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Nie będziemy owijać w bawełnę, cieszymy się
popularnością pierwszego numeru "Fiszki". Nie
spoczywamy jednak na laurach, nie dajemy się
atmosferze zbliżających się wakacji i letnich dni
spędzanych z książką na słońcu. W ruch poszły strony
powieści, szare komórki, klawisze klawiatur, kubki z
kawą i kilka innych rzeczy ;) 
Wszyscy doskonale wiemy, że "prawda gdzieś tam
jest", zatem zapnijcie pasy i przenieście się z nami na
rubieże kosmosu. Zaczynamy podbój sci-fi!

BKR - ODSŁONA DRUGA

the truth is out there



„Kosmos, ostateczna granica…” – fani uniwersum Star
Treka rozpoznają te słowa od razu :). A co jeśli nie
jesteście entuzjastami science fiction, zawsze nieco
podejrzliwie patrzyliście na te wszystkie „prędkości
nadświetlne”, „Moc”, „czerwie”, nie do końca jesteście
przekonani, czy to dla Was? A co jeśli w zasadzie
chcieliście coś przeczytać, spróbować iść w te całe
kosmosy, ale jakoś nie wychodziło? W tym numerze
„Fiszki” Biblioteczne Kolegium Redakcyjne (zwane dalej
BKR) przedstawia science fiction w wersji light
(pomijamy Wielkich Klasyków w rodzaju Herberta,
Asimova, czy też Lema), w sam raz na przełamanie –
czyli, innymi słowy, science fiction dla opornych :). 

 



„Eee tam, ja to lubię kryminały albo sensacje,
męskie klimaty” - Takeshi Kovacs w trzech
odsłonach, czyli trylogia Richarda Morgana.

Detektyw. Żołnierz. Najemnik. We wszystkie te role
Takeshi Kovacs wchodzi nie z własnej woli i w innej skórze
– dosłownie, bowiem w przyszłości kreowanej przez
Morgana technologia pozwala na zapis ludzkiej
świadomości i wgranie jej do dowolnego,
przygotowanego wcześniej ciała. Każdy tom jest inny (np.
pierwszy to w zasadzie kryminał noir, drugi to powieść
wojenna), każdy prezentuje brudną i brutalną wizję świata
(BKR uprzedza, niech Wam nie przyjdzie do głowy
zaznajamiać młodszej młodzieży z science fiction za
pomocą tych książek), każdy pisany jest z założeniem, że
Czytelnik nie będzie prowadzony za rączkę i będzie
musiał wykombinować sam, jak to jest z tym światem
przedstawionym.



BKR musi się do tego przyznać od
razu. Ma wielką i nieprzepartą
słabość do tego cyklu, może nieco
irracjonalną, bo - patrząc
obiektywnie – „Ekspansja” ma swoje
wady. Ma jednak również szereg
dających się lubić bohaterów,
spójny, przemyślany świat i fabułę,
która daje logiczne i
prawdopodobne odpowiedzi na to, 

„Nie wiem, co wypożyczyć. Za nic nie mogę się
zdecydować” – cykl „Ekspansja” Jamesa S. A.
Coreya, w podwójnej odsłonie.

jak ludzkość (czy może mniej szumnie – społeczeństwo) i
pojedyncze jednostki mogą zareagować na wydarzenia o
kosmicznej skali. Rzecz cała zaczyna się w tym przypadku
od odkrycia w Układzie Słonecznym obecności
protomolekuły – cząsteczki obcego pochodzenia, która
potrafi… właśnie, co? Jednego możecie być pewni: to
początek naprawdę długiej historii – 8 tomów
napisanych, 9 finałowy (chociaż któż to wie?)
zaplanowano na ten rok.



* Owszem, BKR przyjęło zasadę, że mówi tylko o tym, co
znajduje się w zbiorach biblioteki. Przy „Ekspansji” nie
sposób jednak nie powiedzieć o serialu stacji Syfy,
potem przejętym przez Amazona. Ekranizacja cyklu jest
bardzo dobra (chociaż BKR nie jest na bieżąco, bo po
przejęciu przez Amazon serial zniknął z Netfliksa). Udało
się dość wiernie odtworzyć przebieg fabuły, idealnie
dobrać aktorów do postaci, całość ma dobre tempo i
świetnie się ogląda. BKR tupie nóżką niecierpliwie, kiedy
ach kiedy będzie można kupić w Polsce wszystkie
sezony…? Jeśli się da, do Biblioteki kupimy na pewno.



Jasne, film jest fajny. Nic do niego nie mamy. No, może
oprócz tego, że BKR nie przepada za Mattem Damonem i
uważa, że w ogóle nie pasuje do roli. Mały szczegół,
nieistotne. Wolimy skupić uwagę na literackim
pierwowzorze.
Mark Watney ma pecha. Potężna burza piaskowa na
Marsie, przebity skafander, inni członkowie załogi
przekonani o jego śmierci i Mark zostaje na Czerwonej
Planecie sam. W sumie jest jednak szczęściarzem – jako
botanik i mechanik w jednym, ma szansę na przetrwanie
(morał: wykształcenie ścisłe/techniczne to super sprawa).
Książkę lekko się czyta, opisy rozwiązań zapewniających
Markowi przeżycie nie nudzą (głównie dzięki
pierwszoosobowej narracji, nasyconej ironicznym
humorem) i naprawdę ma się ochotę dokończyć całość  i
sprawdzić, w jaki sposób bohaterowi uda się wydostać z
Marsa. 

„W zasadzie zawsze fascynowały mnie "Przypadki
Robinsona Crusoe” – Andy Weir, „Marsjanin”.



„Raczej unikam popkulturowej papki” – 
„Atlas chmur” Davida Mitchella.

Jeśli ku naszej nieutulonej rozpaczy obejrzeliście film –
postarajcie się o nim zapomnieć. Książka ma zupełnie
inną wymowę, inną konstrukcję, inne przesłanie i jest
po prostu lepsza. Chociaż należałoby wręcz powiedzieć,
że jest świetna i zajmuje jedno z czołowych miejsc na
liście ulubionych książek BKR. „Atlas chmur” to powieść
szkatułkowa, spleciona z historii dziejących się w
różnych epokach, reprezentujących różne gatunki (i tu
mała uwaga: „Atlas” rozpoczyna się wątkiem
stylizowanym na dziewiętnastowieczny dziennik z
podróży – może się to okazać trudne do przejścia, ale
nie poddawajcie się! Warto iść dalej!). Wśród tych
gatunków znajduje się również science fiction, stąd
obecność w „Fiszce”. BKR szczerze poleca i gratuluje
sobie przebiegłości w przemycaniu sf masom
czytelniczym :). 

 



“Szukam czegoś super do obejrzenia” - serial
Battlestar Galactica.

 Ujmując rzecz najprościej, jest to jedna z lepszych
historii, jaką ludzkości dała telewizja. A przy okazji jest to
też opowieść science fiction wiodąca serialową ludzkość
przez trudne dzieje konfliktu z cylonami – robotami
stworzonymi przez ludzi, które zbuntowały się
przeciwko swoim panom. Nie ogranicza się jednak do
sekwencji kolejnych kosmicznych bitew; porusza tematy
społeczne, religijne, filozoficzne, psychologiczne (czyli
jest „opowieścią totalną” w nomenklaturze BKR, zajmuje
się całością gatunku ludzkiego). Dlaczego uważamy, że
może zachęcić do sf? Bo jest aż tak dobry i
niesamowicie wciągający :). Jeśli Battlestar Galactica Was
nie przekona, to już naprawdę nie wiemy, co mogłoby :).



* Kącik żalu: niezmiernie żałujemy, że w zbiorach
posiadamy jedynie - przedstawiony powyżej - 1 sezon
serialu (wraz z Mini Serią, od której należy zacząć
oglądanie). Gdyby przez przypadek czytał to jakiś
dystrybutor filmowy – gorąco apelujemy o wznowienie! A
gdyby jakiś dobry Czytelnik, któremu się serial nie
spodobał, byłby skłonny oddać w darze kolejne sezony,
to będziemy po wsze czasy sławić jego imię i możemy go
unieśmiertelnić nalepką na pudełku.

 


