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CALVINIE! CO TO ZA
HA£ASY? POWINIENE
JU¯ SPAÆ!

O BO¯E, CALVINIE, PRZECIE¯
TO TYLKO TWÓJ PLUSZOWY
TYGRYS! MÓWI£EM CI, ¯EBY
SPRZ¥TA£ ZABAWKI!

TO PRZEZ TE POTWORY POD
£Ó¯KIEM, TATO!
WALI£EM JEDNEGO MOIM
KIJEM BASEBALLOWYM!

PRZEPRASZAM CIÊ. DOBRZE, ¯E NIE
ZA KA¯DYM RAZEM TRAFIA£EM, CO?

PEWNO.
MO¯ESZ MI
DAÆ NA CHWILÊ
SWÓJ KIJ?

Wieci
#. Westwood  twórcy wielu
znakomitych gier typu real-time
strategy, planuj¹ ekranizacjê swojego przeboju Command & Conquer. Akcja filmu ma byæ umieszczona w post-katastroficznym wiecie, gdzie o w³adzê nad planet¹ walcz¹ dwie przeciwne grupy. Scenariusz nie jest jeszcze gotowy.
Natomiast jeszcze w tym roku mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e na rynku pojawi siê trzecia gra
cyklu, Command & Conquer: Tiberian Sun, gdzie wyst¹pi¹ James Earl Jones i Michael Biehn
(kapral Hicks z Aliens). Pierwsza czêæ gry przekroczy³a milion sprzedanych kopii.
#. Znany w Polsce serial Xena: Wojownicza ksiê¿niczka, ma trafiæ na konsole Sony Playstation w postaci gry (z grafik¹ 3D). Gracz przyjmie rolê samej Xeny, która ma pokrzy¿owaæ plany króla Minotaura i królowej Amazonek, zamierzaj¹cych porwaæ jej przyjació³kê i z³o¿yæ j¹ w ofierze z³ej czarodziejce.
#. Clint Eastwood bêdzie producentem, re¿yserem i aktorem w nowym
filmie sf wytwórni Warner Bros, zatytu³owanym Space Cowboys (mi³oæ do
westernów nie rdzewieje). Film opowiada o grupie emerytowanych pilotów
wojskowych, którzy zostaj¹ na nowo powo³ani do s³u¿by i maj¹ pilotowaæ prom kosmiczny.
Eastwood chcia³by zatrudniæ do filmu dwie inne gwiazdy: Jacka Nicholsona i Seana Conneryego.
#. Komputerowa gra StarCraft firmy Blizzard Entertainment  stosunkowo niedawno wprowadzona na rynek  sprzeda³a siê ju¿ w milionie kopii. Rachunki nie uwzglêdniaj¹ oczywicie
kopii pirackich, a pewnie jest ich przenajmniej drugie tyle.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny, jesienny
zjazd Cz³onków Korespondentów w gocinnych progach Ma³gorzaty
Pudlik, Katowice, os. Tysi¹clecia, ul. Chrobrego 13/65, tel. 250-19-90.
Impreza odbêdzie siê w tradycyjnych godzinach popo³udniowych,
dnia 21 listopada 1998.
Przewidwywana sk³adka wyniesie 6-7 z³. Wszyscy planuj¹cy nocleg proszeni
s¹ o zabranie niezbêdnego sprzêtu (piwory, karimaty). Jednoczenie
gospodyni prosi, by ze wzglêdu na szczup³oæ miejsca, wszyscy, którzy
maj¹ tak¹ mo¿liwoæ, spali gdzie indziej, nie w miejscu imprezy.
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#. Star Trek: First Contact znajdzie siê wród pierwszych piêciu filmów, jakie jeszcze w tym
roku planuje wydaæ wytwórnia Paramount na nowym medium:
p³ytach DVD. Na DVD trafi te¿ pe³ne 156 odcinków serialu
Twilight Zone (w Polsce pod tytu³em Strefa mroku nadaje go
Canal +)  wród nich odcinki emitowane tylko raz.
#. Ju¿ w przysz³ymn roku ma trafiæ na rynek pierwsza gra
strategiczna czasu rzeczywistego (RTS) dziej¹ca siê w universum Star Treka  Star Trek: New Worlds. Zadaniem gracza bêdzie kolonizacja i obrona nowo odkrytej planety, przy czym mo¿e
on reprezentowaæ Federacjê, Klingonów albo Romulan. W odró¿nieniu od typowych gier RTS, Star Trek: New Worlds pozwoli graczom na posiadanie sta³ej
za³ogi, z ka¿d¹ misj¹ bardziej dowiadczonej i sprawniejszej. W grze wyst¹pi tak¿e przera¿aj¹ca
obca rasa z przesz³oci Kwadrantu Alfa.
#. Firma Alien Voices, Inc. wyda³a (na kasecie i na CD) dwiêkow¹ wersjê
klasycznej powieci Herberta Georgea Wellsa Niewidzialny cz³owiek (z 1938
roku). Przedstawiona wersja jest rozszerzeniem orygina³u, natomiast wród wykonawców znalaz³ siê Leonard Nimoy, niezapomniany Mr Spock z pierwszego
Star Treka.
#. Wytwórnia Universal Pictures kupi³a prawa do cyklu filmów Mad Max
i zamierza nakrêciæ kolejny, czwarty ju¿ film (planowany na 2001 lub 2002).
George Miller, który uczestniczy³ w produkcji pierwszych trzech Mad Maxów,
podpisa³ kontrakt na scenariusz i re¿yseriê tak¿e czwartej czêci. Wytwórnia na razie nie z³o¿y³a
propozycji oryginalnem Mad Maxowi, tzn. Melowi Gibsonowi. Byæ mo¿e powodem jest honorarium  Mel Gibson dostaje obecnie ok. 20 milionów dolarów za film (podczas gdy za rolê
w pierwszym Mad Maxie dosta³ skromne 15 tysiêcy). Zdjêcia do filmu bêd¹ krêcone  oczywicie  w Australii.
#. Na pocz¹tku przysz³ego roku LucasArts Entertainment
zamierza wprowadziæ grê (strzelankê) Star Wars: X-Wing Alliance, czwart¹ ju¿ w cyklu (po X-Wing, TIE-Fighter i X-Wing
vs. TIE-Fighter). Tym razem gracze bêd¹ mogli pilotowaæ legendarnego Soko³a Millenium kapitana Solo (te¿ legendarnego).
Akcja toczy siê wkrótce po przegranej rebelii w bitwie na Hoth.
#. Nie do uwierzenia, ale jednak: ghañski naukowiec Philip Adongo podczas pekiñskiej
konferencji powiêconej problemom ludnociowym owiadczy³, ¿e niewielkie rodziny lepiej siê
sprawdzaj¹ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Doda³, ¿e badania prowadz¹ce do takiego wniosku opiera³y siê miêdzy innymi na rozmowach z umar³ymi. Korzystaj¹c z pomocy mediów, Philip
Adongo pyta³ starszych wiosek o opiniê co do optymalnej liczebnoci rodziny w dzikich regionach zachodniej Afryki. Gdybym s³ucha³ tylko ¿ywych, nie usyska³bym
obiektywnych danych, wyjani³ s³uchaczom.
#. Wród licznych dzie³ dotycz¹cych UFO (popularnych chyba dziêki
sukcesowi serialu Z Archiwum X) nie mo¿na pomin¹æ wydanej na CD Sightings: The UFO Encyclopedia (Simon & Schuster). Reklamowana jako
najbardziej kompletny CD-ROM powiêcony temu tematowi encyklopedia zawiera tekst, zdjêcia, filmy, animacje komputerowe, cie¿kê dwiêkow¹
i bazê danych ponad tysi¹ca artyku³ów o wszystkim, od Bermudów (Trój-
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k¹t) po Zeta Reticulum. Dla lepszego odbioru trzeba (jak agent Mulder) chcieæ uwierzyæ.
#. Amon Hen, biuletyn brytyjskiego The Tolkien Society, doniós³ o planowanej na sierpieñ
2004 r. miêdzynarodowej konferencji, powiêconej piêædziesiêcioleciu wydania W³adcy Piercieni; ma ona siê odbyæ w lub w pobli¿u Birningham i mieæ charakter mniej wiêcej akademicki.
Adres kontaktowy Grupy Roboczej: David Doughan, 120 Kenley Road, London SW19 3DW,
e-mail doughan@lgu.ac.uk
#. Znany powszechnie twórca (nie tylko literacki) Konrad T. Lewandowski podj¹³ studia
doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w katedrze sozologii.
PWC

Nagrody
Og³oszono nominacje do World Fantasy Award, najwa¿niejszej w dziedzinie fantasy, a obejmuj¹cej tak¿e utwory przez nas
zaliczane raczej do horroru. Nagrody zostan¹ wrêczone na prze³omie padziernika i listopada podczas World Fantasy Convention w Monterey, w Kalifornii. A oto nominowani:
powieæ: Trader Charlesa de Linta; The Physiognomy Jeffreya
Forda; American Goliath Harveya Jacobsa; The Gift Patricka OLeary; The Club Dumas Arturo Péreza-Reverte;
nowela: Streetcar Dreams Richarda Bowesa; The Dripping of Sundered Wineskins Briana Hodgea; The Fall of the Kings Ellen Kushner i Delii Sherman; Coppolas Dracula Kim Newman; The Zombies of Madison County Douglasa E. Wintera;
opowiadanie: Dust Motes P.D. Cacek; Fortune and Misfortune Lisy Goldstein; Get a Grip Paula
Parka; The Inner Inner City Roberta Charlesa Wilsona; Audience Jacka Womacka;
antologia: Modern Classics of Fantasy, red. Gardner Dozois; Bending The Landscape: Fantasy, red. Nicola Griffith i Stephen Pagel; Northern Frights 4, red. Don Hutchison; Dark
Terrors 3, red. Stephen Jones i David Sutton; Millennium, red. Douglas E. Winter;
zbiór opowiadañ: Giant Bones Petera S. Beaglea; Driving Blind Raya Bradburyego; Fractal
Paisleys Paula Di Filippo; The Throne of Bones Briana McNaughtona; A Geography of
Unknown Lands Michaela Swanwicka;
grafik: Rick Berry; Jim Burns; Alan Lee; Don Maitz; Dave McKean;
Zasady nominacji ró¿ni¹ siê nieco od typowych (np. Hugo). Po trzech kandydatów w ka¿dej
z kategorii wybiera jury z³o¿one z piêciu sêdziów, pozosta³¹ dwójkê uczestnicy wiatowych Konwencji Fantasy z lat 1997 i 1998 (czyli aktualnej).
Sidewise Awards to nagroda przyznawane za dzie³a powiêcone historii alternatywnej. Nazwa pochodzi od opublikowanego w 1934v roku opowiadania Murraya Leinstera Sidewise in
Time. W tym roku zwyciê¿yli: For Want of a Nail...;If Burgoyne Had Won at Saratoga Roberta
J. Sobela w kategorii dokonanie specjalne, oraz How Few Remain Harryego Turtledove
w kategorii forma d³uga i The Undiscovered Williama Sandersa w kategorii forma krótka.
Nagroda Prometheus przyznawana jest przez Libertariañskie Towarzystwo Futurystyczne za
 jak mo¿na siê domyliæ  prozê przekazuj¹c¹ libertariañskie treci. W tym roku Prometeusza
otrzyma³ Ken McLeod za powieæ The Stone Canal, natomiast do tzw. Hall of Fame, grona
arcymistrzów, w³¹czono Roberta A. Heinleina za jego powieæ Time Enough for Love.
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Walia to niewielki kraj, a Walijczycy s¹ nielicznym narodem. Dlatego te¿ honoruj¹ dzie³a
wydane w swoim niezwykle trudnym jêzyku medalem Eisteddfod (nie jest to medal za fantastykê, tylko za twórczoæ literack¹ w ogóle). W tym roku otrzyma³a go powieæ Eirug Wyn zatytu³owana Blodwyn Tatws. Jest to utwór SF, a tytu³ oznacza Kwiat ziemniaka. Zdarzy³o siê to drugi
raz w historii. Poprzednio, w 1992 roku, nagrodzono tak¿e powieæ SF Robina Llywelyna Seren
Wen Ar Gefndir Gwyn (Bia³a gwiazda na bia³ym tle).
Brytyjczyny nagrodzili najlepsze powieci fantasy. British Fantasy Award otrzymali: w kategorii powieci (tzw. Nagroda Augusta Derletha): Chaz Brenchley za Light Errant, w kategorii
antologii lub zbioru opowiadañ: Dark Terrors 3 pod red. Stephena Jonesa i Davida Suttona;
w kategorii opowiadania: Christopher Fowler za Wageslaves; grafik: Jim Burns; pismo: Interzone. Nagrodê specjaln¹ (tzw. Nagrodê Karla Edwarda Wagnera) przyznano D. F. Lewisowi.
Nagrody Miêdzinarodowej Gildii Horroru otrzymali: za dokonania ¿ycia: Hugh B.Cave;
powieæ: Nazareth Hill Ramseya Campbella; zbór opowiadañ: The Throne of Bones Briana
McNaughtona; antologia: Revelations pod red. Douglasa E.Wintera; pierwsza powieæ: Drawn
to the Grave Mary Ann Mitchell; krótka forma: Coppolas Dracula Kima Newmana; opowiadanie: Cram Johna Shirleya; grafik: Stephen R.Bissette; grafika: Garth Ennis i Steve Dillon
za ilustracjê Preacher w Proud Americans; publikacja: magazyn Necrofile.

Bibliotekarz przypomina
Poni¿ej wymienione osoby zalegaj¹ ze zwrotem ksi¹¿ek wypo¿yczonych z klubowej biblioteki:
Patryk Czech (od 31.03), Wojciech Æwil¹g (od 12.05) oraz Rados³aw Krupa (od 17.02).
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Poczta redakcyjna
W³anie przeczyta³am w Miesiêczniku recenzje Romka Pawlaka z Czerwonego Marsa i w³osy stanê³y mi dêba (tak wiem, to ³adnie wygl¹da³o :-)). Dlatego pozwalam sobie napisaæ ma³e
sprostowanko. Nie czepiam siê innych treci, ale jednak zarzuty naukowe Romka trafi³y na moja
grz¹dkê.
Wszystkie Marsy oceniam jako ca³oæ i w moim odczuciu s¹ one zasadniczo jedn¹ ksi¹¿k¹ 
przy tym czyta³am toto w oryginale, wiêc nie mogê siê wypowiadaæ, czy niektóre b³êdy nie
powsta³y w t³umaczeniu. Natomiast:
1. Porównanie Mayflowera z Marsem jest cokolwiek przesadzone. O ile pamiêtam, Mayflower
by³ statkiem wiêziennym, a nie porz¹dnie przemylan¹ prób¹ kolonizacji.
2. Przemylenia na temat op³acalnoci i nieop³acalnoci wydobycia na Marsie kopalin s¹ rzecz¹
podstawow¹ (nie wiem, w której czêci trylogii siê pojawiaj¹!) i przecie¿ to one powoduj¹
wybudowanie Clarkowskiego sznurka na orbitê na Marsie.
3. Coyote (Kojot?), czyli ten autostopowicz, sam opowiada o swoim uwiezieniu przez owe
dziewiêæ miesiêcy. Jako, ¿e ukrywa³a go tam Hiroko, specjalistka od czêci rolinno-zwierzêcej, to pewnie go jako wykarmi³a, nieprawda¿?
5. Co do szybowców, to co mi tu nie gra  z tego co ja pamiêtam, oni siê po Marsie poruszaj¹
sterowcami, a to pewna ró¿nica. T³umaczenie? Pomy³ka samego Romka??? Nie wiem...
Ewa Pawelec

Si³a mitu
Oto kolejny dowód na to, ¿e literatura fantasy mo¿e byæ sztuk¹ wartociow¹ czyli nios¹c¹ ze sob¹ co  jakie przes³anie i m¹droæ.
Nie ukrywam: do kupna  minê³o sporo czasu od premiery  sk³oni³a
mnie ok³adka. Lecz nie napis Najlepsza powieæ roku czy Fantasy World
Award. Co sprawi³o, ¿e postaæ stoj¹ca wród wiekowych drzew i zachodz¹ce s³oñce przemówi³y, a ich s³owa brzmia³y niby podwiadomy nakaz:
kup mnie, a ja ci siê odwdziêczê. Uczyni³em tako¿ i od pierwszego akapitu
Lasu o¿ywionego mitu wiedzia³em, ¿e trafnie ulokowa³em pieni¹dze. Nie
muszê chyba dodawaæ, ¿e Las... przeczyta³em w zach³ystuj¹cym tchem i ju¿
bieg³em do ksiêgarni po czêæ drug¹  Lavondyss.
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Ca³a opowieæ jest o lesie... banalnie? Wa¿ne o jakim lesie! O puszczy, w której o¿ywaj¹,
odradzaj¹ siê, ¿yj¹, przemijaj¹ mity i legendy. Co zabawne, niektórzy z ludzi  mieszkaj¹cych na
w³asn¹ zgubê b¹d szczêcie blisko lasu Ryhope  maj¹ dar nie tylko dostrzegania o¿ywionych
archetypicznych postaci i istot ale ich stwarzania. Rych³o prowadzi to (bo tak zapisano w legendzie bêd¹cej prawzorem dla innych) do walki, tragedii i zguby. Las w³ada wyobrani¹ z niespotykan¹ si³¹, ostrzega i grozi, potrafi zg³adziæ intruza. Da mu te¿ mo¿liwoæ odrodzenia siê w innym micie, po to tylko jednak, by po raz kolejny prze¿y³ swoj¹ pora¿kê. Tak w³anie sprawy siê
maj¹. Dzie³o Holdstocka, który nad mitami ich struktur¹, genez¹, klasyfikowaniem i wzajemnym przenikaniem musia³ siê solidnie i mozolnie napracowaæ. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e jego praca
zosta³a doceniona i otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê. Szkoda, ¿e jest znany tylko w gronie mo¿e
i szlachetnym, ale wielce ograniczonym w spojrzeniu na pewne sprawy. Mylê o fandomie, który niestety ale powoli i skutecznie staje siê towarzystwem wzajemnej adoracji.
Czêæ druga, Lavondyss  historia dziewczynki Tallis  tr¹ci literatur¹ spod szyldu next
generation. Wszak Tallis to potomkini ojca dwóch braci z czêci pierwszej. W Lavondyss trochê s³abuje styl, Holdstock jakby pogubi³ poetykê i czar, ale nadal jest to literatura dobra i wartociowa, szczególnie na ja³owym poletku machania magicznymi mieczami. Lepiej potraktowaæ
opowieci nawiedzonej Tallis jako kolejne rozdzia³y genialnego Lasu... i ju¿ mniej boli , ¿e autor
trochê daje wolne pisarskiej dyscyplinie.
Czytaæ? Co za pytanie. Czytaæ i to koniecznie.
Wszak mi³onik mitów jest mi³onikiem m¹droci. Bo w mitach jest pe³no takich dziwów,
o jakich nie ni³o siê nawet najznamienitszym filozofom.
Dawid Brykalski
Robert Holdstock: Las o¿ywionego mitu, Lavondyss. Zysk i S-ka, 1996 r.

Zbrodnia wydawcy (cz. 2)

Delfiny z Pern (Amber 1998, ISBN 8371697171, 288 str., 19.80
PLN), niestety, budz¹ mieszane uczucia. Mimo sympatii, któr¹ wzbudzi³o
we mnie wykoncypowanie przez Jana Zarembê skrótu ASSIGI (Audio System Sztucznej Inteligencji Gromadz¹cy Informacje) zamiast SIWSP (Robinton móg³by nuciæ Assigi, assigi, assigi i zastanawiaæ siê, czy to liczba mnoga, czy pojedyncza), mimo, ¿e ten t³umacz podj¹³ próbê nadania
sensu u¿ywanej dotychczas terminologii dotycz¹cej Pernu (co moim zdaniem jest konieczne), trudno uznaæ jego innowacje za trafne. Obci¹¿aj¹ go
równie¿ niewybaczalne b³êdy rzeczowe, niezrêcznoci i szereg opuszczeñ.
Mo¿e przyczyn¹ wad tekstu jest wprowadzenie przez Amber redaktora stylistycznego (Krystyna Stachowicz-Gacek) oprócz redaktora technicznego
(Andrzej Witkowski)?
Pomys³ zmiany nieodmiennego imienia Ramoth na odmienne Ramotha mo¿na porównaæ
tylko z b³êdem p. Modzelewskiej, zmieniaj¹cej imiê Ramala na Ramola. Jak rozumiem, na
zasadzie szewca bez butów, w wydawnictwie Amber nikt nie wie, co to jest ramota i ramol...
The Dolphins of Pern zaczynaj¹ siê od podziêkowañ autorki i przesuniêcie ich na koniec nie jest
wyrazem szacunku dla Anne McCaffrey  przynajmniej jak na mój gust.
Dalej jest mapa prawie ca³ego Pernu w rzucie Merkatora (brak samych biegunów, co jest
normalne dla rzutu Merkatora; mapa przedstawia szerokoci geograficzne  czy te¿ pernograficzne  do ok. 83 stopni i pe³ny zakres d³ugoci geograficznej, w godzinach), wykonanej przez
Nielsa Ericsona i autoryzowanej przez sam¹ Anne McCaffrey. W Delfinach z Pern zreproduko-
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wano czêæ tej mapy  od 83 stopni szerokoci pó³nocnej do 71 stopni szerokoci po³udniowej,
bez linii siatki kartograficznej (po co polski czytelnik ma wiedzieæ, ¿e to rzut Merkatora?), bez
wymienienia autora rysunku, autora informacji oceanograficznej i autorki przebiegu pr¹dów morskich. Pominiêto spis postaci. Po co polskiemu czytelnikowi wiedza, ¿e Camo jest synem Robintona i Silviny?
Najbardziej ra¿¹ce b³êdy przek³adu:
str. 11: Historia za by³a Wielkim Darem, jaki delfiny otrzyma³y od rodzaju ludzkiego, pamiêci¹
o sprawach i rzeczach, które przeminê³y. Dziêki Historii delfiny otrzyma³y zdolnoæ mówienia, Najwiêkszy Dar, który pozwoli³ im na powtarzanie s³ów brzmi¹cych jak mowa ludzi,
a nie delfinów. W rzeczywistoci: And History was another of the Great Gifts Humankind
had given Dolphinkind: History was memory of things past. To be able to tell History, Dolphinkind had been given the ability to speak as they did so that was the Greatest Gift humans
had given dolphins, I Historia by³a innym z Wielkich Darów, które Rodzaj Ludzki da³ Rodzajowi Delfiniemu: Historia polega³a na pamiêtaniu spraw póniej. ¯eby móc opowiadaæ
Historiê, Rodzaj Delfini otrzyma³ zdolnoæ mówienia o tym, co robi i to by³ Najwiêkszy Dar
z tych, które ludzie dali delfinom).
str. 14: Energicznym machniêciem tylnych p³etw  w rzeczywistoci With a final flap of his
tail, z ostatecznym trzepniêciem ogona  delfiny nie maj¹ tylnych p³etw!
str. 18: Jayge, ojciec Readisa, nigdy nie wspomina³ o sprawie zdrajców, która zbli¿y³a obu
mê¿czyzn.; Swacky [...] nie umia³ przebaczyæ zdrajcom  t³umacz nie zdaje sobie sprawy
ze znaczenia terminu renegaci, który wszed³ do tytu³u wczeniejszego tomu (!). Zdrajcy
zupe³nie nie pasuj¹ do treci tej nazwy.
str. 20: choæ zdarza³o siê nawet dowiadczonym marynarzom  Which was more than could be
said for some grown men, to wiêcej, ni¿ mo¿na by powiedzieæ o niektórych doros³ych.
str. 20: haczyki wykute rêcznie przez kowala, sezonowo zatrudnianego w Siedlisku  and
hooks handfashioned by the Holds Smithjourneyman, haczyki, wytworzone przez Czeladnika Kowalskiego Posiad³oci (Warowni);
str. 23: archiwach  files  k³ania siê popularny serial...
str. 34: mikroprocesory  chips; chipy, koci, obwody scalone, scalaki;
str. 36: w³ókniste jarzyny  ol stringy wherry, czyli starego, ³ykowatego wherry (intrusia);
str. 38: Aramina popatrzy³a na niego z oburzeniem.  We pod uwagê, ¿e tylko z najwiêkszym
trudem uda³o siê nam dotrzeæ do brzegu, i jestem pewna, ze ryby-przewodnicy nigdy do nas
nie mówi³y  Aramina gave him a long and indignant stare. Considering we barely made
it to shore, and never really thought the shipfish were speaking to us, Aramina obrzuci³a go
przeci¹g³ym, oburzonym spojrzeniem.  Zw³aszcza, ze ledwo dotarlimy do brzegu i nigdy
naprawdê nie mylelimy, ¿e ryby okrêtowe mówi³y do nas.
str. 43: zebrania Cechu Rybaków odbywa³y siê w sali Tilleków Mistrzów Rybackich  Fish
Craft meetings in the Tillek Master Fisherman Hall, zebrania Cechu Rybackiego w Siedzibie Mistrza Cechu w Tillek.
str. 44: przez Mistrza Kowalskiego Jancisa, Sezonowego Harfiarza Piemura i lorda Jaxoma 
Mistrz Kowal Jancis, wnuczka Fandarela, jest ¿on¹ Czeladnika Harfiarza Piemura!
str. 54: Po³yskuj¹ ³uski! Gadareth siê nie myli!  Shards! Gadareths right!  wykrzykniki
shells! (kiedy przet³umaczony jako muszle...) i shards! odnosz¹ siê do skorup jaj smoków i ich od³amków. Jeli nie ze szko³y, to z samego t³umaczonego tekstu Jan Zaremba móg³
siê dowiedzieæ, ¿e delfiny nie s¹ rybami, a ssakami, wiêc nie maj¹ ³usek. W dalszym ci¹gu
t³umacz systematycznie pomija te i pokrewne wykrzykniki.
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str. 61: Alemi pozna³ starszyznê rodu Keroonów  Hed met the Keroon leaders  Keroon po
2500 lat jest nazw¹ geograficzn¹, a nie nazw¹ rodu; on spotka³ siê z przywódcami grupy
z Keroon.
str. 63: jest ju¿ dostatecznie du¿y, by uczyæ siê piewania ballad  is growing old enough to
learn his ballads, dorasta do wieku w³aciwego, ¿eby uczyæ siê swoich (w³aciwych dla
siebie) ballad. Nie chodzi o naukê piewu! Od czasu drugiego Przejcia ca³oæ wiedzy ogólnej, która wchodzi w program nauczania jest przekazywana m³odzie¿y w formie ballad. Ten
rodek dydaktyczny wprowadzi³ dyrektor szko³y w Fort, Clisser (Red Star Rising: The Second Chronicles of Pern). By³o to konieczne, kiedy przesta³y dzia³aæ komputery, ogniwa
s³oneczne i drukarki, kiedy syntetyczne materia³y pimienne trzeba by³o zastapiæ skórami.
I od tej pory Cech Nauczycieli zmieni³ siê w Cech Harfiarzy. Gorzej, ¿e przy okazji reformy
owiaty Clisser usun¹³ z programu nauczania ogólnego zbyteczne informacje nie dotycz¹ce Pernu. W jego planach zainteresowani na ¿yczenie mogli specjalnie uczyæ siê historii
Ziemi i innych kolonii, astronomii, chemii, matematyki...
str. 64: Ca³kowicie ugrz¹z³ w administracji  stuck up there at the Admin  Admin to tradycyjna nazwa budynku na L¹dowisku, który mieci AIVAS.
str. 66: zajêci budow¹ kamiennego korralu dla antylop  were so busy raising a big stone
beasthold i ani s³owa o antylopach, których na Pernie nigdy nie by³o.
str. 67: Przypomnia³ sobie, jak by³ wciek³y na rodziców za z³oliwoæ okazywan¹ Menolly,
kiedy zrani³a sobie rêkê o jadowite p³etwy ryby i wydawa³o siê, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie
mog³a graæ. Jak mogli tak siê cieszyæ z jej nieszczêcia?  He had been furious with his
parents vindictive attitude when shed cut her hand on a venomous packtail fish and the
injury was likely to prevent her ever playing again. They had been so pleased!, By³ wciek³y
o mciwoæ swoich rodziców, kiedy Menolly przeciê³a sobie d³oñ na grubogonie i wydawa³o
siê, ¿e okaleczenie uniemo¿liwi jej grê na zawsze. Oni byli tacy zadowoleni!  Menolly jako
dziecko przeciê³a sobie d³oñ no¿em oprawiaj¹c rybê, która w poprzednich tomach nazywana
by³a grubogonem albo ropnic¹ (packtail), a jadowity jest luz, pokrywaj¹cy tê rybê. Jej matka, Mavi, nie kpi³a, a przesiedzia³a wiele nocy przy ³ó¿ku chorego dziecka i uratowa³a j¹,
kiedy wywi¹za³o siê zaka¿enie. Wina matki polega³a na zaniedbaniu przywrócenia pe³nej
sprawnoci d³oni, czy mo¿e raczej na zatajeniu przed córk¹, ¿e przywrócenie sprawnoci jest
mo¿liwe, aby wybiæ jej z g³owy niew³aciwe dla dziewcz¹t zainteresowanie muzyk¹.
str. 95: Heeej! Lemi, czy to zbli¿a siê nowy uczestnik?  Squeee! New game coming, Lemi?,
Heeej! Bêdzie nowa zabawa, Lemi?
str. 96: Nolly. Wymyli³y ci ca³kiem ³adne zdrobnienie.  Delfiny rzeczywicie du¿o wiedz¹ na
ten temat, ale nie ty  powiedzia³a powa¿nym tonem.  Nolly! Thats a fair nickname.
The dolphins may, but you may not, she said sternly,  Nolly! To ³adne przezwisko.
 Delfinom wolno, ale tobie nie wolno [przezywaæ mnie]  powiedzia³a surowo.  siostra
przekomarza siê z bratem udaj¹c, ¿e znowu s¹ dzieæmi.
str. 99: Z ca³¹ pewnoci¹ nie dadz¹ siê tak ³atwo udomowiæ, jak hodowane w domu lataj¹ce
jaszczurki.  Theyre certainly not as easy to take home as firelizards, Oczywicie trudniej
takiego zabraæ do domu, ni¿ jaszczurkê ognist¹  to jest ¿art, i dlatego w nastêpnej linijce
Alemi siê mieje.
str. 104: najlepszy plastyk the best artist  chodzi o wybitnego portrecistê Perschara, i mowa
jest w³anie o wykonanych przez niego portretach.
str. 108: Kiedy szorujê mu skrzyd³a, przeskakuj¹ nad nim.  And when Im scrubbing his
wings, they vault over them  them, a nie him, przeskakuj¹ nad nimi (skrzyd³ami); spi¿owy smok ma 3545 metrów d³ugoci  to by³by bardziej lot, ni¿ skok!
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str. 112: Path siê cieszy, bo jego amazonka bêdzie mia³a dzidziusia., Mirrim wskoczy³a na
szyjê Patha  Path jest zielonym smokiem, samic¹!
str. 129: odprawy  gratuities, wyrazy wdziêcznoci
str. 129: Toric o sobie: Poza tym by³ Lordem W³odarzem znacznie d³u¿ej, ni¿ ktokolwiek inny
na Pó³nocy, nie wy³¹czajac Telgara  Toric jest Lordem od niedawna, bo demonstracyjnie
zaniedbywa³ formalne zatwierdzenie swego prawa w³asnoci; Toric jest nies³ychanie dumny
z rozmiarów swej posiad³oci, znacznie wiêkszej od najwiêkszej na Kontynecie Pó³nocnym
posiad³oci Telgar. W poprzednich tomach kilkakrotnie wyra¿a³ siê pogardliwie o pó³nocnych posiad³ociach, jakoby by³y wielkosci sto³u. I oryginalny tekst And Lord of Hold so
much larger than anything in the north, including Telgar nie daje ¿adnych podstaw do takiej
pomy³ki.
str. 130 o Niciach: latajacego zagro¿enia  airborne menace, powietrznego zagro¿enia; Nici
nie lataj¹, a spadaj¹.
str. 132: opuszczone zdanie Then, with great care, the dolphin touched his nose to Persellans
mouth before dropping back into the water  czy¿by ca³us wdziêcznego za uratowanie ¿ycia
delfina, przed podziekowaniem s³owami, zosta³ uznany za obrazê moralnoci???
str. 146: w wodach zatoki Hold  in waters of Cove Hold, w wodach Warowni nad Zatoczk¹.
str. 150: uzyskali przydzia³ Siedliska  they had proved the Hold  statut (Charter) kolonii na
Pernie pozwala ka¿demu, na wzór amerykañskich pionierów, zaj¹æ ziemiê, która do nikogo
nie nale¿y. Aby prawo w³asnoci zosta³o zatwierdzone, osadnik musi wykazaæ, ¿e jest w stanie uprawiaæ ziemiê i zarz¹dzaæ posiad³oci¹ ku pomyslnoci jej mieszkañców. Jayge udowodni³ swoje prawo do ziemi, na której mieszka³.
str. 155: A teraz pomó¿ mi nakarmiæ te rybie mordy.  Now, help me feed these fish faces 
face to nie jest morda!
str. 202: jaskiniach ko³o Laudey, To w jaskiniach w Laudey ciagle jeszcze mieszkaj¹ ludzie?
 Caves of Laudeys, Laudey still has people in the Caves?  Lord Laudey w Igen z pocz¹tkiem Przejcia i Opadów Nici udostêpni³ bezdomnym kompleks jaskiñ, a tak¿e w miarê mo¿liwoci zaopatrywa³ mieszkañców tych jaskiñ w ¿ywnoæ. Oryginalny tekst nie budzi w¹tpliwoci, ¿e Laudey jest osob¹; zreszt¹ pojawia siê jako Laudey z Igen na str. 258.
str. 210: Kiedy Przejcie siê zakoñczy³o i ich us³ugi sta³y siê niepotrzebne, inaczej zagra siê im
do tañca.  When the Pass was ended and their services no longer needed, a far different
tune be struck for them to dance  to zjawisko jêzykowe nosi nazwê nastêpstwa czasów;
Przejcie skoñczy siê za 22 lata; to, co jedcy smoków robi¹ w czasie przejcia, to nie
us³ugi, a s³u¿ba (tak jak s³u¿ba wojskowa czy s³u¿ba zdrowia).
str. 229: odpowiedzia³ Readis i trzasn¹³ piêci¹ Aranyê  Readis said, putting his fist in her
face; zwrot put in ma szereg znaczeñ, ale nie ma wród nich trzasn¹æ! Readis przy³o¿y³
piêæ do twarzy swojej ma³ej siostrzyczki  to by³a pogró¿ka. W dalszym ci¹gu tej sceny
Aranya nie zachowuje siê jak dziewczynka, któr¹ doros³y brat trzasn¹³ piêci¹ w twarz  nie
pada nieprzytomna, nie p³acze, nie opatruje siniaka, a rozmawia z Readisem.
str. 237: Jest po prostu... Okropny!  Hes like... like Fax!; Fax to nie angielskie s³owo oznaczaj¹ce okropny, a imiê Lorda, który zaj¹³ siê podbojami na kilkanacie lat przed pocz¹tkiem
Przejcia, który wymordowa³ prawie ca³¹ rodzinê Lessy i dziesiêæ lat póniej zgin¹³ z rêki
Flara.
str. 238: budynek Komendy Stra¿nicy  the Weyr Hall  Weyr Po³udniowy, za³o¿ony przed
pocz¹tkiem przejcia, w odró¿nieniu od Weyrów na pó³nocy, nie mieci siê w kraterze wygas³ego wulkanu, a na równinie i ma zwyk³e budynki.
str. 253: Gdyby Toric by³ bardziej spostrzegawczy, zrozumia³by, ze cechy, które dra¿ni³y, stano-

11

wi³y dumê tego cz³owieka.  If Toric had been perceptive, he would have seen that what he
disliked in that young man, were the qualities he prided himself on, Gdyby Toric by³ bardziej sk³onny do postrzegania, zrozumia³by, ¿e dra¿ni³y go w tym m³odym cz³owieku te cechy, którymi sam siê szczyci³.
str. 258: Sprawa Faxa wystarczy³a jako nauczka na ca³e ¿ycie  One Fax in a lifetime is quite
enough, jeden Fax w ¿yciu zupe³nie wystarczy.
Nowa terminologia [skrót red.]
str. 20 sezonowy zamiast czeladnik (journeyman).
str. 34: przestrzeñ pomiedzy, str. 125: pozaprzestrzeñ (between)  zamiast pomiêdzy.
str. 43: Kasztel; str. 52: Stra¿nica  Weyr
str. 54: antylopy (runner and herdbeast)  biegusy i owce; str. 119: gazela (herdbeast)  poprzednio owca.
str. 98: zapalone ³uczywo (glow basket)  koszyk, wype³niony jaskiniowymi porostami, które
wiec¹ w ciemnoci, najczêciej t³umaczony by³ jako koszyk ¿arów, ¿ary, chocia¿ pojawia³y siê ¿agwie, pochodnie i kosze z ¿arem
str. 103: stare ballady (traditional ballads)  ballady o tradycji (metoda nauczania)
str. 103: zakoñczenie obecnego Passu  Pass to Przejcie (Czerwonej Gwiazdy w pobli¿u
Pernu), wywo³uj¹ce opady Nici.
str. 118: zio³a osza³amiaj¹ce (numbweed)  do tej pory t³umacze zgodnie nazywali mrocznikiem
str. 128: dowódca eskadry (wingleader)  poprzednio przywódca skrzyd³a
str. 203: Wysokie Szczyty (High Reaches)  poprzednio Dalekie albo Wysokie Rubie¿e
str. 206: Interwa³ (Interval)  poprzednio Przerwa
{itd. - red.]
Ilekroæ schodzi na Pern, ja broniê tezy, ¿e choæ nie jest to wielka literatura, to jednak jest to
literatura z pewnymi ambicjami. Mo¿e bardziej dla czytelnika przek³adów bolesne sa nie b³êdy
w rodzaju przypisania rodzaju meskiego klaczy Delky (Horss? Readis laughed. Delkys a runner
beast. And a weed at that. Easy there, girl. Its all right.  Kooñ?  rozemia³ siê Readis.  Delki
to biegus. I to wychudzony. Spokojnie tam, ma³a. Wszystko w porz¹dku.), a przerabianie prozy
z pewnymi ambicjami na przygodówkê dla dzieci, dziej¹c¹ siê w krainie Pern (notka na ok³adce
Smoczego piewaka).
[...] Delfiny mówi¹ nieco uproszczon¹ wspó³czesn¹ angielszczyzn¹! Nie u¿ywaj¹ nieregularnych form gramatycznych (liczbê mnog¹ od man tworz¹ wed³ug ogólnego wzorca: mans,
a nie men, jak zosta³o w angielskim z pradawnych czasów), czasami upraszczaj¹ wymowê (Oooo [uu] zamiast you [iu], ss zamiast sh), ale ich anglopiddgin jest oparty na wspó³czesnej
angielszczynie.
Zamiast namiewaæ siê z t³umacza, który Flip me przerobi³ na Podrap mnie, a Ajay,
Ajay na Tak, tak (wielka litera po przecinku doæ wyranie wskazuje na imiê w³asne...), chcia³bym podzieliæ siê refleksj¹, któr¹ mi zasugurowa³y próbki dolphin english zapisane po angielsku tak, jak brzmi¹ w uszach Perneñczyków. Mam wra¿enie, ¿e Anne McCaffrey g³êboko przemyla³a sprawê zmian jêzykowych na Pernie i ¿e te zmiany maj¹ przypominaæ doæ czêsty u osób
pos³uguj¹cych siê angielskim biernie b³¹d: wymowê wymuszon¹ pisowni¹. I to pasuje do sytuacji. Na Pern przylecieli ludzie z najrozmaitszych zak¹tków Ziemi i z innych planet. Kolonia od
pierwszych lat wielokrotnie prze¿ywa³a katastrofy, które omal nie star³y ludzi z powierzchni
Pernu. Przez 2500 lat harfiarze, nastêpcy nauczycieli, starali siê zachowaæ czystoæ jêzyka 
wzoruj¹c siê na jêzyku pisanym.
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Trzeba dodaæ, ¿e dla Anglika czy Amerykanina dbanie o czystoæ jêzyka jest pomys³em
rodem z SF. A dla nas jest to tradycyjna troska  Nie miecz, tarcz broni¹ jêzyka  lecz arcydzie³a. Wobec tego mamy ustawê o ochronie jêzyka... A Anne McCaffrey studiowa³a jêzyki i literatury s³owiañskie...
Marek Szyjewski

Anne McCaffrey: Delfiny z Pern. Prze³. Jan Zaremba. Amber 1998.

[Artyku³ Marka publikujemy ze skrótami, koniecznymi ze wzglêdu na znaczn¹ objêtoæ tekstu.]

Tigana
Niewielki Pó³wysep D³oni, po³o¿ony na po³udniowej pó³kuli planety
obieganej przez dwa ksiê¿yce, musi mieæ ogromne znaczenie strategiczne, skoro z pó³nocy wyci¹gaj¹ poñ rêkê dwa kontynentalne imperia. Sk³óceni ksi¹¿¹tka nie s¹ w stanie siê oprzeæ. A jedno z ksiêstw zostaje wymazane przez zwyciêzcê najdos³owniej: czar zostaje na³o¿ony na sam¹ nazwê, by zosta³a zapomniana, gdy umr¹ ostatni urodzeni przed podbojem.
Ci jednak  przynajmniej niektórzy z nich  ³atwo siê z tym nie pogodz¹.
Tak zaczyna siê Tigana, nowa powieæ Guya Gavriela Kaya. Powieæ
niew¹tpliwie znakomita, pod wielu wzglêdami prze³amuj¹ca tradycyjne
schematy fantasy. Opowieæ o spiskach i wojnie, o wielkiej magii, ale te¿
 o wielkiej mi³oci i nienawici, o meandrach sprzecznych uczuæ rz¹dz¹cych cz³owiekiem i nieoczekiwanych konsekwencjach jego czynów. Chwilami spotykamy tu autentyczny tragizm, rozdarcie bohaterów miêdzy równorzêdnymi wartociami, poczucie nieuniknionego z³a, tkwi¹cego w ka¿dej z alternatyw  rzecz w fantasy nader rzadko spotykana.
Ale nie to jest w tej ksi¹¿ce najciekawsze, podobnie jak inna jej osobliwoæ  panuj¹ca na
D³oni swoboda obyczajowa, nie tyle w³oska, co starogrecka w klimacie (podobnie wyobra¿enia
religijne D³oni s¹ wyranie zakorzenione w staro¿ytnej Grecji). Niech nas nie zwiod¹ w³osko
brzmi¹ce imiona i trop, który podaje autor w nocie nt. ich wymowy. W³aciwszy podsuwa nam
rise³ka (rusa³ka!) i nazwy ksiê¿ycy: Vidomni i Ilarion; pierwsza znacz¹ca tyle, co widoczny (polski
archaizm widomie, podobne wspó³czesne s³owa ukraiñskie), drugie  pochodz¹ce z greki imiê
jednego ze wiêtych ukraiñskiego prawos³awia. Znalaz³oby siê takich tropów, prowadz¹cych do
naszych stron, jeszcze parê.
Czytaj¹c Tiganê bardzo szybko dostrzeg³em, ¿e dzieje D³oni s¹ pod wielu wzglêdami analogiczne do dziejów Europy rodkowej w koñcz¹cym siê w³anie stuleciu. Przez w¹tek dwu tyranów, których trzeba zwyciê¿yæ jednoczenie, bo s¹ równie groni, a zw³aszcza przez kluczowy
motyw  czar, maj¹cy wymazaæ imiê Tigany, przekszta³ciæ ten kraj w jego przeciwieñstwo. Nazwaæ je imieniem najwiêkszego wroga, odebraæ historiê, wytêpiæ lub wypêdziæ elity, zmusiæ do
najhaniebniejszej w formach s³u¿by zwyciêzcy... Analogie s¹ chwilami uderzaj¹ce. Doprawdy,
Dave Martyniuk (jeden z bohaterów Fionavarskiego Gobelinu, syn banderowskiego partyzanta,
który schroni³ siê w Kanadzie) musia³ mieæ pierwowzór wród przyjació³ autora  tego rozumienia dramatu krajów, zniewolonych przez Sowiety Kanadyjczyk nie móg³ nabyæ przy lekturze
najlepszych nawet ksi¹¿ek.
Jest to ksi¹¿ka znakomita. Ale czy rzeczywicie jest to znakomita fantasy? Tu ju¿ mam w¹tpliwoci. Brak w niej jasnego kodu moralnego, walki w imiê oczywistego dobra przeciw oczywistemu z³u. Alessan di Tigana nie stoi po stronie dobra, a tylko  swego kraju, a w walce siêga
po wszystkie rodki polityki i wojny, ³¹cznie z tymi najpodlejszymi. Podobnie jego wróg, Brandin z Ygrathu, nie jest reprezentantem si³ z³a i sam nie jest do koñca z³y, lecz raczej tragiczny

13

w swym uwik³aniu w rozpacz, szaleñstwo zemsty i dwie mi³oci: do zabitego syna i ¿yj¹cej kobiety. £atwiej mi znaleæ wspó³czucie dla niego, ni¿ dla Alessana, choæ z tym drugim ³atwiej mi
siê solidaryzowaæ. Jest to opowieæ wspania³a. Ale nie jest to mit, jak w Gobelinie. To tylko
historia.
W jednym fragmencie ujrzymy jednak walkê si³ absolutnego (transcendentnego) Dobra i Z³a.
To Wojna ¯aru, magiczny konflikt, w którym ludzie (cz³onkowie przeladowanej sekty, bli¿szej
prawdy o Transcendencji ni¿ oficjalna religia) musz¹ przeciwstawiæ siê mocom Ziemi Ja³owej.
W jaki sposób tyrani, niewol¹cy D³oñ, s¹ z nimi zwi¹zani. Ale ten bój nie ma wiêkszego znaczenia dla walki Alessana i jego towarzyszy.
Tadeusz A. Olszañski
Guy Gavriel Kay: Tigana. Wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo. Poznañ 1998

The truth isnt out there
Zanim opiszê swoje wra¿enia, chcia³bym zaznaczyæ, ¿e nie
znam ca³ej pi¹tej serii X-Files, po której to czasowo zosta³a umiejscowiona akcja Z Archiwum X: Pokonaæ przysz³oæ. I st¹d mog¹ wynikaæ pewne zarzuty dla filmu, aczkolwiek  jak s¹dzê 
wp³yw jest niewielki.
Po wyjciu z kina by³em zawiedziony.
Nie jestem zajad³ym X-filem, natomiast ¿ywiê do serialu spor¹ sympatiê. Wed³ug twórców, film mia³ byæ kinowym
koncentratem serialu, zrozumia³ym zarówno dla fanów, jak
i dla tych, którzy nie znaj¹ zawi³oci fabularnych wersji telewizyjnej.
By³em zawiedziony, albowiem to zadanie im siê nie uda³o.
Film jest niespójny i istotnie przypomina tym niektóre odcinki serialu. Te gorsze. Autorzy naogl¹dali siê Wielkich Filmów Fantastyki Naukowej i w sposób doæ prymitywny po¿yczyli sobie niektóre motywy.
Nie napiszê, z jakich, bo popsu³oby to do reszty mizern¹ przyjemnoæ ogl¹dania. O postmodernistycznych zapo¿yczeniach mo¿na by mówiæ, gdyby ta mozaika tworzy³a jak¹ ca³oæ. Niestety
tak nie jest. I brakuje spójnoci filmu z serialem(od kiedy ludzko-obce hybrydy s¹ krwio¿ercze ?
Od kiedy zaka¿enie czarnym olejem jest miertelne in situ? (swego czasu, w serialu, Krycek
jako nosiciel oblecia³ samolotem pó³ wiata i prze¿y³, tak samo sam Mulder podczas pobytu na
Syberii).
Kiedy, jakie dwa lata temu pojawi³y siê pog³oski o powstawaniu kinowej wersji serialu, mówi³o siê, ¿e Z Archiwum X bêdzie liczy³o tylko piêæ serii, po których nast¹pi kompletne rozwi¹zanie w¹tków i na tym koniec. Niestety, pecunia non olet
i mimo obiecuj¹cego zakoñczenia pi¹tej serii (akta spraw X p³on¹, a komórka, w której pracuj¹ Mulder i Scully, zostaje rozwi¹zana), w filmie ani nic siê nie wyjania (no, mo¿e trochê, ale
bardzo mêtnie), ani nie stanowi on definitywnego zakoñczenia
paranormalnych przygód agentów; zakoñczenie jest otwarte ze wskazaniem na mo¿liwoæ stworzenia dalszych serii telewizyjnych.
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Film nie sprawdza siê tak¿e jako wprowadzenie w serial. Mimo czerpania garciami rozwi¹zañ fabularnych serialu (porwanie Scully i jej miertelna choroba  dlaczego
Mulderowi nic takiego nigdy siê nie zdarza ?, scena strza³u
do Muldera podczas porwania Scully to praktycznie powtórzenie mierci G³êbokiego Gard³a), brakuje ponurego poczucia przegranej i ogólnego nastroju, znanego z serialu.
Gdybym komu nie znaj¹cemu serialu mia³ pokazaæ, czym
on jest i za co go lubiê, nie zaproponowa³bym filmu, a raczej kilka odcinków serialu z magnetowidu (Pilot, Fallen Angel, E.B.E., Erlenmeyer flask, Duane Barry/Ascension, czy 931/Tunguska). Bo po obejrzeniu filmu osoba niezorientowana jest w prawie wzi¹æ mnie za wariata za przejmowanie siê g³upotami.
Przed zupe³nym zrównaniem poziomu filmu z poziomem gruntu, ratuje go kilka rzeczy. Mimo
wszystko jest tam kilka nastrojowych scen  kopu³a i otwieranie siê paneli, na samym pocz¹tku
 przyjazd cystern i ratowników do jaskini, Mulder upijaj¹cy siê w barze czy dialog Muldera
z Samotnymi Strzelcami w szpitalu (Co mo¿emy dla ciebie zrobiæ?, Rozebraæ Byersa do go³a). Szkoda, ¿e Palacza potraktowano pretekstowo, stanowi on jedn¹ z barwniejszych postaci
serialu, tu jednak scenarzysta skupi³ siê na grande finale Cz³owieka O Wypielêgnowanych D³oniach (granego przez sir Johna Nevillea) i Palaczowi pozosta³o jedynie kilka razy spojrzeæ na
co z boku i demonicznie zapaliæ papierosa. Poza tym film ratuje muzyka. I bardzo ³adny plakat.
Ale to trochê ma³o, jak na rozwiniêcie kinowe kultowego serialu.
Prawda jest na p³ycie. Oficjalnie wydany soundtrack,
The X-Files: The Album, podobnie jak poprzednia p³yta
Songs in the key of X, nie zawiera podstawowej muzyki XFiles autorstwa Marka Snowa, tylko u¿yt¹ w filmie muzykê
innych wykonawców. Zreszt¹ to i lepiej, bo Mark Snow te¿
siê nie popisa³  jego muzyka w niektórych scenach jest kiczowata do granic mo¿liwoci. Ale na oficjalnej p³ycie sporo du¿ych nazwisk  Mike Oldfield, Bjork, The Cure, Sting,
czy  z gwiazd m³odszej generacji  Foo Fighters. I ta muzyka broni siê sama, nawet bez filmu jest to doæ interesuj¹ca, urozmaicona sk³adanka. Szkoda
tylko ¿e kr¹¿ek kosztuje kilka razy wiêcej ni¿ bilet do kina. P³yta zawiera te¿ ma³¹ niespodziankê
dla uwa¿nych s³uchaczy.
Gdybym nie wybra³ siê do kina, pewnie bym d³ugo tego ¿a³owa³. A teraz ¿a³ujê, ¿e by³em
wiadkiem tak spektakularnego upadku.
Alex
Z Archiwum X (The X-Files: The Movie  Fight the Future). Re¿. Rob Bowman; scen. Chris Carter i Frank
Spotnitz; obs.: Gillian Anderson, David Duchovny, William B. Davis, Martin Landau, John Neville. Czas proj.
122 min. USA 1998.
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Piknik Archeologiczny na Kurhanach
W okolicach Shireu jedn¹ z letnich atrakcji IV ery jest Piknik Archeologiczny na Kurhanowych Wzgórzach. Miejsce to zosta³o nie przypadkowo wybrane. Owe trawiaste wzgórza zwieñczone monolitami i krêgami z bia³ego kamienia, sta³y siê w trakcie czwartej ery
terenem intensywnych badañ archeologicznych dotycz¹cych przede wszystkim kultury materialnej poprzednich epok. Oczywicie jako pierwsze znik³y grozê budz¹ce Upiory Kurhanów, które jasno owietlone rozwia³y siê jak mgie³ka i tak na zawsze stracono mo¿liwoæ
wnikliwego zbadania ich fenomenu, potem zaczê³y znikaæ artefakty z grobowców aby
pojawiaæ siê na gie³dach, aukcjach sztuki i nawet czasami w muzeum.
Po tak dog³êbnej eksploracji stanowiska na Wzgórzach udostêpniono turystom. A Piknik Archeologiczny oferowa³ im sporo atrakcji typu: krótki kurs kowalstwa z mo¿liwoci¹
wykucia osobistych piercieni, kulinarn¹ szkó³kê przetrwania pod has³em Wrzuæ do rondla co siê nawinie - mo¿e ugotujesz podró¿n¹ potrawkê Sama Gamgee czyli sztuka kulinarna koñca III ery (z degustacj¹), czy w koñcu przygotowywana z wielkim nak³adem si³
inscenizacja w plenerze kilku epizodów opartych na dziejach miasta Dal i Królestwa pod
Gór¹. Niestety co jaki czas okoliczni Zieloni, w szlachetnym zapale ratowania gin¹cych
gatunków uniemo¿liwiali odtworzenie ostatniej sceny pt Pokonanie Smauga obsiadaj¹c
t³umnie teren widowiska, g³usi na argumenty organizatorów, ¿e smok jest produktem miejscowych speców od efektów specjalnych i tak naprawdê sk³ada siê w ca³oci z ogni sztucznych.
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Arracon 99
Mam zaszczyt przedstawiæ pierwsze info  za³o¿enia Arraconu 99.
Dla przypomnienia: Arracon odbywa siê w dniach 30.04  3.05 w Elbl¹gu, w Wojewódzkim
Orodku Kultury i okolicach Elbl¹ga. Organizatorami s¹: Elbl¹ski Klub Fantastyki Fremen
i Wojewódzki Orodek Kultury. Wstêpny program:
Pi¹tek tj. 30.04.
Wstêpne zajêcia konwentowe i jak zwykle Noc Walpurgii czyli przegl¹d horrorów trwaj¹cy do pónych godzin nocno-rannych. Podczas Nocy odbêdzie siê te¿ konkurs filmowy.
Sobota tj. 1.05.
Jest to ca³y dzieñ przeznaczony na typowe zajêcia konwentowe. Czyli prelekcje, konkursy,
spotkania autorskie, itp. Bêdziemy ponadto próbowaæ zorganizowaæ co w Muzeum Elbl¹skim
lub Galerii EL. Oczywicie w kinie bêd¹ wywietlane filmy kinowe tzn. prawdziwe filmy kinowe. Nie obêdzie siê te¿ bez studia komputerowego. Chcemy tym razem tu te¿ zorganizowaæ
konkurs lub dwa. Z tym, ¿e w zamierzeniach mamy zorganizowanie konkursu komputerowego
trochê innego ni¿ zwykle. Powiem tylko, ¿e mi³onicy kolejek elektrycznych (statystycznie powy¿ej 20 lat s¹ nimi wszyscy :))) ) bêd¹ mogli siê w koñcu wy¿yæ.
Jak dobrze pójdzie mi w firmie to mo¿e mi siê uda znowu za³atwiæ internet. Z goci przyjechaæ obieca³ Marek Huberath, najprawdopodobniej przyjedzie te¿ Maciek Parowski z Markiem
Oramusem, no i szczer¹ chêæ przyjazdu wyzna³, poznany na Polconie, pan Krzysztof Boruñ.
Wieczorem na probê pluj¹cych sobie w brodê uczestników Arraconu 98, którzy nie brali
udzia³u w Biegu Rycerskim *) (zreszt¹ tych co brali równie¿ :)) ), zostanie on powtórzony.
Niedziela 2.05 czyli dzieñ wêdrowny.
Drugi z kolei Arracon bêdzie powiêcony Holandii, tzn. dok³adnie mówi¹c powi¹zaniom
¯u³aw z tym piêknym krajem. Na ziemiach dawnych ¯u³aw znaleli swój dom wygnani ze swojej ojczyzny Mennonici, którzy tutaj swoj¹ prac¹ rozpoczêli budowê ca³ej infrastruktury ¯u³aw.
W dniu wêdrownym czekaæ wiêc bêdzie nas wycieczka po ¯u³awach ladami Mennonitów.
Bêdziemy mogli zobaczyæ muzeum w Nowym Dworze powiêcone Mennonitom oraz piêknie
zachowany cmentarz Mennonicki w Stogach. Bêdziemy starali siê ponadto pokazaæ kilka zachowanych obiektów in¿ynieryjnych  owoców ich dokonañ.
Po wycieczce czekaæ nas bêdzie wyjazd do Holandii, tzn. do Nowej Holandii  pod Elbl¹giem. Piêkny teren rekreacyjny z du¿¹ iloci¹ kana³ów, po których te¿ bêdzie mo¿na sobie pop³ywaæ.
Chêtni nastêpnie bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w rajdzie pieszym. Trasa bêdzie liczy³a co ko³o
10 km. Po drodze bêdzie mo¿na obejrzeæ ³adnie zachowany dwór i wiele innych obiektów, o których w tej chwili nie mam jeszcze pojêcia :)).
Rajd zakoñczy siê pewn¹ niespodziank¹ do zwiedzania.
Z góry uprzedzam o tej niespodziance, ¿eby póniej nie s³uchaæ narzekañ w stylu: A gdybym wiedzia³ to bym wzi¹³ udzia³ w rajdzie. Wiêc mówiê: Je¿eli nie chcesz ¿a³owaæ to we
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udzia³, bo bêdziesz jak niektórzy z tegorocznego Arraconu, co nie wziêli udzia³u w Biegu Rycerskim i ¿a³owali.
Wieczorem w Holandii czekaæ bêdzie na wszystkich jak zwykle biesiada, któr¹ bêdziemy
starali siê przygotowaæ w stylu jak najbardziej zbli¿onym do tematu konwentu.
Poniedzia³ek 3.05 to dzieñ ostatków i po¿egnañ.
Tak mniej wiêcej wygl¹daj¹ za³o¿enia nastêpnego, drugiego Arraconu. Plany wy¿ej przedstawione mog¹ ulec jeszcze zmianie, tym bardziej, ¿e jest jeszcze sporo czasu. Na Nordcon
postaram siê przygotowaæ ju¿ karty zg³oszeniowe. Mam cich¹ nadziejê, ¿e propozycje programowe
przypadn¹ Wam do gustu.
Zachêcam do zagl¹dania na nasz¹ stronê klubow¹ Fremena: http://www.fremen.rpg.vr.pl/.
I przypominam, ¿e dzieñ 1.05 i 3.05 s¹ dniami ustawowo wolnymi.
Serdecznie zapraszam.
Pipok
*)
Bieg Rycerski odbywa siê noc¹ na Zamku Malborskim. Uczestnicy dziel¹ siê na grupki dwu,
trzy-osobowe i ruszaj¹ SAME na teren zamku, uzbrojone w latarkê i kartê zadañ do wykonania. Nazwa
Bieg Rycerski nie oznacza, ¿e zabawa polega na wycigach. Co bardziej stateczne osoby mog¹ równie¿
wzi¹æ w nim udzia³ :))).

/
Gladion 98 na wesolo
W dniach od 22 do 30 sierpnia w ma³ej wsi potocznie Mirowem zwanej, odby³ siê zjazd rycerzy, magów,
kap³anów oraz innych dostojników wieckich i duchownych, czyli Gladion 98. Mimo, ¿e Bogowie wystawili
na ciê¿k¹ próbê hart ducha dzielnych przybyszów, zsy³aj¹c ulewê za ulew¹ i zi¹b straszliwy (co zdaniem niektórych mia³o zwi¹zek z iloci¹ elfów na wolnoci), wielu przetrwa³o do koñca i wywioz³o mi³e wspomnienia
do swych stron rodzinnych. A zadanie to nie okaza³o
siê wcale trudne, gdy¿ zabawnych i ciekawych sytuacji
by³o co niemiara, a opowieci o nich po dzi dzieñ kr¹Elfy bojowe
¿¹.
I tak, przechodz¹c do konkretów, ostatniego wieczoru przed gr¹ g³ówn¹ odby³ siê LARP
Armia Boga. Rzecz dzia³a siê w ma³ej wiosce w Montanie, a dotyczy³a sporu o zamek. W grê
wmiesza³o siê jednak kilka osób nie zrzeszonych, co znacznie j¹ ubarwi³o. Najpierw, chowaj¹c siê na zamku przed grasuj¹cymi tam demonami i okultystami, natknêlimy siê na grupkê
niczego niewiadomych turystów, którzy rozprawiali o swej inicjacji seksualnej. Póniej schodz¹c dostrzeglimy, jak szeryf (oczywicie tylko na czas gry) podszed³ do grupki turystów schodz¹cych z zamku, a ¿e by³o ciemno nie pozna³, i¿ nie s¹ to gracze, i za¿¹da³ dokumentów, na co
tamci dali mu dowody osobiste. Policjant jednak zachowa³ siê profesjonalnie, przejrza³, podziêkowa³ i poszed³.
Nazajutrz rozpoczê³a siê gra g³ówna równie¿ obfituj¹ca w nieprzewidziane, zabawne sytuacje. I tak na przyk³ad jeden z artefaktów wywieziono kopark¹ z terenu gry, dosz³o do wielkiej
bitwy pod wiêtym drzewem, pod którym ponoæ nie mo¿na by³o walczyæ, a inkwizytor cesarski
zosta³ przeklêty tak, ¿e móg³ jedynie beczeæ jak baran (wyobracie sobie wciek³ego inkwizytora
wskazuj¹cego uciekaj¹cych heretyków i krzycz¹cego Bee). Z osob¹ inkwizytora wi¹¿e siê te¿
inna zabawna sytuacja. Raz, gdy pojmano nowych heretyków i z rozkazu wy¿ej wspomnianego
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przygotowano stosy, zaczê³o laæ. Inkwizytor nie da³ jednak zbiæ siê z tropu i stwierdzi³ stanowczo: No dobra, szykowaæ liny. Jeden z graczy,
zwany Urielem-stra¿nikiem, wylansowa³ siê w trakcie gry na ludzkie wcielenie smoka, którym oczywicie nie
by³. Za ten pomys³ otrzyma³ pierwsz¹
nagrodê w odgrywaniu postaci. Nale¿a³o mu siê  by³ wietny. Ci¹gn¹c
dalej temat odgrywania postaci,
Gniewko  golem Arcykap³ana, który
równie¿ otrzyma³ nagrodê, te¿ niele
na ni¹ zapracowa³. Gdy Arcykap³an
Od lewej: Orion i Andromeda (astrologusowie) oraz cesarz
niemiertelny Firimor XXII w przebraniu b³azna. Za nimi w g³êbi
wyg³aszaj¹c swe s³ynne stwierdzenie:
przechadza siê Sarung.
Za koció³, za wiarê, za Boga! W tej
kolejnoci. ruszy³, z niewielkimi si³ami, do szturmu na zamek opanowany przez elfy, wystarczy³o, aby Gniewko z krzykiem wypad³ zza jego pleców i elfy rozpoczê³y paniczny odwrót (to
by³ widok, sam golem goni¹cy za chmar¹ heretyków). Ale to jeszcze nie koniec. Po chwili Arcykap³an pad³ (nie móg³ prze¿yæ, jak sam póniej wyliczy³, w szczytowym momencie trzy czwarte
jego gwardii stanowili nas³ani na niego zabójcy, którzy ca³e szczêcie nie wiedzieli o sobie nawzajem), a golem spokojnie usiad³
w rodku bitwy, wyj¹³ kostki, tabelkê i rozpocz¹³ testowanie, co
ma robiæ. Okaza³o siê, ¿e wypad³a g³upota, wiêc spokojnie wsta³
i zacz¹³ chodziæ w kó³ko. Po chwili g³upota przesz³a w dezorientacjê, co oznacza³o, i¿ bêdzie atakowa³ ka¿dego, który siê zbli¿y
i rozpocz¹³ pocig za gwardzist¹, który  niestety  brutalnie przerwa³o stoj¹ce na drodze drzewo.
Na sam koniec imprezy, prze¿ylimy chwile prawdziwej grozy, gdy jeden duszków opiekuñczych, Lewisem zwany, sta³ siê
szczêliwym (bo prze¿y³) posiadaczem przedzia³ku na g³owie po
ciosie prawdziwym mieczem. Napiêt¹ atmosferê przerwa³ po chwili
okrzyk z ty³u Przecie¿ to duszek, ich siê nie da zabiæ. Odwo¿¹cy
go do szpitala zastanawiali siê jak na ten rodzaj kontuzji zareaguj¹
Mroczne elfy
na izbie przyjêæ. Okaza³o siê, i¿ siostra przyjmuj¹ca zg³oszenie nie
jedno ju¿ widzia³a i ca³¹ sytuacjê skwitowa³a stwierdzeniem: Dawaæ lekarza, mamy nastêpnego
rycerza..
Wszystko dobre, co siê dobrze koñczy mówi przys³owie, a jak siê powszechnie uwa¿a
przys³owia - m¹droci¹ narodu. I tym optymistycznym akcentem zakoñczê me sprawozdanie
z bardzo sympatycznej i  mimo pluchy  udanej imprezy, jak¹ by³ Gladion 98. Niech legendy
o nim pozostan¹ wiecznie ¿ywe.
Piotr Giemza

co: Gladion

gdzie: Mirów i okolice

kiedy: 2230.08.98

19

/
Polconowy Bialystok
Polcon 98, czyli Ogólnopolski Konwent Mi³oników Fantastyki, odby³ siê w dniach 1013
wrzenia w Bia³ymstoku.
Pomimo odleg³oci z Katowic do Bia³egostoku, któr¹ zobaczy³em na mapie, podró¿ minê³a
szybko i przyjemnie. Na miejsce konwentu przybylimy liczn¹ grupk¹, z³o¿on¹ z naszych klubowiczów i przyjació³ z Krakowa. Wkroczylimy na teren Uniwersytetu i po za³atwieniu standardowych formalnoci wyruszylimy na poszukiwanie naszego akademika.
Tego samego jeszcze dnia odby³o siê kilka spotkañ (REBIS i SuperNOWA) i panel redakcji
NF i FENIX. Na tym ostatnim, by³a icie gor¹ca i duszna atmosfera (du¿a liczba s³uchaczy i pozamykane wszystkie okna). Uczestniczy³em w tym panelu tylko przez kilkanacie minut, ale
mia³em wra¿enie ¿e spotkanie powinno mieæ tytu³ Parowski vs. reszta sali. Zaliczy³em jeszcze
konkurs muzyczny, gdzie pytania by³y tak tendencyjne, i¿ organizatorzy spotkali siê z g³onym
niezadowoleniem uczestników konkursu. Czêæ osób (ja tak¿e) demonstracyjnie opuci³a salê.
Kolejny konkurs muzyczny odby³ siê dnia nastêpnego, prowadzili go Ewa i Jacek Bia³o³êccy,
a atmosfera by³a podobno bardziej serdeczna i wszyscy siê dobrze bawili. Niestety, nie dane mi
by³o w nim uczestniczyæ, wszak cz³owiek spaæ te¿ kiedy musi.
Drugi dzieñ konwentu rozpocz¹³ siê od Forum Fandomu. Ku mojemu zaskoczeniu przysz³o wiêcej chêtnych fanów, ni¿ przygotowano miejsc na sali. Cieszy to
bardzo i daje nadziejê, i¿ jednak tak le siê jeszcze w fandomie nie dzieje. Kluby przedstawi³y swoje plany imprez, daj¹c kolejny dowód na to, i¿ konwenty nie s¹
wymieraj¹cym gatunkiem. Oprócz tego Wac³aw Kozubski wyst¹pi³ z planem stworzenia Fundacji Fandom Polski. Cel takiej fundacji wydaje siê s³uszny, lecz zasady
jej prowadzenia wzbudzi³y w¹tpliwoci ca³ego Forum.
Zaproponowano tak¿e , aby zmieniæ nazwê z OgólZwyciêzcy konkursu strojów: wiedmin
nopolskiego Konwentu Mi³oników Fantastyki na
(tradycyjnie bia³ow³osy) i jego rzecznik
prasowy
Ogólnopolski Festiwal Mi³oników Fantastyki, co
mia³oby pomóc w zdobywaniu ewentualnych sponsorów, ale propozycja nie spotka³a siê z aprobat¹ uczestników forum. Tego dnia wys³ucha³em jeszcze Krzysztofa Borunia, który mówi³ o pocz¹tkach wydawniczych i pisarskich w latach 70-tych i istniej¹cej w tych czasach ostrej cenzurze. W chwilê potem uda³em siê szybko do pobliskiego klubu, by podziwiaæ stroje, które przygotowali uczestnicy konkursu. Szkoda tylko, ¿e uczestników by³o tak ma³o, a widzowie musieli
przygl¹daæ siê pokazowi przy jednym tylko zapalonym kinkiecie. Pomimo panuj¹cego mroku,
uczestnicy zaprezentowali ca³kiem interesuj¹ce kostiumy.
Sobota by³a dniem najwa¿niejszym ca³ego Polconu: przyjecha³ goæ honorowy Terry Pratchett i przyznano nagrody im. Janusza A. Zajdla. Terry Pratchett mówi³ ciekawie, a przy tym
bardzo dowcipnie, czym wzbudzi³ jeszcze wiêksz¹ sympatiê uczestników konwentu. Po spotkaniu wszyscy mieli okazjê zdobyæ autograf z krótkim motto samego mistrza, a tak¿e z jego w³asnym exlibrisem. Po po³udniu organizatorzy zorganizowali przedpremierowy pokaz bardzo ciekawego filmu Truman Show. Pónym popo³udniem odby³ siê pokaz walk rycerskich, czyli trzej
rycerze i garstka widzów. Rycerze opowiadali jednak ciekawie o historii ich barw i ubiorów,
a póniej umiejêtnie pokazywali swój kunszt walki. Wieczorem wreszcie nadszed³ czas wrêczenia nagród. W kategorii opowiadania nagrodê zdoby³a Ewa Bia³o³ecka za B³êkit Maga, a w kate-
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gorii powieci Marek S. Huberath za Drug¹ podobiznê
w alabastrze. Szczêliwi laureaci odebrali swe nagrody przy
wielkich brawach licznie zgromadzonych; b³yska³y flesze
i brakowa³o tylko szampana. Po ceremonii wrêczenia nagród, wszyscy rozeszli siê do akademików, by w mniejszych
grupach integrowaæ siê i uczciæ zakoñczenie Polconu.
W niedzielê mia³o siê odbyæ jeszcze kilka spotkañ, lecz wyjecha³em wczenie rano i nie dane mi by³o wys³uchaæ innych prelegentów.
Podsumowuj¹c tegoroczny Polcon, pozwolê sobie wyraziæ sw¹ opiniê na temat samej organizacji. Pierwszym
utrudnieniem, jakie mog³o spotkaæ ka¿dego z uczestników,
Terry Pratchett sk³ada autografy. Obok
by³ brak oznaczeñ organizatorów. Wszyscy uczestnicy konzerka podejrzliwie Arek Nakoniecznik.
wentu mieli takie same bia³e identyfikatory i trudno by³o
dojæ do tego kto jest kim. S¹dzê, ¿e wystarczy³oby, aby organizatorzy mieli je w innym kolorze
i ju¿ by³by k³opot z g³owy. Szkoda, ¿e niektóre prelekcje odbywa³y siê w akademiku, na tyle
oddalonym od g³ównego budynku, ¿e na spotkania tam przychodzi³o nie wiêcej ni¿ 10 osób.
Uczestnicy konwentu mieszkali w dwóch akademikach i  co uda³o mi siê zauwa¿yæ  w jednym umieszczono graczy (RPG, karcianki), nie licz¹c kilku wyj¹tków, a w drugim ca³¹ resztê
fandomu. Jak widaæ organizatorom wcale nie zale¿a³o na po³¹czeniu starego fandomu i nowego
fandomu, a przecie¿ tyle siê o tym mówi. Kilka spotkañ
nie odby³o siê wcale, co nie jest do koñca win¹ organizatorów, a jedynie wygórowanych ambicji tych, którzy powinni
byæ, a nie raczyli siê stawiæ. Pokazów slajdów do muzyki
SF i stanowisk internetu jako nie uda³o mi siê zlokalizowaæ, a na konkursie strojów nie zjawi³ siê nikt z organizatorów, aby znaleæ sposób na choæby odrobinê lepsze owietlenie sali. Brakowa³o dobrze zaopatrzonej ksiêgarni i planów imprezy porozwieszanych po korytarzach budynku.
Informator konwentu, oprócz opisu programu imprezy,
nie zawiera³ potrzebnych informacji o punktach programu,
krótkich opisów tematów dyskusji i tytu³ów wywietlanych
Laureaci Nagrody Zajdla: Ewa Bia³o³êcka
filmów.
i Marek S. Huberath
Pomijaj¹c te kilka uwag, chcia³bym podziêkowaæ Wac³awowi i Grzegorzowi Kozubskim, a tak¿e tym, którzy pomagali przy Polconie, bo wiem, ¿e
przy organizacji tak du¿ej imprezy trzeba w³o¿yæ du¿o pracy i zdrowia. Uwa¿am ¿e nie straci³em
czasu i pieniêdzy na ten wyjazd, dobrze siê bawi³em i pozna³em kilku ciekawych ludzi. Teraz nie
pozostaje nam nic innego jak czekaæ na przysz³oroczny Polcon, który odbêdzie siê w stolicy.
Dariusz Donat
co: POLCON 98;

gdzie: Bia³ystok;

kiedy: 1013 wrzenia 1998.
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Kino

Mali ¿o³nierze. USA 1998.
Czy nasze zabawki maj¹ w³asne, ukryte przed
ludzkim wzrokiem ¿ycie? Maj¹, i to jeszcze jakie!
Walka o przetrwanie w wiecie plastikowych ¿o³nierzy jest nie mniej trudna i bezwzglêdna ni¿ prze¿ycie w wietnamskiej d¿ungli. Nie trzeba byæ wcale
Godzill¹...
Rewolwer i melonik. USA 1998.
Kinowa ekranizacja popularnego serialu z lat
szeædziesi¹tych. Czaruj¹cy brytyjski agent i jego zabójczo inteligentna partnerka staj¹ do walki z zepsutym do szpiku koci sir Augustusem De Wynter,
który posiad³ umiejêtnoæ sterowania pogod¹.
Truman Show. USA 1998.
Tytu³owy bohater od pewnego czasu ma wra¿enie, ¿e kto go stale obserwuje. Przekonanie to nie
jest bynajmniej fa³szywe, jednak rzeczywistoæ oka¿e siê wyj¹tkowo okrutna. Prywatne ¿ycie Trumana
jest ciesz¹cym siê ogromn¹ popularnoci¹ serialem
telewizyjnym.
Po¿yczalscy. USA 1998.
Pewn¹ kamienicê zamieszkuj¹ nie tylko zwykli
lokatorzy, ale i ma³e, sympatyczne ludziki. Opanowa³y przeró¿ne zakamarki i szpary budynku. Kto
dzi wierzy w krasnoludki? Na pewno nie chce w nie
uwierzyæ w³aciciel kamienicy, z którym przyjdzie
siê zmierzyæ Po¿yczalskim.
Zagubieni w kosmosie. USA 1998.
Nowa wersja klasycznej powieci SF sprzed lat.
Ziemia jest przeludniona i naukowcy rozpaczliwie
szukaj¹ sposobu na ratowanie sytuacji. Miêdzygalaktyczny statek wyrusza w kosmos, by zbadaæ mo¿liwoci skolonizowania odleg³ej planety. Na pok³adzie wybucha jednak bunt i powodzenie misji staje
pod du¿ym znakiem zapytania. Czy za³oga odnajdzie
drogê powrotn¹?

Wideo

(symbol (W) oznacza film dostêpny w wypo¿yczalniach,
symbol (K)  film dostêpny w sprzeda¿y)

Wirtualni wojownicy. Re¿. Ronny Yu; obs.: Angus Macfayden, Mario Yedidia, Marley Shelton.
(W)
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Ryan Jeff marzy o tym, by zostaæ gwiazd¹ futbolu, jednak z klamr¹ ortopedyczn¹ na nodze nie ma
na to ¿adnych szans. Drêczony przez lubi¹cego znêcaæ siê nad s³abszymi osi³ka, wpada do wody. Nie
tonie jednak, ale w magiczny sposób trafia do mistycznej krainy Tao, gdzie do³¹cza do dru¿yny legendarnych wirtualnych wojowników. Bêdzie musia³
wykazaæ siê prawdziwym mêstwem w starciu z demonicznym ksiêciem Komodo.
Egzorcysta. Re¿. William Fredkin; obs.: Ellen
Bustyn, Max von Sydow, Linda Blair. (W)
Dziwne zachowanie i nieuzasadniona agresja
dwunastolatki sk³aniaj¹ jej matkê do zwrócenia siê
o pomoc do lekarza. Kiedy medyk bezradnie rozk³ada rêce, kobieta udaje siê do ksiêdza. Okazuje siê,
¿e dziewczynkê opêta³ demon. Skuteczne mog¹ byæ
tylko egzorcyzmy. Ksi¹dz wraz z dowiadczonym
egzorcyst¹ przystêpuje do operacji...
Królowa niegu. (animowany). (W)
Animowana wersja s³ynnej bani H. Ch. Andersena. Jeden z od³amków magicznego lustra królowej niegu wpada do oka, drugi do serca ma³ego
Toma. Ch³opiec trafia do lodowego dworu okrutnej
w³adczyni. Na ratunek Toma wyrusza jego siostra,
Elle. Jednak zanim rodzeñstwo znów siê spotka, czeka ich wiele przygód.
Wys³annik przysz³oci. Re¿. Kevin Kostner; obs.:
Kevin Kostner, Will Patton. (K)
Cywilizacja uleg³a niespotykanym zniszczeniom
wojennym. Grupy ludzi tworz¹ prymitywne miasta,
w których wiod¹ nêdzn¹ egzystencjê. Ich bezpieczeñstwo zostaje zagro¿one przez bezwzglêdnych
¿o³daków genera³a Bethlehema. Jedyn¹ nadziej¹ jest
tajemniczy w³óczêga.
Rodzina Addamsów. Wielki zjazd. Obs.: Tim Curry, Darryl Hannah. (W)
Rodzina Addamsów wraca, by znów mieszyæ
i straszyæ. Dziadek i babcia Addams zapadaj¹ na
straszliw¹ chorobê, która powoli, ale nieub³aganie
czyni ich normalnymi. Gomez i Morticia urz¹dzaj¹
wielki zjazd swojej familii.

Notki o filmach drukujemy dziêki uprzejmoci
miesiêcznika Cinema
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