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Wieci
1. Jerzy Stuhr, niezapomniany Max z filmu Seksmisja, otrzyma³ z r¹k prezydenta Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Gratulujemy.
2. Paramount Pictures potwierdzi³ pog³oski o skierowaniu do produkcji kolejnego, dziewi¹tego pe³nometra¿owego filmu Star Trek. Re¿yseruje Jonathan
Frakes (kpt. Riker), a wyst¹pi ca³a za³oga Enterprise z serii ST: The
Next Generation. Kapitan Jean-Luc Picard z za³og¹ odkryj¹ spe³nienie marzeñ ka¿dego cz³owieka: ród³o wiecznej m³odoci. W obronie raju musz¹ stan¹æ przeciwko samej Federacji. Co wybior¹? Nie wiadomo. Nie potwierdzona plotka g³osi te¿, ¿e film bêdzie nosi³ tytu³ Star Trek:
Prime Directive. Na ekrany wejdzie w listopadzie.
3. Znany re¿yser James Cameron (ostatnio Titanic) zarezerwowa³ sobie opcjê ekranizacji trylogii marsjañskiej Kima Stanleya Robinsona. Powieci Czerwony, Zielony i Niebieski Mars Cameron zamierza przerobiæ na serial telewizyjny. Równoczenie powstaje ju¿ inny marsjañski serial, oparty na powieci Mars
Bena Bovy (traktuj¹cej o pierwszej wyprawie za³ogowej na Czerwon¹ Planetê).
4. Kolejne wieci z Marsa
to cios dla wyznawców marsjañskiej twarzy.
W 1976 roku jedna z sond Viking sfotografowa³a co, co do z³udzenia przypomina³o ludzk¹ twarz i co da³o ród³o licznych teorii dotycz¹cych obecnoci obcych (którzy rzeb¹ twarzy co nam zapewne chcieli powiedzieæ). Niestety, ostatnia sonda, Mars Global Surveyor,
przekaza³a zdjêcia ca³kiem normalnego p³askowy¿u. Mars Global Surveyor sfotografowa³ okolice marsjañskiej twarzy z rozdzielczoci¹
dziesiêciokrotnie wiêksz¹ ni¿ Viking. S³oñce za to wieci³o z przeciwnej strony. Na zdjêciach
przedstawiamy twarz z Vikinga i obecnie.
5. LucasArts Entertainment przygotowuje kolejn¹ grê z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tym
razem jednak bêdzie to strategia czasu rzeczywistego (jak Dune 2), a gracz bêdzie móg³ dowodziæ w misjach pochodz¹cych ze wszystkich trzech filmów trylogii.
Tradycyjnie mo¿na rozgrywaæ bitwy jako rebeliant lub ¿o³nierz Imperium. Akcja zaczyna siê
zaraz po zniszczeniu Alderaana, koñczy wkrótce po bitwie o Endor. Wród pojazdów  obok
typowych myliwców  znajd¹ siê te¿ machiny krocz¹ce AT-AT i AT-ST. A wszystko to dla Windows 95.
6. Studio Dimension Films prowadzi rozmowy z Arnoldem Schwarzeneggerem, który mia³by zagraæ g³ówn¹ rolê w filmie Total Recall 2, dalszym ci¹gu ogl¹danej niedawno w polskiej
telewizji Pamiêci absolutnej. Re¿yserem bêdzie zapewne Jonathan Frakes, z którym rozmowy
tak¿e trwaj¹  oczywicie Frakes musi najpierw skoñczyæ kinowy film Star Trek.
7. Relacje amerykañsko-brytyjskie uleg³y chwilowemu pogorszeniu, gdy brytyjski parlamentarzysta zobaczy³ w gablocie w Donnell Library Center na Manhattanie pluszowego Kubusia
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Puchatka i jego czterech przyjació³. Pose³ Gwyneth Dunwoody za¿¹da³ zwrotu
uwiêzionych Kubusia, Mamy Kangurzycy, Tygrysa, K³apouchego i Prosiaczka.
A.A. Milne, autor ksi¹¿ki, kupi³ zabawki dla swojego syna Krzysia. Jego amerykañski wydawca odkupi³ je od spadkobierców pisarza w roku 1956. Puchatek zapewne wkrótce otrzyma amerykañskie obywatelstwo, podobnie jak jego koledzy. Christopher
Robin Milne (czyli Krzy) wypowiedzia³ siê w tej sprawie: Prawdziwy Puchatek mieszka w moim sercu. Dotyczy to zreszt¹
wszystkich czytelników ksi¹¿ki.
8. Po raz pierwszy uka¿e siê Kaczor Donald polskiego autorstwa. Tomasz Ko³odziejczak,
fan, wydawca i twórca, cz³owiek o niezwyk³ych i licznych talentach, stworzy³ równie¿ scenariusz komiksu o Kaczorze. Scenariusz zosta³ przyjêty. Autorowi gratulujemy.

Nominacje do L¥KFY
za rok 1997

TWÓRCA ROKU

FAN ROKU

WYDAWCA ROKU

Nominacje do Z£OTEGO METEORA
Wydawnictwo SuperNOWA (za
wydanie Komusutry)
Wydawnictwo Zysk i S-ka (za
wydanie nowego t³umaczenia
Diuny)

Ewa Bia³o³êcka
Hubert Czajkowski
Jacek Inglot
Tomasz Ko³odziejczak
Jacek Komuda
Andrzej Pilipiuk
Andrzej Sapkowski

Miros³aw Kowalski (SuperNOWA)
Dorota Malinowska (Prószyñski i S-ka)
Andrzej Miszkurka (MAG)

Stanis³aw Strelnik
Jacek Suliga
Zbigniew ¯ygad³o

Przepraszamy
Z winy redakcji nast¹pi³a przykra pomy³ka, której ofiar¹ po raz kolejny pad³a Agnieszka
Szady. Ona to bowiem, nie Ma³gorzata, by³a autork¹ rysunku, zamieszczonego na ok³adce
poprzedniego numeru Miesiêcznika. Przepraszamy.
Redakcja
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Nagrody
Nagrody Nebuli uznawane za drugie
co do wa¿noci po Hugo, wrêczono podczas specjalnego bankietu SFWA 2 maja br.
W poszczególnych kategoriach wyró¿niono:
powieæ: The Moon and the Sun, Vonda N. McIntyre;
mikropowieæ: Abandon in Place, Jerry Oltion;
nowela: The Flowers of Aulit Prison, Nancy Kress;
opowiadanie: Sister Emilys Lightship, Jane Yolen;
Tytu³ Wielkiego Mistrza SF przyznano Poulowi Andersonowi.
Wielki Mistrz Poul
Anderson

Podczas spotkania klientów Ksiêgarni Wysy³kowej Verbum2, POLIGON, wrêczono Nagrody SFINKS. Laureatów wybieraj¹ w g³osowaniu
klienci Ksiêgarni Wysy³kowej Verbum2 oraz prenumeratorzy SFinksa  magazynu informacyjnego SF&F ksiêgarni Verbum2. Oto laureaci:
opowiadanie zagraniczne: Kiedy bogowie umieraj¹, Mike Resnick;
powieæ zagraniczna: Diamentowy wiek, Neil Stephenson;
opowiadanie polskie: Dzikus, Adam Winiewski-Snerg;
powieæ polska: Wie¿a Jaskó³ki, Andrzej Sapkowski;
ksi¹¿ka roku: Wie¿a Jaskó³ki, Andrzej Sapkowski.
Zwyciêzcom gratulujemy.
Nagrodê Philipa K. Dicka (dla najlepszej fantastyki opublikowanej po raz pierwszy w paperbacku w USA) przyznano powieci Troika Stepana Chapmana. Wyró¿niono te¿ Acts of Conscience Williama Bartona.
Nagrody Tiptree (za dzie³a badaj¹ce i przekraczaj¹ce granice p³ci) otrzyma³y w tym roku
dwie kobiety, Candas Jane Dorsey za powieæ Black Wine oraz Kelly Link za opowiadanie Travels with the Snow Queen.
Anglicy przyznaj¹ swoj¹ nagrodê BSFA (British Science Fiction Association). W tym roku
otrzymali j¹ Mary Doria Russell za powieæ The Sparrow, Stephen Baxter za opowiadanie War
Birds oraz SMS za grafikê, ok³adkê The Black Blood of the Dead.
Aurealis Award dla najlepszych dzie³ sf, fantasy, horroru i dla m³odzie¿y w Australii wrêczono 28 lutego 1998. Laureatami zostali:
powieæ SF: The White Abacus, Damien Broderick;
opowiadanie SF: Niagara Falling, Janeen Webb i Jack Dann;
powieæ fantasy: The Infernal, Kim Wilkins;
opowiadanie fantasy: Merlusine, Lucy Sussex;
powieæ horror: The Infernal, Kim Wilkins;
powieæ dla m³odzie¿y: Greylands, Isobelle Carmody oraz Eye to Eye, Catherine Jinks;
opowiadanie dla m³odzie¿y: The Twist in the Tale, Ruth Starke.
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Nagrody przyzna³y równie¿ Analog Science Fiction and Fact oraz Asimovs Science Fiction
 dwa najwa¿niejsze amerykañskie magazyny powiêcone SF. Otrzymali je:
Analog Science Fiction and Fact
mikropowieæ: Starsong, Timothy Zahn;
nowela: Trial by Ordeal, Grey Rollins;
opowiadanie: Already in Heaven, Brian Plante;
artyku³: Cosmological Darwinism, Richard Meisner;
ok³adka: fotografia teleskopu kosmicznego Hubblea, autorstwa J. Hestera i P. Scowena,
Arizona State University i NASA.
Asimovs Science Fiction
mikropowieæ: ...Where Angels Fear to Tread, Allen Steele;
nowela: We Will Drink a Fish Together... Bill Johnson;
opowiadanie: The 43 Antarean Dynasties, Mike Resnick;
wiersz: Why goldfish shouldnt use power tools, Laurel Winter;
autor najlepszej ok³adki: Chris Moore;
ilustrator: Darryl Elliott.

Szydzenie i oganizm
Pyskówka, której zaczynem sta³ siê felieton Eli Gepfert nt. Psychonautki Wojciecha Szydy,
zatoczy³a nieoczekiwanie szerokie krêgi. Odezwa³y siê no¿yce nie tylko w Informatorze GKF,
ale i w Nowej Fantastyce. Ton obu  wybaczcie tandetn¹ metaforê  brzmi fa³szywie. Ale jeli
zabieram g³os w tej sprawie, to nie ze wzglêdu na Psychonautkê i nie dlatego, ¿e niektórymi
sformu³owaniami polemistów poczu³em siê osobicie dotkniêty, lecz dlatego, ¿e ta dyskusja
ujawnia grone tendencje, zagra¿aj¹ce przysz³oci polskiego fandomu.
Psychonautka nie podoba³a mi siê (mniej wiêcej za to samo, za co nie podoba³a siê Eli)  ale
nie podoba mi siê tyle tekstów, ¿e tylko wzruszy³em ramionami. B³ahe to, g³upiutkie, niewarte
czasu, zu¿ytego na lekturê, a tym bardziej strzêpienia klawiatury. W Eli opowiadanie to co poruszy³o, zmusi³o do reakcji  a to ju¿ jest sukces autora. Mówiê to bez ironii. A ¿e jej reakcja
by³a nadmiernie emocjonalna i zbyt napastliwa? By³a, nie da siê ukryæ. Ale nie jestemy sêdziami, feruj¹cymi wyroki, mamy prawo do subiektywnych reakcji i niesprawiedliwych ocen.
Równie niesprawiedliwe jest przecie¿ porównanie przez Maæka Parowskiego opowiadania
Szydy do Szosy na Zaleszczyki i Kary wiêkszej, tekstów przerastaj¹cych Psychonautkê tak literacko, jak i intelektualnie o kilka klas, których autorzy  inaczej ni¿ W. Szyda  dok³adnie wiedzieli, co chc¹ powiedzieæ, i jak maj¹ to powiedzieæ. Nie wspominaj¹c ju¿ o tym, ¿e opowiadanie Huberatha jest zupe³nie o czym innym.
Ogan z kolei twierdzi, ¿e tekst Eli jest antychrzecijañsk¹ krucjat¹, a g³ównym jej zarzutem wobec tekstu Szydy jest jego chrzecijañska tendencyjnoæ. Jednak tendencja Psychonautki nie jest chrzecijañska, a tylko katolicka. Bowiem, jak to kto trafnie zauwa¿y³, mo¿na byæ
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katolikiem, nie bêd¹c chrzecijaninem. Z takim w³anie przypadkiem mamy tu do czynienia 
mniemana katolicka ortodoksja Psychonautki podszyta jest postaw¹ g³êboko antychrzecijañsk¹. Bo nie ma nic dalszego od przes³ania Chrystusa, ni¿ nienawiæ i pogarda wobec bliniego,
którymi przepe³nione jest to opowiadanie. Nie do kobiet  do rodzaju ludzkiego jako takiego.
Dla mnie jest to bodaj boleniejsze, ni¿ dla Eli, bo los Kocio³a obchodzi mnie bardzo g³êboko. A w jej tekcie nie dostrzeg³em ataku na chrzecijañstwo, przeciwnie  atakuj¹c fa³szywe
chrzecijañstwo pychy i nienawici, staje ona po stronie Kocio³a prawdziwego, który  z widocznym trudem, przynajmniej w Polsce  broni siê przed przed antywartociami, szerz¹cymi
siê we wspó³czesnym ¿yciu publicznym (literackiego nie wy³¹czaj¹c). Samemu nieraz trudno mi
siê im oprzeæ...
Z tekstem Eli mo¿na siê nie zgadzaæ. Ale nie zas³u¿y³ on na takie okrelenia jak Oganowy
bezprecedensowy, nieprzytomny atak, niegrzeczne aluzje typu jako kobieta i matka czy kto
by tam trafi³ za kobiec¹ logik¹, albo  to ju¿ red. Parowski (Nowa Fantastyka nr 3/1998) 
stawanie na retorycznych uszach, by po¿reæ ch³opca dwukrotnie m³odszego od siebie. Jest to
tym bardziej przykre, ¿e obaj polemici dobrze znaj¹ Elê, a jako przysiêgli prawicowcy powinni
poczuwaæ siê do co najmniej przyzwoitego zachowania wobec kobiet.
Ale Maciek Parowski napisa³ co znacznie gorszego  i groniejszego. Okreli³ swych krytyków mianem sympatyków ancien regimeu, tak jakby nie by³o nic miêdzy  powiedzmy 
ROP a SdRP. Tak¹ nietolerancyjn¹, wykluczaj¹c¹ postawê spotykamy coraz czêciej  szkoda,
¿e tak¿e w fandomie, gdzie chcielibymy byæ gronem przyjació³. Za wg Felietonu Interwencyjnego krytyka Eli kieruje siê przeciw chrzecijañstwu jako takiemu. Jedno i drugie jest krzycz¹c¹
nieprawd¹ i s¹dzê, ¿e obaj autorzy wietnie to rozumiej¹. Je¿eli nadal bêdziemy tak dyskutowaæ, wkrótce przestaniemy siê s³yszeæ, a mo¿e nawet  odzywaæ siê do siebie. I fandom rozpadnie siê na kapliczki, jeli nie na sekty. Czego przecie¿ nikt  no, mo¿e prawie nikt  nie
chce.
Jeszcze tylko jedna uwaga do Ogana: nie pisze siê o tekstach ani na marginesie tekstów,
których siê nie zna. Ja przed napisaniem powy¿szego zmusi³em siê do ponownego przeczytania
Psychonautki. Z prostego poczucia przyzwoitoci.
Tadeusz A. Olszañski
Od redakcji: Tekst Tadeusza Olszañskiego otrzymalimy przed publikacj¹ listu
otwartego Wojciecha Szydy w Informatorze GKF.

Dzieci umys³u Chrystusa
Jeszcze przed rozpoczêciem lektury drugiego tomu Ksenocydu by³em pewien kilku rzeczy.
By³o dla mnie jasne, ¿e do ksenocydu nie dojdzie, a Jane w jaki sposób ocaleje. By³o jasne, bo
Card nie tworzy tragedii, bo rozwi¹zania ostatecznie, w nieodwracalny sposób z³e, przekraczaj¹
jego horyzont (w Dzieciach umys³u znajdujemy wrêcz twierdzenie, ¿e skoro Królowa Kopca
ocala³a, to pierwszego ksenocydu tak naprawdê nie by³o!). mierci Endera tak¿e mo¿na by³o
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oczekiwaæ. Ciekawe by³o jedynie, jak to siê stanie, jakimi drogami autor
doprowadzi do tych rozwi¹zañ.
Nie wiem, czy od³o¿enie pracy nad dalszym ci¹giem Ksenocydu nie
wysz³o tej ksi¹¿ce na niekorzyæ. Pisarsko, a chyba i mylowo jest ona
s³absza od I tomu (choæ wci¹¿ jest olniewaj¹ca), a przejêcie siê w miêdzyczasie przez autora nowymi ideami (patrz Pos³owie, a wczeniej 
rozwa¿ania o cywilizacji centrum i peryferii) obni¿a wartoæ Dzieci umys³u. Zgodziæ siê te¿ wypada z pogl¹dem, ¿e w¹tki liryczne autorowi niezbyt siê udaj¹ i ¿e lepiej by³oby, gdyby znalaz³y siê na g³êbszym jeszcze
marginesie opowieci.
Ale przecie¿ nie o tym jest ta ksi¹¿ka  i ca³y cykl Endera, tu wreszcie zakoñczony wraz z jego mierci¹. To nie przypadek, ¿e mieræ dosiêga go wród Dzieci
Umys³u Chrystusa. Przez te i podobne, dyskretne znaki autor mówi nam, ¿e wszyscy jestemy
Jego dzieæmi: nie tylko trzy rasy ramenów oraz descoladores, ale tak¿e aiúalni Val i Peter oraz
sama Jane, która przecie¿ nie jest dzie³em cz³owieka, wiêc móg³ j¹ stworzyæ jedynie Bóg. Bóg,
teraz bardziej jeszcze zawiatowy, odzielony od nas jeszcze jednym krêgiem rzeczywistoci 
warstw¹ aiúa, do którego jeszcze trudniej odnaleæ drogê w wiecie triumfuj¹cego Rozumu
(ju¿ nie tylko  ludzkiego rozumu). Chwilami jest to ksi¹¿ka o rozpaczliwym pragnieniu Boga,
którego nie umie siê nawet nazwaæ, którego nie potrafi siê szukaæ. I tam jest najlepsza.
Tadeusz A. Olszañski
Orson Scott Card: Dzieci umys³u. Prószyñski i S-ka, 1998.

Sith do potêgi czwartej

czyli s³ów kilka o Uczniu Ciemnej Strony
Kevina J. Andersona.
Bêdê siê czepiaæ. A czego? Powieci Kevina J. Andersona pt. Uczeñ Ciemnej Strony. Nie w ca³oci, choæ
mam na to ochotê. Tym, co najbardziej mnie w czasie
czytania uderzy³o, by³a kwestia Lordów Sith.
Nie mam nic przeciwko istnieniu Exara Kuna. Kto
w koñcu musia³ daæ pocz¹tek temu bractwu, które 
wbrew intencjom pana Andersona  wcale nie wyginê³o. Otó¿ autor przedstawia nam tezê, wed³ug której Darth
Vader by³ jedynym Lordem Sith w okresie znanym nam
z trzech czêci Gwiezdnej Sagi. Obawiam siê, ¿e jest w b³êdzie. Dlaczego tak s¹dzê? Po prostu
znalaz³am cytat, który wydaje siê temu zaprzeczaæ: Trwoga towarzyszy³a ka¿demu z Czarnych
Lordów, lecz aura z³a, która otacza³a tego w³anie, by³a na tyle intensywna, ¿e zahartowani w bojach szturmowcy Imperium cofali siê (Gwiezdne wojny. Interart, s.13). Przepraszam bardzo, do
kogo szturmowcy porównywaliby Vadera? Mo¿e do legendarnego Exara Kuna? Odpada, bo Lordowie Sith rzekomo utrzymywali swe korzenie w tajemnicy. Vader móg³ byæ kim wyj¹tkowym
(s³owa aktualnie nie mia³ sobie równych), ale nie jedynym.
Nie s¹dzê te¿, ¿eby Darth Vader samorzutnie nada³ sobie tytu³ Lorda Sith. Wi¹za³ siê on
przecie¿ z pewn¹ tradycj¹, której spadkobiercy raczej nie puciliby tego p³azem.
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Anderson zasugerowa³ te¿, ¿e to nauki Sith przeci¹gnê³y Anakina Skywalkera na Ciemn¹ Stronê Mocy. Graniczy to dla mnie nawet ze wiêtokradztwem! Jedn¹ z podstawowych prawd wiata Gwiezdnych wojen jest
ta, ¿e Anakin przeszed³ na Ciemn¹ Stronê za spraw¹ Palpatinea*)!!!.
I jeszcze jedno. Zaskoczy³o mnie to, ¿e Exar Kun rezydowa³ na Yavin
4. Zdziwi³o mnie to bardzo, gdy¿ jakim cudem duch Obi-Wana móg³by
czuæ siê dobrze na tym ksiê¿ycu (Przez moment zdawa³o mu siê, ¿e s³yszy co, jakby ciche westchnienie, jakby pewien szalony starzec rozlunia³ miênie, co zwyk³ robiæ w chwilach zadowolenia (Gwiezdne wojny.
Interart, s.251)? Zdaje siê, ¿e Yoda nie by³ a¿ tak szczêliwy z obecnoci
Ciemnej Jaskini na Dagobah. Poza tym, skoro Imperium nie odnalaz³o
Rebeliantów na Yavinie, to nale¿y przypuszczaæ, ¿e by³ on zwyk³ym (za przeproszeniem) zadupiem. Czy ¿¹dny w³adzy Lord Sith dobrowolnie (po zdobyciu tego, czego szuka³) siedzia³by
w takim miejscu? W¹tpiê.
Szczerze mówi¹c (pisz¹c), spodziewa³am siê po Kevinie J. Andersonie czego lepszego.
Przykro mi, ¿e siê zawiod³am.
Magdalena Filar
aka Catherine Cutsson
the Shadow Warrior of Caithness
Natomiast istnieje teoria, która g³osi, ¿e to Lordowie Sith wyratowali Anakina z ognistej k¹pieli, jak¹ zgotowa³ mu Kenobi.

*)

Nokia. Dividing people
Opowiadania z przysz³oci, które jaki czas temu trafi³y do naszych
ksiêgarñ, nosz¹ na ok³adce znak firmowy NOKII; dopiero na stronie tytu³owej znajdujemy wydawców: MUZÊ oraz PLUS GSM. Jest to wiêc
publikacja sponsorowana; wiêcej  nie ma w¹tpliwoci, ¿e powsta³a na
zamówienie koncernu NOKIA, jako element wielkiej kampanii wmawiania, ¿e telefonia komórkowa i bezporedni dostêp do Internetu jest nam
niezbêdna zawsze i wszêdzie. Niew¹tpliwie jednak wydawanie ksi¹¿ek
jest szlachetniejsz¹ form¹ reklamy, ni¿ t³uczenie klipów, na ogó³ budz¹cych umiech politowania.
Zamówiony przez firmê zbiór opowiadañ z pogranicza hard SF i cyberpunku wyszed³ - powiedzmy - tak sobie. A nawet trochê gorzej. Mamy tu dziesiêæ opowiadañ, z których tylko kilka warto przeczytaæ, oraz tyle¿ wypowiedzi znanych autorów SF, nie wiedzieæ czemu zwanych wywiadami. Wypowiedzi te - niekiedy interesuj¹ce - zosta³y najwyraniej udzielone na odczepnego, by os³odziæ autorowi antologii, Stephenowi McClellandowi, odmowê napisania opowiadañ. A odmówili m.in. Arthur C. Clarke i William Gibson... zwrócenie siê do Lema zapewne nie przysz³o nikomu do g³owy.
Wiêkszoæ opowiadañ jest niedobra. Widaæ, ¿e powstawa³y za szybko, ¿e czêsto jedyn¹ pobudk¹ ich powstania by³o zamówienie. Bodaj najgorszy jest Kocio³ myli McClellanda. Nancy
Kress mia³a ciekawy pomys³, ale utopi³a go w banalnej, satyrycznej opowiastce, podobnie niedopracowanie i niedomylenie psuje potencjalnie dobry tekst Stephena Baxtera... O wiêkszoci
pozosta³ych nie chce siê nawet wspominaæ. Z jednym wszak¿e wyj¹tkiem: ozdob¹ tomu jest We
w³asnym ciele Briana Stableforda, jedyne opowiadanie, mówi¹ce o dobru, pokazuj¹ce jak roz-
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wój technik telekomunikacyjnych mo¿e rzeczywicie pomóc cz³owiekowi. Ten jeden tekst wynagradza brniêcie przez prawie czterysta stron Opowiadañ...
Wymowa wiêkszoci opowiadañ jest niezgodna z zamiarem, przywiecaj¹cym zamówieniu
ksi¹¿ki: autorzy wskazuj¹ przede wszystkim na negatywne konsekwencje rozwoju technik telekomunikacyjnych, Internetu itp., zw³aszcza pokazuj¹c, jak dziel¹ one ludzi, pozornie ich ³¹cz¹c,
jak niszcz¹ wiêzi spo³eczne, a nawet rodzinne. Wbrew intencjom autora wpisuje siê w ten nurt
tak¿e zamykaj¹cy ksi¹¿kê esej McClellanda, który jest tekstem reklamowym, na tyle jednak niezrêcznie napisanym, ¿e demaskuje on rzecz podstawow¹  i¿ to nie konsumenci, ale producenci
kreuj¹ w dzisiejszym wiecie potrzeby na nowe wyroby i us³ugi.
Pojawienie siê tej ksi¹¿ki przyj¹³em z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony cieszy, ¿e wielkie
koncerny potrafi¹ sponsorowaæ co inteligentniejszego, ni¿ boks, Formu³a I czy audio-tele. Z drugiej strony nie chcia³bym doczekaæ podobnej ksi¹¿ki, sponsorowanej przez McDonalds...
Tadeusz A. Olszañski
Opowiadania przysz³oci; red. Stephen McClelland. Muza SA, Warszawa 1998.

Obcy po raz czwarty
Podziwiam ludzi odwa¿nych. W szczególnoci, podziwiam dobrego re¿ysera, który bierze
siê za czwart¹ czêæ kultowego filmu, jakim jest Alien. Nie³atwe to zadanie: jak powtórzyæ zaskoczenie i oryginaln¹ historiê z pierwszego filmu, korzystaj¹c z tych samych motywów i pomys³ów, jednoczenie tworz¹c co oryginalnego, nowego?
Jean-Pierre Jeunet wykona³ to zadanie najlepiej, jak
móg³  bior¹c pod uwagê to, ¿e czwarty sequel nie mo¿e byæ nawet w przybli¿eniu tak dobry jak orygina³.
Twórca Miasta zaginionych dzieci wprowadzi³ do filmu
Alien:Resurrection niepowtarzalny klimat swoich wczeniejszych dzie³ i dziêki temu osi¹gn¹³ wszystko, co re¿yser kolejnej czêci Obcego móg³ osi¹gn¹æ: film trzyma w napiêciu, ma parê znakomitych scen i jest naprawdê dobrze zagrany. Nastrój filmu jest zupe³nie inny ni¿
we wczeniejszych odcinkach, a mimo to wietnie je uzupe³nia, bêd¹c czym pomiêdzy mroczn¹, ponur¹ wizj¹ z Alien 3 a Space-Rambo Camerona. Film
obfituje w doæ typowy dla Jeuneta czarny humor i bardzo szczegó³owe rozpracowanie poszczególnych postaci. Moim zdaniem, ze wszystkich dotychczasowych czêci ta jest najlepiej wyre¿yserowana.
Akcja filmu rozpoczyna siê dwiecie lat po mierci Ripley. Naukowcy z orbituj¹cej wokó³
Plutona bazy Auriga  Dr Wren, (J.E. Freeman) i Gediman (znakomita kreacja Brada Dourifa)
wskrzeszaj¹ Ripley, wykorzystuj¹c w tym celu materia³ genetyczny pobrany niegdy z próbek jej
krwi, by wyhodowaæ Obcego, magicznym sposobem znajduj¹cego siê w klatce piersiowej utworzonego klona. Ich celem  jak twierdz¹  jest poznanie Obcych, by wykorzystaæ tak zdobyt¹
wiedzê dla dobra ludzkoci. Jednak rodki, z których korzystaj¹, ka¿¹ domniemywaæ istnienie
bardziej ponurych pobudek. Okazuje siê, ¿e genotyp Obcych zrekombinowa³ siê z genotypem
Ripley, która, ku zaskoczeniu Genera³a Pereza (Dan Hedaya) i widzów, pamiêta swoje dawne
¿ycie. W czasie, gdy pobrana z klatki piersiowej Ripley 8 Królowa sk³ada swe pierwsze jaja, do
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Aurigi dobija niezarejestrowana jednostka handlowa  Betty, z grup¹ przemytników pod przywództwem Elgyna (Michael Wincott). Wioz¹ tajemniczy ³adunek...
Poza re¿yseri¹, tak¿e gra aktorów przerasta dokonania aktorów z poprzednich czêci. Sigourney Weaver przesz³a sam¹ siebie: scena, gdy uwalnia siê z plastykowego kokonu jest równie
znakomicie sfilmowana, co zagrana; podobnie scena gry w koszykówkê. Demoniczne umiechy
i cyniczne s³owa, emanuj¹ca z ca³ej postaci nienawiæ dla swych ludzkich stwórców tworz¹ wietn¹
postaæ, kolejny etap ewolucji Ellen Ripley. Ta postaæ, i nowy stosunek Ripley do Obcych, ludzi
i Ziemi jest zreszt¹ chyba najciekawszym motywem filmu. Bardzo podoba³a mi siê tak¿e gra
Rona Perlmana (Johner, morderca  jak sam mówi, moje zadanie nie polega³o nigdy na pilotowaniu statków kosmicznych  chodzi³o raczej o krzywdzenie ludzi), a nade wszystko Dominique Pinona (mechanik Betty, Vriess), znanych z innych filmów Jeana-Pierre Jeuneta. Winona
Ryder (Call) pozostawa³a trochê w cieniu, jednak z racji na odgrywan¹ postaæ tak¿e robi³a niesamowite wra¿enie.
Tyle o ludziach. Co do Obcych... có¿. Nazwa jest o tyle niew³aciwa, ¿e Obcy nie s¹ ju¿ obcy
 to starzy, dobrzy znajomi, a my dok³adnie wiemy, czego po nich mo¿na siê spodziewaæ. Zaskocz¹ nas jednak w filmie paroma nowymi trikami, niezwyk³¹ inteligencj¹, a tak¿e pewn¹ zupe³nie
now¹ form¹. Niestety, zabrak³o w tym filmie mistrzostwa Gigera. W dziele Camerona w surowy,
prosty wiat wytworów ludzkiej techniki wtargnê³y niesamowite, poskrêcane, przera¿aj¹ce kszta³ty
Obcej kolonii. Tutaj otoczenie Królowej Obcych przypomina co, co przyniós³ kot, jeli wolno
mi siê tak wyraziæ. Twórcy efektów specjalnych najwyraniej starali siê byæ tak obrzydliwi, jak
siê tylko da  o ile by³o to uzasadnione w scenie konfrontacji Ellen Ripley z dokonaniami naukowców z Aurigi, o tyle póniej by³o to, oglêdnie mówi¹c, niesmaczne. Zw³aszcza dotyczy to
có... znaczy siê  owej nowej formy, która pojawia siê pod koniec filmu.
Scenariusz zawiera wiele luk, w szczególnoci biologia Obcych w tym filmie zupe³nie ju¿ nie trzyma siê
kupy. Pomys³ przeniesienia  dziêki niezwyk³ej genetyce Obcych  pamiêci Ripley do jej klonu za porednictwem genów jest dla biologa równie realistyczny, co dla
fizyka wyci¹gniêcie siê za harcap z bagniska, tyle ¿e
mniej zabawny. O reszcie szczegó³ów zwi¹zanych z klonowaniem i rekombinacj¹ genotypów zmilczê, bo bym
siê zdenerwowa³  choæ pomys³ sam w sobie by³ bardzo
obiecuj¹cy. Zapewne z Gwiezdnych Wojen przejêto znakomit¹ ideê otwartych luków kosmicznych, przez które pojazdy kosmiczne opuszczaj¹ Aurigê
w czasie, gdy w luku znajduj¹ siê ludzie.
Technicznie film jest, czego mo¿na siê by³o spodziewaæ, bez zarzutu. Podwodna scena jest
majstersztykiem, jeli chodzi o po³¹czenie pracy aktorów, re¿ysera, kamerzysty i ch³opców od
CGI: niezwykle realistyczna, Obcy poruszaj¹ siê z niezwyk³¹ gracj¹, piêknem  co ciekawe,
sposób poruszania siê w wodzie Ripley nader przypomina ruchy Obcych.
Có¿, mogê Alien: Resurrection z czystym sercem poleciæ. Jest wietnie wyre¿yserowany,
znakomicie zagrany, z kilkoma wspania³ymi scenami i bardzo starannym filmowaniem. Mimo
niedostatków scenariusza i  wed³ug mnie  niezbyt udanej charakteryzacji Obcych, zw³aszcza
w ostatnich sekwencjach, wyszed³ naprawdê dobry film.
Recenzuary
Alien: Przebudzenie (Alien Resurrection). Re¿. Jean-Pierre Jeunet, obs.: Sigourney Weaver, Winona Ryder,
Dominique Pinon, Ron Perlman, Gary Dourdan, Michael Wincott, Kim Flowers, Dan Hedaya. 109 min. USA
1997.
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Kul¹ w p³ot
Zaczyna siê tak: psychiatra (Dustin Hoffman) jest na zamówienie rz¹dowe ci¹gniêty na miejsce rzekomej katastrofy samolotu. Spotyka tam
innych naukowców, sprowadzonych wg wymylonego przez niego kiedy z g³owy klucza podaj¹cego kogo zaanga¿owaæ na wypadek kontaktu z obc¹ cywilizacj¹. Okazuje siê, ¿e marynarka USA znalaz³a pod
wod¹ statek kosmiczny. Le¿¹cy tam od 300 lat.
Jako ominê³a mnie Crichtonomania. Dinozaurów nie ogl¹da³em,
ksi¹¿ki te¿ mnie minê³y. Podoba³ mi siê ER ale tam Crichton jest tylko (?)
producentem. Tako¿ Disclosure, ale raczej to by³ thriller socjologiczny
a nie techniczny. Nazwisko Crichtona nie jest dla mnie znakiem dobrej
jakoci, i po filmowej Kuli nie ulega to zmianie.
Pierwsza po³owa filmu, do momentu wyjanienia pochodzenia statku, kiedy wszystko jest tajemnic¹, jest lepsza. Do momentu kiedy okazuje siê ¿e super-komputer
nawigacyjny statku kosmicznego nie rozpozna³ czarnej
dziury nawet wtedy, kiedy ta ugryz³a go w ty³ek. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e czarna dziura jest jak najbardziej podrêcznikowa, z dyskiem akrecyjnym i jetami, tak jak siê dzisiaj opisuje w ksi¹¿kach o astrofizyce (nawet tych najbardziej popularnych). A to jest bardzo wa¿ny element
fabu³y.
Samuel L. Jackson niespecjalnie pasuje do roli supermatematyka, szczególnie ¿e ta supermatematycznoæ nijak siê nie objawia. Podobnie w¹tki wspólnej przesz³oci postaci nie na wiele siê
w filmie przydaj¹, poza jedn¹ w³aciwie scen¹, która do
ca³oci filmu nic nie wnosi.
Druga po³owa filmu ze straszliwym kalmarem, meduzami i innymi wê¿ami jest nieciekawa, ot standardowa gonitwa bohaterów uciekaj¹cych przed nieznanym.
W¹tek kosmity rozwi¹zany prymitywnie, ¿eby nie powiedzieæ infantylnie. O dziwo brak standardowego w kinie amerykañskim w¹tku mi³osnego, ale wiadczyæ to
mo¿e raczej o kierowaniu filmu do nieletniej widowni.
Oczywicie prze¿ywaj¹ tylko bohaterowie grani przez znanych aktorów, reszta ginie. Szkoda.
Sumuj¹c: obejrzeæ w telewizji, zgoda. Ale nie wydawaæ na to 10 PLN za bilet.
Alex

Kula (Sphere). Re¿. Barry Levinson, scen. wg powieci Michaela Crichtona, wyst. Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Samuel L. Jackson, i inni (którzy gin¹). USA 1998, 132 min.
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Buckland
Przewodnik po ciekawych miejscach Shireu
i nie tylko
Jarmark na polach Pelennoru.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ ródziemia Czwartej Ery
by³ tradycyjny, urz¹dzany raz na dziesiêæ lat, Wielki Jarmark na polach Pelennoru, maj¹cy upamiêtniæ Bitwê, która siê tu rozegra³a podczas Wojny
o Piercieñ. W czasie trzydziestu dni imprezy Pola
zape³nia³y siê kolorowymi kramami, pawilonami
i otwartymi scenami oferuj¹cymi odwiedzaj¹cym
wszelakie atrakcje ródziemia: od hobbickich malanych bu³eczek, czy krasnoludzkich jubilerskich
b³yskotek po widowiska typu wiat³o i dwiêk na
podstawie tekstów elfickich kronik.
Realizowanym z najwiêkszym rozmachem widowiskiem by³a Ostatnia pieñ Theodena czyli
odtworzenie szar¿y Rohirrimów na armiê Saurona.
Co prawda niektórzy uczestnicy szar¿y w zapale odtwórczym zapêdzali siê poza teren widowiska, tratuj¹c ³awy na widowni i okoliczne kramy, lecz 
ca³e szczêcie  dysponuj¹c tylko atrapami mieczy i toporów bojowych, szkód wielkich nie mogli
uczyniæ. Inni za nie bardzo wiedzieli, któ¿ zacz ów Theoden i dlaczego zwyk³¹ r¹baninê pieni¹
nazwano, lecz z du¿¹ ochot¹ do jednej lub drugiej armii siê przy³¹czali.
Jednak¿e kulminacj¹ jarmarku by³y Wszechródziemne Fina³y gry o dwiêcznej, choæ dziwacznej nazwie Most. I tak na podium na przeciwko siebie ustawia³y siê kolejno pary przeciwników,
które przed przyst¹pieniem do zasadniczej rozgrywki licytowa³y siê wzajemnie, przerzucaj¹c siê
zrytualizowanymi odzywkami (koniecznie we wspólnym jêzyku), staraj¹c siê rozwcieczyæ przeciwnika a równoczenie pokazaæ partnerom si³ê w³asnej rêki. Po czym nastêpowa³a rozgrywka,
w której pierwszy wyeliminowany nosi³ tradycyjne miano Dziadunia Gamgee (!?) Nie bardzo
wiadomo jakie s¹ korzenie gry oraz jakie s¹ jej zwi¹zki z Wojn¹ Piercienia, chocia¿ przypuszcza
siê, ¿e pierwotnie w czasach Trzeciej Ery przeciwnicy stawali naprzeciw siebie na zniszczonych
przês³ach mostu na Anduinie w Osgiliath i obrzucali siê niewybrednymi epitetami jak najpodlejszej proweniencji, wychwalaj¹c przy tym pod niebiosa sw¹ w³asn¹ sprawnoæ bojow¹, a szerokoæ
rzeki uniemo¿liwia³a im bezporednie starcie.
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Seminarium
Przypominamy, ¿e ju¿ za nieca³e trzy tygodnie (1921.06 br.) odbêdzie siê kolejne Seminarium
KF. Miejscem imprezy bêdzie tradycyjnie hotel Orodka Harcerskiego w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Imprezê rozpoczniemy o godz. 17.00 w pi¹tek, zakoñczymy
ok. godz. 14.00 w niedzielê.
W pi¹tek wieczorem, podczas niewielkiego bankietu, zostan¹ wrêczone nagrody L¥KFY
dla Twórcy, Wydawcy i Fana Roku 1997, oraz Z³oty Meteor za dzia³alnoæ szkodliw¹ (nominacje
 patrz str. 2).
Zasadniczym tematem seminarium bêd¹ Pozaepickie formy fantastyki, a referaty wyg³osz¹
m.in. Dawid Brykalski (muzyka i literatura), Agnieszka Æwikiel (o filmie), Marek Gumkowski
(o teatrze), Jacek Inglot (s³uchowisko fantastyczne), Konrad T. Lewandowski (fantastyka i
metafizyka), Tadeusz Olszañski (o poezji), Marcin Pawe³czyk (RPG), Pawe³ Ziemkiewicz (tak¿e
o filmie), a tak¿e Agnieszka Fuliñska, Marek S. Huberath, Lech Jêczmyk, Eugeniusz Dêbski.
Wród uczestników zapowiedzieli swój przyjazd wydawcy Miros³aw Kowalski i Andrzej
Miszkurka, fani Zbyszek ¯ygad³o, Jacek Suliga i Kazik Kielarski, pisarze Artur Szrejter, Andrzej
Sapkowski, Jacek Drewnowski, Rafa³ A. Ziemkiewicz, Romuald Pawlak oraz wiele innych
znanych i ciekawych postaci.
Istnieje jeszcze mo¿liwoæ zg³oszenia swojego udzia³u, jednak prosimy o bardzo szybki
kontakt telefoniczny (032 206 25 09) lub e-mail (skf@vr.pl).
Koszt imprezy: 25 z³ akredytacja i 40 z³ za dwa noclegi.

Turnieje w Undergroundzie
Sklep UNDERGROUND (w przejciu pod starym dworcem PKP w Katowicach) w czerwcu
1998 organizuje:
6.06
turniej WARZONE
13.06 i 27. 06
turniej Magic: the Gathering typ I
14.06 i 28.06
turniej Magic: the Gathering typ II.
W poprzednich turniejach wród zwyciêzców znaleli siê nasi koledzy: Bartosz Wójtowicz
wygra MtG typ I, natomiast weteran Jerzy Ferencowicz okaza³ siê niepokonany w Shadowrunie.
Gratulujemy.
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DLugi weekend na pOLnocy
Do wyjazdu przymierza³am siê kilka miesiêcy, kombinuj¹c ¿eby unikn¹æ drogi przez Warszawê Jecha³am wiêc z Katowic, mimo to droga (jak
zwykle) by³a koszmarna. Nie mogê siê powstrzymaæ,
¿eby nie napisaæ na temat opónionego (!) poci¹gu
o piêknej nazwie Mare Balticum, kursuj¹cego ze
zgni³ego Zachodu (kiedy  od braci naszych kochanych), czyli z Niemiec. Projektant wagonu nie przewidzia³, ¿e poci¹g mo¿e byæ zat³oczony pasa¿erami, wiêc
w przejciach nie by³o ani jednego uchwytu i trwalimy
rozp³aszczeni na szybach od Tczewa do Elbl¹ga. Ta krótKonwentowicze przed bram¹ katedry we
ka trasa nie spowodowa³a u mnie trwa³ego urazu  i dobFromborku
rze, bo reszta tegorocznych konwentów bêdzie siê odbywaæ w podobnych okolicach. W Elbl¹gu nie czeka³ obiecany czerwony dywan, po którym
mielimy siê udaæ do autobusu odmierzonym krokiem. Na szczêcie nigdzie nie by³o daleko.
W WOKu powita³a nas komputerowa recepcja, a za chwile przyszed³ nieco rozkojarzony
Pipok, czyli Marcin Grygiel. I za pó³ godziny nagle wszystko siê zaczê³o. Przyjechalimy akurat
na konkurs filmowy, wiêc tradycyjnie postanowi³am go wygraæ (albo przegraæ). Pech chcia³, ¿e
w drodze na konkurs spotka³am Macieja Parowskiego, który zagrozi³, ¿e jeli nie przyjdê na jego
wyk³ad (Wyobrania mitologiczna a wyobrania in¿ynieryjna), nie pozwoli mi napisaæ o Arraconie do NF. Có¿ by³o robiæ, po³o¿y³am uszy po sobie, przysiad³am na chwile. Po zrobieniu
kilku zdjêæ MP zaci¹³ siê aparat i musia³am wyjæ, ¿eby uratowaæ resztê filmu. Dobrze, ¿e wysz³am: okaza³o siê, ¿e konkurs w³anie siê zacz¹³. Niestety nie popisa³am siê, choæ kilka razy
b³ysnê³am, odpowiadaj¹c na pytania trudniejsze, a nawet rozpozna³am muzykê Nymana. Kompaktami podzielili siê Ewa Bia³o³êcka, PWC i Ela. Potem podarowano nam czas wolny, który
spêdzilimy myszkuj¹c po WOKu. Nie by³o mowy o nudzie; dzia³a³o bardzo dobrze wyposa¿one studio komputerowe (dla maniaków internetowych, zabawa bez ograniczeñ), ksiêgarnia na
piêtrze i na parterze co dla ducha  wystawa fotografii Macieja Gembali Ogród (ogrodem okaza³y siê nagie ludzkie cia³a), oraz grafika Beaty Lang Where no one has you before, inspirowana
literatur¹ i muzyk¹ sf. I by³o te¿ kino z zestawem filmów, powoduj¹cym ciê¿k¹ rozterkê, jako ¿e
seanse pokrywa³y siê z czasem wycieczek. Co straci³am? Miasteczko Halloween, Hardware, Miasto zaginionych dzieci, Wciek³e gacie, Nagi lunch, Men in Black, Pi¹ty element. Wystarczy?
By³o jeszcze wideo, ale ju¿ nie sprawdza³am repertuaru, ¿eby siê nadmiernie nie zestresowaæ ;).
Wieczorem przeszlimy do sympatycznej bursy, oddalonej jakie pó³tora kilometra skrótami przez park  i do rana prowadzilimy nocne Polaków rozmowy.
W pi¹tek skoro wit pogna³am na spotkanie z Ew¹ Bia³o³êck¹. Na miejscu okaza³o siê, ¿e zd¹¿y³ ju¿ wyst¹piæ nie zapowiedziany wczeniej Marek Oramus  a mówi³ ponoæ ciekawie o wysy³aniu embrionów w kosmos. Ewa trochê siê spónia³a, wiêc Jurek Szy³ak zacz¹³ przygotowywaæ
jej grunt (robi³ to z wielkim wdziêkiem). Ewa opowiedzia³a, jak konstruuje psychikê swoich bohaterów i porówna³a wymylony wiat do wielu
puzzli, które u³o¿one tworz¹ jeszcze jeden, ogromny element. Uniknê³a
Ela Gepfert i wahad³o
te¿ zgrabnie odpowiedzi na wnikliwe pytanie o psychotronikê... szkoda,
Foucault
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bo warto wiedzieæ, co sam autor zamierza³ przekazaæ, wykorzystuj¹c tê dziedzinê wiedzy.
Potem musia³am dokonaæ wyboru: czy zaliczaæ wszystkie spotkania, czy korzystaæ z piêknej
pogody i bawiæ siê w turystkê. Zwyciê¿y³ zdrowy rozsadek  nieczêsto na konwentach mam
okazjê do zwiedzania; przewa¿nie siedzi siê w jednym miejscu i tylko s³ucha, s³ucha, s³ucha...
Tak wiêc straci³am niemal ca³y blok publicystyczny: dwa spotkania z Markiem S. Huberathem
(na jednym rozprawia³ siê z krasnoludkami pod pretekstem rozwa¿añ o stworach niemo¿ebnych,
drugie by³o autorskie), o t³umaczeniach (Igranie z ogniem) Pauliny Braiter, o serialach (Fantastyczna TV, fantastyczni widzowie) Paw³a Ziemkiewicza i co o zabawnym tytule Wielki wybuch,
COBN i b¹belki w piwie Mariusza Sewerynskiego. Za to zd¹¿y³am na Forum Fandomu, na którym jak zwykle za³atwiano sprawy organizacyjne : Euroconu 2000, Polconu 1999 oraz rozwa¿ano mo¿liwoæ powstania ogólnopolskiej organizacji fantastów. Uda³o mi siê jeszcze zagraæ w konkursie fandomu (pytania by³y zaskakuj¹ce, nawet znawcom tematu kilka razy opad³a szczêka),
który wygra³am ku swemu wielkiemu zdumieniu (ale, przyznajê, kilka razy podpowiedzia³ mi
PWC). G³ówn¹ nagroda by³y kasety wideo z nowa wersja SW oraz Silmarillion, a Paulina i Piotr
dostali pokane zestawy nowoci ksi¹¿kowych.
Wieczorem pojechalimy na bieg rycerski do Malborka. Po mowie wstêpnej naszego przewodnika spodziewa³am siê czego w rodzaju Fortu Boyard, tymczasem zadanie polega³o na
przejciu od g³ównej bramy zamku na dziedziniec wewnêtrzny. Dostalimy latarki i kartkê z krzy¿ówk¹ do rozwi¹zania  mo¿na j¹ by³o rozwik³aæ, wykorzystuj¹c wiadomoci stopniowo zdobywane po drodze. Niebawem zapad³ zmrok i odczytywanie znaków (np.
liczenie nie ozdobionych zworników w kapitularzu) sta³o siê trochê trudne. Poniewa¿ trzyosobowe grupki wyrusza³y co kilka minut, okaza³o siê
nagle, ¿e jestemy sami na zamku. Posagi i kolumny, wydobywane
z ciemnoci snopem wiat³a, robi³y niesamowite wra¿enie. Wchodzilimy do komnat, b³¹dzilimy po kru¿gankach, pohukiwalimy w w¹skich
korytarzach, wreszcie stromymi schodkami zeszlimy do fosy, otaczaj¹cej zamek. Po przejciu kilkuset metrów wyszlimy na dziedziniec, gdzie
przy ognisku czeka³ ju¿ na nas przewodnik; skulony pod wielkim krzy¿ackim p³aszczem wygl¹da³ jak relikt sprzed wieków... .By³o cicho, tylPrezes KF
ko z oddali dobiega³y g³osy piewaj¹cych mnichów. Na koñcu drogi skoi Wielki Mistrz Zakonu
rzystalimy z m¹drych ksi¹g, by rozwi¹zaæ krzy¿ówkê  has³o Krzy¿aków
i pierwszej krucjaty. D³ugo jeszcze siedzielimy przy ognisku, snuj¹c opowieci o dawnych czasach.
W sobotê rano pojechalimy do Fromborka. Pogoda nadal by³a jak na zamówienie, choæ
zaczê³o siê chmurzyæ. W piêknej gotyckiej katedrze wys³uchalimy Ave Maria Guonoda oraz
toccaty Bacha (jak zwykle mia³am wilgotne oczy, a potê¿ny dwiêk organów spowodowa³, ¿e a¿
wibrowa³am), potem przeszlimy do muzeum kopernikañskiego. Niestety, nie pozwolono zrobiæ
zdjêæ, a znalaz³am wietne ujêcie makiety pomnika Kopernika na tle znanego obrazu Matejki.
Bylimy te¿ w planetarium, gdzie zaserwowano nam seans o kometach; lecz najbardziej zaintrygowa³ mnie aparat do wytwarzania nieba  nie wiem dlaczego, skojarzy³ mi siê z cyvutem
(MSH, Spokojne, s³oneczne miejsce lêgowe). Po seansie wspiêlimy siê na wie¿e, po drodze
ogl¹daj¹c wahad³o Foucoulta. Schody s¹ spiraln¹, w¹sk¹ galeryjk¹, stara³am siê nie patrzeæ w dó³
na wahad³o, ale choæ nigdy nie mia³am lêku wysokoci, na szczycie wie¿y zadr¿a³y mi nó¿ki.
Panorama Fromborka jest imponuj¹ca: majowa zieleñ harmonizuje z czerwonymi dachami domów i zasnutym mg³¹ bladoniebieskim morskim horyzontem (kicz, ale dokladnie tak to wygl¹da³o).
Po po³udniu niestety zacz¹³ padaæ deszcz, wiêc zmykalimy do autobusu do Malborka. Tam

16

zjedlimy obiad, o którym tylko jedno zdanie: by³ tani i smaczny. Po obiedzie pozostawiono
nam czas wolny i wybór  zwiedzanie miasta albo kino (Kontakt). Wybra³am siê do kina i nie
po¿a³owa³am. Potem zrobi³o siê bardzo póno, a mielimy jeszcze w programie zwiedzanie zamku i biesiadê rycersk¹. W dodatku organizatorzy za³atwili nocny rejs po Nogacie (¿artowalimy, ¿e do pó³nocy daleko, wiêc mo¿e wymyl¹ jeszcze przelot wahad³owcem na Ksiê¿yc? Okaza³o siê, ¿e nie zaraz, tylko za rok, nie wahad³owcem, tylko wodolotem, i nie na Ksiê¿yc, tylko
po Kanale Elbl¹skim.
Zamek tym razem owietlono. Przeszlimy mniej wiêcej t¹ sam¹ tras¹ wszystkie tajemnicze
zakamarki, tak piêkne w pó³mroku. Przewodnik opowiedzia³ o misternej konstrukcji grzewczej
zamku, dawnych puszkarzach, którzy potrafili obliczyæ tor pocisku z tak¹ precyzj¹, ¿e wlecia³
przez otwarte okno refektarza i tylko cudem nie strzaska³ filara, jedynego wspornika tej sali.
Zwróci³ uwagê na wspania³¹ akustykê niektórych sal, a raz nawet zapiewa³... W koñcu dotarlimy na dziedziniec, gdzie ju¿ ucztowano. Podano pyszny bigos staropolski i grzane wino z korzeniami (i ja je pi³am, choæ nie lubiê ¿adnych trunków). Do tañca i jad³a przygrywa³a kapela
zamkowa (Ela i PWC odwa¿yli siê zapl¹saæ), odegrano te¿ walki rycerskie  z tak¹ werw¹, ¿e a¿
miecze iskrzy³y. Po zakoñczeniu biesiady pop³ynêlimy Nogatem dooko³a zamku, i by³ to tak¿e
niezapomniany widok, choæ zamek od strony wody by³ bardzo s³abo owietlony.
Niestety, wszystko to trwa³o o wiele za krótko, po trzech dniach dopiero zaczelismy siê rozkrêcaæ. Pogoda dopisa³a, uczestnicy chyba tak¿e; a choæ MP prawie zaraz wyjecha³, to jednak
zostawi³ godnego nastêpcê w osobie Marka Oramusa. MO uczestniczy³ w programie ofiarnie jak
rzadko, a nawet postanowi³ opisaæ Arracon w NF (pierwsza jego konwentowa relacja od wieków).
Chcia³abym podziêkowaæ Marcinowi Grygielowi, Ewie i Jackowi Bia³o³êckim oraz wszystkim Organizatorom, którzy przyczynili siê do ca³okszta³tu imprezy. Niecierpliwie czekam do
przysz³ego roku!
Joanna Zieliñska

,
Kolejny raport Spiegarza

(Uwaga od redakcji: Ze wzglêdu na tematykê sprawozdania, zachowujemy
skróty typowe dla internetowej listy sf-f. I tak NF to Nowa Fantastyka,
NUMP to jej naczelny Maciej Parowski,:-)) lub 8-)) oznacza umieszki.
Reszta jest wyjaniona w tekcie.)

W poniedzia³ek 11 maja przed godzin¹ 18 przed Warszawskim Orodkiem Kultury zaczêli
gromadziæ siê m³odzi ludzie. Jednak do zamieszek nie dosz³o  przed nastaniem pe³nej godziny
ca³a grupka karnie wmaszerowa³a do budynku, a w nim do sali, w której mia³o odbyæ siê spotkanie zorganizowane przez redakcjê Nowej Fantastyki.
Od razu chcê zdementowaæ plotki, jakoby spotkanie dotyczy³o fantastyki w sieci  otó¿ w Warszawskim Informatorze Kulturalnym wydawanym przez goszcz¹cy spotkanie WOK wydrukowano temat Nowa Fantastyka w Internecie. Tak wiêc wtrêtem by³a raczej czêæ pierwsza spotkania;), w której o swoich stronach mówili: prowadz¹cy spotkanie Przemek Piotrowski (Przemu$): Nieoficjalna Strona Nowej Fantastyki http://akson.sgh.waw.pl/~ppiotr/nowaFantastyka;
Jacek Suliga (John McKanacKy): Andrzej Sapkowski Zone http://sapkowski.fantasy.art.pl oraz
Piotr W. Cholewa (PWC): elektroniczna wersja Miesiêcznika l¹skiego Klubu Fantastyki
http://ux2.math.us.edu.pl/~pcholewa/skf.htm.
Niestety nie uda³o siê zdobyæ sprzêtu umo¿liwiaj¹cego prezentacjê omawianych stron, choæby w wersji off-line, nie móg³ równie¿ przybyæ ¿aden z autorów sieciowego periodyka sf-f Fah-
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renheit (http://www.rej.com.pl/f ). Nades³ali oni krótki opis swego dzie³a  by³ on rozdawany
w wersji wydrukowanej (mo¿e Przemu$ da siê namówiæ na udostêpnienie wersji elektronicznej).
Trzeba przyznaæ, ¿e ka¿da z czterech przedstawionych stron reprezentuje sob¹ co innego.
NSNF jest przede wszystkim zajawk¹ wydania papierowego, nowa wersja pojawia siê mniej
lub bardziej regularnie co miesi¹c, ok. 2 tygodni przed wydaniem czasopisma. S³u¿y równie¿
jako skrzynka kontaktowa z
redakcj¹ (zreszt¹ o wiele skuteczniejsza ni¿ adres fantastyka@proszynski.com)  np. w tym
roku po raz pierwszy mo¿na by³o na stronie oddawaæ swoje g³osy w dorocznym plebiscycie.
AS Zone mo¿na chyba nazwaæ katalogiem  jest to zbiór wszystkich materia³ów zwi¹zanych
z Andrzejem Sapkowskim, jakie uda³o siê znaleæ twórcy strony i fanom ASa (g³ownie uczestnikom listy dyskusyjnej sapek, ale nie tylko). Zona jest wci¹¿ uzupe³niana, chocia¿ najwiêkszy
dop³yw materia³ów odnotowuje po wydaniu kolejnej ksi¹¿ki lub wydarzeniach typu przyznanie
Sapkowskiemu Paszportu Polityki. Przy okazji PWC zdradzi³, ¿e autor Zony jest nominowany
do l¹kfy jako Fan Roku. Czy j¹ otrzyma oka¿e siê w czerwcu.
Miesiêcznik KF-u jest nieco podobny do NSNF, ale s¹ równie¿ znacz¹ce ró¿nice. Przede
wszystkim jego elektroniczna wersja ukazuje siê po wersji papierowej i jest z nim prawie identyczna. Ró¿ni siê komiksem obecnym tylko na papierze i wiêksz¹ iloci¹ kolorowych ilustracji
w wersji sieciowej. Tutaj równie¿ aktualizacja odbywa siê mniej-wiêcej co miesi¹c.
Na koniec nieobecny na spotkaniu Fahrenheit: jest to jedyny w tej chwili wy³¹cznie sieciowy periodyk literacki. Znajdziemy w nim opowiadania, fragmenty powieci (np. niepublikowanej dot¹d Bani Jacka Dukaja), felietony i publicystykê. Strona warta odwiedzenia.
Po krótkim przedstawieniu swoich stron wywi¹za³a siê dyskusja na temat ich przysz³oci.
Zona nie zmieni formy, bêdzie siê tylko rozrastaæ. Z nowych elementów trwaj¹ prace nad Sapkowski Search System  bazie tekstów Asa umo¿liwiaj¹cej szybkie wyszukanie wszystkich miejsc,
gdzie wystêpuje kikimora albo nietopyrz. Z powodu ochrony praw autorskich SSS poda jedynie
odnonik do wersji tekstowej. Drug¹ nowoci¹ bêdzie sapek-gazetka, nieregularnik stanowi¹cy zapis najciekawszych dyskusji z listy dyskusyjnej sapek. Na NSNF pojawi³a siê w³anie
testowa baza ksi¹¿ek i ich recenzji  na razie tylko do przegl¹dania, w przysz³oci przewidywana
jest mo¿liwoæ dopisywania w³asnych. Miesiêcznik KF nadal bêdzie odpowiednikiem wersji
papierowej, PWC ma jedynie zamiar dodaæ do istniej¹cych (tekst i HTML) wersjê w formacie
PDF  do ci¹gniêcia jak tekst, ale z obrazkami jak HTML.
Po omówieniu planów na przysz³oæ dyskusja zaczê³a siê rozmywaæ (du¿a iloæ dryfów tematycznych  czytanie w wannie, najnowszy sprzêt itp.) i jako tak nie wiadomo kiedy wyskoczy³ temat wstêpniaka w majowym numerze NF. Uprzedzaj¹c wypadki zdradzê, ¿e Maciek Parowski przyzna³, i¿ by³a to z jego strony rozmylna prowokacja. Skoro tak, to dosta³, czego
chcia³.;)
Nie bêdê przytaczaæ tu pe³nej dyskusji choæby dlatego, ¿e ten tekst opieram li i jedynie na
w³asnej pamiêci nie podpartej ¿adnymi notatkami. Niektórzy takowe sporz¹dzali, ale efektu do
tej pory nie widaæ. Pokrótce rzecz ujmuj¹c: NUMP chyba le zrozumia³ ideê dzia³ania listy 
zrozumia³am, ¿e jest to dla niego jaka konkurencja, która krytykuje nie maj¹c do tego podstaw,
gdy¿ nie dostaje od nas tekstów lepszych od drukowanych w NF. Po pierwsze od niektórych
dostaje, po drugie lista to nie warsztaty literackie ani klub m³odych twórców. Lista to przede
wszystkim miejsce sieciowych spotkañ mi³oników SF  taka kawiarnia, gdzie ka¿dy s³yszy
wszystkich innych, (no, chyba ¿e tego nie chce;) ). I ca³a ta burzliwa dyskusja mia³a chyba na
celu wyjanienie sobie tych ró¿nic w interpretacji, wynikaj¹cych po czêci z tego, ¿e NUMP nie
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czyta ca³ej listy, a tylko niektóre w¹tki mniej lub bardziej zwi¹zane z NF (mo¿e to i lepiej:) ).
Czy uda³o siê je wyjaniæ  zobaczymy.
Niejako przy okazji dyskusji potwierdzi³a siê wiadomoæ o planach dodania do NF dzia³u
sieciowego, zosta³a nam na szybko odczytana lista pomys³ów rzeczy, które mog³yby siê w nim
znaleæ. Na gor¹co wyra¿alimy (dez)aprobatê do poszczególnych punktów, jednak dyskusja
nad pomys³ami i ich pe³niejsza ocena mia³a nast¹piæ po nades³aniu listy na listê, co jednak do
dzisiaj nie nast¹pi³o. Widaæ sesja dopad³a Przemu$ia...
Ze swojej strony przypomnia³am, ¿e nie wszyscy i nie zawsze atakuj¹ NF na licie  gdy
ataki s¹ nieuzasadnione zawsze znajdzie siê obroñca. Osobicie broni³am numeru jubileuszowego (na 15-lecie) przed oskar¿eniami bodaj¿e o bolszewizm i partyjn¹ konserwê (g³ówne preteksty  Bu³yczow i Beksiñski (!) ). Muszê uczciwie tu dodaæ, ¿e w ocenie autora wysuwaj¹cego te
oskar¿enia listowicze i redakcja NF zgadzaj¹ siê w 200%  znaczy, mo¿na siê dogadaæ.;)
A na zakoñczenie gwód programu: gdy Redaktor Naczelny przyzna³, ¿e faktycznie wiêkszoæ recenzji jest negatywna, ale próbuj¹ co z tym zrobiæ zada³am nurtuj¹ce mnie pytanie:
Czy to w³anie jest przyczyna, dla której do dzi w NF nie pojawi³a siê recenzja Diuny w wersji
Jerzego £oziñskiego? Reakcja Redaktora przesz³a najmielsze oczekiwania: zapytany praktycznie
os³upia³ i ze zgroz¹ w g³osie zapyta³ Czego? Diuna £oziñskiego? A kiedy to wysz³o? (cytat
z pamiêci, mam nadziejê, ¿e dobrze oddaje sens). 8-)))). Tak wiêc chyba ju¿ nied³ugo (bior¹c
oczywicie pod uwagê cykl wydawniczy NF) rzeczona recenzja powinna siê pojawiæ... Uczciwie
ostrzegam  jak bêd¹ chwaliæ albo chocia¿ broniæ £oziñskiego, to znowu zostan¹ obsmarowani
na licie!
Po zakoñczeniu czêci oficjalnej oko³o godziny 9 wieczorem wiêkszoæ uczestników przenios³a siê do kawiarenki WOKu, gdzie kontynuowa³a dyskusjê na tematy przeró¿ne w mi³ej
atmosferze. Nie wiem, o której wreszcie uda³o siê towarzystwo od siebie oderwaæ (Maciek Parowski widz¹c ogromne zgrupowanie w kawiarence zapyta³ Czy wy te¿ ze sob¹ picie?), gdy¿
opuci³am je godzinê póniej. Czêæ oficjalna zosta³a obfotografowana oficjalnie dla celów sprawozdania z NF (obiecano udostêpniæ wszystkie zdjêcia na Sieci), pocz¹tek czêci nieoficjalnej
utrwali³ nieoficjalnie sam Maciek Parowski, po czym uda³ siê do Czêstochowy na kolejne spotkanie.
JoAsia
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A long time ago, in a galaxy Far Far Away

THE PHYSICS OF STAR WARS
Przedmowa (te¿ od Autora)

Oto jest wiekopomne dzie³o, w którym znajdziecie ostateczne rozwi¹zanie kwestii eteru,
poznacie tajniki Mocy i dowiecie siê dlaczego ksiê¿niczka Leia musi nosiæ taka idiotyczn¹ fryzurê.

Od Autora (te¿ przedmowa)

Aczkolwiek niew¹tpliwie poparte filmem, jest to dzie³o z natury
swojej mocno spekulatywne. Stara siê ono pokrótce wyjaniæ podstawowe zasady rz¹dz¹ce galaktyk¹ FFA (Far Far Away), w której
toczy siê akcja Gwiezdnych Wojen. Obecna wersja jest szkicem do
koncepcji pierwowzoru, w³aciwie zasygnalizuje tylko pewne problemy i propozycje ich rozwi¹zañ. Chodzi nie tylko o to, ¿eby wyt³umaczyæ tymi zasadami, co siê dzieje na ekranie, ale
przede wszystkim ¿eby uchwyciæ ducha dzie³a Lucasa. Uwa¿am, ¿e jest w nim du¿o wiêcej ni¿
tylko wartka akcja i perfekcyjna realizacja. Pod warstw¹ naiwnoci jest tam Wizja i jest tam
Przes³anie (no, powiedzmy, ¿e co w rodzaju Przes³ania). Do rzeczy jednak.
Uwagi: Istniej¹ trzy kanoniczne dzie³a cyklu Gwiezdne Wojny: Nowa Nadzieja, Imperium
Kontratakuje i Powrót Jedi. Wszystkie komiksy, ksi¹¿ki sourcebooki, manuale, erpegi, gry komputerowe, koszulki, puszki do Pepsi i Tazosy uwa¿ane s¹ za dzie³a apokryficzne i do kanonu nie
wchodz¹. Nie bêd¹ zatem zasadniczo tematem niniejszych rozwa¿añ, aczkolwiek niewykluczone jest, ¿e w którym z nich znajdzie siê pomys³ wart w³¹czenia do tego opracowania.
Liczê na uwagi, komentarze, wytkniêcia bzdur i niezgodnoci z filmem, bluzgi, hate maile,
paczki z bombami, zatrute listy i ninjów pukaj¹cych do moich drzwi.

Eter

Eter wype³nia ca³¹ przestrzeñ galaktyki FFA. Dziêki niemu dzia³aj¹ silniki pojazdów kosmicznych (wytwarzaj¹ pole odpychaj¹ce statek od eteru), on te¿ przenosi
dwiêki. Eter nie jest materialny, natomiast jest nonikiem ca³ej gamy manifestuj¹cych siê zjawisk, w tym te¿ materii. Eter nie jest zatem w ¿aden sposób wypierany przez materiê, tylko j¹
niejako przenika. Jednak oddzia³ywuj¹ na siebie wzajemnie na wiele sposobów. Materia musi
byæ ca³y czas popychana, ¿eby poruszaæ siê wzglêdem eteru. Mo¿na z materii budowaæ urz¹dzenia wp³ywaj¹ce na eter. Urz¹dzenia te, jako produkt uboczny swego dzia³ania, wytwarzaj¹ rozmaite szumy eteryczne, które s¹ przez nas odbierane jako dwiêk i wiat³o. St¹d charakterystyczne odg³osy i wiecenie silników, blasterów, mieczy wietlnych. Eter nie przypomina tak
bardzo gazu, ju¿ prêdzej ciecz, choæ jak ciecz nie wygl¹da z powodu braku podcinieñ i kawitacji (eter wype³nia przestrzeñ równomiernie) i nie wypierania go przez obiekty materialne. Eter
jest elementarny, nie ma ¿adnych sk³adników. Nie da siê go rozbiæ ani przekszta³ciæ w co innego.
Planety poruszaj¹ siê w uk³adach planetarnych nie wbrew eterowi, ale w³anie dziêki niemu.
Taki uk³ad to wir eteryczny, którego szybko wiruj¹ce centrum powoduje emisje wiat³a i ciep³a.
Mo¿na rozpatrywaæ wiry zasysaj¹ce (kontrakcyjne), wypychaj¹ce (ekspansyjne) i stabilne.
Model wirowy uk³adu dwuplanetarnego jest doæ skomplikowany i przewiduje znacznie wiêcej
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ró¿nych kombinacji, pozwolê go sobie zatem pomin¹æ ze wzglêdu na jedynie popularyzatorski
charakter publikacji. Wa¿nym wnioskiem p³yn¹cym z takiego zachowania eteru jest to, ¿e im
bardziej odleg³a planeta, tym ma mniejsz¹ prêdkoæ liniow¹ (wzglêdem galaktyki, gdy¿ wzglêdem
eteru jej prêdkoæ wynosi zero). Uk³ady maj¹ce w³asnoæ uk³adów inercjalnych to uk³ady lokalnie nieruchome wzglêdem eteru. Uk³ady poruszaj¹ce siê wzglêdem eteru to uk³ady nieinercjalne; wystêpuje w nich si³a bezw³adnoci spowodowana pozornym ruchem eteru wzglêdem cia³
w tym uk³adzie (patrz opór eteru). Ciekaw¹ konsekwencj¹ tego faktu jest specyficzna struktura
geometryczna galaktyki FFA. Wynika z niej bowiem, ¿e odleg³oæ miedzy dwoma punktami jest
funkcj¹ czasu. Oczywicie optycznie linie proste, po których mierzy siê odleg³oæ i którymi porusza siê wiat³o, przypominaj¹ znane nam proste jedynie lokalnie, w krótkich odstêpach czasu
i na ma³ych odleg³ociach. W wiêkszej skali trajektorie te bardziej przypominaj¹ ruch obiektu
pod sta³ym wp³ywem dryfu wiruj¹cego pola. W praktyce  dla ludzi  przestrzenie FFA i nasza
s¹ wystarczaj¹co podobne, ¿eby w skali codziennej by³y nieodró¿nialne. Nie znaczy to jednak,
¿e zawirowania eteru wystêpuj¹ jedynie w du¿ej skali. Patrz¹c na obraz ca³ej wiruj¹cej galaktyki, widz¹c w tym wielkim wirze pomniejsze wiry uk³adów s³onecznych, w nich planet z ksiê¿ycami i w koñcu samych ksiê¿yców, mo¿emy siê pokusiæ o stwierdzenie, ¿e wir eteryczny, podobnie jak wiry naszych cieczy, ma strukturê fraktaln¹. ¯eby to sprawdziæ, musimy podj¹æ nie³atw¹ próbê wyobra¿enia sobie, jaki wp³yw
na zachodz¹ce codzienne zjawiska mia³aby fraktalna struktura przestrzeni o postaci
wirowej. Zapewne wszystkie normalne
trajektorie by³yby osobliwociami, nieskoñczenie cienkimi na poziomie ka¿dego indywidualnego wiru, ale wzmacnianymi przez nieskoñczone podwiry, podwiry podwirów itd. ad infinitum.
Jak na razie nie wiadomo, czy i jak taki model bêdzie przybli¿any przez swojsk¹ trójwymiarow¹ przestrzeñ, ale nie mo¿emy te¿ wykluczyæ, ¿e jest to mo¿liwe. Ten model nazwiemy silnym
modelem fraktalnym (SFM  Strong Fractal Model), i jest on mniej wiêcej dla intuicji odpowiednikiem Ogólnej Teorii Wzglêdnoci i mechaniki kwantowej po³¹czonych w jedn¹ bardzo
dezorientuj¹c¹ ca³oæ. W galaktyce FFA SFM zrozumieæ s¹ w stanie jedynie Mistrzowie Jedi,
a to dziêki specjalnemu treningowi ducha (o metodologiach i epistemologiach traktowaæ chyba
bêd¹ dalsze rozdzia³y). W naszym wszechwiecie nikt nie by³ na tyle g³upi, ¿eby tworzyæ specjalne szko³y rozwoju duchowego, maj¹ce na celu osi¹gniêcie zrozumienia czego tak ca³kowicie bezu¿ytecznego jak SFM; jest to jednak mo¿liwe czasowo, dziêki zastosowaniu du¿ych dawek silnych rodków psychotropowych (uwaga, nie mog¹ to byæ dowolne silne rodki, gdy¿
tylko niektóre nadaj¹ siê do tego celu). Alternatywnym sposobem jest pisanie tekstów, w których
dochodz¹c do szczegó³u zaczynamy go dr¹¿yæ i rozwijaæ, trac¹c z oczu obraz ogó³u (ale to nie
szkodzi, bo przecie¿ ten obraz pojawiaæ siê bêdzie od czasu do czasu  zgodnie z modelem
fraktalnym  w odpowiednim pomniejszeniu, jak na przyk³ad w tym przypadku eteru), ale zag³êbiaj¹c siê w inne coraz to bardziej szczegó³owe szczegó³y. Przyk³adem takiego szczegó³u mo¿e
byæ szczegó³owa analiza koñcowego fragmentu ostatniego zdania, a w szczególnoci poprawnoæ
sformu³owania szczegó³owy szczegó³. U¿ywanie takiego sformu³owania w najbardziej fascynuj¹cym momencie dyskusji o eterze jest po prostu marnowaniem cennego czasu czytelnika poprzez napisanie s³owa ca³kowicie redundantnego, co w dodatku autor uczyni³ w pe³nej wiadomoci!!!!! DOÆ!!!!!
Jako alternatywê dla SFM zaproponowaæ mo¿na bardziej klasyczny, aczkolwiek mniej stymuluj¹cy intelektualnie s³aby model fraktalny (WFM  Weak Fractal Model), w którym centra
zawirowañ s¹ rzadko umieszczone w przestrzeni FFA. W³anie te centra stanowi³yby orodki
materialne. Zamiast interpretowaæ to w ten sposób, ¿e materia powoduje zawirowania eteru (nie
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mamy przecie¿ zdefiniowanej materii), proponujê interpretacjê materii jako manifestacji centrum zawirowania eterycznego. Pozostaje pytanie o interpretacje granic ci¹g³oci materii i ro¿nych jej rodzajów, stanów
skupienia itp., a tak¿e jak ta granica ci¹g³oci ma siê do wielkoci samego wiru (który ewidentnie jest bardziej rozleg³y). Lecz w tej chwili Autor pozostawia opracowanie Eterycznej Teorii Pola na inn¹ okazjê, ze wzglêdu na niespecjalistyczny charakter publikacji. Warto
jednak nadmieniæ, ¿e sformu³owanie tej teorii ma wa¿kie znaczenie dla bardzo praktycznych
problemów, na przyk³ad kwestii przecinania materialnych przedmiotów mieczami wietlnymi
i nie przecinania siê mieczy nawzajem.
Przyjêcie SFM lub WFM mia³o jakie ciekawe konsekwencje, jednak niestety ju¿ ich nie
pamiêtam.
Wkrótce nastêpne tematy: Moc, wiadomoæ i Poznanie, Metodologie, Paradygmaty  mistycyzm i technokracja i inne
Andrzej Jarz¹bek

Rady Mistrza Gry
, ,

, ,

Jednosc czy Mnogosc?
Czytuj¹c Magiê i Miecz spotykam siê z ró¿nistymi pomys³ami na RPG. Jak graæ, prowadziæ
itp. W numerze kwietniowym zetkn¹³em siê po raz n-ty z jedn¹ z poruszanych kwestii, co sprowokowa³o mnie do skrelenia paru s³ów.
Zacznê od problemu dru¿yna nie dzia³a jak jedna osoba...,
które to zdanie przytoczono jako co nagannego. I to mnie zasmuci³o. Z punktu widzenia gracza przyznajê, ¿e co w tym jest.
Jednak¿e patrz¹c na tê kwestiê od strony MG i w ogóle RPG
muszê zawo³aæ: Och, nie!
Wiêc niby jak? Najbardziej charyzmatyczny gracz ma zdominowaæ resztê? Mo¿e stworzyæ regulamin dzia³ania i wspó³pracowaæ niczym grupa robotników (czy te¿ maszyn) skrêcaj¹cych samochód?
Od razu przyznajê, ¿e wzajemne uzupe³nianie siê jest dobre. Akcja bez zgrzytów ma wiêksze
szanse powodzenia. Tak jest i tego nie negujê.
Problem powstaje gdy  a tak siê dzieje  przeradza siê to w schemat. Zaczyna brakowaæ
miejsca na GRANIE postaci¹. Realizowane s¹ cele, pokonywane problemy  jest gracz efektywnym wyrobnikiem. To zachwycaj¹ce, gdy dotyczy np. budowy domu w naszym wiecie, ale gorzej, gdy chodzi o RPG.
Pos³u¿ê siê przyk³adami, w myl stwierdzenia, ¿e ja³owa gadka mêczy, a historyjka mo¿e
zaciekawiæ. W ci¹gu jednej nocy, graj¹c w Warhammera zrealizowalimy ca³¹ kampaniê. Zabawy, i to dobrej, by³o sporo, ale z regu³y toczy³a siê ona na ja³owym biegu, zatrzymuj¹c akcjê.
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Gdy dochodzi³o do dzia³ania  czysty profesjonalizm (troszkê przesadzam). Jednej z postaci
(prawdopodobnie za podszeptem prowadz¹cego j¹ gracza) zdarzy³o siê zawahaæ, a raczej przeraziæ siê na widok ujrzanej istoty. Zastyg³ i wptarywa³ siê w ni¹ przera¿ony i dopiero po chwili
(czytaj: turze) strzeli³ do niej z kuszy, a i to tylko dziêki otrzewieniu przez towarzysza. Po ca³ym zajciu ów cz³owiek spotka³ siê z zarzutem krasnoluda: Co z tob¹? Dziwnie siê zachowujesz, a zarazem ochrzanem od gracza prowadz¹cego owego niewysokiego wojownika. Tu w³anie pojawia siê pytanie, czy postaæ przez fakt prowadzenia jej przez gracza nie mo¿e, czy te¿ nie
powinna zachowywaæ siê w sposób nie pragmatyczny, je¿eli nie zmusi jej do tego MG poprzez
np. rzuæ na Opanowanie  nie uda³o ci siê, ha? Stoisz przera¿ony i nic nie mo¿esz zrobiæ.
Wygl¹da na to, ¿e tak w³anie bardzo czêsto jest. Nie winiê za to bynajmniej jednej strony 
Graczy. Czêsto prowadz¹ do tego dzia³ania MG. Na przyk³ad co (cokolwiek) wchodzi do pomieszczenia, idzie w twoj¹ stronê. Dochodzi i atakuje. Walczycie, a ty giniesz. Czemu? Poniewa¿ nie wpakowa³e mu paru punktów obra¿eñ za pomoc¹ be³tu nim dosz³o do bezporedniego
starcia. Gracz nie chc¹c po raz drugi straciæ postaci, wyci¹ga z tego nauczkê. Nie namawiam
tutaj do os³abiania potworów czy czego podobnego, a jedynie sygnalizujê problem.
Chcia³bym tak¿e, dla równowagi przedstawiæ inn¹ sytuacjê. Gralimy w Wampira. Sesja trwa³a
sporo czasu, rozwik³alimy jedn¹ z niepokoj¹cych nas tajemnic, a po sesji, w luniej dyskusji
MG stwierdzi³: za³o¿y³em, ¿e ta sprawa bêdzie na rozruch, a w³aciwy w¹tek stanowi³o... W³anie, choæ nie zrealizowalimy wszystkiego (a mo¿e ca³kiem ma³o)  by³o ekstra. Modu³ na dobr¹
sprawê nie mia³ przerywników, ca³y czas posuwalimy siê do przodu. Opónienia wywo³ywa³a
nasza wzajemna nieufnoæ do siebie i spiskowanie ka¿dego na w³asn¹ rêkê. Wszystko to by³o
celowe i fajnie zagrane. By³y te¿ sytuacje kryzysowe i bez kostek siê nie oby³o, ale klimat samej
akcji by³ zupe³nie inny. Nie powiem, ¿e lepszy  inny. By³o to tak¿e spowodowane szeregiem
czynników dodatkowych, lecz nie s¹ one istotne w poruszanym przeze mnie temacie. Kto móg³by siê powo³aæ na ró¿nice wynikaj¹ce z samych systemów. Za ja kategorycznie stwierdzam,
¿e co do systemów mog³o byæ odwrotnie, lecz klimat tworz¹ ludzie.
Jako MG, a i gracz, bojê siê, ¿e jednoæ w dzia³aniu doprowadza do sytuacji, w których MG
mo¿e wysy³aæ na graczy jedynie kolejne i to coraz silniejsze potwory (czy czym tam dysponuje).
Poniewa¿ stykaj¹c siê z czym nowym, a mniej niebezpiecznym, gracze jedynie zdziwi¹ siê: To
mia³ byæ rycerz chaosu? To zwyk³a podpucha, rozejrzyjmy siê lepiej za prawdziwym...
Nie chcia³bym wystêpowaæ tu jako szerzyciel zachowañ czysto asekuranckich, czy zachowawczych, choæby dlatego, ¿e zdarzy³o mi siê graæ z ludmi o takim podejciu i by³o to o wiele
gorsze ni¿ ideologia zabijemy, posieczemy. Z opowiadañ znam sytuacjê, gdy osobnicy potrafili stan¹æ przy brodzie i przez niego nie przejæ, gdy¿ kto móg³by czaiæ siê z drugiej strony
w krzakch, a nikt nie by³ gotów tego sprawdziæ. W koñcu ich pracodawca opuci³ swych ochraniarzy i wyruszy³ dalej sam.
Nie mam nic do artyku³u, z którego zaczerpn¹³em pocz¹tkowy cytat. Po prostu by³ on przys³owiow¹ kropl¹ przepe³niaj¹c¹ czarê. Wszystkim za ¿yczê spiskowania i podejrzliwoci w dru¿ynach, ale powiadam wam: strze¿cie siê rutyny i znajdcie miejsce i czas na Granie postaci¹.
Zastanówcie siê co popycha j¹ do przodu i jak ta postaæ zachowa³aby siê w danej sytuacji.
Marcin Pawe³czyk
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Premiery kwietnia
Kino
Wys³annik przysz³oci. USA 1997.
Po wojnie nuklearnej nieliczna garstka tych,
którzy przetrwali, ¿yje bez nadziei na lepsze
jutro. Tylko tajemniczy przybysz znik¹d mo¿e
im pomóc. Kevin Costner re¿yseruje i gra g³ówn¹ rolê.
Dzieñ zag³ady. USA 1998.
Do naszej planety zbli¿a siê z ogromn¹ szybkoci¹ kometa. Gdy uderzy w Ziemiê, wszyscy
zginiemy. Jedynym wyjciem jest samobójcza
akcja ratunkowa.
Ma³a syrenka. USA 1989.
Wznowienie jednej z najpiêkniejszych bani. Mieszkaj¹ca w oceanie syrenka Ariel pragnie wyjæ na l¹d i ponownie zobaczyæ przystojnego królewicza. Zawiera wiêc pakt ze z³¹ czarownic¹.

Wideo
Spawn. Re¿. Mark A.Z. Dippé; obs.: John
Leguizamo, Michael Jai White, Martin Sheen.
Tajemnicza, makabryczna postaæ sieje strach
w slumsach Nowego Jorku. Jest to Spawn 
o¿ywiony pu³kownik Al. Simmons, który powraca, by doprowadziæ si³y ciemnoci do zwyciêstwa.
Wulkan. Re¿. Mick Jackson; obs.: Tommy
Lee Jones, Anne Heche, Gaby Hoffman.
Los Angeles grozi zag³ada. Okazuje siê, ¿e
pod ziemi¹, w rodku miasta, drzemie wulkan.
Do ratowania Miasta Anio³ów rusza sztab kryzysowy z Tommym Lee Jonesem na czele.
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Trzy ¿yczenia. Re¿. Robert Kurzman; obs.:
Tammy Lauren, Andrew Devoff.
D¿in to zaklêty od siedmiu wieków demon,
który gdziekolwiek siê pojawi, sieje zniszczenie. Jego potêga ronie wraz z ka¿dym ¿yczeniem, które spe³nia.
Ukryty wymiar. Re¿. Paul Anderson, obs.:
Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen
Quinlan.
Statek kosmiczny Event Horizon zagin¹³
w przestrzeni kosmicznej. Po paru latach nagle odnajduje siê, lecz bez za³ogi. Rusza wiêc
ekspedycja, maj¹ca wyjaniæ tê zagadkê.
Marsjanie atakuj¹! Re¿. Tim Burton, obs.:
Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Anette Bening.
Nasza planeta po raz kolejny jest zagro¿ona
inwazj¹ przybyszów z kosmosu. Jednak tym razem ten znany temat zosta³ potraktowany
z przymru¿eniem oka i wzbogacony o gwiazdorsk¹ obsadê.
Pi¹ty element. Re¿. Luc Besson; obs.: Bruce
Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman.
Wizjonerski film Luca Bessona o poszukiwaniu tajemniczego pi¹tego elementu, niezbêdnego dla ocalenia ¿ycia na Ziemi. Walcz¹ ze
sob¹ o niego Bruce Willis i Gary Oldman.
Gra. Re¿. David Fincher; obs.: Michael
Douglas, Sean Penn.
Nicolas van Orton otrzymuje od m³odszego
brata przedziwny prezent urodzinowy. Jest nim
zaproszenie do pewnej gry, w której nie ma ¿adnych regu³. Ale czy ma ona zakoñczenie?

Notki o filmach
drukujemy dziêki uprzejmoci redakcji
miesiêcznika Cinema

Notki o ksi¹¿kach
Jeffrey Archer: Czy powiemy pani prezydent?
Prze³. Stefan Wilkosz. Prószyñski i S-ka,
Warszawa 1998, s. 229. Biblioteczka Konesera. Cena det. 17,00 z³.
Wznowienie pierwszej bodaj¿e powieci Jeffreya Archera wydanej w Polsce. Ksi¹¿ka, napisana w 1976 r. po tytu³em Czy powiemy prezydentowi?, zosta³a nastêpnie uaktualniona 
za zgod¹ autora  przez polskiego t³umacza,
przy czym zmianie uleg³a m.in. p³eæ fikcyjnego nowo wybranego prezydenta USA, na którego szykowany jest zamach.
Allan Dean Foster: Lodowy kliper. Prze³. Anna Wojtaszczyk. Alfa, Warszawa 1998, s. 335.
Biblioteka Fantastyki. Cena det. 23,00 z³.
Pierwszy tom trylogii fantastycznej rozgrywaj¹cej siê na mronej planecie Tran-ky-ky.
Terry Goodkind: Pierwsze prawo magii. Tom
I. Prze³. Lucyna Targosz. Rebis, Poznañ
1998, s. 696.
Pierwszy tom cyklu fantasy Miecz Prawdy
wspó³czesnego amerykañskiego pisarza. Mimo
doæ stereotypowego schematu fabularnego
(bohater, prosty cz³owiek, ratuje przeladowan¹ przez z³ego czarnoksiê¿nika dziewczynê
i zostaje wbrew swej woli uznany za jedynego,
ktory mo¿e przeciwstawiæ siê magicznemu z³u)
powieæ zosta³a uznana za znakomite osi¹gniêcie gatunku.
Harry Harrison: Absolwenci. Prze³. Rados³aw Kot i Jaros³aw Kotarski. Rebis, Poznañ
1998, s. 203.
Cykl opowiadañ jednego ze wspó³czesnych
klasyków science fiction powiêcony przygodom absolwentom akademii kszta³c¹cej pracowników Patrolu, czyli instytucji pe³ni¹cej funkcjê kosmicznej policji i zarazem wojsk interwencyjnych.

Ken Mitchell: Kamienie Dalajlamy. Prze³.
Boles³aw J. Korzeniowski, Ilona Paczkowska. Alfa, Warszawa 1998, s. 356. Biblioteka Dzie³ Wyborowych. Cena det. 24,00 z³.
Powieæ ³¹cz¹ca fantastyczno-sensacyjny w¹tek z g³êbokimi i przenikliwymi obserwacjami
dotycz¹cymi tradycji i wspó³czesnoci kultury
Tybetu, Nepalu, Chin i Indii. Dwoje Amerykanów, na ktorych zabrane z tybetañskiej doliny
wiête kamienie ci¹gaj¹ ró¿norakie nieszczêcia, w drugiej po³owie l 80. wyrusza w podró¿
przez Azjê, by od³o¿yæ na miejsce lekkomylnie zabrane pami¹tki.
Mary Norton: K³opoty rodu Po¿yczalskich.
Prze³. Maria Wis³owska. Ilustr. Malwina Wieczorek. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s.
183. Seria Klasyka dzieciêca. Cena det. 12,00
z³.
Mary Norton: Po¿yczalscy id¹ w wiat. Prze³.
Maria Wis³owska. Ilustr. Malwina Wieczorek. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1998, s.
224. Seria Klasyka dzieciêca. Cena det.
12,00 z³.
Dwa pierwsze tomy cyklu pónowiktoriañskich powieci dla dzieci o maleñkich ludzikach
¿yj¹cych pod pod³ogami naszych domów i po¿yczaj¹cych sobie pozostawione przez nas
drobiazgi  cyklu przypomnianego ostatnio
dziêki ciesz¹cej siê du¿ym powodzeniem filmowej adaptacji.
Rebecca Ore: Zabawki Gai. Prze³. Marcin
Wawrzyñczak. Prószyñski i S-ka, Warszawa
1998, s. 327. Seria Nowa Fantastyka. Cena det. 21,00 z³.
Powieæ fantastyczna mlodej amerykañskiej
autorki. Przera¿aj¹ca i fascynuj¹ca zarazem
wizja wiata przysz³oci.
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Terry Pratchett: Nomów Ksiêga Wyjcia.
Prze³. Jaros³aw Kotarski. Rebis, Poznañ
1998, s. 214.
Terry Pratchett: Trzy wiedmy. Prze³. Piotr
W. Cholewa. Prószyñski i S-ka, Warszawa
1998, s. 270. Seria Nowa Fantastyka. Cena det. 13,00 z³.
Dwie nowe powieci najpopularniejszego
dzi w Anglii autora fantastyki. Nomowie,
wspó³czesna wersja Po¿yczalskich, to ma³e ludki, ktore ¿yj¹ w wielkim wielobran¿owym sklepie  do czasu kiedy oka¿e siê, ¿e ma on zostaæ
zlikwidowany. Natomiast Trzy wied¿my to kolejna, szósta ju¿ czêæ cyklu o wiecie Dysku,
tym razem z licznymi aluzjaki i cytatami
z Szekspira.
Fred Saberhagen: Pierwsza Ksiêga Mieczy.
Prze³. Marian Baranowski. Rebis, Poznañ
1998, s. 243.
Pierwszy z trzech tomów cyklu powieciowego amerykañskiego autora, który w swej
twórczoci z gatunku fantasy czêsto odwo³uje
siê do elementów i w¹tków mitologicznych
z ró¿nych krêgów kulturowych.

J.R.R. Tolkien: Ksiêga Zaginionych Opowieci. Tom I. Prze³. Rados³aw Kot. Amber, Warszawa 1998, s. 384. Cena det. 34,80 z³.
J.R.R. Tolkien: W³adca Piercieni. T. 1-3.
Prze³. Maria Skibniewska. Muza, Warszawa 1998, s. 544 + 440 + 560. Vademecum
Intsresuj¹cej Prozy.
Nowy przek³ad pierwszego tomu najstarszych wersji opowieci i mitów nale¿¹cych do
tworzonego przez ca³e ¿ycie przez Tolkiena legendarium (poprzednio Ksiêga zaginionych
opowieci ukaza³a siê w wydawnictwie Atlantis-Rubikon) oraz W³adca Piercieni w klasycznym t³umaczeniu Marii Skibniewskiej, czyli
drugie wydanie tej fantastycznej epopei w serii VIP. Podobnie jak edycja poprzednia zawieraj¹ce uzupe³nienia (przede wszystkim
o brakuj¹ce poprzednio dwa dodatki), zmiany
i poprawki.

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

Wszystkim dzieciom
(niezale¿nie od wieku)
samych przyjemnych dni, du¿o ³akoci,
zabawek do woli
(odpowiednich do zainteresowañ)
i w ogóle
z okazji Dnia Dziecka
¿yczy
Redakcja
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GARFIELDZIE?
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TO MO¯E DU¯¥
SZKLANKÊ WIE¯EGO
SOKU Z KOCIAKA?

NIE LUBISZ
MNIE,
PRAWDA?

Tresura zwierz¹r domowych na innych
planetach

Natura  sceny, które rzadko ogl¹damy
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