Prolog
Motto: “Life is good. Can't complain. Except I'm frigid...”
Sawada-san
“Sexual apathy?”
Fujimura-san
“Yeah. Even if I get laid... I can't come.”
Sawada-san
Niebo, ziemia i przysłowiowo złośliwe rzeczy martwe sprzysięgły się,
aby ten numer MA-88 nie powstał.
Moja długa nieobecność w kraju (połączona z brakiem dostępu do internetu) to jeszcze nic. Ale kiedy po
powrocie okazało się, że komputer,
na którym zmagazynowałem pokaźną ilość materiałów do fanzina,
uległ nieodwracalnemu zniszczeniu,
moja cierpliwość wyczerpała się.
Wyciągnąłem swój zakrwawiony
oręż, wbiłem go w ziemię i klnąc się
na gwiazdy i kości moich przodków,
wyryczałem przysięgę – nie straszny
mi wiatr w oczy i belki pod nogami,
po własnym trupie i sam przeciwko
wszystkim, ale zrobię. Numer. Wasze oczy świadkiem, że nie pusta
była moja przysięga.
Nie było łatwo! Współautorzy nie
dotrzymujący terminów, stada hurys
dobijających się do mojej skromnej
siedziby lub zapraszających w swoje
kuszące progi, kilkudniowe awarie
internetu, kolejny kilkumiesięczny wyjazd w ciepłe kraje...
To wszystko sprawiło, że ten numer MA-88 jest wyjątkowy. Nie tylko z powodu swojej formy – dystrybucja papieru padła – ale także ze względu na zawartość. Z jednej
strony dawno nie spotykana obfitość publicystyki, oraz znakomite komiksy. Z drugiej strony – brak większości stałych rubryk. Cóż, przykro mi, że tak się stało, ale
nie dało się inaczej (przeczytajcie motto, jest coś na rzeczy).
W sprawie okładek: papierowe MA-88 od numeru 4. zawsze miało dwie okładki – jedną do części czytanej na 'nasz' sposób, drugą do części czytanej po japońsku (od
prawej do lewej). Numer, który właśnie czytacie, też miał być wydany na papierze i
posiadać dwie okładki. Nawet obie z nich powstały! Numi i Yen, otwarci na moje
sugestie, stworzyli genialne rysunki (czarno-biała okładka Numi to graficzne
nawiązanie do Alicji w Krainie i Po Drugiej Stronie, którą prześladujemy od jakiegoś
czasu), wkładając w to dużo pracy i... serca. Dlatego też,
żeby nie skrzywdzić żadnego z rysowników, MA-88 #7 został
wydany w dwóch wersjach, różniących się tylko okładką.
Więcej na temat teraźniejszości i przyszłości MA-88 w Epilogu
(ostatnia strona). Tymczasem, zapraszam do lektury.
V2
Sandeid, 5 marca 2006.
10 asekuranckich przykazań MA-88
1. Poglądy wyrażone w artykułach (oraz w mangach i fanfikach) są wyłączną własnością autorów.
2. Co za tym idzie, redakcja niekoniecznie podziela te poglądy, być może nie zgadza się z
wieloma, a niektóre nawet potępia.
3. Co za tym idzie, pełną odpowiedzialność za treści zawarte w MA-88 ponoszą ich autorzy.
4. Co za tym idzie, redakcja MA-88 nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy doznane przez
autorów wskutek publikacji ich artykułów (oraz mang i fanfików).
5. MA-88 jest wydawnictwem niedochodowym, rozpowszechnianym po kosztach produkcji.
6. Co za tym idzie, autorzy artykułów (oraz mang i fanfików) nie powinni spodziewać się po ich
publikacji żadnych profitów, z wyjątkiem ewentualnej wiecznej sławy i szacunku.
7. Redakcja MA-88 zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich przysłanych materiałów
(włącznie z listami od wielbicieli i anonimowymi pogróżkami), a także ich skracania i redagowania, chyba że autor wyraźnie zaznaczy, że nie pozwala na takie praktyki.
8. Redakcja nie obiecuje wykorzystania wszystkich przysłanych materiałów, oraz nie odsyła
materiałów nie zamówionych.
9. MA-88 to fanzin dla dojrzałych fanów.
10. Co za tym idzie, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane czytaniem go
przez osoby niedojrzałe.
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Wszelkie uwagi, kontakt z redakcją,
telefon zaufania i psychoanaliza:
v_2@poczta.fm,
onimal@dragonhalf.ath.cx.

MA-88 na sieci: http://onimal.prv.pl
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Kongoki no
Good bye blue sky...

Sami powiedzcie – to ludzkie pojęcie przechodzi! Nie dość, że MA-88 w pdfie na sieci (zamiast, jak Wielki Cthulhu przykazał – na papierze i konwencie), nie dość, że to ponoć ostatni regularny numer, nie dość, że brak
większości stałych rubryk, to jeszcze Wasz ukochany Coffee Shop Onimal na
1 stronę!! A obrazków jak zwykle jak słoń nasikał. Co ja tu mogę napisać?
Że, jako konserwatywny ortodoks i ekstremista, nie wyobrażam sobie pracy
w takich warunkach i moje wymówienie leży już na biurku naczelnego (przyjęte, tylko jeszcze przygotujesz Onimala do #8 – dop. V2).
Inna sprawa, że nie za bardzo jest o czym pisać. Bo jeśli wszystkie newsy,
jakie dla Was mam są takie, że MA-88 po raz kolejny zdobyło Reanimkę w
kategorii fanzin, a sam fanzin w postaci papierowej (#5 i #6) ciągle dostępny
jest w sklepach kasumi.pl i Imago, to w zasadzie nie wykorzystam nawet
tego skrawka wolnego miejsca, które mi w łaskawości swojej redakcja zechciała zostawić. No tak, zapomniałbym - a'propo naszego tropienia japońskich
śladów Alicji w Krainie Czarów (i Po Drugiej Stronie też) - kolejna zdobycz
to gra na Dreamcasta: “Napple Tale – Arisia in Daydream”. Bardzo ładna i
słodka, co z tego, skoro dla redakcji praktycznie nieosiągalna i stwierdzenie
do jakiego stopnia inspirowana jest oryginałem nie
jest możliwe.
Butik.pl, z którego usług
korzystaliśmy w zbożnym
dziele ubierania naszych
czytelników w koszulki i uzbrajania w kubki, został
wchłonięty przez badziewny serwis Spreadshirt. Ponieważ niespecjalnie podoba nam się Spreadshirt, a ponadto chęć demonstrowania swym ubiorem przywiązania do nas jest wśród naszych
czytelników raczej rzadka, najprawdopodobniej zrezygnujemy z tej formy popularyzacji MA-88. Zwłaszcza, że odchodzimy na emeryturę i (stopniowo) w niepamięć. Acha, KONKURS!! Na najładniejsze zdjęcie właściciela(-lki) koszulki MA-88 (oczywiście w koszulce). Zdjęcia przysyłać do
końca czerwca 2006 r. na e-mail redakcyjny. Nie oszukujcie (fotoszopa
czyni cuda, wiem) – dokładnie wiemy, ile koszulek, jakich rozmiarów,
kolorów i wzorów zostało przez Butik.pl sprzedane, buahaha! Nagroda –
egzemplarz MA-88 #6. Na papierze, nie w jakimś badziewnym pdf-ie!
To by było na tyle. Nie będę się żegnał – pożegnania i inne ckliwe głupoty zostawmy sobie na następny numer. Pa. [kongoki]

Halucynogenne Grzybki
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txt: michio

„SŁOWA, SŁOWA...”
„... na chuj ci słowa” głosi stare
opolskie przysłowie. Na początku bowiem nie było słowa, ino pomruk,
krzyk, burknięcie. Następnie małpolud chwycił pędzel i jął smarować na
jaskinnej ścianie pierwsze komiksowe stripy. Bez słowa. Bo i czemu
służyć mają słowa, kiedy przemawia
rysunek? Oto bawół. Bawół dostaje
wpierdol od jaskiniowca. Bawół zostaje zjedzony. LOL. Nie ma potrzeby, by dosmarowywać
komentarz, nie ma potrzeby używania zbędnych słów. Czasy się
zmieniły i odkąd małpolud nie siedzi z ryjem na kłódkę z obawy,
że zostanie usłyszany przez drapieżniki, lubuje się w słowach.
Odkąd pierwszy praczłowiek krzyknął do swojego stojącego na
drugim brzegu rzeki bliźniego „ty chuju”, odtąd komunikacja
werbalna i jej naturalny potomek – słowo pisane – zaczęły
panoszyć się i zjadać doskonale do tej pory funkcjonującą kulturę gestów i symboli. Narząd nieużywany począł zanikać i dziś
jedynie kilku wytrawnych mistrzów, którzy potrafią sięgnąć do
swojego pradawnego, zwierzęcego dziedzictwa, potrafi zamilknąć i pozwolić przemówić obrazkom. Niestety, na co dzień panuje tępa garfieldoza, kultura gównianego copy&paste, w której
ten sam, niemy i głuchy obrazek, „wzbogacany” jest kilkoma
grypsami. Komiks powinien być miksem słowa i obrazu, ale gdy
to pierwsze zaczyna dominować, coś jest kurna nie w porządku.
Dlatego dla zachowania higieny umysłowej sięgnąć należy po
„Touko e Ikitai” („Anywhere but here”) Tori Miki’ego. Przeciętny
polski fan m&a miał okazję zapoznać się z nieco innym aspektem
jego twórczości. Miki jest bowiem autorem scenariusza filmu
„Patlabor WXIII”, godnego prequela mistrzowskich kinówek
Mamoru Oshii. Tori Miki urodził się 23 stycznia 1958 w
prefekturze Kumamoto w Hitoyoshi, zadebiutował w „Shônen
Champion” mangą „Boku no Uchuujin” – pracą nadesłaną na
konkurs młodych talentów w 1979 roku. W czasie pracy dla Akita
Shoten dostał się pod wpływy Eguchu Hisashi i Katsuhiro Otomo,
ale później wypracował własny styl. W „Touko e Ikitai” (dostał
zań Bunshun Comic Award) chyba tego wypracowanego stylu
akurat zbyt nie widać, rzecz jest bowiem rysowana uproszczoną,
acz sympatyczną i bardzo wyrazistą kreską. Zatem, jak mówi-

łem, należy po „Touko e Ikitai” sięgnąć. W wersji japońskiej lub
w amerykańskim wydaniu Phantagraphics (we współpracy z
Studio Proteus), bardzo ładnym i opatrzonym mądrym wstępem,
które twórczość Miki’ego umieszcza w kontekście japońskich
tradycji teatru i kabaretu. Whatever. Znajomość języka
potrzebna nie jest. Żadnego.
Strip komiksowy ze swej natury jest podstępny i działa jak serial
telewizyjny z podłożonym śmiechem – ostatni kadr MUSI BYĆ
ŚMIESZNY, BO TU JEST PRZECIEŻ POINTA. W przypadku Miki’ego
nie do końca tak to działa. Pozbawiona słów pointa nie zawsze
jest oczywista, toteż czytelnik zamiast się śmiać robi minę z
cyklu WHAT THE FUCK? i zaczyna szukać „co w tym kurde jest
śmiesznego”. Ale kiedy znajdzie, zaprawdę powiadam, śmiech
jego będzie szczery i głęboki, a nie sztuczny i wymuszony.
„Touko e Ikitai” to kwadratowy zbiór dziewięciopanelowych
historyjek (zwykle japońskie stripy mają 4 kadry, stąd yon koma
– kwadratowy format i 9 paneli jest skutkiem formatu czasopisma TV Bros, na którego zamówienie strip był rysowany), których głównych bohaterem jest niepozorny księgarz, alter ego autora, odziany zwykle w fartuch i wyposażony w miotełkę do
kurzu. I ten mały facecik zostaje wystawiony na ciężką próbę –
zostaje rzucony w wir nieskrępowanej wyobraźni Miki’ego. Tu
zdarzyć się może wszystko. Podziemia pola golfowego zamieszkują czciciele wielkiej dżdżownicy, kuchenna szafka może
okazać się międzywymiarowym portalem – wszelkie pomysły
rodem z s-f, fantasy czy mitologii są tu na porządku dziennym.
Czasem odcinek okazuje się metakomiksem, a bohater wchodzi
w interakcję z ramkami lub dymkami. Zresztą pisać o tym, to jak
pisać o seksie: ani to będzie ładne, ani podobne do prawdziwej
rzeczy. Samemu trzeba spróbować. Języka, jak wspomniałem,
znać nie trzeba – przydałaby się natomiast podstawowa znajomość japońskiej (pop)kultury – choćby po to, żeby wiedzieć, że
koleś w bereciku a’la Osamu Tezuka symbolizować ma mangakę.
Tu potwierdza się pewna teoria mówiąca,
że poczucie humoru zależy od wykształcenia – im więcej się wie, tym więcej
rzeczy człeka śmieszy. Ja zrozumiałem
wszystkie dowcipy, muszę zatem być
zajebiście mądrym kolesiem. Posłuchajcie
zatem rady zajebiście mądrego kolesia i
zapoznajcie się z „Touko e Ikitai” –
prawdziwym
duchowych
śniadaniem
mistrzów.■
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txt: Arkadiusz 'joyu' Dzierżawski

Dragon Ball dla dorosłych? - Tenjo Tenge
Oto przepis na mangowy megahit. Duże kobiece piersi, japońskie mity, duże piersi, wschodnie sztuki walki, duże piersi,
chora wyobraźnia, duże piersi, trochę erotyki, duże piersi, niezły warsztat oraz... czy wspominałem już o dużych
piersiach? Tak? No to witajcie w świecie mangi „Tenjo Tenge”.
Autorem „Tenjo Tenge” jest mangaka ukrywający się pod
pseudonimem Oh!Great (aka Ou Gureito). Zaczynał od
komiksów hentai, które przyniosły mu olbrzymią popularność. Takie tytuły jak „Silky Whip” czy „Junk Story”
uwa-żane są za klasyki gatunku. Popularność była tak
duża, że kiedy zaproponowano mu prace w tzw.
głównym nurcie postanowił pozostać przy pseudonimie, który wymyślił tylko na potrzeby
komiksów erotycznych. Dziś oprócz hentai ma
na swoim koncie kilka one-shotów, dwie
miniserie i dwie serie, które wciąż tworzy.
Do tych ostatnich zalicza się „Tenjo
Tenge”, czyli - Niebo i Ziemia. Pierwszy odcinek tego komiksu pojawił się w
miesięczniku „Ultra Jump” w 1998
roku. Obecnie manga ta stanowi wizytówkę artystyczną Oh!Greata i jest
jednym z najlepiej sprzedających się w
Japonii komiksów.
Oh!Great: By zrozumieć, co legło
u podstaw idei mangi „Tenjo
Tenge” trzeba dobrze przyjrzeć się miejscu, w którym
mieszkam. To Miyazaki-ken,
zachodnio-południowy kawałek wyspy Kyushu nad samym
morzem. Z tym miejscem wiąże się wiele legend i mitów
dotyczących Japonii, jako kraju i
narodu. Te tereny są pełne mistycyzmu, noszą w sobie piętno boskości.
Żyjąc w takim miejscu trudno nie przesiąknąć tym wszystkim. Przyznaję, że
urzekła mnie ta kraina. Już jako chłopak w szkole średniej uwielbiałem jeździć na rowerze po okolicy i zwiedzać wszystkie stare
kapliczki. Zaczytywałem się w historycznych broszurach,
drążyłem legendy. Do dziś pamiętam pierwszą, którą
usłyszałem - Yamata no Orochi. Opowiedziano mi ją w
dzieciństwie. To historia walki boga wiatru Susanoo-nomikoto z ośmiogłowym smokiem, którego upił sake, po
czym poćwiartował na kawałki. To wprowadziło mnie w
świat mitów. Zresztą legendy, historia, codzienność - to
wszystko się dla mnie łączy, nachodzi na siebie na mapie
w mojej głowie. Ma też więc oczywiście przełożenie na
„Tenjo Tenge”. Mity to zwarte historie, mają dopracowane nawet mało widoczne tła w mało znaczących
punktach narracyjnych. Kiedy ludzie je czytają odkrywają, że jakiś element fabuły łączy się z kolejnym na różnych poziomach. Chciałem użyć właśnie takiej techniki
opowiadania historii w „Tenjo Tenge”.
Fabularnym punktem wyjścia w „TT” jest istnienie Toudou
Gakuen, szkoły znanej z wielu klubów sztuk walki i bardzo
brutalnej grupy odpowiedzialnej za porządek w kampusie.
Szkoła sama w sobie jest polem bitwy, gdzie każdy klub
mierzy się z innym, aby wyeliminować słabszych. To

właśnie w takim miejscu przyjdzie nam poznać głównych
bohaterów. Czasem podczas pojedynku, czasem pod...
prysznicem. Niektórzy odejdą na zawsze z kart mangi,
inni pojawią się w odległych tomach. Jedni będą zwykłymi
ludźmi, inni mitycznymi bóstwami, a jeszcze inni... ufoludkami. Łączyć ich będzie przyjaźń, nienawiść, miłość, tajemnice, ale przede wszystkim zamiłowanie
do pojedynków i sztuk walki.
Oh!Great: Jako dzieciak oglądałem filmy z Bruce’m Lee. Zachwycałem się tymi pozycjami. To są moje korzenie. Wtedy też zacząłem interesować się sztukami walki. Znaczną część obserwacji przeniosłem na karty „Tenjo Tenge”. Dla
mnie podstawową różnicą między
stylami walki nie są wizualne
aspekty, stosowane techniki, ale to,
co dane szkolenie czyni z człowieka.
Kiedy patrzy się na osoby ćwiczące
Jeet Kun Do widzi się zwykłych ludzi, ale o niesamowitej szybkości.
Gdy spojrzy się na ręce i stopy ćwiczących karate, to one nie wyglądają
normalnie. Przypominają raczej
śmiertelna broń. Pod względem
wizualnym uwielbiam natomiast chińskie sztuki walki.
Ruchy w nich są po prostu odlotowe. To wygląda niczym
taniec. Jeśli jednak miałbym
oceniać efektywność, a nie wizualność to jestem fanem szybkich, zwinnych technik. Moi obecni idole
to Miruko i Hyodoru. Oni zastąpili w moim sercu Bruce’a Lee. Uwielbiam mięśniaków i indywidualności, ale ja jestem prostym człowiekiem. Wszystkie style walki mają jednak dla mnie jedną rzecz wspólną. Myślę, że ich siła leży, gdzieś tam...
głęboko w duszy. M.in. opiera się na strachu. Na umiejętności opanowania zarówno własnego lęku, jak i lęku
przeciwnika. Myślę, że dobrym słowem będzie także odwaga. Jest w świecie sztuk walki takie powiedzenie – nieważne, jak bardzo fizycznie jesteś silny, jeśli jesteś niedoświadczony od strony psychologicznej stoisz na przegranej pozycji.
Pomysł ze szkołą jako polem bitwy jest oczywiście świetnym pretekstem do mnożenia wszelkiej maści pojedynków. To właśnie one plus duża porcja erotyki dominują w
pierwszych trzech tomach „Tenjo Tenge”. Na ich kartach
uważny czytelnik odnajdzie jednak zalążki o wiele bardziej rozbudowanej fabuły – spisków, zagadek, sekretów.
Znajdą one rozwinięcie w kolejnych tomach, kiedy autor
cofnie czas o dwa lata. Odpowiedzi oczywiście zrodzą
kolejne zagadki... Nie oznacza to jednak, że rozbudowując fabułę, tworząc swoisty rebus Oh!Great zrezygnował z walk. Nie mógłby, bo to kwintesencja tej mangi.
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Oh!Great: Gdy tworzyłem pierwszy tom „Tenjo Tenge”
myślałem, że siła kontroluje ludzką słabość. Jednak z
czasem zacząłem się zastanawiać nad prawdziwa naturą
siły. Czym jest prawdziwa siła? - To najważniejsze z pytań, jakie stawiam w tej mandze. Uważam, że ludzie
w swej postawie życiowej posiadają wiele
aspektów samych siebie, wiele twarzy. W
zależności od okoliczności pokazują różne przejawy własnej natury. Dzieciństwo, młodość, wiek
średni, starość, wszystko to odrębne osobowości. Przykładowo, jeśli stajesz się osobą
silniejszą fizycznie pokazujesz
swoją inną stronę. Myślę, że
w ten sposób ludzie się testują.
Może się jednak zdarzyć, że
kosztem fizycznej siły ubożejesz duchowo. Pojawia się więc
aspekt siły psychicznej i fizycznej, i pytanie - która jest silniejsza, która prawdziwa? Nieważne są
ideały, do których człowiek dąży,
jeśli umrze fizycznie to... przegra. Gdy zacznie się o sile myśleć w taki sposób, bardzo
ciężko będzie odpowiedzieć,
czym jest prawdziwa siła. Z tego
powodu bohaterowie „Tenjo Tenge” zadają sobie często to pytanie.
Każdy z nich ma inną odpowiedź,
gdyż to ja tak naprawdę do dziś nie
potrafię wybrać tej właściwej, miotając się

między możliwymi odpowiedziami. Nie potrafię się określić. Wierzę jednak, że człowiek może w sobie obudzić
prawdziwą siłę, czymkolwiek by ona nie była.
Wspomniałem już, że w „Tenjo Tenge” sporo jest erotyki.
I nie ogranicza się ona tylko do pokazywania nagich
piersi, czy damskiej bielizny.
W mandze Oh!Greata mamy do czynienia także ze scenami łóżkowymi, stołowymi, łazienkowymi
itd. Autor jednak nigdy nie przekracza tej dość wąskiej granicy
oddzielającej erotykę od pornografii. Mnoży natomiast ujęcia,
w których podkreśla wizualne
walory kobiecych bohaterek –
a to kadr z żabiej perspektywy,
a to zbliżenie na duże „niebieskie oczy”. Nawet podczas
walk tak ustawia komiksową
kamerę, by widać było jak najwięcej. A jest co pokazywać.
Kobiety Oh!Greata to bardzo apetyczne kąski.
Oh!Great: Lubię silne kobiety. Nie
chodzi mi jednak o siłę jako element
sztuk walki. Wolę dziewczyny z silną
wolą i po części... czyste. Hm... Może nie
chodzi o to, że wolę silne kobiety, a o to, ze
kobiety są z natury silniejsze od mężczyzn. Heh... Mieszam, ale płeć piękna to
trudne zjawisko do ogarnięcia. Jeśli mówić o sile kobiety,
to najsilniejsze są matki. Kiedy myślę o wszystkim, co
matka dla mnie zrobiła, to wiem, że nie byłbym w stanie
tego powtórzyć. Matczyna siła... Zawsze, kiedy zaczynam
o tym mówić, to wszyscy sądzą, że to jest powód, dla
którego moje bohaterki mają duży biust, że pełne, obfite
piersi to synonim matczynej siły. A ja po prostu lubię
kobitki z takim właśnie biustem. Takie mnie kręcą. To
sprawa tylko wyglądu. Lubię na nie patrzeć. Moje
faworyty to Koike Eiko czy Nemoto Harumi. Mają świetny
biust, gorzej z innymi częściami ciała. Ale nie ma nikogo,
kto by wyglądał idealnie od stóp do głów. Choć, jak się
dłużej zastanowię to najbliższa mojego ideału kobiety
byłaby Sato Eriko, zwana popularnie Eri. Natomiast w
„Tenjo Tenge” moją ulubienicą jest Isuzu Emi. Choć na
kartkach komiksu lubię właściwie wszystkie dziewczyny.
Heh... długo można by gadać o babach, to temat rzeka.
Nie będzie zapewne zbyt odkrywcze to co powiem, ale
uwielbiam je rysować.
„Tenjo Tenge” to pod względem graficznym kawałek
historii z twórczości Oh!Greata. To na kartach tej pozycji
można prześledzić jak styl tego twórcy ewoluował. Jak
uczył korzystać się z nowych narzędzi przy tworzeniu
komiksu. Jak poznawał tajniki mangowego rzemiosła, by
stać się w końcu mistrzem. Fani Oh!Greata odnajdą w
„Tenjo Tenge” wszystko to, za co cenią tego autora –
przepięknie narysowane kobiety, czasami obsesyjnie
szczegółowe rysunki zdobyczy techniki, pokręcone
monstra, interesujący design bohaterów i oczywiście
graficzne popisy na dwustronicowych kadrach. Te ostanie
pojawiają się głównie podczas pojedynków i innych scen
rodem z filmów akcji, nadając im niesamowitą dynamikę.
Obecnie Oh!Great będąc pewnym swoich umiejętności
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Manga „Tenjo Tenge” nie jest bynajmniej pracą pozbawioną wad. Szczególnie sporo ich w pierwszych tomach,
które przypominają momentami bezsensowną rzeź, gdzie
braki fabularne nadrabia się golizną. Dopiero w świetle
późniejszych wydarzeń cała ta jatka nabiera głębszego
sensu i trzeba Oh!Greatowi pogratulować naprawdę niezłego warsztatu scenarzysty. W Japonii komiks ten kierowany jest do nastolatków. Uważa się, że idealnie wypełnił
lukę po Dragon Ballu. Jednak poza Krajem Kwitnącej
Wiśni „Tenjo Tenge” może trafić tylko w ręce osób pełnoletnich. Przemoc fizyczna, czasem także seksualna, spora
dawka erotyki, a także momentami dość złożona, wielowymiarowa fabuła definitywnie dyskwalifikują ten tytuł
jako pozycję dla dzieciaków. Na koniec jako ciekawostkę
warto zdradzić, ze manga „Tenjo Tenge” nie przypadła do
gustu dworowi cesarskiemu w Japonii. Nie spodobały się
niektóre interpretacje klasycznej mitologii wiążące się z
władcami tej krainy geograficznej. Zaintrygowani? Sięgnijcie po „Tenjo Tenge”.■
(dzięki dla Przemka Sypniewskiego, Virusa i Frohike)
Tenjo Tenge
Autor: Oh!Great
Liczba tomow: 13
Wydawca: Shueisha

bawi się na całego w „Tenjo Tenge”. Nie oznacza to jednak, że strona wizualna przesłoniła mu cel, dla którego
robi ten komiks.
Oh!Great: Moi bohaterowie w walkach stawiają głównie
na siłę własnych ciał i umysłów. Bardzo rzadko sięgają po
broń, częściej zdarza się to ich przeciwnikom. Jeśli już
jednak się na to decydują, to jest to broń biała, taka jak
miecze. Walcząc tym rodzajem śmiercionośnego narzędzia nadal muszą stanąć twarzą w twarz z swoim wrogiem. To różni ich od innych ludzi. Mają na to odwagę.
Ludzkość okazała się tchórzliwym gatunkiem. Homo
sapiens woli walczyć nie stając z przeciwnikiem twarzą w
twarz. Dlatego ciągle obmyśla coraz to nowsze rodzaje
broni, by zabijać z daleka. Łuki, pistolety, karabiny, pociski balistyczne. Im większy zasięg ma broń, tym większą
zyskuje się przewagę. Historia broni jest historią
zwiększania
zasięgu.
Osobiście
nazywam
to
tchórzostwem, prawda jest jednak taka, że współczesna
broń jest niezwykle efektywna. To przerażająca prawda... Pierwotna potrzeba indywidualnej rywalizacji,
sprawdzenia siebie, walki o przetrwanie zmieniła się w
masową eksterminację, ludobójstwo. Obecnie archaiczne
sztuki walki wręcz, jak i z użyciem broni białej stały się
elementami filozofii życia. Kiedyś służyły zabijaniu, dziś
chodzi w nich o umysł, ciało, duszę. To był chyba jedyny
sposób, by je zachować. Mogą wesprzeć człowieka w
walce z codziennością, ale nie mają szans z nowoczesną
techniką stworzoną do zabijania. W „Tenjo Tenge” zapragnąłem przypomnieć ludziom, gdzie leży ich prawdziwa
moc. Przypomnieć co to odwaga.

The best of Oh!Great
10 najlepszych płyt, które słucha przy pracy nad
Tenjo Tenge
✔ Queen – Greatest Hits
✔ Unicorn – The best...
✔ The Blue Hearts – Super Best
✔ Daryl Hall & John Oates – Essential
Collection
✔ Besh o Drom – Can’t Make Me
✔ Jet Set Radio Future – Soundtrack
✔ Rainbows – Purple
✔ The Beatles – 1967-1970/cd1
✔ HITS - 6
✔ Emperor – Anthems To The Walking At Dusk
5 najlepszych filmów po które sięga, gdy brak mu
weny
✔ Paradiso
✔ Duch
✔ Indiana Jones
✔ Wejście Smoka
✔ Życie jest piękne

Muzy Oh!Greata
Trzy modelki, które uwielbia twórca „Tenjo
Tenge” i które go inspirują:
✔ Sato Eriko
22 lata, wzrost 173 cm, wymiary 88x58x88,
waga 48 kg
✔ Nemoto Harumi
24 lata, wzrost 164 cm, wymiary
103x60x88, waga 52 kg
✔ Koike Eiko
24 lata, wzrost 166 cm, wymiary 91x59x87,
waga 50 kg
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txt: Arkadiusz 'joyu' Dzierżawski

Po drugiej stronie... drzwi - Dorohedoro
Mózg. Filtr rzeczywistości. Spośród miliardów docierających do
nas bodźców wybiera tylko te najważniejsze, tworząc na ich
podstawie obraz otaczającego nas świata. Zawsze niedoskonały,
zawsze dla każdego inny i zawsze fałszywy.
Jest takie miejsce, gdzie nie pada deszcz. Znajduje się po
drugiej stronie drzwi. To świat magików. Mogą oni otwierać
przejścia do „tu i teraz”. Robią to bardzo często, by sprawdzać
swoje siły. Traktują ludzi jak króliki doświadczalne, przemieniając ich w najróżniejsze paskudztwa. Ofiarami są głównie biedacy, mieszkańcy slumsów. Cierpią fizycznie i psychicznie, trafiając w końcu do specjalnych szpitali, stworzonych z myślą o
osobach dotkniętych... magią. Magicy mają przerażające
oblicza, potworny wygląd. Jednak to
tylko maski i iluzja. Tak naprawdę są
podobni do ludzi i śmiertelni. Choć
udają, że nie boją się śmierci. Według ich wierzeń narodzą się ponownie
z jaja. Najgorzej jest, kiedy „tu i
teraz” pada deszcz. Przynosi tylko
cierpienie, ludzie kurczą się i
marszczą w sobie. To efekt uboczny
magicznego dymu, który towarzyszy
używaniu magii. Gromadzi się i tworzy ciemne chmury.
Bajka? Bynajmniej. Na kartach mangi
„Dorohedoro” ta opowieść ma więcej wspólnego z rzeczywistością niż
mogłoby się wydawać. Nie twierdzę
jednak, że to nasza rzeczywistość.
Skłonny jestem jednak uwierzyć, że
autor tej mangi - Q. Hayashida,
czasami właśnie tak widzi nasz
świat. „Dorohedoro” jest bowiem niczym chora, narkotyczna wizja.
Czerpie i sięga do tych samych
niepokojących podkładów podświadomości, co film „Brazil” Terry
Gilliama, czy książka „Nagi Lunch”
Williama S. Burroughs’a. Sięga tam,
gdzie sięgać nie powinniśmy, bo
można się poważnie przerazić, a nawet pozostać już na całe życie. Jeśli
jednak ciekawość nie daje wam spokoju, coś pcha was w tamtym kierunku, to najlepiej z bezpiecznej
odległości śledzić zapiski wypraw
tych, którzy są na tyle szaleni, by
decydować się na takie podróże. Nie
odbierajcie ich jednak jak bohaterów, raczej jak głupców,
którzy nie zdają sobie sprawy, czym ryzykują. I nie chodzi tu
wcale o utratę życia, ale raczej o spokój ducha. „Dorohedoro”
to zapis jednej z takich wypraw na druga stronę drzwi, a kto
wie? Może już bezpośrednia relacja prosto STAMTĄD?
Manga Q. Hayashidy od strony graficznej po prostu rozkłada na
łopatki. Ten komiks jest cudownie okropny, cudownie
makabryczny, cudownie koszmarny, cudownie obleśny, cudownie
chory. Ciemność, brud, szarość, lęk, depresja, halucynacje,
niesamowite historie i czarny humor - to właśnie znajdziecie na
kartach „Dorohedoro”. Świat wykreowany w tej mandze jest
powykręcany we wszystkie strony, a styl graficzny idealnie
wpasowuje się w kanon opowieści. Potęguje nastrój obcowania z
czymś dziwnym i wyjątkowym. Pierwsze, co zwraca uwagę to
wrażenie, jakby autorowi notorycznie rozlewał się tusz, jakby
jego ręka wciąż drżała, jakby nie panował nad tym, co robi. To
jednak wrażenie pozorne. Wystarczy tej mandze poświęcić
trochę czasu, by dostrzec w tym rzekomym chaosie konkretny
zamysł i pomysł, oraz konsekwencję w jego realizacji. Styl

Q.Hayashida to mieszanka różnych podejść do rysunku i grafiki.
Raz rysuje/maluje on jakby pospiesznie, nie przykładając uwagi
do jakości wykonania. Tak, jakby bał się, że to, co chce
pokazać, zaraz zniknie z pola jego widzenia. Innym razem jest
oszczędny, wręcz minimalistyczny, jakby kolejny obrazek stanowił dla niego tylko kolejną nudną konieczność łącząca opowieść
w całość. Zdarza się jednak, że jest obsesyjnie dokładny. Lubuje
się szczególnie w bardzo szczegółowym pokazywaniu ohydnych
masek magików oraz magicznych mutacji. Nie tylko na poziomie
wykonania panuje mieszanina. Dotyczy ona również graficznych
inspiracji. W tym przypadku mamy już totalny rozgardiasz. Jest
tu chyba wszystko - od postmodernizmu, poprzez surrealizm, do
klasycznej... mangi.
Tak jak już wspomniałem, grafika w
mandze
„Dorohedoro”
idealnie
współgra z opowiadaną przez Q.
Hayashida historią, którą spokojnie
można zakwalifikować jako fantastyczną. Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że mimo wszystko to
opowieść o TU i TERAZ, choć obraz
teraźniejszości został zniekształcony
(lub poprawiony) przez wymyślne
„okulary”. Akcja mangi rozgrywa się
w świecie, który pokrótce scharakteryzowałem na wstępie. Trafiamy
do jednego z miast, które określane
jest jako „Dziura”. Osią fabuły są
dwie postacie - człowiek-jaszczur o
imieniu Kaiman oraz magik Fujita.
Dzięki nim mamy okazję zaglądnąć
do dwóch różnych, przenikających
się światów. Obydwa jawią się
jednak
jako
niezbyt
ciekawe
miejsca. Kaiman staje się dla magików zagadką. Po pierwsze, po
magicznej mutacji stał się odporny
na działanie magii. Po drugie, w
jego wnętrzu ktoś mieszka (!).
Kaiman liczy na to, że to on sam
sprzed przemiany, w wyniku której
stracił pamięć. Dalsze zagłębianie
się w fabułę nie ma absolutnie
żadnego sensu i bynajmniej nie z
powodu spoilerów. Powstałby po
prostu niezrozumiały bełkot i
galimatias. Nie da się bowiem w tym
przypadku oddzielić fabuły od
grafiki. W „Dorohedoro” ten związek
jest niezwykle silny. To manga pełna słowno-graficznej symboliki
i umowności. Gdyby streszczenie tego komiksu miało być
waszym alibi na policji to trafilibyście za kratki.
Q. Hayashida zwrócił na siebie uwagę krytyki i czytelników
mangową adaptacją bardzo niedocenionej gry typu FPP pt.
„Maken X” na konsolę DreamCast. Choć bardziej adekwatnym
słowem byłaby chyba inspiracja. Widać w niej zalążki stylu,
który w pełnej krasie i z niesamowitym rozmachem eksplodował
na kartach „Dorohedoro”. Udało mu się w nim zaskoczyć
wszystkich, choć na pewno nie wszystkich zachwycić. Trudno
bowiem potraktować „Dorohedoro” jako komiks komercyjny. To
naprawdę trudna w odbiorze produkcja. Ten komiks będzie
prawdziwą gratka dla tych, którzy cenią sobie prace niezwykłe,
nieprzeciętne. To niewątpliwie komiksowe dzieło sztuki.
Odradzam tylko szukania inspiracji tam, gdzie czynił to autor.
„Dorohedoro” to „Alicja w krainie czarów i po drugiej stronie
lustra” do potęgi 10. Potęgi będącej synonimem szaleństwa.■
(za pomoc dziękuje Marcinowi Łukaszewskiemu)
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txt: Arkadiusz 'joyu' Dzierżawski

Magia zaklęta w historii - Shin Angyô Onshi
Manhwa „Island” uczyniła z pary koreańskich autorów Yang Kyung-il’a i Youn In-an’a gwiazdy komiksowych horrorów.
Ostania ich praca udowadnia jednak, że to twórcy wszechstronni, nie pozwalający się zamknąć tylko w jednej
konwencji. Mowa o komiksie „Sin Amhaeng Eosa” w Japonii znanym jako „Shin Angyô Onshi”.
Pierwszy rozdział „Shin Angyô Onshi”
ukazał się w marcu 2001 r. Co ciekawe,
premiera tego komiksu miała równocześnie miejsce w Korei (magazyn
„Young Champ”), jak i w Japonii (magazyn „Shônen Sunday GX”). Wiązało się
to z sukcesem na japońskim rynku zarówno komiksu „Island”, jak i pozycji
zatytułowanej „Zombie Hunter”, do
której rysunki wykonał Yang Kyung-il.
Szefowie japońskiego wydawnictwa Shôgakukan zdecydowali się po prostu
wykupić kolejną produkcję tego rysownika na przysłowiowym pniu. I tak
komiks „Shin Angyô Onshi” ruszył od
razu na podbój dwóch azjatyckich rynków odnosząc przy okazji spory sukces.
Zaskoczył wszystkich. Okazał się bowiem nie kolejnym horrorem, ale historią, którą bez trudu można określić jako
fantasy. Na dodatek stworzoną w zupełnie odmiennym stylu graficznym niż
poprzednie produkcje.
Alternatywna rzeczywistość. Wielkie imperium Jushin upadło po zamordowaniu
jego władcy. Munsu - członek specjalnej
grupy agentów o nazwie Angyô Onshi,
stworzonej przez imperatora za jego
życia, szuka zemsty na zbrodniarzach.
Dysponuje tajemną mocą, która pierwotnie miała mu służyć do karania skorumpowanych urzędników. Ta moc
zaklęta jest w amulecie określanym jako
Mahai. Dzięki niej Munsu może przywoływać i dowodzić Widmową Armią duchami wojowników z innego świata.
W podróży po ogarniętym chaosem kraju
towarzyszą mu: kobieta-wojownik o
imieniu Sato oraz... nietoperz Pi. Tak
wygląda bardzo ogólny zarys fabuły naprawdę dobrej, wciągającej i epickiej
manhwy zatytułowanej „Shin Angyô Onshi”. Bez wątpienia właśnie scenariusz
jest w tym komiksie największym atutem. To smakowita mieszanka mitów,
legend, koreańskiego folkloru z autentycznymi wydarzeniami z historii Azji.
Choćby postać głównego bohatera wzorowana jest na żyjącym w latach 16921756 Pak’u Munsu, tajnym inspektorze
organizacji Amen Osa (jap. Angyô
Onshi), pracującym na usługach władców z dynastii Choson, rządzących na
terenach przyszłej Korei.
Youn In-an pisząc scenariusz „Shin Angyô Onshi” włożył w przygotowania

ogrom pracy. To efekt jego wieloletnich
studiów nad historią oraz kulturą Azji.
Dzięki temu udało mu się stworzyć fascynujące i logicznie poukładane tło, czy
jak kto woli uniwersum, w którym rozgrywa się akcja komiksu. W wydaniach
tomikowych można znaleźć naprawdę
sporo informacji, odnośników, przypisów stworzonych przez scenarzystę, a
wskazujących na źródła inspiracji, czy
uzupełniających wiedzę na temat mitlogii, jak i historii Korei. Nie tylko jednak tło stanowi o sile tej manhwy.
Historia opowiedziana przez Youn Inan’a ma w sobie także to coś, co sprawia, że czytelnik pogrąża się w lekturze
z prawdziwą przyjemnością. Przygoda,
magia, tajemnice, piękne kobiety. Niby
nic nowego, ale wcale nie czuje się, że
to odgrzewane danie. Na pewno ma na
to wpływ atmosfera lekkiego, niepokojącego mroku panująca w komiksie, potęgowana przez świetną kreskę Yang
Kyung-il’a.
Na potrzeby „Shin Angyô Onshi” Yang
zmienił swój styl. Na tyle radykalnie, że
czytelnicy, którzy znają jego wcześniejsze prace, choćby z polskiej edycji
„Island”, mieliby poważne kłopoty z rozpoznaniem, że jest to komiks tego
samego autora. Dopiero, kiedy zacząć
się mu bardzo uważnie przyglądać, znajdzie się pewne elementy wspólne, charakterystyczne dla warsztatu tego
rysownika
świetne
wyczucie
przestrzeni, dynamika ujęć czy mimika
bohaterów. No i jeszcze demony oraz
potwory wciąż pozostają „cudownie”
obleśne, jak na tego autora przystało.
Na tym kończy się jednak wszelkie podobieństwo, a zaczynają różnice.
Pierwsza mocno zauważalna to design
postaci. Znacznie bliżej mu do japońskich, masowych produkcji z gatunku
fantasy, zarówno mang jak i gier, niż do
krwawych horrorów. Kolejna zmiana to
pozbycie się komputera jako narzędzia
pracy twórczej, pozostawiając mu tylko
drobne obróbki i poprawki. Nie ma więc
fotomontaży i innych komputerowych
fajerwerków. Yang Kyung-il w pełni rozwinął skrzydła jako rysownik i te narzędzie przestało mu być potrzebne. Przy
okazji nasuwa się jeszcze jedna znacząca różnica. Otóż zniknęła z kart komiksu, właściwie wszechobecna do tej
pory w pracach Yang Kyung-il’a,
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rozlewana litrami na
strony czerń. Czerń,
która oprócz budowania klimatu, skrywała czasami pewne
niedoróbki warsztatowe autora.
„Shin Angyô Onshi”
to przykład komiksu
stworzonego z myślą
o masowym odbiorcy, w którym jednak czuć olbrzymi
nakład pracy, jaki
został włożony w jego wykonanie i fascynację tym co się
robi. A takie rzeczy
są naprawdę bezcenne.
Opisywana
manhwa to pozycja
zarówno dla nastolatków, jak i znacznie starszych czytelników.
Naprawdę
bardzo dobry komiks
dla wszystkich tych,
którzy po prostu
mają ochotę na fajną, komiksową przygodę. Akcja, fantastyka, humor, kapitalne rysunki - tego
spodziewajcie się po
„Shin Angyô Onshi”.
No, dodajcie jeszcze
maluchną szczyptę
grozy i… romansu. A
ja mam nadzieję, że
po zakończeniu publikacji w naszym kraju manhwy „Island”, wydawnictwo
Kasen sięgnie po historię Munsu, Sato i Pi. Dzień polskiej
premiery „Shin Angyô Onshi” będzie niewątpliwie świętem
dla naszych rodzimych fanów komiksu azjatyckiego.■

Manhwa: Sin Amhaeng Eosa/ Shin Angyô Onshi
Scenariusz: Youn In-an
Rysunki: Yang Kyung-il
Wydawca: Daiwon Publishing/Shôgakukan
Liczba tomów: 8
Youn In-an
urodzony 27 lipca
Typ krwi : 0
Debiut: „Deja vu” w tygodniku "Weekly Shonen Jump"
Zainteresowania: surfing, nurkowanie, słuchanie żeńskiego
zespołu S.E.S
Marzenie: zostać surferem.
Yang Kyung-il
Urodzony: 26 marzec
Typ krwi: 0
Debiut: „Oma Shinwa Senki” w "Weekly Shonen Jump"
Zainteresowania: gotowanie, oglądanie filmów kung-fu
Marzenia: zostać managerem fastfooda

Ciekawostki o autorach
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

znają się od czasów szkoły średniej, już w niej zaczęli
razem robić komiksy.
Youn nie lubi kimchi (koreańskie pikle) jednak musiał je
jeść by zaimponować japońskim wydawcom
głos Yanga jest wysoki jak dziewczęcy
gdy Yang i Youn muszą jechać do Japonii, zawsze
zatrzymują się w koreańskim hotelu w Shinjuku,
ponieważ jest dla nich darmowy.
obaj nie lubią fotografii dla fanów, gdyż uważają, że to
ich prace maja być znane, a nie ich twarze
obaj nie znają języka japońskiego, jednak Youn uczy się
go z listów od fanów i u korepetytora
Yang uwielbia grę Virtual Fighter 4, a jego ulubiona
postać to Sarah Brian
większość ich asystentów to kobiety
Youn boi się karaluchów

(za pomoc dziękuje Przemkowi Sypniewskiemu)

New Royal Secret Commissioner
Równocześnie w Japonii i Korei pojawił się „New
Royal Secret Commissioner”, kinowy film animowany stworzony w oparciu o manhwę „„Shin Angyô
Onshi”. Swoją premierę w kinach miał w Korei
grudniu 2004, a w Japonii w styczniu 2005. Zebrał
bardzo dobre recenzje i osiągnął sukces komercyjny. Chwalono zarówno animację, jak i adaptację fabuły mangi na potrzeby filmu. Trudno się
temu dziwić, bo nad projektem czuwali twórcy
pierwowzoru. Reżyserem jest Ahn Tae-geun, który
ma na swoim kącie inny animowany film kinowy
„Hammer boy”. Wydanie filmu na DVD w Polsce
planuje Anime Gate (Vision).
(a.d.)
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txt: Arkadiusz 'joyu' Dzierżawski

Cybernetyczny samuraj Lone Wolf 2100
Kiedy amerykańskie wydawnictwo DarkHorse ogłosiło rozpoczęcie prac nad serią komiksową inspirowaną mangą
Goseki Kojimy i Kazuo Koike pt. „Lone Wolf and Cub”,
zawrzało wśród fanów na całym świecie. Zarzucano pomysłodawcom bezczeszczenie kultowej pozycji. Nie
zniechęciło to jednak autorów do realizacji projektu,
szczególnie, że nad całym przedsięwzięciem czuwał
współtwórca oryginału Kazuo Koike.
„Lone Wolf and Cub” („Kazure Okami”) jest tytułem
zapewne znanym większości fanów. Komiks ten
osiągnął olbrzymi sukces w Japonii i cieszył się
także sporą popularnością poza jej granicami.
Doczekał się statusu pozycji kultowej, porównywalnej chyba tylko do filmów Akiry Kurosawy. To opowieść,
której akcja została osadzona
w feudalnej Japonii okresu Edo. Na nadwornego kata-samuraja, w wyniku intryg,
zostaje wydany wyrok śmierci, ale bushi
wymyka się z objęć śmierci. Ginie natomiast jego żona. Sam więc musi zaopiekować się swoim kilkuletnim synem. Wyrusza razem z nim na tułaczkę po Japonii,
podczas której na życie zarabia wynajmując
swój miecz...Ci czytelnicy, którzy po „Lone Wolf
2100” spodziewają się bezwiednego przeniesienia tej historii w przyszłość będą mile zaskoczeni.
Mike Kennedy: Nie interesowało mnie
stworzenie historii podobnej do tej
opowiedzianej przez Koike. Wiedziałem, że fani mangi są najbardziej zatwardziałymi fanatykami,
a tą opowieść otacza wręcz religijna otoczka. Tak więc chciałem
uniknąć wszelkich podobieństw, jednakże bez
straty głównego związku z oryginałem. Nie
chcieliśmy robić sequela czy ściągi, ale
coś oryginalnego, co
zachowało by tylko duszę oryginału. Wyszliśmy
od wizji świata przyszłości pełnego polityków, technologii i teologii kompletnie
odmiennych od tych z feudalnej Japonii. Ale zarówno
mangę, jak i nasz komiks łączy to, że mimo że ich akcja
rozgrywa się w odległych światach, to tak naprawdę są to
opowieści o teraźniejszości. „Lone Wolf 2100" to był w
ogóle wymarzony projekt dla mnie, kocham bowiem samurajskie opowieści i s-f. Możliwość połączenia tych
dwóch fascynacji to była dla mnie nie lada frajda.
Mimo iż „Lone Wolf and Cub” i „Lone Wolf 2100” to dwa
radykalnie różne komiksy, to fani mangi odnajdą na kartach tego ostatniego wiele smaczków, subtelnych mrugnięć oka świadczących o bardzo dobrej znajomości przez
autorów japońskiego pierwowzoru. Czasem będzie to

ujęcie, czasem przedmiot, czasem wypowiedź, a czasem
grymas twarzy. Tylko czy fani mangi zdecydują się sięgnąć
po tę pozycję?
Mike Kennedy: Zarówno ja, jak i Francisco przewidzieliśmy, że pomysł na „Lone Wolf 2100” spotka się z
atakami ze strony fanów mangi. Zaskoczył nas jednak ton
tych wypowiedzi. Biła z nich wredota i wręcz nienawiść.
Było to tym bardziej dziwne, że ci ludzie nie mieli wtedy
nawet okazji zobaczyć naszej pracy, bo komiks dopiero
powstawał. Wypowiadali się o czymś, czego nie znali.
Wierzyłem w to, że ludzie mają otwarte umysły, pomyliłem się jednak. Na szczęście okazało się, że nie
wszyscy są tak hermetyczni. Wielu fanów mangi mile
zaskoczyliśmy, kiedy „Lone Wolf 2100” pojawił się w
sprzedaży. Reakcje czytelników były niezwykle pozytywne. To było dla nas motywujące i podbudowujące. Jednak największą nobilitacją była dla nas
opina Koike. Jemu nasz komiks się spodobał. Kiedy
przekazano nam tę opinię, to o mało nie spadliśmy
z krzeseł.
Jak wskazuje sam tytuł, akcja komiksu
„Lone Wolf 2100” rozgrywa się w
przyszłości. Świat został spustoszony
przez epidemię tajemniczego wirusa. Android
Itto opiekuje się małą dziewczynką, bo wierzy, że nosi ona w sobie lekarstwo. Dziecko
chce mu odebrać korporacja - Cygnat Owari.
Według jej oficjalnego stanowiska dziewczynka jest chodzącą bronią biologiczną, zainfekowaną nową, groźną chorobą…Jaka jest
prawda?
Mike Kennedy: Starałem się połączyć opowieść drogi z cyberpunkiem oraz apokaliptycznymi wizjami. Uznałem, że taka
mieszanka będzie świetnie pasować do
charakteru opowieści. Chciałem, by
historia rozwijała się stopniowo, wprowadzając czytelnika powoli w ten
nieprzyjazny świat przyszłości. By
wraz z lekturą kolejnego zeszytu dowiadywał się o nim
więcej, ale także by pojawiały się kolejne pytania. Najpierw więc widzimy drogę przez bezkresne pustkowia,
niczym te z filmów o
Mad Maxie, potem
opustoszałe zrujnowane miasta i wreszcie technologiczne twierdze olbrzymich korporacji.
Czytelnik śledząc losy bohaterów będzie mógł dowiedzieć
się, jakie wydarzenia doprowadziły do katastrofy. Odkryje też rąbek tajemnicy z przeszłości głównych postaci
dramatu, by zrozumieć, co doprowadziło ich do takich, a
nie innych wyborów.
W przypadku „Lone Wolf 2100” trudno nie zachwycić się
jego warstwą plastyczną, ze szczególnym naciskiem na
zeszyty od 1 do 8. Odpowiada za nią meksykański rysownik
i kolorysta Francisco Ruiz Velasco. To jemu ta komiksowa
pozycja zawdzięcza swój niepowtarzalny, iście filmowy
klimat. Urzekają zarówno postapokaliptyczne pejzaże, jak
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i przeniesione na papier cybernetyczne monstra, bronie
oraz technologiczne cuda przyszłości.
Francisco Ruiz Velasco: Lubię komiksy głównie europejskich artystów, ponieważ
ich prace są malowane ręcznie, a historie
mają potężny klimat. Uwielbiałem Juan`a
Gimenez`a i Moebius`a. Mam tez olbrzymi
szacunek dla japońskich twórców. To również są często prawdziwi mistrzowie, jak
choćby Masamune Shirow czy Katsuhiro
Otomo, nie wspominając o twórcach „Lone
Wolf and Cub”. Myślę, że te moje fascynacje są widoczne w „Lone Wolf 2100”, to
swoisty mix różnych podejść do komiksu japońskiego, europejskiego i oczywiście amerykańskiego. Ta pozycja to było zresztą rewelacyjne pole do odkrywania nowych pomysłów. „Lone Wolf 2100” był niczym plac
zabaw, gdzie można poeksperymentować z
kolorem i rysunkiem. To była najprzyjemniejsza część pracy.
A jak „Lone Wolf 2100” wypada na tle
swego mangowego pierwowzoru? Porównanie nie ma absolutnie sensu. To
jak już wspomniałem dwa zupełnie
różne komiksy, o radykalnie odmiennym stylu narracji fabularnej, jak i
graficznej. Na „Lone Wolf 2100” należy spojrzeć jako na samoistną produkcję. To świetny
przykład na to, że inspiracja nie musi
wcale oznaczać ślepego kopiowania, a
wręcz przeciwnie - może być synonimem
kreatywności.■
(za pomoc dziękuje Virusowi i Marcinowi)
Tytuł: Lone Wolf 2100
Scenariusz: Mike Kennedy
Oprawa graficzna: Francisco Ruiz Velasco, Studio F
Wydawca: DarkHorse
Ilość zeszytów: 11+special (dostępne też w TPB) – seria
zakończona

Krótko o autorach:
Mike Kennedy (scenariusz)
Jest pisarzem lubującym się w fantastyce. Na rynku komiksowym zaistniał w 1993r. jako scenarzysta „That Chemical Reflex”. W
1999 r. rozpoczął prace dla wydawnictwa DarkHorse nad seriami
„Ghost” i „Star Wars”. Pracuje
także przy grach video, tworzył
m.in. „Dead to Rights”
Francisco Ruiz Velasco
(rysunek)
Marzył o robieniu filmów,
ale nie było go na to
stać, więc zaczął je...
rysować. Wspólnie z
przyjaciółmi stworzył w Meksyku komiksowe
Studio F. Zajmowali się m.in.
kolorowaniem serii wydawanych
przez Marvel. Kiedy okazało się,
że w Meksyku nie da się wyżyć z
komiksów, wyemigrował do USA.
Tu znalazł pracę w DarkHorse,
na początku przy serii „Ghost”.
Obecnie nakładem tego wydawnictwa ukazuje się jego komiks
„BattleGods”. Pracował
także dla Blur Studio
nad teledyskiem dla Shani
Twain. Studio to jest zainteresowane
zrobieniem animacji na postawie
„BattleGods”. Obecnie pracuje na sequelem tego komiksu
oraz nową cyberpunkowa serią.
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txt: Jerzy 'V2' Moskal

Steamboy – cała para w gwizdek?

10 lat pracy, kosmiczny budżet i jedno z największych nazwisk w świecie japońskiej animacji. Ladies & gentlemen –
Katsuhiro Otomo, twórca kamieni milowych mangi i anime, przedstawia swoje kolejne dzieło, mające za zadanie w
najgorszym przypadku rzucić Was na kolana, wycisnąć łzy z oczu, podbić Wasze serca, dusze i portfele. Voila!
“Steamboy” na DVD i to nawet w Polsce!
Wśród wielu z prac Otomo na pewno na wzmiankowanie
zasługuje komiks “Akira”. Powstały w latach '80 gigant (w sensie
dosłownym i przenośnym), o rzadko spotykanym rozmachu graficznym i fabularnym, nie tylko wzbudził entuzjazm w Japonii,
ale także stał się jednym z tytułów, które otworzyły japońskiemu komiksowi i spokrewnionej z nim animacji drogę na
Zachód, Wschód, Północ i Południe. Bazujący na komiksie film
animowany (1987) nie ustępował mu w jakości, a już na pewno
nie w znaczeniu i popularności.
W roku Ghosta (wg zodiaku orientalnego zmodyfikowanego przez
kluby pryszczatych onanistów z Tokio), czyli w 1995 powstał
(nota bene także na podstawie komiksów Otomo) kolejny projekt
pod światłym kierownictwem Mistrza – “Memories”, 3 stosunkowo krótkie filmy animowane połączone wspólnym tytułem i
dystrybucją, a ponadto świetnym poziomem wykonania. Innymi
słowy – doskonale zrealizowana inteligentna rozrywka. Doskonała
wizualnie i intelektualnie. A mimo, że wśród gaijinów
“Memories” nie osiągnął statusu filmu tak kultowego jak jego
rówieśnik “Ghost in the Shell”, to zaprawdę w niczym mu nie
ustępuje. Nawet pod względem muzyki (dobra, Kawai Kenji to
geniusz, ale dzięki “Memories” dostały się nam aż 3 różne
estetycznie soundtracki – z tego przynajmniej 2 wybitne).
Zespół parający się realizacją “Memories”, mając na podorędziu
techniki i pomysły wykorzystane podczas produkcji filmu, z
zapałem zabrał się za następny projekt – planowany jako dzieło
absolutne “Steamboy”. Wychodząc z założenia, że dobre anime
jest jak wino (im starsze, tym lepsze), postawiono na jakość, nie
na tempo. Brak terminu (czyt. bata na karku) pozwala na
rozmach, konsekwentne realizowanie wizji, dopieszczanie elementów, unikanie błędów wynikłych z pośpiechu i poprawienie
tych wynikłych z ludzkiej niedoskonałości. Jeśli dodatkowo posiada się jeszcze co najmniej tyle samo kasy, co czasu, a nad
wszystkim czuwa ktoś taki, jak Otomo, stworzenie kolejnego
arcydzieła musi się udać!
Spokojnie pracując nad filmem, twórcy metodycznie podsycali
ciekawość entuzjastów japońskiej animacji i twórczości Otomo,
raz na jakiś czas wypuszczając na świat skąpe wieści z frontu
robót. A to jakiś news, a to teaser, projekty graficzne... trailer!
W końcu, aby nie przeciągnąć struny (tłumy zgromadzone od tylu
lat przed studiem mogłyby sie w końcu rozejść – nawet
cierpliwość fana ma swoje granice), po głupim dziesięcioleciu
oczom zgromadzonych pokazano owoc potu, łez i krwi (o innych
płynach ustrojowych w oficjalnych notkach nic nie ma).
Akcja “Steamboya”, jak sama nazwa może sugerować, rozgrywa
się w t.zw. wieku pary (“steam”). Większość wydarzeń dzieje się
w 1866 roku, w wiktoriańskiej Anglii. Ray Steam to młodzieniec
pasjonujący się techniką, nauką, maszynami – z braku laku,
maszynami parowymi oczywiście. Przejawia w tym kierunku
niebywały talent, najprawdopodobniej wrodzony, jako że jego
przodkowie – ojciec i dziadek – to tacy sami pieprznięci wynalazcy. Pracuje spokojnie w Manchesterze, w ogromnej tkalni,
przy obsłudze maszyn parowych uruchamiających krosna. Po
pracy, zamiast, jak na faceta i Anglika przystało, odpocząć przy
piwku i gazecie (telewizji wtedy jeszcze nie było), znowu dłubie
przy maszynach – tym razem już za darmo w przydomowym
warsztacie.
Niestety, idylla ta nie trwa długo. Pewnego typowo wiktoriańsko-angielskiego dnia przychodzi paczka od doktora Lloyda
Steama, dziadka Raya (wspomnianego już pieprzniętego wynalazcy). Zawartość paczki to (prawie dosłownie) bomba!
Steamball – kula parowa, niesamowity wynalazek, który dzieląc
los różnych innych niesamowitych wynalazków, jest wynalazkiem

bardzo niebezpiecznym. Pod warunkiem wpadnięcia w nieodpowiednie ręce. Film to nie życie, nieodpowiednie ręce pojawiają
się bardzo prędko i z rozwojem akcji pojawia się ich coraz
więcej. W zasadzie myślącemu odbiorcy nieodparcie musi nasunąć się konkluzja, że jakiekolwiek ręce, w które wpadnie ten
wynalazek, wcześniej czy później okażą się nieodpowiednie...
Mniejsza z tym. Ray jako główny bohater przez cały film
szamocze się beznadziejnie, przekazując kulę z jednych nieodpowiednich rąk w inne, zmieniając fronty, decyzje, zdania.
Oprócz jego dziadka pojawia się też jego pieprznięty ojciec
Edward Steam, inny pieprznięty wynalazca Robert Stephenson ze
swoim pieprzniętym asystentem Davidem, cyniczna Fundacja
O'Hara wykorzystująca naiwność pieprzniętych wynalazców i
Scarlett O'Hara, nieznośna wnuczka właściciela cynicznej
fundacji. To nie koniec! W filmie raczyli wystąpić: Londyn jako
główne miejsce akcji, Scotland Yard oraz Królowa Wiktoria
(niestety, w bardzo epizodycznej roli – nie słyszałem jednak, aby
Buckhingham zgłosiło w tej sprawie protest). A także ogromne
ilości przepięknie animowanej pary (wody w stanie lotnym).
Dobra, dość spoilerów.
“Steamboy” fabułą, stylistyką i nastrojem (czy klimatem?)
nawiązuje do XIXwiecznej literatury przygodowo-wynalazczej,
wczesnego SF z czasów początkowej fascynacji możliwościami
nauki i techniki. Nieodparcie nasuwa się porównanie z powieściami J. Verne'a. Tym samym daje podstawę niektórym fetyszystom do zaszeregowania jako steampunk (o ile znowu czegoś nie
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pomyliłem). Sam się o to prosił! Posiadanie w nazwie słowa
“steam” jest bardzo ryzykowne – wspomniani zboczeńcy to
niebezpieczne typki i byle pretekst wystarczy im do stosowania
swoich niecnych praktyk.
Steampunk jest wizualnie bardzo wdzięcznym poletkiem. Świat
XIX wieku, ogromne maszyny, w których tworzeniu estetyka była
przynajmniej równie istotna, jak funkcjonalność. No i para,
kłęby pary spowijające każdą ze wspomnianych maszyn.
Jednak czy na bazie samej estetyki można zbudować wiekopomne dzieło?
Osobiście wychodzę z założenia, że każda z
formuł fantastycznych (fantasy, hard SF,
space opera, cyberpunk, nawet steampunk!)
w tej kwestii nie ogranicza. To od twórcy,
nie od konwencji zależy ciężar gatunkowy i
jakość utworu.
Twórcy “Steamboya” wykorzystali możliwości płynące z zadanej estetyki maksymalnie. Nie tylko maszyny, ale także
WSZYSTKO – tła, kolorystyka, architektura –
odpicowane jest bardzo drobiazgowo,
realistycznie, z nawet przesadną dbałością o
detale. Aby stworzyć odpowiedni klimat, artyści
odpowiedzialni za stronę plastyczną wybrali się do
Anglii, aby tam nabrać w płuca zanieczyszczonego
brytyjskiego powietrza, pozachwycać się brukiem, cegłami i
“miękkim” angielskim światłem. Ilość wykonanej pracy poraża.
Jeśli już przy pracy jesteśmy, to warto wspomnieć, że traktując
jako bazę techniki wymyślone na potrzeby “Memories”, zespół
Otomo stworzył od podstaw nową technologię animacji,
oryginalny system komputerowy. “Steamboy” stworzony jest w
całości technologią 3DCG (cyfrową trójwymiarową), jednak
dzięki Bogu nie wygląda jak nowy “Appleseed” – technologia
trójwymiarowa została użyta tak, że przez większość filmu do
złudzenia przypomina starą poczciwą animację tradycyjną.
Owszem, nawet niewprawne oko wyłowi elementy 3D, które
wyglądają jak elementy 3D. Ale wszystko razem pięknie współgra, nic nie razi swoją obcością, tworząc integralną całość, którą
możnaby by się zachwycać.
Właśnie, dlaczego napisałem tylko, że możnaby się zachwycać?
Jestem już niemłodym człowiekiem i posiadam staromodne
zasady i poglądy. Jeden z tych poglądów głosi, że film (książka,
sztuka teatralna) przede wszystkim powinien posiadać fabułę i
że za fabułę w pierwszym rzędzie jest oceniany. Realizacja?
Owszem, ale pod warunkiem, że jest co realizować. Bardzo
lubię dostawać ładnie opakowane prezenty, ale w
momencie, kiedy po rozpakowaniu znajduję w
środku np. psią kupę, czuję się (mam chyba do
tego prawo?) oszukany.
I skoro już przy psach jesteśmy, to pozwolę
zacytowac sobie pewne powiedzenie. I tu
jest pies pogrzebany! “Steamboy”, przy
całej swojej powalającej stronie graficznej jest filmem banalnym, przeciętnym,
nudnym. Wystawia złe świadectwo steampunkowi, Otomo i wiktoriańskiej Anglii.
Postacie są niewiarygodne, przesadzone
(nawet, jak na pierzniętych wynalazców) i
do bólu sztampowe. Wygłaszają z poważną
miną truizmy i banały na przemian, mieląc w
kółko te same kwestie etyczno-moralne. Owszem, na styku nauki i techniki z etyką i moralnością
iskrzy. Technika może służyć zarówno czynieniu dobra jak
i zła. Silnik parowy może napędzać krosno, traktor, ale także
czołg. To nie jest zły materiał wyjściowy dla wartościowej fabuły. To nie są nieistotne kwestie. Ale litości!! Od czasów Verne'a,
Wellsa problemy te wałkowały niezliczone rzesze, nie tylko
autorów fabuł fantastycznych, ale także intelektualistów, moralistów, a nawet samych naukowców. Żeby stworzyć na bazie
takich dylematów dzieło zwracające uwagę, należy powiedzieć
coś nowego, oryginalnego. Verne, Wells bronią się jako klasyka.
Ale! Nawet najbardziej sztampowa powieść Verne'a (a młodym
będąc przeczytałem ich wiele) nie jest tak naiwna i banalna jak

“Steamboy”! Biorąc pod uwagę osiągnięcia Otomo, przez chwilę
zastanawiałem się, czy nie dałem się nabrać. Czy przypadkiem
“Steamboy” nie jest inteligentną, ironiczną, zamaskowaną
parodią powieści z wieku pary. Przykro mi – może jestem za
głupi, aby tą parodię w filmie dostrzec. Jednak obawiam się, że
prawda jest okrutna – ten film został zrobiony na serio.
Czy 10 lat to za mało, żeby zrobić dobry film?
Niekoniecznie, bo inni wielcy japońskiej animacji
(np. Mamoru Oshii, Hayao Miyazaki) wypuścili
przez ten czas parę wartościowych tytułów.
Ba! Sam Otomo w tym okresie brał udział
(scenariusz) w realizacji “Metropolis” na
bazie komiksu Osamu Tezuki, a jest to
film od “Steamboya” znacznie lepszy!
Więc może 10 lat to za dużo?
Mam wrażenie, że w tym całym ogromie
przedsięwziącia, niesamowitym nakładzie
pracy włożonym w realizację, zapomniano
o fabule. A może to słynna różnica w
mentalności? Może dla Japończyków niektóre rzeczy nie są tak banalne i naiwne jak dla
nas? Chociaż z drugiej strony, “Steamboy” także w Japonii furory nie zrobił.
Rozczarowanie pogłębia fakt, że nawet teraz, kilka
godzin po (powtórnym) obejrzeniu filmu, nie pamiętam muzyki z
filmu. Ścieżki dźwiękowe z naprawdę dobrych anime, jak “GitS”,
“Akira”, “Memories”, “Patlabor”, “Mimi o sumaseba” (a nawet z
kiepskich anime jak “Armitage” i “SE Lain”) etc. zapadają w
pamięć na długo i nie tylko świetnie uzupełniają film, ale także
są doskonałe i często prawie samodzielne w oderwaniu od niego.
Muzyka w “Steamboyu” tylko “ilustruje” akcję, nie przeszkadza,
ale i nie pomaga. Może to wina tego, że nie zrobił jej Japończyk,
a niejaki Steve Jablonsky?
Jak się wspomniało na samym początku, “Steamboy” został
wydany w Polsce na DVD. Wydawcą jest Sony Pictures Home
Entertainment, dystrybutorem w Polsce Imperial Entertainment
Home Video. Za około 60 zł otrzymujemy 2 płytki – jedną z
filmem, drugą z dodatkami. Nie jestem specjalistą w zakresie
oceny jakości DVD – nie posiadam odpowiedniego sprzętu, żeby
ocenić jakość dźwięku i obrazu. Co więcej – nie interesuje mnie
to. Dopóki jakość nie jest rażąco zła, zapewne nic nie dostrzegę,
więc mogę tylko tyle napisać na temat jakości wydania
“Steamboya” – żadnych niedostatków nie dostrzegłem. Jest do
wyboru ścieżka japońska i polskie napisy, więc jest dobrze.
Cała druga płytka to dodatki – większość z nich to
wypowiedzi twórców, którzy rozpływają się w
zachwytach nad filmem. Nad jego – uwaga! stroną wizualną i ogromem pracy włożonym w
realizację. Mam wrażenie, jakby się tłumaczyli.
Już prawie kończę. “Steamboy” przypomina kilkanaście lat starszego “Akirę” w
pięciu miejscach. Po pierwsze – oba filmy
trwają prawie tyle samo (2 godziny). Po
drugie – Ray Steam przypomina z twarzy
Tetsuo. Ale tylko trochę. Po trzecie - jako
główny bohater poznaje dziewczynę o ciężkim charakterze. Po czwarte – Eddie Steam
(ojciec Raya) przypomina Pułkownika. Bardzo.
Różnice są kosmetyczne – Pułkownik miał wszystkie
członki organiczne i był łysy jak kolano. Eddie jest
cyborgiem (steamcyborgiem!?) i na prawie łysej głowie posiada
rachityczne macki. Że co!? Że to nie macki? Nie wiem, co oni
chcieli narysować, ja tylko piszę, co widziałem. Widziałem
macki. Niestety, macki oprócz roli wątpliwej ozdoby nie grają w
filmie żadnej roli. A szkoda, mogłyby trochę urozmaicić akcję.
Scarlett O'Hara zasługuje na małą nauczkę. Ostatnie, piąte
podobieństwo – w obu filmach wielkie i słynne metropolie są
częściowo demolowane może nie przez głównych, ale przez
pierwszoplanowych bohaterów. I to by chyba było na tyle.■
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txt: Maria 'mb' Biegańska

Tydzień w Japonii
Pod koniec roku 2004 nasza fanzinowa rysowniczka, Maria 'mb' Biegańska wygrała konkurs Ambasady Japonii, dotyczący
stosunków nowych członków Unii Europejskiej z Japonią. Nagrodą w konkursie był wyjazd i tygodniowy pobyt w
Japonii. Poniższy tekst jest luźnym opisem wrażeń z wyjazdu. [red.]
Na lotnisku wcale się nie zdziwiłam. Tłum rozchichotanych,
skośnookich dziewczyn, których sylwetki tak trudno było
dostrzec spod ogromnych papierowych toreb ze znakami
markowych sklepów. Widok jak we wszystkich większych
miastach Europy. Paryż, Rzym, Wiedeń - wszędzie natykałam się
na to samo. Dlaczego we Frankfurcie miałoby być inaczej? A
jednak było. Kiedy przekroczyłam granicę odprawy bagażowej,
celnej, kiedy sprawdzono moje bilety i usiadłam na plastikowym
krzesełku, poczułam się nieswojo. Z początku trudno było
powiedzieć, co jest nie tak. I nagle dotarło do mnie - nie jestem
Japonką. Ha! Takie proste, takie oczywiste, a jednak teraz
dobitnie odczułam tą różnicę, fakt bycia gaijinem. Tym razem to
oni byli u siebie, to japońskie linie lotnicze i to ja musiałam się
przystosować. Byłam obca. Zaledwie parę osób to Europejczycy,
niknący w morzu czarnych włosów, torebek od Gucciego,
identycznych garniturów i supernowoczesnych komórek.Nagle
perspektywa się zmieniła, a był to zaledwie wstęp. Wrażenie, że
jestem tak bardzo inna nie odstępowało mnie na krok w ciągu
całego pobytu w Japonii.Trudno było się wtopić w to
społeczeństwo z wielu powodów i jak się okazało, wygląd wcale
nie grał tu pierwszorzędnej roli.
Już po wylądowaniu port Narita zgotował mi ciekawą z
socjologicznego punktu widzenia niespodziankę. Jak zwykle
wyłoniły się dwie kolejki - dla obcokrajowców i tubylców.
Różnica między nimi oddawała w pełni różnice kulturowe, które
miałam okazję obserwować w przyszłości. Japończycy sami
grzecznie ustawiali się w równiutkim rzędzie. My byliśmy
naganiani, zamykani między słupki z taśmami, żeby nikt się nie
wciskał i nie siał zamętu. A zamęt wytworzył się i tak, jako że
większość stanowili Amerykanie, którzy nie są słynni z
dyscypliny. To było nawet zabawne i przynajmniej się nie
nudziłam, miałam okazję wysłuchać wykładu o historii godła
Malty, którą z wielką energią wyłożył mi sąsiad. Japończycy stali
w ciszy.

Duże zakłopotanie zawsze wywoływało u mnie zachowanie
sprzedawców, sklepikarzy. Traktowano mnie jakbym płaciła
złotą kartą i kupowała ich produkty na tony, podczas gdy mnie
interesował jakiś breloczek lub ciastko. Takie zwyczaje z chęcią
wprowadziłabym do polskich sklepów, gdzie cały czas czuję się
obserwowana jak potencjalny złodziej, a kiedy już coś kupuję,
sprzedawcy dają mi do zrozumienia, że im przeszkadzam w
czymś bardzo ważnym (przeważnie w czytaniu gazety).
Zasada ‘klient nasz pan’ jest w Japonii traktowana bardzo serio i
dosłownie. Już w samolocie stewardessa przeprosiła mnie za to,
że JA upuściłam łyżeczkę...
Pewnego wieczoru wybrałam się z moją japońską przyjaciółką na
zwiedzanie Meiji Jingu. Świątynie są otwarte do siedemnastej, a
my zabawiłyśmy tam trochę dłużej niż trzeba. Nie widziałam w
tym niczego niewłaściwego, zważywszy na fakt, że kiedy
wychodziłyśmy w środku było jeszcze sporo turystów. I bardzo
się zdziwiłam kiedy ona kilkakrotnie i z wielkim uczuciem
przeprosiła pana zamykającego bramę. Ja stałam jak ten kołek i
czułam, że ona przeprasza za mnie.
Zauważyłam zresztą, że Japończycy, którzy nie dotrzymują
zobowiązań, obietnic, czy też się spóźnią, mają ogromne
poczucie winy i często było mi głupio, kiedy ktoś mnie
przepraszał, często za rzeczy, na które nie miał wpływu. Na
przykład, gdy pytałam o coś czego po prostu nie wiedział.
Żadnemu Europejczykowi (a tym bardziej Amerykaninowi) nigdy
by do głowy nie przyszło, żeby się za coś takiego kajać.
Powiedzenie, że Japonia to kraj kontrastów jest bardziej
wieloznaczne, niż przywykliśmy sądzić. Z jednej strony ta
służalcza grzeczność, a z drugiej... no właśnie - bunt.

Do tej pory, ilekroć tylko pomyślę o japońskim savoir vivre,
przechodzi mnie dreszcz. Nigdy nie wiedziałam jak się zachować
i przez cały czas miałam wrażenie, że popełniam faux pas,
niszczę misternie budowaną przez tubylców sieć wzajemnych
uśmiechów, ukłonów i „suimasenów”.
Oczywiście przed wyprawą uważałam się za w pełni
przygotowaną, przeczytałam sterty książek, obejrzałam
mnóstwo filmów, tyle lat poświęconych temu krajowi nie mogło
przecież pójść na marne... A jednak na miejscu byłam niczym
dziecko we mgle. Rzeczywistość mnie przerosła, mimo usilnych
starań. Z wielu sytuacji ratował mnie głupkowaty uśmiech
proszący o wyrozumiałość.
I tak oto trzymam mój bagaż, podchodzę do kierowcy, z
przerażeniem zauważam jego nienaganny mundur i białe
rękawiczki, a już prawdziwe zakłopotanie dopada mnie, kiedy
widzę jego ukłon. I pojawia się problem - jak nisko powinnam się
zgiąć? Nie za nisko, to pewne. Zaprzyjaźniona Japonka
powiedziała, że kiwnięcie głową odczytuje się jako pogardę,
brak szacunku. Nie jestem też pewna, czy w ogóle powinnam
odpowiadać na ukłon osobom typu sprzedawcy, kelnerzy czy
kierowcy, tak czy inaczej mały ukłon na pewno nie zaszkodzi,
myślę, że oni są dosyć wyrozumiali dla naszego braku „dobrych
manier”.
Jest coś niepokojąco nienaturalnego w zginającym się
Europejczyku lub Amerykaninie, coś bardzo niezgrabnego i
nawet największy czaruś w Japonii ciągle będzie się czuł
nieswojo.
Dalej wcale nie było łatwiej. W hotelu boy szybko uciekał, żeby
mi, niewychowanej gaijince nie przyszło do głowy, aby dać mu
napiwek (na szczęście o tym wiedziałam).
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Kiedy znalazłam się w Harajuku ogarnęło mnie uczucie, że
jestem w najbardziej egzotycznym miejscu świata. Często
można przeczytać, że ekstrawagancja w Japonii jest tylko na
pokaz. Nie tak łatwo przyjdzie mi się z tym zgodzić. Poznałam
wielu ludzi, którym nie w głowie była kariera, dobre oceny w
szkole, rodzina, którzy nie chcieli wkładać garniturów i
garsonek. Czasami ten kontrast może się komuś z naszego kręgu
kulturowego wydawać komiczny. Dziwnym przeżyciem była moja
wizyta w sklepie z wymyślną biżuterią (nie tylko dla ludzi). Z
głośników płynęła głośna rockowa muzyka (choć jak na nasze
standardy niezbyt ostra), produkty ułożone były dosłownie
wszędzie, co tworzyło niesamowitą atmosferę chaosu. W całym
tym bałaganie królowali dwaj sprzedawcy, których wygląd
stanowił żywą reklamę tego miejsca i był ukoronowaniem myśli
przewodniej japońskiej mody: „nałóż na siebie wszystko co
masz”.
Po takich szpanerskich facetach spodziewałam się miażdżącego
wzroku taksującego moją niemodną wg harajukowych praw
osobę. Szybko okazało się, że oni uważają Europejki za piękne
kobiety z klasą, które bezwstydnie można podrywać. Uśmiech
numer pięć od panów w sklepie był zabójczy.
W metrze dokonałam ciekawego odkrycia. Na wszystkich
reklamach kosmetyków jaśniały bielą swych twarzy importowane
modelki. Biedne Japonki, torturują się smarowidłami, wycinają
fałdę mongolską z powiek, wypalają włosy, tylko po to, aby
przekonać się, że w rezultacie wyglądają jak marna podróba
tego, co widzą na plakacie. Zadziwiający jest fakt, że reklam
stawiających na promowanie klasycznego azjatyckiego piękna
(dla mnie bardzo cennego) nie widziałam w ogóle... chyba, że w
folderze dla turystów. Kupując japońskie czasopisma o modzie
zawiodłam się podwójnie, bo wszystkie modelki były
pochodzenia raczej europejskiego. Jeśli już zdarzała się
dziewczyna rodem z tego kraju, trudno było ten fakt jednoznacznie stwierdzić.
Z niejakim rozczarowaniem dowiedziałam się, że galsów już nie
ma. Raz jeszcze okazało się, że moda szybko przemija i to, czym
my się wciąż podniecamy w artykułach prasowych i filmach
dokumentalnych, dawno już nie istnieje. Bardzo chciałam

spotkać te dziewczyny na zabójczych koturnach z blond
włosami, które dla mnie stanowią ewenement w światowej
kulturze (a raczej fakt, że nie brano ich za prostytutki, jak by to
się stało u nas). Za to gothic króluje jak najbardziej i miałam
sporo radochy z podziwiania japońskiej cierpliwości (potrzebnej, aby codziennie rano pozapinać te wszystkie klamerki i
łańcuchy).
Jednak to co w Japonii było dla mnie najbardziej interesujące,
to doświadczenia kulinarne.
Japończycy jedzą chyba wszystko, co pływa w morzu, w każdej
postaci i z wielkim smakiem. Dla gaijina pozostaje tylko okrzyk
‘banzai!’ i do dzieła (raczej z zamkniętymi oczami).
Bardzo praktyczne są knajpki, gdzie wykupuje się specjalny
bilecik i nakłada sobie co tylko chce i ile chce. Często nie
wiedziałam co jem, a jeśli wiedziałam, to smakowało inaczej niż
się spodziewałam. Najbardziej niesamowitym przeżyciem był
smak słodkiego sernika polanego gęstym sosem sojowym (takie
danie fusion). Nawet moja japońska koleżanka miała kwaśną
minę na ten widok. Ja jednak byłam dzielna (nie taki diabeł
straszny).
Niestety kuchnie świata nie wypadają już tak korzystnie w
wykonaniu Japończyków. Dania typu pizza czy spaghetti lepiej
omijać szerokim łukiem. Nie mają one nic wspólnego z
pierwowzorem, smakują raczej ja najtańsze mrożonki. Nawet w
najlepszym lokalu.
Natomiast kupowanie tradycyjnych przysmaków to ogromna
przyjemność. Sprzedawcy zapraszają do degustacji (wypiłam
cztery czarki herbaty zanim się zdecydowałam). Przy tamtejszej
herbatce nasze ‘specjały’ smakują jak zaparzony papieros.
Przyzwyczaiłam się tam, że sprzedawca nie reaguje na moje
pytania jak na tortury. Zawsze gotowi i zwarci, nie czytają gazet
w pracy i nie plotkują z sąsiadką, kiedy stoi cała kolejka.
Oczywiście czas wyjazdu musiał w końcu nadejść. Nie dość, że
trzy razy musiałam przepakowywać bagaż, żeby zmieścić
wszystkie pamiątki (niestety musiałam zostawić trochę jedzenia), to jeszcze dostałam tyle prezentów pożegnalnych, że
trzeba było kupić dodatkową torbę.
Trudno było się pożegnać z tym krajem. Towarzyszyło temu
jednak silne poczucie pewności powrotu, oraz wielka motywacja, aby się tak stało.
Lot jest długi. Obejrzałam mnóstwo absurdalnych romansów
produkcji japońskiej. Na lotnisku we Frankfurcie wrażenie
swojskości wywołał przymus pilnowania bagażu przed złodziejami (od czego prawie się odzwyczaiłam).
Smutek rozstania jednak został przytłumiony radością, że oto
spełniło się moje marzenie i że przez chwilę żyłam w tętniącym
organizmie - Tokio.
Dziękuję Ambasadzie Japonii za możliwość wyjazdu dzięki
programowi Study Tour of Japan.■
Rysunki przy tekście autorstwa autorki. Jej strona internetowa
(rysunki znane z MA-88 i nie tylko): B&W
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art: Edyta 'Mordred' Bystroń (Mei)
txt: Jerzy 'V2' Moskal

Haiga
O haiku, gatunku w japońskiej poezji, żywym
do dzisiaj, słyszał chyba każdy, kto chociaż na
chwilę wyjrzał ze świata animowanych i rysowanych lolitek i zainteresował się choć trochę japońską kulturą i tradycją. O kulturowym poszerzaniu horyzontów umysłowych za pośrednictwem
zboczonych japońskich kreskówek piało się (pieje?)
wśród polskich fanów m&a dużo. Mając więc nadzieję, że nie było to czcze pianie, oraz powodując się szacunkiem dla inteligencji i kulturalnego obycia czytelników MA-88, dam
sobie spokój z wyjaśnianiem tak podstawowych
pojęć jak haiku.
Haiga to graficzne uzupełnienie haiku – obraz,
malowany tuszem na papierze (zazwyczaj jako kakejuku – pionowy zwój do zawieszania w tokonomie – wnęce w pomieszczeniu służącej dla celów ozdobnych), jako uzupełnienie i ilustracja dla
samego haiku, które umieszczano obok w postaci
artystycznej kaligrafii. Taki zabieg dostarcza nam
dzieła o ogromnej wartości artystycznej – na jednym, ascetycznie estetycznym kawałku papieru spotykają się poeta, mistrz kaligrafii i malarz. Czasami
jest to jedna i ta sama osoba (japońskiemu artyście
wywodzącemu się z arystokracji wypadało być artystą
wszechstronnym), czasami kto inny jest poetą, kto
inny kaligrafuje tekst, kto inny go ilustruje.
Estetyka haiga odzwierciedla charakter poezji haiku –
tak jak haiku jest oszczędna, skromna i przy użyciu
ograniczonych środków stara się oddawać istotę ilustrowanego wiersza. Polski entuzjasta tradycyjnej kultury japońskiej mógł zapoznać się z haiga (głównie
autorstwa Takebe Socho – 1761-1814), na wystawie współorganizowanej przez Centrum Kultury i Techniki Japońskiej
MANGGHA w 2004 roku (wystawa oprócz Krakowa odwiedziła
Warszawę, Wrocław i Szczecin).
Na tej i następnych dwóch stronach prezentujemy nasz skromny wkład, naszą próbę w
estetyczne naśladownictwo haiga (autorstwa Mordred/Mei z
fanzina Nansze). Oczywiście, nie śmiemy stawiać tego na
jednym postumencie z oryginalnymi haiga – haiku nie zostały wykaligrafowane, lecz wstawione komputerową
czcionką, a strona elektronicznego wydania MA-88 nie
ma porównania z przepięknie oprawionym kakejuku.
Mimo wszystko mamy nadzieję, że spodobają się
Wam rysunki, a taka estetyczna przerwa pomiędzy
artykułami o japońskiej (i nie tylko) popkulturze
wyjdzie na korzyść nie tylko Czytelnikom, ale także
MA-88, fanzinowi o cokolwiek niezasłużonej opinii
pisma li i jedynie rubasznego.■
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txt: Jędrzej “Yen” Chojnacki

Nasza purytańska cywilizacja
Czyli jak Japończycy pokazali mackami, jak BYĆ POWINNO.

Disklejmer:

1. W życiu widziałem tyle tentacle hentai, ile prawdziwy otaku
piersi (na żywo). Ot, w wersji optymistycznej. To wyznanie jest
skierowane do tych osób, które spodziewają się encyklopedii i
dogłębnej ilustracji przykładów. A sio. Pierwotnym celem tego
artykułu jest rozpoznanie, analiza i interpretacja stosunków
międzygatunkowych, prowadzących do inseminacji, a nie
1
zapewnienie materiału do dynamizowania ślimaków . Pofapujcie
sobie we własnym zakresie, ja nie przyłożę do tego ani jednej
ręki…
2. Artykuł jest na wpół, a nawet na 3/5 prześmiewczy. Oznacza
to tyle, że niektóre z wygłaszanych tutaj teorii nie mają
pokrycia z rzeczywistością lub są czystym żartem.

Straszne sekrety kosmosu

Zacznijmy od początku. Piętnaście
miliardów lat temu rozszerzające się
fluktuacje kwantowe (zrozum to jak
chcesz) dały podwaliny pod bardzo
zbereźny wszechświat pełen macek,
ślimaków i userów. Wszyscy żądni
szesnastoletnich japońskich licealistek
w krótkich spódniczkach z miseczkami
E. Konsekwentne dążenie tych perwersyjnych sił do wykonania ZADANIA
doprowadziło w toku ewolucji do
powstania specyficznych form życiowych, mających na celu obmacanie
japońskiej licealistki w krótkiej
spódniczce z miseczkami E.
Nasza planeta zaczęła manifestować to pragnienie dosyć późno,
jako że dopiero ok. 4,4 mld lat temu powstali protoplaści form
życia. Trzeba było jeszcze paru miliardów lat, aby pojawił się
pierwszy ambasador macek, przodek ameby (MA88 jest
edukacyjne, to truizm - amebę mamy dzisiaj, ten gatunek
wyewoluował z podobnego sobie przodka... ot, taka dygresja
ewolucjonisty). Ten jednokomórkowy organizm był wyjątkowy.
Zamiast wici, biczyków i innych, dwuznacznych narządów ruchu,
był wyposażony w tzw. pseudopodia, swego rodzaju bezkształtne
macki. Tymczasem organizmy jednokomórkowe zrozumiały
2
podstawową zasadę, że im więcej, tym fajniej , co zaskutkowało
aglomeracją i powstaniem pierwszych zwierząt wielokomórkowych. Można teraz wysłuchiwać wywodów sflaczałych
impotent… naukowców, którzy będą do znudzenia powtarzać, że
macki wytworzyły się, ponieważ zwierzęta pozbawione szkieletu
kostnego efektywniej operowały nimi w środowisku zewnętrznym. Ale równie dobrze to macki mogą chcieć, abyśmy przyjęli
3
ten tok rozumowania . Tak naprawdę wiadomo, co knuły pierony
jedne – owszem efektywność, ale w obmacywaniu japońskiej
licealistki w krótkiej spódniczce z miseczkami E.

szansy. Tak mało brakowało do ziszczenia tentaklowego planu,
wszak posiadają w repertuarze macki, ba! niektóre w formie
4
lubieżnej - hektokotylusy . Potencjał niewykorzystany.

Wielki Cthulhu, jezioro, gdzieś pod Japonią

Wracając do szkieletów. Gdzie ewolucja zagoniła ten trend
purytański? Ryby – płazy – gady – ssaki. Gdzieś na ostatnim etapie
znalazły się naczelne (nie, nie V2), zrodziły kilka beznadziejnie
ślepych linii rodowych (neandertalczycy, hobbici z Indonezji,
4chanowcy), oraz główną linię, pokolenie nostalgicznych,
5
sfrustrowanych samczych homo sapiens sylvestris i (naturalną
koleją rzeczy) japońskie licealistki w krótkich spódniczkach z
miseczkami E.
Człowiek z mat, japończyk z
dziada i pradziada, który dziewictwo traci z pierwszym zakupionym
garage-kitem, musiał być niezadowolony z takiej sytuacji, ponieważ
nie mógł skorzystać z dobrodziejstwa licealistek. W krótkich spódniczkach. Dlatego też zaczął snuć
wizję, o innej ziemi, gdzie potomkowie głowonogów dostały swoją szansę i mackowe potwory
mogły obmacywać wiecie kogo. Formowanie tej wizji to już
osobna historia.
Japonia jest krajem, w którym rybołówstwo jest jednym z
kluczowych elementów gospodarki, nie muszę o tym specjalnie
nadmieniać (tuńczyki, wieloryby, oraz oczywiście głowonogi).
Średniowieczni rybacy musieli dostrzec potencjał w wijących się
mackach ośmiornic i mątw. Zobrazowanie swoich prymitywnych
wizji nie zajęło im dużo czasu. Najpierw dosyć ambiwalentnie w
postaci porcelanowych figurek Netsuke. Ich powstanie datowane
jest na okolice roku 1770, a przedstawiają kobiety w objęciach
ośmiornic. Nie za bardzo wiadomo, co dokładnie miały przedstawiać, najprawdopodobniej (niestety nie po naszej myśli)
odzwierciedlały zwykłą czynność wyławiania ośmiornicy. Nawet,
gdy kobieta była naga. I kłóć się tutaj z etnologiem...
Aczkolwiek później sprawa została ujęta bardziej dosłownie. Był
rok 1820. Znany ze swoich pięknych prac Katsushika Hokusai
zajęty był tworzeniem shunga, takich pornograficznych ukiyo-e.

Szlaban natury na macki

Wkrótce wydarzyła się tragedia. Jak podają źródła impotenckie:
organizmy zgłosiły drastyczne zapotrzebowanie na magazyn
wapnia. Decyzja zapadła, zwierzęta wyżej zorganizowane będą
miały szkielet kostny, tym samym kładąc kres dominacji macek
(o tym, dlaczego szkielet kostny wewnętrzny jest praktyczniejszy, powiem później).
Katastrofę przetrwały mięczaki, w tym licząca sobie 550
milionów lat gromada głowonogów. Prawdę powiedziawszy, to
obecnie najinteligentniejsze bezkręgowce, po prostu nie dostały
1Cóż, dla kogo kogo, dla tego kogo.
2Patrz: prawa anime [9].
3Jak w dylemacie myszy z „Autostopem przez Galaktykę”.

4Patrz: MA88 #5.
5Dosłownie: człowiek z lasu, określenie na człowieka
znudzonego życiem. Chociaż tutaj bardziej pasowałoby
określenie „człowiek z cztero-matowego mieszkania”, lub po
prostu „człowiek z mat”.
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Wnet (chociaż nie wykluczone, że
„po długim i burzliwym namyśle”) do jego głowy wpadł pomysł: duży Herr Octopusick i jego
mały towarzysz Von Small Tentaclen napastują oralnie swymi
mackami Buddzie winną żonę
rybaka. Tak powstał sławetny
obraz „Sen żony rybaka”, który
zainspirował twórców późniejszej
daty do dalszej penetracji tematu (Toshio Saeki, Masami Teraoka).
Ironicznie, to penetracja jest
tutaj kwestią sporną. Bowiem
Hokusai’owi także nie powiodło
się pokazać problemu dosłownie. Jeśliś dociekliwy, zwróciłeś
uwagę na wspomniany akt ORALNY ośmiornic względem uroczej
żony. Zatem macki, jakkolwiek służyły do macania, nie uczest7
niczyły w penetracji (nawet w niskobudżetowym filmie z 1981r.
„Hokusai manga” macki jedynie oplatają panią i wykonują
czynności pokrywające się z tymi z obrazu). Można powiedzieć,
macki były, ale zbyt wiele się nie przysłużyły. Do 1987 roku.
Wtedy niejaki Toshio Maeda stworzył Urotsukidoji i otworzył
puszkę Mirindy fantazji seksualnych, aby zawojowały
współczesną cywilizację.

Powiedzmy sobie szczerze, jak na najbardziej zbereźny naród
9
świata , japończycy mają wyjątkowo restrykcyjne prawo odnoszące się do pokazywania nagości i seksu w sztuce. Tego
zapewne nie trzeba przybliżać, wystarczy nadmienić, że do
niedawna nawet pokazanie zwykłego stosunku seksualnego było
zakazane, nie wspominając o zakazie rysowania organów rozrodczych. Jeżeli na przykład napotkasz jakiś film erotyczny, w
którym więcej jest gry wstępnej i natrętnego maskowania stref
intymnych (pośladki/koce/elementy dekoracji/macki) to najprawdopodobniej wyprodukowany został w Japonii (ale nie
popadajmy w skrajność, użytkownicy P2P na pewno mają inne
zdanie na ten temat).
Mając to na uwadze japoński twórca albo poddawał się cenzurze, albo, jak przykładny chłop z jajami, obchodził sytuację od
tyłu.
Jak Toshio Maeda. Podszedł do sprawy następująco: skoro
członków pokazywać nie wolno należy znaleźć coś zastępczego.
Potrzeba matką inwencji, macki nadawały się do tego celu.
Demony nie były ludźmi i nie miały penisów sensu stricte. Zatem
stosunków z mackami w zasadzie nie można traktować jak
zbliżenia damsko-męskiego (że niby demony płci nie mają).
Dodać trzeba jeszcze mimowolne rozwiązanie paru innych
problemów, z którymi borykali się artyści parający się hentai:
1. Natura męska. Jak tutaj dogodzić samcowi, wypisz wymaluj
wzrokowcowi, który pragnie widzieć kobietę w całości, a nie
jakiś męski tyłek na pierwszym planie? Tentakle załatwiają
sprawę, bo nie zasłaniają wiele.
2. Tzw. poczucie winy. Seks z potworem nie może się skończyć
syndromem „9m” (nie i kropka, czytaj dalej - aha, pasożyt to
problem z innej beczki), zerwaniem emocjonalnego związku ani
niczym podobnym.
3. Jest pewien fetysz mężczyzn związany silnie z kultem
fallicznym. Niektórzy do pełni szczęścia potrzebują przy pięknej
kobiecie obecności wydatnego penisa. Jakkolwiek dickgirls
zaspokajają ten wymóg, to posiadanie do dyspozycji od 2 do
1000 (czy więcej) fallusopodobnych macek jest czymś bardziej
stymulującym.
4. Pospolity motyw posiadania - czyli oplątania i pełnego
poddania kobiety męskiemu władaniu. Aby oddać to wrażenie
powstały nawet specjalne odmiany macek.

Analiza Bożydara

Cóż to za liche dzieło? Trafny sens tego tworu oddaje wpis do
encyclopediadramatica.com. Ponieważ był uderzająco podobny
do sailorek, dlatego użyto jednego opisu opiewającego naraz
8
obie serie .
„Sailor Moon należy do klasyki anime, co oznacza, że zawiera
takie elementy jak uczennice, gwałt, gwałt tentaklowy i
olbrzymie ziejące ogniem penisy poniewierające Tokio. Pierwszy film w serii dotyczy legendy “superfiend’a” (superwróg,
uh!), który stara się zjednoczyć trzy światy (Ludzi, Bestii i
Demonów) przy użyciu uczennic, gwałtu, gwałtu tentaklowego i
olbrzymich ziejących ogniem penisów poniewierających Tokio.
Reżyser/scenarzysta Hideki Takayama przytoczył w filmie wiele
współcześnie ważnych memów i kwestii, mianowicie uczennice,
gwałty, gwałty tentaklowe i olbrzymie ziejące ogniem penisy
poniewierające Tokio.” (tłumaczenie własne)
W pełni świadomi tego, co nas czeka, kontynuujmy bardziej
zrównoważoną rozprawką, schodząc na chwilę na ziemię z
daleka od spiskowych teorii rzekomej abstynencji seksualnej
wszechświata.
6Zaraz się zapędzę i będzie z tego komiks. Oby się Polch nie
obraził...
7Inny problem jest natury czysto biologicznej. Ośmiornice
posiadają specjalne rogowe zęby okalające otwór gębowy,
służące rozrywaniu ofiary. Zwróćcie uwagę, że w tym wypadku
seks oralny w wykonaniu ośmiornic byłby subtelny jak nalot
dywanowy na Drezno.
8Disclaimer punkt 2, urażony internauto.

9Co prawda fetyszy mogą mieć zrównoważoną ilość. Ale jak to
michio na usenecie podsumował: „W zasadzie jedyna różnica
między fetyszami worldwide'owymi i japońskimi jest taka, że ci
drudzy mają na nie fikuśne japońskie słówka”.
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siadają kości, z tego powodu nie działają na zasadzie dźwigni i
rozmaite zadania przed nimi postawione mogą wymagać sporego
nakładu siły. Zerwanie koszuli nie stanowi może wielkiego problemu, jednak przytrzymywanie, a już na pewno unoszenie wymaga od macek rozbudowanej tkanki mięśniowej. Im więcej
mięśni, tym macka grubsza i cięższa, dlatego macki unoszące
ofiarę w powietrzu musiałyby najpierw uporać się ze swoim,
dosyć sporym ciężarem(!).
Typ IV – Macki Mizimizi.
Załatwiają szybko sprawę gry wstępnej, drażniąc zmysły dotykowe, najczęściej dobierając się do piersi. W końcu każdy
potwór chce uniknąć niepotrzebnego obtarcia narzędzi.

Jest to jeden z pięciu typów, jakie udało mi się rozróżnić w
typowych akcjach tentaklowych (rodzicu, czy przeczytałeś
disklejmer?). Cały podział (NB bardzo płynny) przedstawia się
następująco:
Typ I – Macki Trwogi.
W ilości znacznej, najczęściej
za potworem. Ich zadaniem
jest plątać się w powietrzu
celem przerażenia ofiary i...
nic poza tym.
W świecie realnym wiązałby
się z nimi pewien problem.
Posiadając tysiące macek o
łącznej wadze kilku ton, trudno utrzymać pozycję pionową. Albo posiadasz odpowiednie zakotwiczenia lub przeciwwagę, albo robisz hyc w
tył i po zabawie.
Typ II – Macki Chwytne.
Wcześniej wspomniane, służące naturalnie przytrzymaniu
japońskiej licealistki w krótkiej spódniczce z miseczkami
E. Najprawdopodobniej licealistka wolałaby pójść do domu, odrobić lekcje i pooglądać anime zamiast spędzać
rendez-vous z mackopotworem. Stąd te mackowe środki
zapobiegawcze. A niektóre
mają nawet upgrade i są w
stanie unieść ofiarę w powietrze.
Typ III – Macki Rozdzieracze.
Mimo tego, że realia większości światów hentajowych
są, z oczywistych powodów,
mocno naciągane, to zwykle
postacie mają na sobie jakieś
ubranie (chociażby dla ochrony przed zimnem lub uszkodzeniami
mechanicznymi).
Nawet, jeśli jest to skąpy pasek materiału, należy go w jakiś sposób usunąć. Ten typ
często jest łączony z typem
V.
W realnym świecie problem z
typami II i III jest natury anatomicznej. Macki nie po-

Typ V – Macki Główne lub Penetracyjne.
Służą, co tutaj dużo mówić, do penetracji. W zależności od
miejsca docelowego dzielą się na 3 klasy:
Klasa 1: Macka Oralna.
10
Nazywana przeze mnie Jenkins , jako że najpierw lepiej
pocałować zamiast dobierać się do łechtaczki. Co prawda,
to nic wspaniałego mieć żywą mackę w jamie ustnej
11
(pana Oh Dae-su nie liczymy, on nam już i tak nic nie
powie), ale kto to wie? Możliwe, że macki tej klasy posiadają specjalne receptory i służą podjudzeniu potwora nie
ofiary.
Klasa 2: Macka Analna.
Ponieważ jej robota nie należy do najprzyjemniejszych,
postanowiłem zadedykować jej krótki komiksik (leży tu
gdzieś w pobliżu). Nazywam ją Bożydar, bo to taki nasz
boży dar, proktolog z urodzenia, z zainteresowaniami od
samego Absolutu. Jego funkcja w pobudzaniu ofiary jest
mniej dyskusyjna od Macki Oralnej. Jeżeli działa samodzielnie może być wystawiona na pośmiewisko.
Klasa 3: Macka Aragorna.
12
Bo szarżuje w Mordor . Celem wychędożenia, rzecz jasna.
Mając wszystkie typy mniej lub bardziej zaangażowane w akt
tentaklowy, należy się zastanowić nad następstwami takich
działań. Szczególnie dotyczy to Macki Aragorna, spełniającej
kluczową rolę w całym procesie.
Nie zawsze potwór pragnie czegoś konkretnego, ot podupczyć
sobie conieco na śniadanko. Oznacza to tyle, że po stosunku nic
dalej nie zajdzie (sęk w tym, że potwór mackowy to zawsze
kawał drania). I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie pewna
grupa maniaków, którzy oczekują od hentaja fabuły. Na ich
życzenie powstały potwory dążące do spełnienia swojego
przeznaczenia. Jolu, pokaż panom cel:
1. Potwory, które na celu mają impregnację ziemskiej
kobiety, czyli związane z niepodlegającą dyskusji prośbą o
przechowanie materiału genetycznego. Metodą tradycyjną deponowanie nasienia. Wszystko fajne, dopóki nie zdamy sobie
sprawy, że mamy nomen omen do czynienia z dwoma różnymi
gatunkami zwierząt. Każdy z nich posiada różny genom i
13
niepasujące do siebie chromatydy . Przedstawiając to na
analogii z klockami, spróbujcie sobie wyobrazić, co powstanie z
połączenia klocka hamulcowego z klockiem lego. Nic. W ekologii
nazywa się to izolacja rozrodcza i nie ma mowy, aby takim
sposobem powstało cokolwiek.
2. Potwory, które na celu mają złożenie jaj/pasożyta.
Najczęściej ślimakopodobne potworki lub kosmici. Jak dla mnie
10Patrz: skecz o łechtaczce na lekcji wychowania seksualnego w
„Sensie życia wg Monty Pythona”.
11„Oldboy”, 2005.
12Wiecie, „wagina o wielkości korytarza”...
13W wielkim skrócie - chromosom, tyle że na pół. Czy to
plemnik czy komórka jajowa, każda ma po jednej takiej
chromatydzie z pary w jądrze (u człowieka – 23 chromatydy).
Komórka może sprawnie pracować tylko, gdy dwójka się
komplementarnie zjednoczy. Jeżeli nie – mutacja, często
śmiertelna.
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to bomba. Potwory mackowe, które nie wiedzą, że istnieje coś
takiego jak aborcja. Ależ kłopot. Nie tak, jak w przypadku
„Obcego”, gdzie pasożyt nie dość, że chwilowo tworzy
mutualistyczny związek z gospodarzem (oznacza to tyle, że
oderwanie go oznacza śmierć żywiciela) to jeszcze przyczynia
się do amnezji. Zaaplikowany młodociany organizm lokuje się
tak, że próby wcześniejszego wydobycia z organizmu oznaczały
spore ryzyko dla życia nosiciela. W tenaklowych hentajach
takich rozwiązań brak.
3. Potwory, które pragną wskrzesić wielką ciemną moc z
kosmosu sokami tysiąca dziewic. Nie wnikam, niech tak będzie, cokolwiek to znaczy.
4. Potwory, które są martwe, ale pewien Japończyk widzi ich
miejsce tam, gdzie grzeczne dzieci nie zaglądają.
To tylko na internecie. A skoro mowa o źródłach...

Zbereźne słoneczniki

Od czasów Urotsukidoji wymienione potwory pojawiały się w
znanych produkcjach, takich jak:
La Blue Girl – czyli jak przywołać
demony płynami ustrojowymi, fantastic! Jest nawet film aktorski,
gdzie rolę macki pełni jakaś silikonowa miotła umoczona w szamponie. Z reakcji protagonistek,
kunoichi nie-wiadomo-co, zgaduję, że to Shamtu.
Alien from the Darkness – pan
kosmita i statek pełen astronautek. Pan kosmita wszczepia pasożyta. Calling doctor Crusher!
Bible Black - japońskie licealistki w krótkich spódniczkach z
miseczkami E w szkole katolickiej dla młodych dziewcząt, gdzie
przeżywają swoje pierwsze zbliżenia z kobietami i zakonnicami.
W pięknej Lillian Academy żyją w Boskiej Harmonii, śpiewają
repertuar Kur i kopulują z Szatanem.
Dragon Bol – Taki jeden ma tam mackę. Poza tym każdy
protagonista ma tam ich z tuzin na głowie, wystarczy je
rozświetlić...
Mój sąsiad Totoro – Najsłynniejsza Macka Fandomu (R), czyli
ogon Totora.

cele w życiu.
Po trzecie: natura może planowała powstanie takich potworów,
ale zdecydowała się na bardziej przyziemne i purytańskie
rozwiązania.
Po czwarte: słoneczniki też mają potrzeby.
Po piąte: seks z tentaklami (nie gwałt), jakby na to spojrzeć z
trochę innej strony, jest spełnieniem marzeń seksualnych...
kobiet. Spójrzcie ile potwory wkładają trudu w grę wstępną.
Sam wizerunek nieznajomego amanta, który z brutalnością
zrywa ubranie mieści się w granicach fantazji seksualnych kobiet, potwór nie interesuje się stałym związkiem, nie przyczyni
się do wpadki, a na dodatek wychędoży wszystko bez kolegów.
I tym optymistycznym akcentem kończę z darmowymi fotkami
penisów, aby wkurzyć cenzorów i z nadzieją wzbudzenia
odrobiny kontrowersji, która, jak się wydaje, jest jedynym w
dzisiejszych czasach sposobem, aby ruszyć tą steraną,
uzależnioną od Dana Browna społeczność od ich chrzanionych
pierdoł do aktywnego czytania fanzinów. Dobra literatura –
14
bzdura. To, czego ludzie chcą to rynsztok . Nieprawdaż?■

To tylko przykładowe tytuły, zapewniam, że jest ich
znacznie więcej. Duża popularność macek
zaowocowała
pewnymi wariacjami, jak na przykład
słoneczniki napastujące wróżki leśne
roślinnymi mackami.
Innym zróżnicowaniem są galaretki, całe kreaturki lub macki bezkształtne (ameby!). Krańcowym odchyleniem są pierścienice, wije lub, o
zgrozo, wszelakie larwy. Innym słowem, wszystkie dary natury,
byle się wiły. Tak zatoczyliśmy krąg (musisz teraz dać to
znajomym do przeczytania... nie pytaj dlaczego) - czego natura
nie dała, wyobraźnia wyposażyła.

Raj feministyczny

Podsumowanie niech służy jako odpowiedź na to pytanie
egzystencjonalne: jaki jest sens tego całego zamieszania z
mackami?
Po pierwsze: w odniesieniu do naszego świata macki rozwiązały
parę problemów w dziedzinach pornografii, które do naszych
czasów pozostawały nie rozwiązane lub nie wypełnione, dodając
unikatowe sobie cechy.
Po drugie: tentacle hentai udowadnia, że poza byciem
skończonymi draniami, potwory mają swoje potrzeby a nawet

14„Sens życia wg Monty Pythona”, tłumaczenie własne.
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Epilog
Motto: “I've got an itchy trigger finger”
Sawada-san
“Firing a gun is orgasmic, huh?”
Fujimura-san
Na każdym zebraniu jest taki moment, że ktoś musi zabrać głos
pierwszy1. Moi Drodzy, ostatnio w modzie są pożegnania.
Organizatorzy konwentów z tradycją rezygnują z ich kontynuacji.
Pożegnaliśmy się też z “branżowymi” pismami (nota-bene, 4 teksty
Arkadiusza 'joya' Dzierżawskiego umieszczone w tym numerze otrzymaliśmy “w spadku” pod Mangazynie i Anime+). Starsze pokolenie
fanów m&a wykruszało się od dawna, nowe pokolenie ma inne sposoby na eksplorację swojego hobby, bla bla bla.
Jak się ma piernik do wiatraka, już tłumaczę. Ten numer MA-88 jest
pierwszym numerem w formie cyfrowej, udostępnianym na internecie. Jednocześnie, jest ostatnim “regularnym” numerem MA-88.
W niedalekiej przyszłości (to raczej kwestia tygodni, niż miesięcy)
ukaże się numer kończący naszą 6letnią zabawę pod szyldem MA-88.
“MA-88 #8: The Best of MA-88”, którego okładkę widzicie obok,
zawierać będzie wybrane (najlepsze, lub najbardziej charakterystyczne) materiały z numerów 1-6, wydanych w latach 20012005 na papierze. Jest to nasz sposób na stosunkowo estetyczne
pożegnanie się. Po pierwsze, #8 przy nazwie fanzina ładnie wygląda i może sugerować, że właśnie taka była planowana
docelowa ilość numerów. Oczywiście, do tych celów moglibyśmy użyć równie dobrze #88, ale biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką powstaje nasz fanzin, zajęłoby to zbyt dużo czasu (lekko licząć, jakieś 88 lat). Po drugie, przez te
kilka lat wydawania MA-88 przybyło nam wielu czytelników, którzy nie mieli okazji czytać pierwszych numerów. Być
może kilka innych osób zainteresuje się nami dzięki temu numerowi – dostępnemu za darmo na sieci. Dla tych
wszystkich osób “The Best of MA-88” może być interesującym wyborem, oddającym specyficzny charakter fanzina.
Natomiast kolekcjonerzy – posiadacze wszystkich papierowych numerów MA-88 mogą spać spokojnie. Ich białe kruki nie
stracą gwałtownie na wartości (a mają jakąś?!). Nie mam zamiaru udostępniać w formie cyfrowej kompletnych numerów
archiwalnych. Dlaczego, już tłumaczę. Przede wszystkim, nie istnieją one w formie pdf-ów (#1-4). Prawdę mówiąc
forma, w jakiej istnieją, przeraziłaby śmiertelnie każdego zajmującego się (profesjonalnie lub amatorsko) składem. Aby
doprowadzić je do stanu używalności, musiałbym je poskładać praktycznie od nowa. To zbyt duża ilość pracy, na którą
nie mam ani ochoty, ani czasu. Inna sprawa, że nawet gdybym ochotę i czas posiadał, nie miałoby to wielkiego sensu –
wiele z archiwaliów zestarzało się niemiłosiernie. Odgrzewana jajecznica nie będzie smakować nikomu.
Wracając do numeru, który właśnie czytacie – dlaczego forma cyfrowa? Dlaczego konserwatywny mamut (czyli ja), kurczowo trzymający się papieru i plujący na internet, zmienił zdanie po tylu latach? Odpowiedź jest prosta – MA-88 co
prawda nigdy nie rozchodziło się “na pniu”, ale jednak mimo wszystko dystrybucja do pewnego momentu nie przysparzała większych problemów. Obecnie konwentów jest coraz mniej. Na tych, które ostatnio odwiedziłem, fanzin sprzedawał się tragicznie. A gwoździem do trumny jest moje życie zawodowe, które uniemożliwia mi obecnie jeżdżenie na
jakiekolwiek konwenty. Sprzedaż wysyłkowa plus pomoc sklepów Kasumi.pl i Imago jest w stanie upłynnić 20-30%
minimalnego założonego nakładu. Wydawanie fanzina w nakładzie 20-30 egzemplarzy sensu wielkiego nie ma (biorąc pod
uwagę ilość pracy, jaką w stworzenie każdego numeru trzeba włożyć). Internet jest o wiele bardziej ekonomiczny i
efektywny w dystrybucji prasy amatorskiej i w końcu rozsądek musiał zwyciężyć nad przywiązaniem do papieru.
Pytanie, czy w ogóle jest sens wydawać fanzin w jakiejkolwiek formie? Czy w podejściu fanów konsumpcja nie wyrugowała refleksji nad ich hobby? Biorąc pod uwagę ilość polskich fanzinów o tematyce m&a, ilość i jakość fanowskiej
publicystyki i dyskusji, mam prawo obawiać się, że sensu wielkiego nie ma, bo grono osób, do których fanzin mógłby
dotrzeć, mogłoby okazać się zaskakująco skromne.
Na sam koniec chciałbym przeprosić za pewne niedostatki w zawartości i formie tego numeru – składałem go w dużym
pośpiechu, z terminem wyjazdu na karku. Stąd trochę minimalistyczny skład i zapewne błędy, których w pośpiechu nie
wypatrzyłem. Z jednej strony czepiają się mnie przyzwyczajenia i pomysły ze składu drukowanego fanzina, z drugiej
strony publikacja on-line wymaga trochę innych rozwiązań. Ten numer to taka trochę wypadkowa między formą
poprzednich numerów MA-88 a możliwościami i uwarunkowaniami internetu. Zapewne niektóre zastosowane przeze
mnie rozwiązania “w praniu” okażą się niezbyt fortunne.
Mam nadzieję, że ten numer spodobał się Wam tak samo, jak poprzednie – jeśli jakiekolwiek czytaliście i jeśli
którykolwiek z nich się Wam spodobał. Jeśli to pierwszy numer numer MA-88, który czytacie, mam nadzieję, że podobał
się Wam wystarczająco, aby wynagrodzić czas spędzony na jego lekturze. Zdaję sobie sprawę z wielu niedociągnięć i
zawsze rad jestem szczerej, konstruktywnej krytyce – chociaż niewiele będzie już okazji, aby ją wykorzystać. Cytując
Kongokiego: “Nie będę się żegnał – pożegnania i inne ckliwe głupoty zostawmy sobie na następny numer.”
Do zobaczenia w następnym numerze.
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Cytat pewnie niedokładny, ale naprawdę nie mam gdzie sprawdzić...
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