone bohaterowi filmy kinowe, telewizyjne i wideo.
THRESHOLD ENTERTAINMENT ma dowiadczenie w tego typu dzia³aniach  firma przenios³a na ekran grê Mortal Kombat.
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4. Ujawniono planowan¹ obsadê filmu opartego na grze Wing Commander, którego realizacja zaczê³a soiê w tym miesi¹cu. Re¿yserem jest Chris Roberts, a wyst¹pi¹ Freddie Prinze Jr.,
Matthew Lillard i Saffron Burrows. Film opowiada o m³odym pilocie Christopherze Blaire (Prinze), który z przyjació³mi Maniakiem (Lillard) i Deveraux (Burrows) walczy w wojnie przeciwko
obcej rasie Kilrathi. Naczelnego dowódcê zagra Malcolm McDowell (jak w grze). Niestety, nie
wyst¹pi Mark Hamill, który w grze by³ Blairem.
5. Matt Groening, twórca niezapomnianych Simpsonów, prowadzi rozmowy z wytwórni¹
20th Century Fox. Zaproponowano mu produkcjê 13-odcinkowego serialu animowanego pt. Futurama. Akcja ma siê rozgrywaæ oko³o roku 3000 i bêdzie równoczenie futurystyczna i nostalgiczna.
Simpsonowie Groeninga byli najbardziej dochodowym serialem animowanym wytwórni.
6. F. Gary Gray ma re¿yserowaæ drug¹ czêæ filmu Gruby i chudszy (The
Nutty Professor) z Eddiem Murphym. W 1996 roku film doæ niespodziewanie
zyska³ spor¹ popularnoæ, ratuj¹c gasn¹c¹ ju¿ s³awê aktora. Eddie Murphy zagra³
tam odchudzonego cudownym sposobem naukowca (a tak¿e szeæ ról pobocznych).
7. Prawdziwe efekty dwiêkowe z Hollywood
mo¿na us³yszeæ na CD pod takim w³anie tytu³em (Real
Hollywood Sound Effects: Vol. 1) wydanym przez Alana Howartha, specjalisty od dwiêku w licznych filmach sf (Gwiezdne
wrota, Robocop, Poltergeist i szeæ kinowych filmów Star Trek). P³yta
zawiera trzydzieci krótkich nagrañ (poni¿ej 60 sekund) o wiele mówi¹cych tytu³ach: Rêczny blaster czy Ryk potwora. Najd³u¿sza jest
omiominutowa sk³adanka rozmaitych fantastycznych odg³osów pt.
Studium energii/Sprzêt laboratoryjny. Znajdziemy tak¿e odg³osy takich zjawisk jak Akceleracja czasowa, Manewry wrogiego statku czy Wir miêdzywymiarowy. W sumie za nieca³e
13 dolarów dostajemy 54 próbki dwiêków, trwaj¹ce ³¹cznie 64 minuty.
PWC

Gratulacje!

Redakcji pisma Magia i Miecz
z okazji jubileuszu 5 lat i 50 numerów pisma
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia sukcesów
i wielu kolejnych piêædziesi¹tek.
Redakcja i Klub
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Nagrody
Nagrodê Jamesa Tiptree Jr. przyznaje siê za dzie³o fantastyczne,
które poszerza i wyjania rolê p³ci. W tym roku przyznano j¹ ex-aequo
Candas Jane Dorsey i Kelly Link. Black Wine, powieæ C.J. Dorsey,
zosta³a ju¿ wyró¿niona nagrod¹ pamiêci Williama J. Crawforda jako
najlepsza pierwsza powieæ fantasy. Kelly Link nagrodzono za opowiadanie Travels with the Snow Queen.
Luc Besson otrzyma³ Cesara (francuski odpowiednik Oscara) za re¿yseriê filmu Pi¹ty element. Sam film nagrodzono tak¿e za zdjêcia i dekoracje.
Wrêczono Oscary. Zgodnie z przewidywaniami najwiêcej otrzyma³ Titanic. Z naszej dziedziny wyró¿niono jedynie Facetów w czerni za charakteryzacjê.
Podajemy finalistów nagrody Nebula, jednej z dwóch (obok Hugo) najwa¿niejszych w dziedzinie fantastyki. Nagrodê przyznaj¹ cz³onkowie Science Fiction Writers of America. Zwyciêzców poznamy na pocz¹tku maja.Oto nominowani:
Powieæ: A Game of Thrones, George R.R. Martin; Ancient Shores, Jack McDevitt; Bellwether, Connie Willis; City on Fire, Walter Jon Williams; Kings Dragon, Kate Elliott; Memory,
Lois McMaster Bujold; The Moon and the Sun, Vonda McIntyre.
Mikropowieæ: Abandon in Place, Jerry Oltion; Chrysalis, Robert Reed; Loose Ends, Paul
Levinson; Primrose and Thorn, Bud Sparhawk; The Funeral March of the Marionettes, AdamTroy Castro; ...Where Angels Fear to Tread, Allen Steele.
Nowela: The Copyright Notice Case, Paul Levinson; The Dogs Story, Eleanor Arnason;
The Flowers of Aulit Prison, Nancy Kress; The Miracle of Ivar Avenue, John Kessel; The
Undiscovered, William Sanders; Three Hearings on the Existence of Snakes in the Human Bloodstream, James Alan Gardner; We Will Drink a Fish Together, Bill Johnson.
Opowiadanie: Burning Bright, K.D. Wentworth; Itsy Bitsy Spider, James Patrick Kelly;
Sister Emilys Lightship, Jane Yolen; The Crab Lice, Gregory Feeley; The Dead, Michael Swanwick; The Elizabeth Complex, Karen Joy Fowler.

Poczta redakcyjna
Sprostowanie
Pisz¹c o ksi¹¿ce Andrzeja T. Mazurkiewicza Upadek anio³ów nie wiedzia³em nic o autorze;
wkrótce potem zosta³em owiecony w tej sprawie. Niestety, nie jest on uczniakiem  to dzia³acz
AWS, wiceburmistrz Jaros³awia, a od wrzenia  senator Rzeczypospolitej. Co w niczym nie
podnosi walorów Upadku anio³ów (tak w³anie, w cudzys³owie, wydrukowano tytu³ na grzbiecie).
Tadeusz A. Olszañski
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List otwarty
Konfederacji Fantastyki Rassun
Panie Ewa Popio³ek i Dominika Materska na ³amach czytanej przez nas od zawsze Nowej
Fantastyki usi³uj¹ w numerze 9(180) z wrzenia 1997 przekonaæ, a w³aciwszym okreleniem
by³oby wmówiæ nam, i¿ nasze uczestnictwo w grach fabularnych bierze siê ze strachu przed
czytaniem. Mo¿na by oczywicie potraktowaæ ten artyku³ lekcewa¿¹cym wzruszeniem ramion,
jak czêsto traktuje siê obraliwe insynuacje, i przejæ nad tym do porz¹dku dziennego.
Jednak¿e my, cz³onkowie Konfederacji Fantastyki Rassun, nie poczuwamy siê do roli wtórnych analfabetów. Jestemy w wiêkszoci studentami i czytamy sporo, nie tylko fantastykê. Czytamy dla przyjemnoci. Wielu z nas gra w RPG od lat i nie wp³ynê³o to na nasz¹ inteligencjê.
¯adne z nas nie traktuje RPG jako jeszcze jednej gry towarzyskiej, nie jest to dla nas równie¿
terapia grupowa, lecz¹ca z samotnoci.
Autorki artyku³u Strach przed czytaniem napisa³y wiele nieprawdziwych rzeczy na temat
ruchu RPG wynikaj¹cych z najprostszej na wiecie nieznajomoci istoty, w tym motywacji, uczestniczenia w tym ruchu. Obrazi³y nie tylko nas, z KF Rassun, ale tak¿e wszystkich ludzi uczestnicz¹cych w grach fabularnych. Powinny zapytaæ tych ludzi czy rzeczywicie boj¹ siê czytaæ
ksi¹¿ki tylko dlatego, ¿e graj¹ w RPG. Bo wszystkie wymienione przez autorki obawy o zanik
zjawiska czytania pojawi³y siê na d³ugo przed zaistnieniem gier fabularnych. Spowodowa³ te
obawy gwa³towny rozwój filmu, radia, telewizji. Panie Popio³ek i Materska nie powinny wmawiaæ nam zebranych z bodaj ca³ego dwudziestego wieku lêków dotycz¹cych zanikania czytelnictwa.
Nasza dzia³alnoæ jest po prostu niemo¿liwa bez pewnego oczytania. Przewa¿nie tworzymy
w³asne scenariusze, nie korzystaj¹c z gotowych. Przypomina to pisanie opowiadania w kilku
odrêbnych wersjach. Dostêpne na rynku scenariusze faktycznie nie s¹ czêsto dobrej jakoci,
a poza tym jest ich po prostu za ma³o, ¿eby wystarczy³o na potrzeby graczy. Wydawnictwa zajmuj¹ce siê podrêcznikami do RPG oczywicie maj¹, spostponowane przez autorki, cele komercyjne. A jakie inne mog³yby mieæ? Przecie¿ to jest rynek, na którym trzeba siê utrzymaæ.
Taki artyku³, utrzymany w podobnym stylu, móg³by siê ukazaæ w pimie g³ównego nurtu
i oskar¿aæ literaturê fantastyczn¹ o wyparcie dobrej literatury z pó³ek czytelników. Naprawdê
smutny i dziwny jest taki roz³am w rodowisku fantastyki, dotychczas tak fantastycznie jednolitym. Po co wydzielaæ nastêpne getto przeznaczone specjalnie dla graczy RPG?
¯eby tak naprawdê dowiedzieæ siê co to jest RPG, trzeba po prostu usi¹æ przy stole i zagraæ
w dobr¹ sesjê. Czy pogl¹dy na temat tego ruchu reprezentowane przez panie Popio³ek i Matersk¹, a podzielane przez czêæ rodowiska SF, nie wynikaj¹ tak naprawdê ze strachu przed graniem?
W imieniu Konfederacji Fantastyki Rassun
Ewelina Ko¿uszko
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Oby tak dalej.
Pierwsze opowiadanie Ewy Bia³o³êckiej, jakie przeczyta³em, oczarowa³o mnie. Tkacz Iluzji okaza³ siê nie tylko fascynuj¹c¹ lektur¹ (co doceni³
m.in. fandom przyznaj¹c autorce nagrodê im. Janusza A. Zajdla za rok 1994),
jest te¿ wietnym materia³em do zainteresowania fantastyk¹ ludzi spoza krêgu
jej mi³oników  sprawdzi³em, dzia³a.
B³êkitu maga  kontynuacji nagrodzonego opowiadania nie przeczyta³em (przyznajê to ze skruch¹) a¿ do grudnia zesz³ego roku. Powód by³ prozaiczny  zobaczywszy ilustracjê z nag¹ panienk¹, zdecydowa³em, ¿e wolê
pozostaæ przy tamtym Kamyku. Jak mi póniej uwiadomi³a Ewa, rysunki
mia³y niewiele wspólnego z tekstem, sk¹din¹d wiem zreszt¹, ¿e autor nie
ma ¿adnego wp³ywu na ich dobór i czasami mo¿e jedynie zazgrzytaæ zêbami.
Lektura B³êkitu maga nie ominê³a mnie jednak za spraw¹ wydanego przez SuperNOW¥
pón¹ jesieni¹ 1997 roku zbioru opowiadañ zatytu³owanego oryginalnie Tkacz Iluzji. Sk³adaj¹
siê nañ dwa wspomniane wy¿ej i trzy zupe³nie nowe utwory Wyspa Szaleñca, Jaszczur i Drugi
Kr¹g.
Wszystkim spragnionym nowych przygód Kamyka i Po¿eracza Chmur mogê tê ksi¹¿kê z czystym sumieniem poleciæ. Tak bezpretensjonalnych i ciep³ych opowieci o m³odoci, przyjani
i przygodzie nie zdarzy³o mi siê przeczytaæ ju¿ dawno. Co wiêcej, opowieci pe³nych niewymuszonego humoru, który (choæ trudno nazwaæ go b³yskotliwym) dope³nia obrazu lektury na d³ugie zimowe wieczory, gdy apatia i chandra tu¿, tu¿. £agodny charakter powieci mo¿e byæ te¿
odtrutk¹ na nasz¹ rodzim¹ fantastykê, w której szczêliwych zakoñczeñ ze wiec¹ szukaæ, a wiat
przedstawiony przyprawia czêsto o odruch wymiotny.
Myli³by siê jednak ten, kto (jak ja) pomyla³, ¿e opowiadania te zosta³y ca³kowicie zdominowane przez dobro. Z³o pojawia siê w postaci (leniwie) rozwijaj¹cej siê intrygi, która w miarê
rozwoju sytuacji zatacza coraz szersze Krêgi. Bywa, ¿e trafiamy na trupy (czêciej pod koniec
powieci), nie brakuje te¿ ciê¿ko rannych. Dziêki temu opowiadania uniknê³y md³ego, landrynkowatego nastroju.
Teraz ³y¿ka dziegciu tj. znalezione przeze mnie b³êdy. Oprócz drobniejszych, takich jak to,
¿e przy pomocy samej busoli nie jest mo¿liwym nawet z grubsza ustaliæ po³o¿enia na pe³nym
morzu, czy te¿ niejasnoci kilku opisów (Jak ten Kamyk siedzia³ przy wyci¹ganiu strza³y? A sk¹d
wziê³y siê kamienie na pla¿y, koñcz¹cej wydmê?), mamy te¿ niespójnoæ magii iluzji g³ównego
bohatera. Twory jego wyobrani raz s¹ namacalne, materialne a¿ do bólu, chwilê potem s³yszymy, ¿e to tylko obrazy. Czasami rani¹ tylko wtedy, gdy siê w nie uwierzy, a czasami drapi¹ mimo
braku wiary. Doprawdy, nigdy nie wiemy, czego siê po tych iluzjach spodziewaæ i jak¹ to rewelacjê przeczytamy o nich na nastêpnej stronie.
Na ca³e szczêcie Ewa Bia³o³êcka ma na podorêdziu t³umaczenie wylansowane przez Andrzeja Sapkowskiego, które w wolnym przek³adzie brzmi Autor nie odpowiada za to, co twierdz¹ bohaterowie jego ksi¹¿ek.
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Przy okazji twórczoci ASa, mo¿na by wysnuæ z lektury Tkacza Iluzji wniosek, ¿e w polskiej
fantastyce szerzy siê postmodernizm  w ksi¹¿ce mo¿na znaleæ piece hutnicze, chemiê cz¹steczkow¹ i oczywicie Moneta (Monetê?)  impresjonistê.
Jak jednak by nie by³o z t¹ magi¹ naprawdê, nie zmieni to mojej oceny. Podsumowuj¹c ten
zbiór opowiadañ jednym s³owem, okreli³bym je jako urocze. A ¿e w polskiej fantastyce zdominowanej przez panów (i ich wielkie idee) jest to okrelenie niezwyk³e, wystarczy za ca³¹ rekomendacjê. Oby tak dalej Ewo!
£ukasz Bujak
P.S. S³owo o ok³adce  gusta bywaj¹ najró¿niejsze, ale ka¿dy siê chyba zgodzi, ¿e autorowi
zabrak³o na ni¹ pomys³u.
Ewa Bia³o³êcka: Tkacz Iluzji. Wyd SuperNOWA, Warszawa 1997.

Quietus i jego duch
W siedem lat po opowiadaniu Quietus i chrzecijanie Jacek Inglot zaprezentowa³ nam wreszcie jego rozwiniêcie, tym razem pod tytu³em Quietus. Stosowniejszy by³by chyba Quietus i jego duch, jako ¿e bohater tytu³owy ginie pod koniec pierwszego rozdzia³u (owego opowiadania), ale jego duch (tak w dos³ownym, jak i przenonym znaczeniu) odgrywa w dalszej opowieci powa¿n¹ rolê.
Jak mo¿na siê by³o domylaæ po lekturze opowiadania, osi¹ powieci
jest najazd Imperium Nipu na Rzym pod has³em zemsty za Apostatê.
Wielow¹tkowa powieæ, chwilami wyranie zapatrzona na Quo vadis,
rozwija siê wartko i doæ logicznie, jest konsekwentnie przemylana i napisana z talentem, stanowi¹c jedno z najwy¿szych osi¹gniêæ literackich polskiej fantastyki ostatnich lat. Co nie znaczy, by by³a wolna od usterek, o których za chwilê.
Wizja historii, przedstawiony na kartach powieci jest znacznie pog³êbiona w stosunku do
opowiadania. Przede wszystkim punktem rozdwojenia nie jest zwyciêstwo Juliana nad chrzecijanami, ale wczeniejsze zwyciêstwo donatystów (herezja popularna w Afryce rzymskiej w IVVII ww.) nad katolikami i wejcie donatystów na drogê budowy Królestwa Bo¿ego na ziemi,
krwi¹ i ¿elazem. I to ta wersja chrzecijañstwa zwyciê¿y³a w Nipu, gdy gmina spod Calisji by³a
jedn¹ z dwu ostatnich gmin katolickich. A jednak  wskazuje wyranie autor  w³anie to prawdziwe (ewangeliczne) chrzecijañstwo jest niezwyciê¿one, krew mêczenników (w tym Quietusa)
wydaje owoce, za chrzecijañstwo miecza musi zgin¹æ od miecza w³anie.
Inglot nie przyjmuje te¿ pogl¹du, ¿e to zwyciêstwo chrzecijañstwa by³o g³ówn¹ przyczyn¹
upadku (historycznego) Imperium Romanum. Wprawdzie dziêki Julianowi zyska³o ono nowy
impuls, wch³aniaj¹c barbarzyñców Wêdrówki Ludów, siêgaj¹c po Wis³ê, a ³añcuchem morskich
kolonii  a¿ po Indochiny (s¹dz¹c z mapy Cattigara to wyspa Con Dao na po³udnie od delty
Mekongu), jednak widaæ wyranie, ¿e tendencje odrodkowe  nawet bez najazdu zewnêtrznego
 musz¹ doprowadziæ do rozpadu tak ogromnego pañstwa. Co nie oznacza wszak¿e powszechnej katastrofy  po prostu wiat wejdzie w kolejny etap rozwoju.
G³ównym problemem organizuj¹cym tê powieæ jest spór miêdzy chrzecijañstwem ducha
a chrzecijañstwem miecza (tu  donatyzmem). Czym ma byæ obwieszczone przez Dobr¹ Nowinê Królestwo Bo¿e i jak ma byæ szerzone wród ludzi i narodów? Jednak przedstawienie chrzecijañstwa miecza to kolejny w polskiej fantastyce obraz pañstwa i doktryny totalitarnej; jego
obraz odpowiada raczej komunizmowi i innym totalitarnym utopiom z ich zazwyczaj parareligijn¹ struktur¹ intelektualn¹ (a inglotowy donatyzm, który odrzuci³ Objawienie na rzecz pism
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swych za³o¿ycieli, a sakrament chrztu dos³ownie przenicowa³, w istocie nie jest ju¿ chrzecijañstwem). I choæ wiele jest w tej ksi¹¿ce odniesieñ do wspó³czesnoci, do polskich dyskusji lat
dziewiêædziesi¹tych, to akurat nie do sporów o Koció³. A przez wszystkie te aluzje i nawi¹zania
autor mówi nam: to wszystko ju¿ by³o i nie raz jeszcze bêdzie, mechanizmy rz¹dz¹ce wiatem s¹
niezmienne.
Jednak z zaprezentowanym przez autora rozwojem donatyzmu trudno siê zgodziæ. To raczej
katolicyzm (ówczesny, obejmuj¹cy tak¿e tê czeæ Kocio³a, która póniej sta³a siê prawos³awiem) by³ gotów do ewolucji w kierunku wcielania Królestwa Bo¿ego rodkami wieckimi 
i czyni³ to w póniejszej historii wielokrotnie. Za donatyzm, g³osz¹cy, ¿e przez grzech traci siê
³askê Chrztu w. i praktykuj¹cy ponowny chrzest, nie przekszta³ci³by materii sakramentu tak
drastycznie, nie przyda³by mu formy tak nieodwracalnego znaku. Chyba zreszt¹ Inglotowi chodzi w³anie o konstantyñski katolicyzm (choæ nies³usznie widzi w nim prawzór totalitaryzmu);
wskazuje na to fakt, ¿e przeciwstawia mu chrzecijañstwo ubogie, wspólnotê cichej wiary i mêczeñstwa.
Niestety, pod wzglêdem historycznym mamy w Quietusie zbyt wiele niecis³oci. Historia
alternatywna nie mo¿e oznaczaæ zupe³nej dowolnoci w traktowaniu rzeczywistych dziejów. Tymczasem gdy cesarz Julian umiera³ (w powieci  zwraca³ siê przeciw chrzecijanom po zaniechaniu wojny z Partami, rok 363), urodzony w 354 r. w. Augustyn mia³ dopiero 9 lat. A przecie¿ to
zamordowanie tego ostatniego ju¿ biskupa Kartaginy jest w powieci zwrotem, decyduj¹cym
o zwyciêstwie donatyzmu.
Nieporozumieniem jest te¿ przyjmowana przez autora, za starsz¹ historiografi¹ polsk¹, ale
wbrew wspó³czesnemu stanowi badañ, s³owiañskoæ Wenedów z IV wieku. Za kulturê samurajskiej Japonii przedstawi³ on tak¹, jak¹ by³a w pocz¹tkach kontaktów europejskojapoñskich
(XVI w.), choæ ród Sogo rzeczywicie odgrywa³ wielk¹ rolê w Japonii VII/VIII ww. Opis ¿eglugi parowej jest zupe³nie nieprawdopodobny (kocio³ i niskoobrotowa, ale przecie¿ turbina parowa z br¹zu ?!!). Ró¿norodnych anachronizmów i niekonsekwencji  m.in. w warstwie nazewniczej  jest wiêcej. Warto te¿ zwróciæ uwagê na sprzecznoæ co do wejcia Venedii w sk³ad Imperium (por. str. 10 i 18; nie mog³o byæ legii wenedyjskich, póki nie by³a to prowincja Imperium,
a tylko zale¿ne ksiêstwo).
I jeszcze co. Przeszkadza³a mi w lekturze postaæ g³ównego bohatera, Marcusa Corejmusa
vel Oramusa. Tak oczywisty, ¿artobliwie z³oliwy portret znanego nam wszystkim pisarza i krytyka pasuje do tej opowieci, bardzo powa¿nej przecie¿, jak piêæ do nosa. Ale dla czytelników
spoza cis³ego fandomu nie bêdzie to mieæ ju¿ znaczenia... A ksi¹¿ka  przy wszystkich niedoci¹gniêciach  jest znakomita.
Tadeusz A. Olszañski
Jacek Inglot: Quietus, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 1997

Arcy/antydzie³o
(niepotrzebne skreliæ)
Czasem zdarza siê nam dyskutowaæ o granicach fantastyki, o tym, jakiego rodzaju literatura
zalicza siê do niej, jaka za  ju¿ nie. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e fantastycznoæ w literaturze jest
pojêciem znacznie szerszym, ni¿ gatunkowe definicje ró¿nych rodzajów literatury fantastycznej.
Wielu krytyków uwa¿a, ¿e tylko dzie³a, nie zaliczane przez nich do literatury wysokoartystycznej (okropne okrelenie), mo¿na zaliczyæ do fantastyki, stanowi¹cej w ca³oci dzia³ literatury
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popularnej. Nie bêdê tu rozwija³ tego zagadnienia  jego postawienie jest jednak potrzebne jako wstêp do tekstu o ksi¹¿ce, która
w konwencjonalnym rozumieniu fantastyki niew¹tpliwie siê nie
mieci  S³ownika chazarskiego Milorada Pavicia.
Dziwaczna to ksi¹¿ka. Wbrew cytowanym na wyklejce recenzentom raczej nie jest to arcydzie³o. Ale byæ mo¿e rzeczywicie pierwsza ksi¹¿ka XXI wieku... Utrzymana w formie apokryfu, maj¹ca za przedmiot historiê alternatywn¹, jest dzie³em fantastycznym podobnie, jak Podró¿e Guliwera, W³adca Much czy
przypowieci Borghesa. ¯adnemu z tych dzie³ nie dorównuj¹c,
najwiêcej wspólnego ma z Borghesem  uwa¿am, ¿e mo¿na mówiæ nawet o bezporedniej inspiracji.
Zgodnie z podtytu³em mia³by to byæ powieæ-leksykon. Trudno jednak uznaæ za powieæ
dzie³o, pozbawione ci¹g³ej narracji, a za leksykon  tekst, sk³adaj¹cy siê z hase³ d³ugoci nawet
kilkudziesiêciu stron i maj¹cych formê samodzielnych opowiadañ. Jest to raczej antypowieæantyleksykon, w dodatku z³o¿ona nie z jednego, ale trzech zbiorów hase³  wyci¹gu ze róde³ chrzecijañskich (tj. prawos³awnych), muzu³mañskich i ¿ydowskich. Niektóre has³a powtarzaj¹ siê we wszystkich trzech  wtedy za nios¹ rozbie¿ne, a nawet  wykluczaj¹ce siê informacje.
Pozornie tematem ksi¹¿ki jest Dysputa Chazarska z IX w. w wyniku której ten lud nawróci³
siê na chrzecijañstwo/islam/judaizm (w zale¿noci od tego, któr¹ ksiêgê: Czerwon¹, Zielon¹
czy ¯ó³t¹, w³anie czytamy). Tak naprawdê jednak tematem Pavicia jest powik³ane ¿ycie Avrama
Brankovicia, siedemnastowiecznego serbskiego dyplomaty, wodza, historyka i  niew¹tpliwie 
adepta nauk tajemnych, a tak¿e zwi¹zanych z nim ludzi (w tym jednego diab³a). Has³a, powiêcone Brankoviciowi i jego towarzyszom rzeczywicie uk³adaj¹ siê w co w rodzaju zdekonstruowanej powieci, której w¹tki siêgaj¹ naszych czasów, do dnia 2.X.1982 r.
W¹tek podstawowy luno nawi¹zuje do historycznych  Chazarowie rzeczywicie w VIII 
IX ww. tworzyli w miêdzyrzeczu Donu i Wo³gi pañstwo, okresowo siêgaj¹ce Dniepru. W IX w.
elity chazarskie przyjê³y judaizm pod wp³ywem ródziemnomorskich kupców, zwanych radanitami, porednicz¹cych miêdzy tym tureckim ludem a wiatem cywilizowanym. Natomiast motyw dysputy pochodzi z latopisów kijowskich i dotyczy wyboru wiary przez W³odzimierza Wielkiego. Jest to zreszt¹ zapewne pobo¿na legenda, motyw literacki, a nie  rzeczywicie historyczny. Ile ma wspólnego z rzeczywist¹ histori¹ Ba³kanów w¹tek Brankowicia  nie umiem oceniæ,
s¹dzê jednak, ¿e niewiele wiêcej.
Jest to ksi¹¿ka poczêta z ducha postmodernizmu i dekonstrukcji. Jedna z podstawowych jej
idei brzmi: nie ma prawdy, a jeliby nawet by³a  nie bylibymy w stanie jej poznaæ. Zatem
ka¿dy s¹d o rzeczywistoci jest równie uprawniony. Kogo interesuje, czym naprawdê jest postmodernizm, a zw³aszcza  na czym polega dekonstrukcja jako metoda literacka, mo¿e siê tego
dowiedzieæ ze S³ownika chazarskiego. Bo postmodernizm to znacznie wiêcej, ni¿ felietonowy
wytrych i etykieta, chêtnie u¿ywana m.in. przez recenzentów Nowej Fantastyki (sam te¿ nie
jestem tu bez grzechu).
S³ownik chazarski jest ksi¹¿k¹ dla tzw. wyrobionego czytelnika. Czyta siê j¹ trudno, choæ
jest napisana i prze³o¿ona z wielkim talentem, a i p³ody lektury okazuj¹ siê raczej mizerne. Inaczej mo¿e czyta siê j¹ na Ba³kanach  nie ulega dla mnie w¹tpliwoci, ¿e S³ownik jest jednym
z etapów refleksji Serbów nad w³asn¹ to¿samoci¹ (ksi¹¿ka powsta³a przed rozpadem Jugos³awii). Ale by odczytaæ te znaczenia, trzeba by dobrze znaæ historiê tego narodu. Pomaga jednak
w lekturze to, ¿e ksi¹¿ki tej nie trzeba (a mo¿e nawet  nie nale¿y) czytaæ od pocz¹tku do koñca,
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gdy za lizgamy siê po niej, poszukuj¹c smacznych k¹sków  znajdujemy stó³ nader obficie
zastawiony.
Ot, choæby taki fragment: W sierpniu 1670 roku, przed wiêtem siemiu mêczenników z Efezu,
kiedy zaczyna siê jeæ sarninê, Nikon Sevast powiedzia³: Jedn¹ z bezpiecznych dróg w prawdziw¹ przysz³oæ (albowiem s¹ tak¿e fa³szywe przysz³oci) to iæ w kierunku, w którym ronie
czyj strach. I wybra³ siê na polowanie (str. 88). Co pad³o jego ³upem  niech sam dowie siê ten,
kogo to zaciekawi³o.
Tadeusz A. Olszañski
Milorad Paviæ:S³ownik chazarski. Powieæ-leksykon w stu tysi¹cach s³ów, doM wYdawniczy tCHu,
Warszawa 1993

Card w s³abszej formie
D³ugo oczekiwana czwarta czêæ przygód Endera pojawi³a siê wreszcie, zapowiadana  o ile mnie pamiêæ nie myli  na czas pobytu Carda
w Polsce, czyli wrzesieñ... W zasadzie powinnimy wiedzieæ, czego siê
spodziewaæ po tym, w któr¹ stronê zmierza³ Ksenocyd. Dzieci umys³u
potwierdzi³y wiêc dok³adnie moje obawy. Czyli raczej siê nie rozczarowa³em... Rozczaruje siê ten, kto oczekuje przygody i wie¿oci Gry Endera; a tak¿e ten, kto spodziewa siê piêkna i ciep³a Mówcy umar³ych.
Ksi¹¿ka jest przegadana. Nie musi to byæ wad¹, o ile rozmowy s¹
ciekawe i poruszaj¹ tematy, które mog¹ nas zainteresowaæ Niestety, wiêkszoæ dyskusji dotyczy ca³kowicie oderwanych od rzeczywistoci problemów. Dyskusje dotycz¹ tego, gdzie aiúa mo¿e przebywaæ, kto powinien powiêciæ swe cia³o dla Jane, jakie problemy ma Ender, a w³aciwie jego aiúa, która musi
kierowaæ trzema cia³ami naraz etc.
Przez trzy dotychczasowe czêci przyzwyczailimy siê do Endera, ok³adka zapowiada czwart¹
czêæ przygód Endera, a tu tym razem Endera jak na lekarstwo. Co prawda wystêpuje a¿ w trzech
postaciach (zabrzmia³o to trochê teologicznie). Trzeba jednak bardzo siê staraæ, aby uwierzyæ, ¿e
Peter reprezentuje z³e cechy Endera, a Valentine altruistyczn¹ czêæ jego natury. Poza werbalnymi twierdzeniami otaczaj¹cych ich ludzi, ja tego nie potrafi³em zuwa¿yæ. Na pocz¹tku wydawa³o
mi siê, ¿e Peter zosta³ wskrzeszony, bo autor ¿a³owa³, ¿e nie wykorzysta³ tak ciekawej postaci
wczeniej. Ale nie wykorzysta³ jej równie¿ teraz. Peter jest md³y, a o jego ambicji i okrucieñstwie wiadczyæ maj¹ z³oliwe i ciête wypowiedzi, nie ostrzejsze od tych, którymi pos³ugujemy
siê na co dzieñ.
W Dzieciach umys³u brak kompletnie t³a wydarzeñ. Jako bohaterów mamy tylko rodzinê
Novinhy i Endera; nie pojawiaj¹ siê ju¿ ¿adne postacie z Lusitanii, nawet te, z którymi wczeniej siê zapoznalimy. Nic nie wiadomo o Boskim Wietrze, niewiele o Pacifice. Szkoda. Mówca
umar³ych by³ tak dobr¹ ksi¹¿k¹ m.in. dlatego, ¿e akcja toczy³a siê z ukazaniem zwyczajów i pogl¹dów spo³eczeñstwa Lusitanii. A tutaj autor po prostu potrzebowa³ kilku gadaj¹cych g³ów, by
przedstawiaæ swe idee. A niektóre postacie pojawiaj¹ siê zupe³nie nie wiadomo po co (np. Plikt).
Nielogicznoci, nielogicznoci, nielogicznoci... Dlaczego podczas pierwszej podro¿y do
Zewnêtrza Ender rozszczepi³ siê na trzy osoby, umys³ Eli stworzy³ wirusa, a póniej nikomu ju¿
siê to nie udaje, choæ mnóstwo osób podró¿uje? Przecie¿ ka¿dy ma co w swojej g³owie. Jeli
ka¿dy posiada w³asn¹ aiúa i mo¿e siê ona przenosiæ w cia³a nosicieli, a wiec jej mo¿liwoci
zale¿¹ od cia³a, to jakim cudem Jane jako Valentine mo¿e przenosiæ statki? Sk¹d Malu wie wszystko
na temat Jane i Endera (pojawiaj¹ siê tu chyba jakie akcenty mistyczne)? Czym uzasadniona
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jest dziwaczna scena owoców spadaj¹cych z drzew matczynych? Dlaczego Jane nie przenosi
Ma³ego Doktora od razu i dlaczego, na Boga, nikt nie rozwa¿a takiej mo¿liwoci wczeniej?
A o tym, ¿e bohaterowie poszukuj¹ planety twórców descolady, domyli³em siê 2 rozdzia³y wczeniej od genialnego Mira.
Orson Scott Card tym razem upar³ siê, by ukazywaæ w¹tki romantyczne: Mira i Val, Jane,
Endera i Novinhy, Petera i Wang-mu. To nowoæ w porównaniu do poprzednich czêci (pomijaj¹c mi³oæ Endera i Novinhy). Niestety, autor kompletnie na ten temat pisaæ nie potrafi. W¹tki
romantyczne s¹ niewiarygodne i fatalnie poprowadzone. Praktycznie rzecz bior¹c, jeli w jednym miejscu przebywa mê¿czyzna i kobieta, to zaraz musza siê w sobie zakochaæ. Zreszt¹ s³owo
kocham jest tu wyranie u¿ywane w wersji amerykañskiej  czêsto. Mam wra¿enie, ¿e love
po angielsku ma du¿o s³absze znaczenie od naszego kocham. Mówi siê je w wielu wypadkach,
wielu ludziom, a nie tak jak polskie  bardzo rzadko i bardzo szczególnym osobom (przynajmniej ja tak uwa¿am).
Ksi¹¿ka czyta siê jednak niele, mimo wszystko nadal bardzo wci¹ga Ja chyba po prostu
lubiê styl pisania Carda (a mo¿e zas³uga to t³umaczenia PWC). Ciekawy jest te¿ w¹tek japoñski
z planety Boskiego Wiatru, bardzo interesuj¹cy równie¿ wyk³ad na temat cywilizacji centrum
i pogranicza. Mylê, ¿e gdyby nie dwie wspaniale pierwsze czêci, Dzieci umys³u odbieralibymy lepiej.
Ciekaw¹ ide¹ jest to, ¿e ka¿dy kraj otrzymuje w³asn¹ planetê: Norwegowie Trondheim, Chiñczycy Drogê, Brazylijczycy Lusitaniê, Japoñczycy Boski Wiatr. Jednak wydaje mi siê to ma³o
prawdopodobne: ju¿ dzi przecie¿ nastêpuje wymieszanie narodów. Poza tym jak by siê dogadywano, kto gdzie ma zamieszkaæ? Na pewno istniej¹ planety bardziej i mniej gocinne. Walczono
by o nie? W powieci planety przydzielane s¹ wyranie wg warunków naturalnych w krajach
ojczystych (fiordy Trondheim, oceany i wyspy Pacyfiki). A co mieliby dostaæ np. Arabowie?
Planetê podobn¹ do Tatooine? A gdyby nie by³o tam ropy? Mnie osobicie interesuje, jak nazywa³aby siê planeta Polaków? Polska myli³oby siê z krajem. Na Warszawê nie wyraziliby
zgody krakowiacy ;-).
I na koniec ma³y cytat: Z dwóch kobiet, które kochasz, jedna istnieje tylko wirtualnie, a dusza drugiej jest w rzeczywistoci dusz¹ mê¿czyzny, mê¿a twojej matki. Czy ten fakt nie sk³ania
ciê do zastanowienia nad w³asn¹ to¿samoci¹ seksualn¹, nie mówi¹c o zdrowiu psychicznym?.
Mylê, ¿e to niez³e podsumowanie ca³ej ksi¹¿ki.
Koñcówka niew¹tpliwie zapowiada pi¹t¹ czeæ. Czekam na ni¹ z coraz wiêkszymi obawami.
Konrad W¹growski
Orson Scott Card: Dzieci umys³u. Prze³. Piotr W. Cholewa. Wyd. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1998.

Dobermann never again
Z³akomi³em siê na darmowy bilet do kina i bozia mnie pokara³a. Pomijaj¹c to, ¿e nalata³em
siê jak g³upi po kinach, bo we Lwowie to nawet tamy nie mieli w tym tygodniu, nie mówi¹c o darmowych wejciówkach, dozna³em ciê¿kiego szoku estetycznego i to bynajmniej nie w modnym obecnie znaczeniu
zrywa kask i kopie dupê. Recenzja Dobermanna w NF daje
do zrozumienia, ¿e jest to film oddaj¹cy atmosferê komiksu francuskiego. Dziêki moim osobistym dowiadczeniom wiem, ¿e
je¿eli kto bêdzie chcia³ mi pokazaæ awangardowy komiks francuski, to powinienem natychmiast uciekaæ z wrzaskiem.
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G³ówny bohater filmu, niejaki Yann, jest rzekomo gangsterem futurystycznym. Polega to na
tym, ¿e nosi czarne okulary i strzela z idiotycznie wielkiego pistoletu. ¯adnej innej futurystyki
nie zarejestrowa³em. Byæ mo¿e jest ni¹ jeszcze to, ¿e na pocz¹tku filmu komputerowo animowany facet z g³ow¹ psa sika sobie po butach. Faktycznie, teraz takich zwyczajów raczej jeszcze nie
ma. Sikaj¹cemu po butach towarzysz¹ w rzeczy samej opryszkowie. Ich opisywana w recenzji
NF malowniczoæ oznacza, ¿e maj¹ kretyñskie wyrazy twarzy, a jeden z nich obija sobie mostek
szczêk¹ przy ¿uciu gumy. Do kompletu, ich jedyne zabawy to wiercenie kumplowi po g³owie
celownikiem laserowym albo machanie broni¹ przed nosem. To beztroskie traktowanie narzêdzi
pracy w po³¹czeniu z celowaniem w cokolwiek z gron¹ min¹ i sapaniem puff daje do zrozumienia, ¿e malowniczy opryszkowie s¹ takimi zawodowcami, ¿e ¿adna policja im nie podskoczy.
Tym bardziej, ¿e wszyscy nosz¹ za spodniami broñ, co pozwala przypuszczaæ, ¿e nosz¹ równie¿
pancerne majtki, bo inaczej obcieraliby sobie to lub owo, zale¿nie od wsadzenia pistoletu z przodu
lub z ty³u.
Film jakoby przypomina drapie¿noci¹ Subway i Nikitê. Faktycznie, w Subwayu pan rozbija
szklane drzwi (samochodem) i tutaj te¿ szklane drzwi s¹ rozbijane. Z kolei w Nikicie pani ma bardzo du¿y pistolet, a tutaj te¿
wszyscy takie nosz¹. Wiêcej podobieñstw jako specjalnie nie zauwa¿y³em. W ca³ej rozci¹g³oci zgadzam siê równie¿ z twierdzeniami o charakterystycznych ujêciach i dynamicznym monta¿u.
Film w ca³oci sk³ada siê z szybkich zbli¿eñ na maskê samochodu za któr¹ siedzi kierowca, na wylot lufy za któr¹ jest rêka i ci¹g
dalszy pana (lub pani), na twarz z g³upi¹ min¹, lub w ostatecznoci, jak ju¿ nie ma na co zrobiæ zbli¿enia, na dzwoni¹cy dzwonek do drzwi, który wzbudza histeryczne reakcje malowniczych
panów gangsterów. Zamiast zbli¿aæ do czego kamerê, mo¿na te¿
zamiennie rzuciæ co w jej stronê, ubarwiaj¹c t³o kolorem ¿ó³topomarañczowym i puszczaj¹c z g³oników BUMMMM.
Na temat osobowoci g³ównych bohaterów mogê siê z pewnych przyczyn wypowiadaæ tylko po³owicznie, jednak stwierdzenie autora recenzji z NF, ¿e pan
Dobermann jest przystojnym i sympatycznym facetem pozwala mi wysnuæ wniosek, ¿e moje
pogl¹dy na facetów znacznie siê ró¿ni¹ od pogl¹dów autora recenzji. Kwestiê przystojnoci pozostawmy mo¿e, jako nie w pe³ni kompetentni, paniom, ale cz³owieka, który by by³ znajomym
pana Dobermanna i uwa¿a³ go za sympatycznego, wola³bym nigdy w ¿yciu nie spotkaæ przy
okazji kontaktów interpersonalnych, gdy¿ by³oby to dla mnie bardzo mêcz¹ce i przykre dowiadczenie.
Wracaj¹c do tematu przystojnoci: oprócz wielu panów w filmie wystêpuje równie¿ pani.
Pani mo¿e i nie jest specjalnie brzydka, ale ma na twarzy takie malowanie, ¿e nie do koñca jasne
jest dla mnie, z jakiego powodu podczas napadu na bank zak³ada jeszcze maskê. Oprócz maski
i zapewne w ten sam sposób zdejmowanego makija¿u, pani posiada równie¿ du¿e zasoby erotyzmu. Ich przejawem jest lizanie co jaki czas pod³u¿nych okr¹g³ych przedmiotów, po³¹czone
z wywracaniem oczami. Aby pani nie by³a postaci¹ li tylko jednowymiarow¹, pan re¿yser zastosowa³ innowacjê polegaj¹c¹ na tym, ¿e pani jest g³uchoniema. Dostarcza to wielkiej uciechy,
poniewa¿ mo¿na ten fakt wykorzystaæ do niew¹tpliwie dowcipnych scen, kiedy kto co do pani
mówi, w przekonaniu, ¿e ona go s³yszy, a ona go nie s³yszy.
Co do pozosta³ej czêci g³ównych bohaterów wypowiadaæ siê nie mogê, poniewa¿ nie mia³em przyjemnoci dok³adniejszego poznania pana policjanta, który w pierwszej po³owie filmu
udziela siê niezbyt intensywnie. Niestety, w pewnym momencie salê opanowa³a weso³oæ po

13

tym, jak pan motocyklista nie da³ rady  po prawie minutowym szarpaniu siê  odczepiæ sobie od
g³owy odbezpieczonego granatu. Niew¹tpliwie by³o to zaskakuj¹ce, bo kto by przypuszcza³, ¿e
co mo¿e siê staæ drugoplanowej postaci, nie maj¹cej w filmie do zrobienia nic ciekawego poza
je¿d¿eniem na motorze. Wtedy przeprosi³em nieznanego mi bli¿ej osobnika siedz¹cego obok
i opuci³em kino.
Podsumowuj¹c to wszystko, recenzja Dobermanna zamieszczona w NF niestety ciê¿ko wprowadza w b³¹d. W szczególnoci informacja, ¿e ten film zainteresuje widzów bardziej wymagaj¹cych, jest dla mnie osobicie zaskakuj¹ca, poniewa¿ nieskromnie uwa¿am, ¿e czego jednak od
filmu wymagam.
Recenzja poda³a za to pewn¹ pocieszaj¹c¹ informacjê: ksi¹¿ki, których autorem jest twórca
scenariusza Dobermanna, nie ukaza³y siê w Polsce. Oznacza to, ¿e Bóg jest mi³osierny. Jest to
oczywicie moja prywatna, arogancka opinia. Jestem co prawda w stanie zrozumieæ ludzi, którym podoba siê Dzieñ Niepodleg³oci, lub nie podoba Leon, bo nie ka¿dy musi przecie¿ lubiæ to,
co ja. Jednak twierdzenie, ¿e Dobermann jest najlepszym filmem w jakiejkolwiek dziedzinie,
a w szczególnoci fantastycznym, wiadczy o ostrej niekompatybilnoci ze mn¹, tudzie¿ wszystkimi znanymi mi ludmi, których zdanie w kwestiach estetycznych uwa¿am za istotne. Chyba
lepiej bym zrobi³, gdybym poszed³ na Spiceworld  tam przynajmniej panny s¹ ma³o brzydkie,
a walory fabularne z ca³¹ pewnoci¹ nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ w Dobermannie.
Pawe³ Pluta
Dobermann (Dobermann). Re¿. Jan Kounen, scenariusz Joel Koussin, muzyka: Schizomaniac, obs.: Vincent
Cassel, Tcheky Karyo, Monica Belucci, Antoine Basler, Romain Duris. Francja 1997; czas proj. 105 min.

Mistrz Pieni w trzeciej kulturze.
Czyta³em te dwie ksi¹¿ki na krzy¿, bo jedn¹ dla czytelniczej przyjemnoci, a drug¹ - tak¿e w celu uzyskania pewnej wiedzy. I obie ksi¹¿ki Wam polecam, choæ nie s¹ to pozycje najnowsze
- jednak czy trzeba wci¹¿ goniæ za nowociowym badziewiem?
Tytu³y, tytu³y... Obie ksi¹¿ki s¹ fantastyczne, choæ ka¿da na swój sposób. Mistrza Pieni poleci³a mi Ela Gepfert, kiedy wyrazi³em rozczarowanie niemal ca³ym dorobkiem Carda. I muszê przyznaæ, ¿e ta ksi¹¿ka
o ¿yciu pewnego piewaka zachwyci³a mnie. Drugim za tytu³em, a przy
tym grubanym tomiszczem, jest Trzecia kultura pod red. J. Brockmana.
Ona równie¿ ma wiele zalet cennych dla naszego fantastycznego wiatka. Jest to przegl¹d najnowszych teorii o wiecie i Wszechwiecie, a wypowiadaj¹ sie naukowcy z trzech zasadniczych dziedzin: astronomii i astrofizyki, biologii oraz informatyki (takie s³awy jak Davies, Dawkins czy
Penrose). A poniewa¿ ka¿dy z nich jest interdyscyplina³em, czyli wychodz¹ poza swe bardzo w¹skie specjalizacje, ksi¹¿ka nie tylko nadaje siê do czytania, ale wrêcz jest
ciekawsza ni¿ publicystyka naukowa w naszych ulubionych miesiêcznikach.
Streszczanie obu ksi¹¿ek nie ma najmniejszego sensu. Mistrz Pieni to powieæ co prawda
o tym, jak losy utalentowanego piewaka zwi¹za³y siê z trwaniem ludzkiego imperium w Galaktyce, ale pró¿no tu szukaæ wizgu nadwietlnych silników, prêdkoci warpowych czy ca³oburtowych salw z dzia³ laserowych. Jest to spokojna, ale tym bardziej przejmuj¹ca opowieæ o tym,
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jak dla kilku osób mi³oæ i namiêtnoæ, pragnienie w³adzy i oddanie siê muzyce sploty siê w wa¿ny,
nie tylko dla tych osób, ale i dla innych ludzi, wzór. Jest to jedna z tych ksi¹¿ek, które nie daj¹ siê
opowiedzieæ - ale warto je przeczytaæ uwa¿nie.
Podobnie jak Trzeci¹ kulturê. Te trzy zasadnicze dziedziny wyznaczaj¹ dzi losy nauki, jak¹
poznamy w XXI wieku. Astronomia i astrofizyka prze¿ywaj¹ wielki rozkwit. Biologia, w tym
genetyka, jest dzi bodaj jedn¹ z dwóch najwa¿niejszych ga³êzi nauki. O palmê pierwszeñstwa
rywalizuje z ni¹ informatyka, za spraw¹ której nasz wiat w kilka dekad zmieni³ siê nie do poznania - tu komputerologia stosowana pojawia siê w kontekcie stworzenia sztucznej inteligencji.
Brockmanowi udao siê zebraæ wypowiedzi najwybitniejszych z wybitnych, dziêki czemu poznajemy nie tylko aktualny stan wiedzy, ale i perspektywy rozwoju w najbli¿szych latach czy dziesiêcioleciach. I wiele, wiele z tych przypuszczeñ dla laika brzmi jak najlepsza SF.
Kogo mo¿e zdziwiæ, ¿e tak po³¹czy³em te obie ksi¹¿ki, obie jednak s¹ dla mnie pewnym
znakiem czasu. Z jednej strony fantastyka, przynajmniej ta lepsza jej czêæ, ucieka w rejony
pozornie mniej fantastyczne, za to bli¿sze cz³owiekowi i przez to zwyczajnie ciekawsze. Z drugiej za strony naukowcy wreszcie nauczyli siê pisaæ ksi¹¿ki nie tylko dla swoich kolegów po
fachu - a trzy serie takich ksi¹¿ek, jedna u Prószyñskiego i dwie w CiS-ie wychodz¹ w miarê
regularnie - dziêki czemu kto ma ochotê poczytaæ o Wszechwiecie, prêdkociach nadwietlnych czy przepisie na powstanie Wszechwiata z innymi, ni¿ obowi¹zuj¹ce u nas, prawami fizycznymi, nie jest skazany na beletrystykê. Teraz czytelnik mo¿e sprawdziæ co na ten temat
myl¹ rzetelni naukowcy i czy marzenia o podró¿ach do gwiazd, jakiekolwiek by nie by³y kosztowne, mog¹ siê spe³niæ.
Co ciekawsze, zarówno Mistrz Pieni jak i Trzecia kultura czytane na krzy¿, nabieraj¹ dziwnych cech: Card wie sporo o nauce, dziêki czemu jego ksi¹¿ka nie jest mieciem, a naukowcy
wystêpuj¹cy w ksi¹¿ce Brockmana maj¹ odwagê snuæ teorie, które s¹ równie fantastyczne jak
pomys³y scenarzystów Star Trek czy Babilonu 5. Znajdziecie tu próbê naukowego uzasadnienia
podró¿y w czasie czy przepis na wyprodukowanie w³asnego Wszechwiata...
Krótko: czytaæ!
Romuald Pawlak
Orson Scott Card: Mistrz Pieni, Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997
Trzecia kultura. Red. J. Brockman, Wydawnictwo CiS 1996
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JAJO GWAIHIRZÊCIA
CZYLI PANOPTIKUM TOLKIENOWSKIE
Jak powiadaj¹ najstarsi hobbici: Gdy nieg na dworze lub plucha, dobrze bajek w zaciszu pos³uchaæ. Pogoda wreszcie wróci³a do normy jest lodowato, nie¿nie i aura zupe³nie, ale to zupe³nie
nie zachêca do dalekich wêdrówek, wrêcz przeciwnie... A to opowiadanko Agnieszki jest g³ównie
dla mi³oników seriali...
MOTTO:

Jedna sroka do garci wlezie,
dwie nie - nawet do worka :
Jako sêdzia skoñczysz w Berezie,
jako literat w Tworkach.
(K.I. Ga³czyñski: Dla pisz¹cego prawnika)

SZALIK, CZYLI ZEW KRWI
(telenowela)
Pewnego razu mama-wilczyca wybiera³a siê po zakupy.
 Zarygluj dobrze drzwi i nikogo nie wpuszczaj  ostrzega³a swego synka.  I nie ruszaj siê
z domu pod ¿adnym pozorem. W lesie krêci siê pe³no kóz, ¿e nie wspomnê ju¿ o zaj¹cach. Nawet
doros³y wilk nie jest bezpieczny w pojedynkê.
 A po czym poznam, ¿e wróci³a?  zapyta³ cienkim g³osem Szalik (tak naprawdê mia³ na imiê
Szarik, ale w dzieciñstwie nie wymawia³ r i tak zosta³o).
 Wystukam ³ap¹ pierwsze trzy takty z opery Piotru i wilk. A teraz zamknij siê.
 Przecie¿ nic nie mówiê  pisn¹³ wilczek.
 Drzwi zamknij! Ja wychodzê.  Mama wziê³a torbê na zakupy i opuci³a chatkê. Gdy tylko
zniknê³¹ za zakrêtem, jej synek wybieg³ z domu i w weso³ych podskokach pobieg³ przed siebie.
Najpierw w¹cha³ kwiatki, potem goni³ motylka. Motylek ucieka³ ile si³ w skrzyd³ach, wiêc wilczek poczu³ siê bardzo odwa¿ny. Przez chwilê wyobra¿a³ sobie , ¿e oto zza krzaka wyskakuje zaj¹c
z gronym okrzykiem Poczekaj, wilku ja ci poka¿ê ! , a on, wilczek, nie boi siê nic a nic, tylko
³apie zaj¹ca za uszy, zakrêca nim w kó³ko i...
Wilczek zatrzyma³ siê, niemal stukn¹wszy nosem w jakie dwa bia³e s³upy, które znienacka
wyros³y na rodku cie¿ki. Zamruga³ oczami, wyrwany z marzeñ. To nie by³y s³upy. To by³y dwie
bia³e nogi. Zakoñczone kopytkami. Przed nim sta³a koza.
 A, mam ciê nareeeeszcie  zabecza³a, patrz¹c na skamienia³ego ze strachu Szalika.  Czy
wiesz, co siê dzieje z ma³ymi wilczkami, które nie s³uchaj¹ mamusi i chodz¹ same po lesie?
Wilczek zamkn¹³ oczy, czuj¹c , ¿e jego los jest ju¿ przypieczêtowany. Nagle zza drzewa wyskoczy³ mê¿czyzna w mundurze. Gajowy!? Nie, to by³ agent J-23.
 Bruner ty win... ty kozo!!  zawo³a³ Hans Kloss.  On jest mój! ledzi³em go od dwóch
miesiêcy.
 Abwehra zawsze wchodzi nam w paradê  skonstatowa³ melancholijnie Bruner, ci¹gaj¹c
z g³owy kozi¹ maskê.  I co zamierzasz z nim zrobiæ?
Nim jednak Kloss zd¹¿y³ odpowiedzieæ na to pytanie, na cie¿ce pojawi³a siê nastêpna postaæ.
 Zostawcie natychmiast to biedne zwierzê w spokoju  powiedzia³ Czerwony Kapturek, machaj¹c koszyczkiem.
 Aaa, bolszewicki szpieg!  ucieszy³ siê Brunner.  Wpad³e w rêce Gestapo, ptaszku!
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Czerwony Kapturek wyci¹gn¹³ co z koszyczka.
 To jest granat, który sam zrobi³em z proszku do prania. Dzia³a z impetem w g³¹b, wiêc lepiej
nie próbujcie ¿adnych sztuczek.
 Nie ze mn¹ te numery, Czerwony Kapturku!  zamia³ siê szyderczo Brunner.  Proszek do
prania nie wybucha.
 Owszem, je¿eli dodamy w odpowiednich proporcjach trochê cukru-pudru i opi³ków ¿elaznych.
Kloss z nag³¹ uwag¹ spojrza³ na Kapturka.
 Kim ty jeste Kapturku?
 Nazywam siê MacGyver  odpar³ Czerwony Kapturek, podrzucaj¹c granat w jednej rêce. 
To jak bêdzie: puszczacie go, czy mam na was wypróbowaæ mój wynalazek?
 Dobra.  Hans zorientowa³ siê, ¿e ma przed sob¹ sojusznika (pamiêta³ go jeszcze z czasów, gdy
ten pod kryptonimem Adam S³odowy prowadzi³ telewizyjny poradnik Zrób to sam.). Brunner
jednak nie dawa³ za wygran¹.
 Blefujesz MacGyver.
 Tak s¹dzisz?  MacGyver podniós³ rêkê, gotowy do rzutu.
Nagle na cie¿ce za ich plecami pojawi³ siê jaki czarny cieñ. Mia³ czarny p³aszcz, czarn¹ maskê,
czarne buty, czarne rêkawiczki... ale nie by³ to Zorro. MacGyver, Brunner i Kloss odwrócili siê jak
jeden m¹¿.
 Kim jeste?  pad³o potrójne pytanie (wilczek by³ zbyt przera¿ony, by mówiæ).
 Karz¹c¹ rêk¹ sprawiedliwoci...  Szept dochodz¹cy znad czarnego ko³nierza by³ jak powiew
wiatru w cmentarnych drzewach.
Wilczek odzyska³ g³os.
 To Darth Vader!!!  jêkn¹³ w ogólnej ciszy.  Ju¿ po nas!
 Jestem Batman, idioto!  warkn¹³ cz³owiek w czerni.  I zaraz was wszystkich zabijê.
 Dlaczego?  wykrzyknêli chórem obecni.
 Jestem sfrustrowanym bohaterem  powiedzia³ Batman z niejak¹ dum¹. Zabijanie sta³o siê
moim sposobem na ¿ycie. Kiedy walczy³em tylko ze z³em, ale teraz walczê ze wszystkimi.
 Ale¿ to wspania³e!  wykrzykn¹³ Brunner.  Rzesza potrzebuje takich ludzi! Wst¹p do armii
niemieckiej zanim ona wst¹pi do ciebie.
MacGyver nie chcia³ byæ gorszy.
 Nie Batman, przy³¹cz siê do nas! Bêdziesz móg³ znów walczyæ ze z³em! Wst¹p do Fundacji
Feniksa!
 Do Gestapo!  przekrzykiwa³ go Brunner.
 Lepiej do kontrwywiadu!
Nagle przez powsta³¹ wrzawê przebi³ siê cienki g³os wilczka:
 A mo¿e zostañ w naszym lesie?
*
Tak koñczy siê ta historia. Nasi bohaterowie powrócili do swoich filmów. Wszyscy z wyj¹tkiem
Batmana, który pos³ucha³ m¹drej rady wilczka. Po uporaniu siê z plag¹ straszliwych kóz i zajêcy,
zaskarbi³ sobie wdziêcznoæ wszystkich lenych zwierz¹t.
Odt¹d w pogodne wieczory mo¿na go ujrzeæ, jak szybuje ponad wierzcho³kami drzew i po³yka
ma³e owady, które znajduje za pomoc¹ echolokacji.
A Szalik? Gdy dorós³, wst¹pi³ do policji i po paru latach zas³yn¹³ szeroko jako Samotny Wilk
McQuade. Ale to ju¿ zupe³nie inna bajka...
KONIEC (THE END)
Agnieszka Szady
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Fantazjada 98  gra terenowa fantasy
Tajemnicza kraina zwabia wdêrowców, zatrzaskuj¹c za nimi bramy wiata. Zostajesz wci¹gniêty
w brutaln¹ walkê, od której zale¿y twój los. Powrót do rzeczywistoci mo¿e okazaæ siê niemo¿liwy.
Zapraszamy na pi¹t¹ terenow¹ grê fabularn¹ w wiecie poza czasem i przestrzeni¹, gdzie
rz¹dzi magia, miecz i pieni¹dze... Tu zacieraj¹ siê granice dobra i z³a, tu zawsze jeste sam 
w miejscu, gdzie wszystko jest mo¿liwe. B¹d silny i pamiêtaj, ¿e wróg jest bli¿ej ni¿ mylisz,
czeka tylko na dogodny moment, by wcign¹æ ciê w sieæ misternie utkanej intrygi...
termin gry: 29-31.V.98 (pi¹tek od 17.00  niedziela do oporu).
miejsce: forty i schronisko PTTK nad Prze³êcz¹ Srebrn¹, 57-215 (woj. wabrzyskie) tel. Srebrna
Góra 12.
koszt: 20 z³. (w tym zaliczka 7 z³.)
zg³oszenia: indywidualne lub grupowe do 10.V.98 przyjmuje Komenda Hufca Wroc³aw-Stare
Miasto, ul.O³awska 4/2, 50-123 Wroc³aw, tel.34-342-13.
Nr. konta: Bank Gospodarki ¯ywnociowej, Oddz. Wroc³aw. 203020816855270611 (z dopiskiem Fantazjada).
Przyjêcie zg³oszenia nastêpuje po wp³acie zaliczki 7 z³ od osoby (osobicie lub przekazem
pocztowym na podane wy¿ej konto). Przy zg³oszeniu prosimy podaæ: imiê, nazwisko i adres,
pod który przylemy informator. Ubezpieczenie i dojazd we w³asnym zakresie. W przypadku
nieprzybycia na imprez zaliczka przepada.
Zabierz: piwór, karimatê, strawê, przebranie,rekwizyty, broñ i gotówkê.
Dodatkowe informacje: Piotr SZUWAR Hornowski, tel. (0-71) 62-56-61.

Bachanalia98
Termin: 11-13 wrzesieñ
Akredytacja : 20 z³ do koñca lipca
Noclegi: 15 z³ za dobê
Informacja dodatkowa: Panie, kobiety, dziewczêta, niewiasty oraz wszelkie inne przedstawicielki p³ci piêknej i odmiennej od mêskiej p³ac¹ tylko za noclegi.

,

Warszawska Akademia Kadetow
W dniach 6-8 listopada w Warszawie odbêdzie siê szkolenie w elitarnej Imperialnej Akademii Kadetów IAK. Goæmi honorowymi bêd¹ m.in. Imperator (Krzysztof Papierkowski), Vader
(Grzegorz Kozubski) i schwytana ksiê¿niczka Leia (Ela Gepfert). W trakcie szkolenia bêdzie
mo¿na strzelaæ na strzelnicy, biegaæ po sztucznym miecie (a jak na poligonie), uczestniczyæ
w prelekcjach prowadzonych przez najlepsza kadrê (same znane nazwiska). To bêdzie konwent
dla fandomu. Ty te¿ musisz tam byæ. Dok³adniejsze informacje wkrótce.
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Organizuje: Konfederacja Fantastyki RASSUN ( a zw³aszcza KF Nexus  wojskowa
frakcja stowarzyszenia).
Jeszcze raz zapraszam
Witold Szaman Siekierzyñski

NORDCON 98
Odbêdzie siê w pierwszy weekend grudnia (dok³adnie: czwartek  niedziela) 03-06.12
miejsce : tu niespodzianka bo ?????????
temat: IMPERIUM KONTRATAKUJE !!
cena akredytacji : do koñca czerwca 25 z³ (na pewno). Potem mo¿e ulec zmianie.
Wszelkie dodatkowe informacje bêd¹ siê pojawia³y regularnie na stronie www GKFu (bêdzie
uaktualniana na bie¿¹co lista uczestników!!).
Miros³aw Malak

EUROCON 2000
miejsce: Trójmiasto (Gdañsk  Gdynia  Sopot)
centrum konwentu: Teatr Muzyczny w Gdyni
termin: 26.08.2000 (rodaniedziela)
akredytacja: do koñca 1998 50 z³.
Co do zaproszonych goci nie zapad³y ¿adne wi¹¿¹ce decyzje. Wkrótce powinna siê pojawic
osobna strona www EUROCONu gdzie bedzie mozna zapoznac sie ze wszelkimi newsami jak i aktualn¹ list¹ uczestników (na razie zg³oszonych oko³o dziesieciu osób).

, ,

U zrodel/
Trzydziestego stycznia, uzbrojony w wie¿o zakupionego Tkacza Iluzji Ewy Bia³o³êckiej
ruszy³em na spotkanie z pisarzami organizowane przez redakcjê kwartalnika mi³oników fantastyki Brainstorm, we wspó³pracy z ksiêgarni¹ Elf, pt: Wszystko o fantasy. Goæmi honorowymi
byli: Ewa Bia³o³êcka, Eugeniusz Dêbski i Andrzej Sapkowski. Spotkanie przebiega³o w niemal¿e familijnej atmosferze. Nawa³nicê pytañ przerywa³o z rzadka donoszenie przez organizatorów
spotkania, herbaty tudzie¿ innych ciep³ych lub zimnych trunków (w zale¿noci od gustu). Eugeniusz Dêbski interesuj¹co rozprawia³ na temat fantastyki radzieckiej i rosyjskiej (no w koñcu
rusycysta) co przy dzisiejszych witrynach ksiêgarskich i zalewie prozy anglojêzycznej wzbudza³o wielkie zainteresowanie s³uchaczy. Wyzna³ co by³o powodem napisania jednej z jego powieci pod pseudonimem, a tak¿e przyzna³ i¿ na jego twórczoæ maj¹ du¿y wp³yw ró¿ne gatunki piwa
(nie tylko te pod³e). Ewa Bia³o³êcka opowiedzia³a historiê swojego debiutu i historiê opowiadania pt. Tkacz Iluzji, broni³a siê przed zarzutami o wiadome czerpanie z twórczoci Ursuli K. Le
Guin, a tak¿e zdradzi³a kulisy swojej prywatnej pasji jak¹ s¹ witra¿e (dla niezorientowanych 
Ewa ich nie kupuje  ona je tworzy). Licznie zgromadzona publicznoæ miechem i brawami
nagradza³a co ciekawsze wypowiedzi i wprost proporcjonalnie do rozlunienia autorów zadawa³a coraz mielsze pytania. Andrzeja Sapkowskiego zaatakowano probami o jak najszybsze na-
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pisanie dalszych losów wiedmina, ubolewano i¿ bêdzie to tom ostatni, i próbowano sk³oniæ do
uchylenia r¹bka tajemnicy dotycz¹cej koñca cyklu.
Po poniesieniu klêski w wy¿ej wspominanej tematyce pytano o dalsze zamierzenia pisarskie
i ku rozpaczy wiêkszoci czytelników us³yszano, i¿ pierwsza postaæ polskiej fantasy, ksi¹¿ki
tego gatunku ju¿ nie napisze (oby by³a to go³os³owna obietnica).
Interesowano siê równie¿ warsztatem pisarskim autorów,  znajomoci¹ historii (w fantasy
bez tego ani rusz), umiejêtnoci¹ walki na miecze czy te¿ pochodzeniem smoków pokrytych
sierci¹, a tak¿e bardziej przyziemnymi sprawami takimi jak znajomoæ jêzyka polskiego (tu
us³yszelimy, ¿e za Eugeniusza Dêbskiego wiêkszoæ problemów w Wordzie za³atwia klawisz
F7, a Andrzej Sapkowski ma od tego redaktorów), czy te¿ znajomoæ jêzyków obcych.
Na sztandarowe pytanie zadawane chyba ka¿demu twórcy, przy ka¿dej okazji, o trzy ulubione ksi¹¿ki z kanonu gatunku fantastycznego autorzy konsekwentnie odpowiadali, ¿e naturalnie
Tolkien, potem Tolkien a na koñcu Tolkien (¿artujê oczywicie  ka¿dy z nich mia³ w³asne preferencje, choæ oczywicie dzie³o mistrza równie¿ wród wymienianych siê pojawia³o).
Publicznoæ bawi³a siê dobrze, najbardziej aktywni uczestnicy spotkania otrzymali w nagrodê promocyjny numer Brainstorma, za po maleñkim konkursie literackim, wrêczono nagrodê, któr¹ by³a wie¿o wydana antologia Trzynacie kotów.
Po spotkaniu, licznie przybyli czytelnicy ruszyli szerok¹ ³aw¹ w stronê autorów, zdobywaæ wpisy, podpisy i dedykacje (com i ja uczyni³), by potem w znacznym krêgu znajomych chwaliæ
siê ¿e taki i taki autor prosi³ siê o mo¿liwoæ podpisania ksi¹¿ki tote¿ po bardzo d³ugich naleganiach ³askawie zgodzilimy siê aby nie robiæ mu przykroci.
Wnioski po spotkaniu nasuwaj¹ siê niejako automatycznie  wyrobieni czytelnicy znaj¹cy tematykê spotkania bardzo dobrze, trafili na co dla siebie  kulisy, ciekawostki, arkana sztuki
pisarskiej, mo¿liwoæ osobistej rozmowy z autorytetami. Niestety je¿eli trafi³ siê na sali przypadkowo kto, kto chcia³by dowiedzieæ siê czego bli¿ej na temat samej odmiany gatunkowej
jak¹ jest fantasy, musia³ siê rozczarowaæ, chocia¿ oczywicie takie osoby nie mog¹ siê zniechêcaæ  znaj¹c operatywnoæ i ekspansywnoæ Brainstorma ju¿ w nied³ugim czasie mo¿na siê
spodziewaæ kolejnej imprezy z udzia³em znanych osobistoci fantastyki.
Artur Wêg³owski

Smacznego jajka, mokrego Dyngusa,
wietnych prezentów na zaj¹czka,
a tak¿e doskona³ych ksi¹¿ek,
rewelacyjnych konwentów
i filmów, ¿e chce siê iæ trzeci raz
oraz wszelkich innych Wielkanocnych
rozkoszy
¿yczy
Redakcja
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Premiery marca
Kino
¯o³nierze kosmosu. USA 1997; 128 min.
Adaptacja kontrowersyjnej powieci Roberta A.
Heinleina w wykonaniu Paula Verhoevena. M³ody
rekrut Johnny Rico wyrusza na wojnê z kosmicznymi robalami. Niby nic nadzwyczajnego, ale dlaczego armia Ziemian dziwnie przypomina szwadron SS?

Wideo
Kochanie, zmniejszylimy siebie. Re¿. Dean Cundey; obs.: Rick Moranis.
Szalony wynalazca Wayne Szalinski i jego niezwyk³a maszyna do zmniejszania s¹ po raz kolejny
sprawcami nieprawdopodobnego zamieszania. Tym
razem pechowy naukowiec przypadkowo zmniejsza
siebie, ¿onê, brata i bratow¹.
Od zmierzchu do witu. Re¿. Robert Rodriguez;
obs.: Quentin Tarantino, George Clooney.
Dwaj bracia poszukiwani za napady i morderstwa postanawiaj¹ uciec do Meksyku. Porywaj¹ rodzinê pastora. Gdy jednak docieraj¹ do pewnej knajpy, okazuje siê, ¿e trafili w sam rodek balu wampirów.

Czarna maska. Re¿. Tsui Hark; obs.: Jet Li, Karen Mok.
Tsui zwi¹za³ siê przed laty z elitarn¹ grup¹ zamachowców. Ka¿dy z jej cz³onków zosta³ poddany specjalnej operacji centralnego uk³adu nerwowego,
w wyniku której nie odczuwa bólu.
¯yleta. Re¿. David Hogan; obs.: Pamela Anderson, Udo Kier.
Pamela Anderson w pe³nometra¿owym filmie!
Gra w³acicielkê baru, która radzi sobie w ¿yciu znakomicie pos³uguj¹c siê pejczem i je¿d¿¹c na motorze.
Faceci w czerni. Re¿. Barry Sonnenfeld; obs.: Will
Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino.
Jeden z najwiêkszych sukcesów frekwencyjnych
ubieg³ego roku. Niesamowita historia, która dobitnie udowadnia, ¿e nie jestemy na naszej planecie
samotni. Krêci siê tu bowiem mnóstwo przeró¿nych
szumowin z ca³ego wszechwiata. Szczêliwie pozostaj¹ oni pod sta³ym nadzorem agentów ze specjalnej jednostki. Owi agenci charakteryzuj¹ siê czarnymi garniturami i ciemnymi okularami, które chroni¹ ich przed dzia³aniem kasownika pamiêci.

Notki o filmach
drukujemy dziêki uprzejmoci redakcji
miesiêcznika Cinema

Notki o ksi¹¿kach
Orson Scott Card: Badacze czasu. Odkupienie
Krzysztofa Kolumba. Prze³. Marcin Wawrzyñczak. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s. 392.
Seria Nowa Fantastyka. Cena det. 19,50 z³.
Orson Scott Card: Mistrz Pieni. Prze³. Danuta
Górska. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s.
367. Seria Nowa Fantastyka. Cena det. 14,50
z³.
Orson Scott Card, Kathryn Kerr: Lovelock. Trylogia o Mayflowerze, ksiêga I. Prze³. Marek Cegie³a. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s. 317.
Seria Nowa Fantastyka. Cena det. 14,50 z³.
Trzy powieci jednego z najoryginalniejszych
wspó³czesnych amerykañskich twórców fantastyki
(autora m.in. Gry Endera, Ksenocydu, Siódmego syna)  w tym jedna opracowana wspólnie z m³od¹ pi-

sark¹, dzia³aj¹c¹ dotychczas w ramach literatury
g³ównego nurtu. Twórczoæ Carda jest najlepszym
przyk³adem, ¿e w wartociowej science fiction nie
tylko oryginalny pomys³ jest wa¿ny. Historia podjêtej przez uczonych z trzeciego tysi¹clecia próby
interwencji w przesz³oæ, celem niedopuszczenia do
sukcesu wyprawy Kolumba; poetycka opowieæ o artycie i w³adcy, bêd¹ca swoist¹ wariacj¹ w stylu
science fiction na temat bani Andersena S³owik;
dzieje wyprawy ludzi na podbój kosmosu obserwowane z punktu widzenia niezwyk³ego wiadka: genetycznie udoskonalonej ma³pki kapucynki  te trzy
fabu³y mog³yby byæ tylko ciekawe lub dziwaczne,
ale pod piórem Carda staj¹ siê g³êbokie i poruszaj¹ce.
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Arthur Conan Doyle: wiat zaginiony. Prze³. Tadeusz Evert. Ilustr. Katarzyna Karina Chmiel.
Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s. 275. Seria
Klasyka dzieciêca. Cena det. 9,50 z³.
Arthur Conan Doyle: Truj¹ce pasmo i inne opowiadania. Prze³. Lidia Owczarzak i Bronis³aw
Falk. Ilustr. Katarzyna Karina Chmiel. Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s. 182.
Seria Klasyka dzieciêca. Cena det. 7,50 z³.
Arthur Conan Doyle jest nie tylko twórc¹ wzorcowej postaci detektywa, Sherlocka Holmesa, lecz
równie¿ autorem pomys³u spotkania wspó³czesnego cz³owieka z dinozaurami (motyw ten wykorzystywano póniej wielokrotnie; powieci Crichtona i filmy Spielberga to tylko ostatnie pozycje na d³ugiej
licie jego lepszych lub gorszych realizacji). wiat
zaginiony to zatem szacowna klasyka; nie inaczej
jest w wypadku krótkiej powieci Truj¹ce pasmo,
w której mo¿na upatrywaæ pierwowzór wielu literackich wizji zag³ady ludzkoci (choæ u Doylea zag³ada ta okazuje siê odwracalna). Dwa inne zamieszczone w tym tomie opowiadania, Eksperyment profesora Challengera i Motor Browna-Pericorda, to
ju¿ tylko ciekawostki, które czyta siê dzi z rozbawieniem.
David i Leigh Eddings: Czas niedoli. Druga czêæ
opowieci o losach czarodzieja Belgaratha. Prze³.
Maria Duch. Proszyñski i S-ka, Warszawa 1997,
s. 219. Seria Nowa Fantastyka. Cena det. 14,00
z³.
Dalszy ci¹g wydanej poprzednio w tej samej serii powieci Belgarath Czarodziej. Kontynuacja niezwyk³ych losów ¿yj¹cego kilka tysiêcy lat bohatera,
którego doskonale znaj¹ czytelnicy cyklów powieciowych Eddingsa Belgeriada i Malloreon.
William Hjortsberg: Harry Angel. Prze³. Robert
Lipski. Zysk i S-ka Wydawnictwo Poznañ 1997,
s. 236. Seria Kameleon. Cena det. 16,50 z³.
Znakomita powieæ ³¹cz¹ca elementy Chandlerowskiego krymina³u i horroru. Historia detektywa, który, realizuj¹c zlecenie nietypowego klienta,
zag³êbia siê w wiat magii, koszmaru i grozy. Absolutnie zaskakuj¹cy, przejmuj¹cy dreszczem fina³.
Wed³ug ksi¹¿ki Hjortsberga powsta³ bardzo ciekawy film w re¿yserii Alana Parkera (z dobr¹ rol¹ Mickeya Rourke), wywietlany tak¿e w Polsce.
Stephen King (jako Richard Bachman): Chudszy.
Prze³. Robert Lipski. Zysk i S-ka Wydawnictwo,
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Poznañ 1997, s. 299. Seria Kameleon. Cena det.
19,50 z³.
Powieæ nas³awniejszego amerykañskiego autora
literatury grozy, ktory w l. 80. wydawa³ tak¿e ksi¹¿ki pod pseudonimem Richard Bachman. W Chudszym wszystko zaczyna siê od cygañskiej kl¹twy. Jakie¿ to anachroniczne!  powie kto. A jednak King
i tym razem potrafi nas nastraszyæ.
Dean Koontz: Tik-tak. Prze³. Jan Kabat. Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997, s. 214. Cena det.
18,80 z³.
Nowa powieæ drugiego obok Kinga amerykañskiego autora bestsellerów z pogranicza sensacji, horroru i fantastyki. Jak zwykle u Koontza  jest tu maj¹cy k³opoty z to¿samoci¹ bohater, przypadkowo
poznana przez niego wspania³a, odwa¿na dziewczyna  i cigaj¹ce ich Z³o (tym razem reprezentowane
przez azjatyckiego demona).
Graham Masterton: Wojownicy nocy. Prze³. Rados³aw Kot. DW Rebis, Poznañ 1997, s. 378.
Wznowienie opublikowanego przed laty w Wydawnictwie Amber horroru, w którym czwórka doæ
przypadkowych Amerykanów prowadzi we nie, jako Wojownicy Nocy, walkê z demonicznym przeciwnikiem.
Daphne du Maurier: Ptaki. Prze³. Marek Cegie³a. Proszyñski i S-ka, Warszawa 1997, s. 205. Cena det. 12,00 z³.
Zbiór szeciu opowiadañ angielskiej pisarki, autorki m.in. powieci Rebeka, Ober¿a na pustkowiu,
noweli Nie ogl¹daj siê teraz. Jej wykorzystuj¹ce 
z powodzeniem  efekty niesamowitoci utwory by³y czêsto adaptowane na potrzeby filmu. Tak siê m.in.
sta³o z tytu³owymi Ptakami, których ekranizacja nale¿y do najpopularniejszych filmów Alfreda Hitchcocka i zarazem klasycznych tytu³ów kina grozy.

Notki o ksi¹¿kach
autorstwa Marka Gumkowskiego
drukujemy dziêki uprzejmoci redakcji
Notesu Wydawniczego

 Andrew, wyjd i przyprowad dziadka.
Znowu z³apa³y go wiewiórki.
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