“Творчість Анджея Сапковського:
поєднання історії та фентезі”
(з нагоди 70 - річного ювілею Анджея Сапковського)

А́нджей Сапко́вський
(польською - Andrzej Sapkowski,
*21червня 1948, Лодзь, Польща)

— польський письменник фантаст і публіцист.
Українською мовою
твори Сапковського
виходили у видавництвах
“Клуб сімейного дозвілля”
(серія «Відьмак»),
“Зелений пес”
("Трилогія гуситська") та
у журналі ”Всесвіт”.

Книги автора перекладено
англійською, болгарською,
естонською, іспанською,
італійською, китайською,
корейською, литовською,
нідерландською, німецькою,
португальською, російською,
сербською, словацькою,
угорською, українською,
фінською, французькою,
чеською, шведською
та японською мовами.
Тільки у самій Польщі продано
близько 2 млн примірників
його книг.
Останнім часом (відтоді,
як їх було перекладено
англійською мовою), твори
письменника набули шаленої
популярності
в Америці та Західній Європі.

Народився Анджей Сапковський у 1948 році
в місті Лодзь. Тут він ріс, відвідував школу,
а потім навчався в університеті на
факультеті зовнішньої торгівлі.

Польське місто
Лодзь – рідне місто
Анджея
Сапковського.
Місто має давню
історію і є
сучасним центром
польської культури
- тут
відбуваються
численні художні
виставки та
мистецькі
фестивалі.

З 1972 по 1994 рік Анджей працював за спеціальністю
у зовнішньоторговельній фірмі.
Письменник також співпрацював з журналом “Фантастика” у ролі
перекладача. Вже тоді він почав робити перші літературні спроби.
Коли ж його фірма збанкрутіла, Анджей вирішив повністю
поринути у професію письменника.
Це було не легким рішенням для сімейного чоловіка, який до того часу
був офісним працівником і звик регулярно отримувати зарплатню.

Творча біографія літератора розпочалася
з літературного конкурсу, який у 1986 році
оголосило те саме видання “Фантастика”,
з яким він співпрацював.
Анджей Сапковський, на спір з друзями, вирішив
взяти участь у творчому змаганні – він був захопливим
читачем, критично ставився до сучасної літератури і
вже мав певний письменницький досвід. Саме для
цього конкурсу він створив дебютне оповідання
«Відьмак» (пол. Wiedźmin).
До написання твору автор підійшов доволі серйозно і прагматично – проаналізував
читацький попит і, базуючись на висновку, вирішив писати у популярному жанрі
фентезі. Він вивів на літературну арену нового героя, який,
на його думку, мав сподобатися молоді. Пан мав рацію! Хоча конкуренція була
чимала, твір початківця посів третє місце – і завоював прихильність читачів.
У подальшому свої оповідання він друкував у “Фантастиці”, згодом –
у “Новій Фантастиці”, а усі романи його виходили у видавництві
“Super NOWA”, з яким він працює постійно.
Головним героєм твору пан Анджей зробив неординарну особу –
відьмака, тобто воїна, який обрав професією боротьбу з небезпечними
чудовиськами, відьмами та міфічними істотами зі світу фентезі.
Відьмак мандрує країнами, приймаючи від населення замовлення
на винищення монстрів, що спустошують містечка та села.

Головний герой - відьмак Геральт із Рівії,
має тверду та спокійну вдачу, за його суворою
зовнішністю ховається благородна душа та
любляче серце. Він належить до таємничого
ордену, що віками чинить опір чудовиськам, які
заполонили світ і загрожують життю людей.

Члени ордену відьмаків проходять жорстокі
тренування і, у наслідок мутацій, спричинених
магічними еліксирами, стають майстерними
бійцями і набувають низку надприродних
здібностей, що надають їм значну перевагу у
боротьбі з монстрами - у порівнянні із іншими,
навіть дуже досвідченими, воїнами.
Колізія сюжету полягає у тому, що
благородний Геральт у своїх подорожах
постійно бачить війни, розорення,
стикається з інтригами королів та
бачить таку людську ниць і жорстокість,
що, із розчаруванням, доходить висновку саме дії людей, а не монстрів, є корінням
найбільшого зла у світі.

Світ Геральта – це похмуре та реалістичне
фентезі, доповнене суто слов’янським
колоритом і фольклором.
Геральт з Рівії.

Перші чотири оповідання
про відьмака вийшли збіркою,
що так і називалася,
«Відьмак».
Скоро стало зрозумілим, що
розповідь про подвиги
Геральта переростає у цілу
розгорнуту однойменну сагу.
Читачам сподобався цей похмурий
світ умовного середньовіччя,
багатий пародійними алюзіями
на відомі казкові сюжети та
підсилений неймовірно дотепним
гумором автора та його гострим
слівцем.
У 1990 році вийшла друга книга
письменника, що складалася із
семи оповідань (як нових, так і тих,
що були видані раніше) під одним
загальним заголовком
«Останнє бажання»
(перевидана у 1993 році).
У 1992 році Сапковський видав
нову книгу про відьмака —
«Меч призначення», куди
увійшли ще шість новел
(перевидана у 1994 році).

З 1994 по 1999 роки автор продовжував
писати про Відьмака, що принесло йому світове
визнання: сюди увійшли книги «Кров ельфів»
(1994), «Час презирства» (1995), «Хрещення
вогнем» (1996), «Вежа ластівки» (1997) і
«Володарка озера» (1999).

За час пригод, змальованих у романах, образи
Геральта та його супутників значно ускладнилися,
стали об’ємними і набули характерних рис.
Книги зачіпали багато тем: війни, патріотизму і
зради, боротьби із завойовниками і примирення,
ставлення до інших рас, які відрізняються від
людей, людської жорстокості і нерозуміння
живої природи, стосунків із магічними істотами,
тощо.
Геральт стає свідком геноциду з боку людей таких
древніх нелюдських рас, якими є ельфи, краснолюди,
тролі. Він щиро їм співчуває і намагається допомогти,
але він засуджує також і розбій, до якого вдаються
самі повстанці, щоб помститися людям.

Головний герой постійно намагається примирити
непримиренних - іноді це йому навіть вдається.

Красномовно показана у творах
Сапковського і людська невдячність.
Відьмаки рятують цілі міста від чудовиськ,
але пересічні обивателі бояться відьмаків
не менше, ніж звірів, на яких ті полюють, і
часто жахливо ставляться до них.
Коли небезпека минає, мізерність
людських душ проявляється на повну –
люди часто хитрують, не бажаючи платити
обіцяну винагороду відьмакам за їх важку
роботу, вдаються до підлих інтриг, навіть
намагаються їх пограбувати чи вбити.
А ще у своїх подорожах Геральт часто
стає свідком того, що навіть про нього,
найбільш щиросердого з відьмаків, люди
часто розповсюджують брехливі та
образливі байки, ставляться до нього з
острахом чи відвертою ворожістю.
Головна тема саги – це важкий шлях
самотнього воїна у пошуках істини
і свого призначення.

Ілюстрація Дениса Гордєєва до
книги “Останнє бажання”.

Приклад коміксу про відьмака 1993-1995 років.

Популярність пригод відьмака
та його друзів стала такою
шаленою, що на світ з’явилися
шість коміксів, присвячених
пригодам Геральта (1993—1995
роки), оформлених малюнками
Богуслава Польха і з текстом
Матея Паровського.
Автори активно співпрацювали
з Анджеєм Сапковським - для
шостого коміксу він сам
написав текст.

Цікавість до саги про Геральта кінця 90-х, а
також надзвичайний успіх першого фільму саги
“Володар перснів”, знятого режисером Пітером
Джексоном за твором Дж. Р. Р. Толкіна,
спонукали польську телестудію “Heritage Films”
зняти у 2001 році 13-серійний телесеріал
«Відьмак» («Wiedzmin») за мотивами двох
перших творів Анджея Сапковського
«Меч призначення» і «Останнє бажання».
Режисером став Марек Бродскі.
На основі серіалу у 2002 році також був створений
130-хвилинний фільм, який, по суті, був його
коротким переказом – більшість сцен були взяті
з серіалу і змонтовані у доволі рвучкий та нерівний
фільм, сюжет якого глядачі, не знайомі з серіалом,
взагалі слабо розуміли.

Міхал Жебровський у ролі Геральта.

Два друга – відьмак Геральт та бард Лютик.

Серіал (і ще більше фільм) пересічні глядачі зустріли прохолодно, а
фанати саги були обурені вільним поводженням його авторів з книжковим
текстом, дорікали їм слабкою якістю графіки та спецефектів, малою кількістю
показаних у серіалі фантастичних істот та їх примітивною візуалізацією.
Хоча критики визнавали, що екранний образ Геральта був чудово втілений
польським актором Міхалом Жебровським, але цього не вистачало
для того, щоб врятувати весь серіал.
Анджей Сапковський також був не задоволений тим, як автори
серіалу обійшлися з його текстами і героями - навіть відмовлявся
коментувати їх кінотворіння. На зустрічі з його прихильниками у Києві
він, на запитання преси про його ставлення до екранізації “Відьмака”,
зазначив, що він: “ … просив би не запитувати про це, бо шляхтич
не має вживати таких поганих слів…”
Але треба визнати, що через
18 років після виходу на екрани,
польський серіал “Відьмак”
сприймається доволі ностальгічно
і навіть позитивно.

Міхал Жебровський у ролі Геральта.

Адже сучасне кіно набагато
більше спотворює книжкові
класичні сюжети, причому тепер
відступи від оригінального тексту
позиціонуються, як модний тренд
у кіномистецтві, своєрідне
“переосмислення” історії
режисером.

У 2001 році з нагоди виходу
фільму і серіалу знову були
перевидані комікси про відьмака у
вигляді двох хардкаверів по півтори
сотні сторінок, нарешті
розставивши їх по порядку.
У цьому виді комікси отримали
набагато більшу популярність, але,
як і серіал, викликали полярну
реакцію читачів - хтось був у
захваті, хтось обурений.
Там, де комікси відступали від книг,
знову не виходило нічого хорошого.
Виглядали ці комікси, як будь-які
тогочасні східноєвропейські комікси:
місцями вони були зроблені технічно,
місцями ліниво, але у більшій мірі - з
любов'ю до персонажів.
Тоді полиці книжкових магазинів рясніли
коміксами “Конаніани” та циклами
коміксів за творами Майкла Муркока,
тож що стиль малюнків “Відьмака”, якого
ставили з ними у один рядок, теж був
відповідним – це підносило комікси про
Геральта на те саме почесне місце.

Приклад коміксу про відьмака 2001 року.

Наступний комікс про Відьмака
вийшов у 2011 році – він мав назву
"Благо народу" і був прив'язаний
до виходу комп’ютерної гри
“Відьмак 2: Вбивці королів".
Купити його можна було у
вигляді двох синглів або під однією
обкладинкою на півсотні сторінок.
Вихід "Блага народу" курирувався
виключно “CD Project Red”, творцями
гри, і ніяк не був пов'язаний із
Сапковським. Автори старих коміксів
до нового теж відношення не мали.

Приклад коміксу про відьмака 2011 року.

Врешті, знамените видавництво “Dark Horse Comics” у
співпраці з “CD Projekt RED” випустило свій варіант коміксу «Відьмак».
За сюжетом, мандруючи землями Ангрена, Геральт зустрічає на околиці Чорного
Лісу вдівця, який просить врятувати його від нежиті, якою стала його покійна
дружина і оселилася в похмурому особняку неподалік.
Героєві належить увійти в проклятий Скляний Будинок і
розібратися з напастю.
Автором коміксу
був Пол Тобін
(Bandette),
за ілюстрації
відповідав
Джо Куеро
(Lobster Johnson,
B.R.P.D.), а за
обкладинки –
Дейв Джонсон
(100 Bullets).

Про популярність саги “Відьмак” свідчить також надзвичайна
активність її фанатів і кількість створеного ними контенту –
пародійних мультфільмів та ілюстрацій, абсолютно чудових
коміксів та фанатських оповідань.
Деякі прихильники творів Сапковського навіть знімають
власні фільми за мотивами його книг.

У 2004 році польська студія «CD Project» почала роботу над новим
доволі сміливим задумом - RPG-грою «Відьмак»(«The Witcher»).
Це був амбітний проект групи початківців, в успіх яких мало хто вірив, хоча прихильники
Відьмака, затамувавши подих, очікували на результат.
Навіть сам автор саги, коли студія звернулася до нього, щоб викупити ліцензію на
використання його творів, не вірячи в їх успіх, вважав за краще отримати від творців гри
певну суму, замість того, щоб погодитися на проценти
від продажу гіпотетичної гри. Та він дуже помилився.

4 жовтня 2007 року гра вийшла і майже відразу стала хітом!

Гра мала шалений успіх – на той час її графіка здавалася
неймовірно реалістичною, сюжет відповідав духу книг, хоча і
не копіював його. Вражали розміри ігрової карти, відкритий
світ, наповнений численними пригодами, складними
сюжетами та таємницями, харизматичними персонажами,
страшними монстрами, гумором і відсилками до
слов’янської міфології.
У цієї гри досі є прихильники, хоча вийшли вже
більш сучасні її продовження.

Успіх першої гри зробив її творців відомими на весь світ.
Після такого тріумфу, фани чекали на продовження пригод цифрового
Відьмака. Сага про нього поступово зі сторінок
книг перебиралася на комп’ютерні диски.
17 травня 2011 року вийшло довгоочікуване продовження
комп’ютерної гри про пригоди Геральта під назвою
«Відьмак 2: Вбивці королів» («The Witcher 2: Assassins of Kings»).

Новий проект вибухнув неймовірним успіхом – вдосконалена
графіка створювала абсолютну ілюзію живої дії, персонажі виявляли
складні характери та емоції, діалоги були надзвичайно атмосферними та
мали багато варіантів. Покращена бойова система та віртуозно
закручений непередбачуваний сюжет гри захоплював від самого початку.
Відповідно до вибору дій гравця, сюжет гри розходився різними шляхами,
що надзвичайно змінювало фінал і долю усього ігрового світу.

Гра справила на усіх нпдзвичайне враження – вона відповідала духу
творів Анджея Сапковського, живі характери персонажів та чудово
зображені багатолюдні міста, таємничі ліси, підземелля, батальні сцени,
чудовиська та заплутаний сюжет – усе створювало незабутню
атмосферу занурення у реальний світ фентезі. Гравець нібито поринав
у керований ним ігровий фільм. Гра стала одним із зразків надзвичайно
продуманої рольової системи та здобула визнання в усьому світі.

Тим часом, щоб не відставати
від ігор та екранізацій, які
надзвичайно посилили
цікавість читачів до книжкової
саги про Геральта,
27 вересня 2010 року Анджей
Сапковський розповів, що
працює над новою книгою зі
світу “Відьмака”.
Тож у 2013 році вийшов
новий роман у серії
“Відьмак”
- ”Сезон буревіїв”
(пол. ”Sezon burz”).
На сьогодні цей роман
останній у списку, хоча він
хронологічно передує
романові “Меч призначення”.

18 травня 2015 року — стався
новий вибух успіху - вийшла
довгоочікувана всіма геймерами
світу гра “Відьмак 3: Дикий гін”
(“The Witcher 3: Wild Hunt”).
Скоро також вийшло кілька
ігрових доповнень "Кам'яні
Серця" та "Кров і Вино“
(останнє майже дорівнює
розмахом окремій грі).

Гра “Відьмак 3: Дикий гін”
має шалену популярність - вражає
її надзвичайно високий рівень
графіки та анімації, відкритий світ
гри, що у 30 разів більший за
попередню, високий штучний
інтелект персонажів, міні-ігри,
неймовірна кількість
кінематографічних роликів,
можливість крафтингу, тощо. Самі
ж пригоди персонажів дуже близькі
до літературного канону.

Щодо сюжету, то історія
Геральта у грі знайшла свою
розв’язку, більш чи менш
щасливу. Також, відповідно до
попередніх виборів гравця,
змінилися кордони королівств і
долі супутників відьмака.

Третя гра серії на сьогодні вважається найкращою RPG- грою в стилі
фентезі і посідає одне з почесних місць у світі, з нею, не зважаючи на
те, що вона вже не є новинкою, порівнюють усі нові проекти.

Анджей Сапковський хоча і
позитивно налаштований щодо успіху
його персонажів, який підсилюють ігри,
але він не сприймає події трилогії від
“CD Projekt Red” серйозно і не вважає
їх канонічними. В інтерв’ю він часто
зазначає, що у нього вдома є усі серії
ігор про Відьмака, але він жодного разу
не грав у них, бо абсолютно не є
геймером. Він справедливо вважає себе
“батьком” Геральта та його друзів і
жодному не поступиться першістю.

Справа тут не лише в авторському прагненні самостійно вирішувати
долю створеного ним світу, але і у відсутності фінансової мотивації.

Коли “CD Projekt RED” купували у автора ліцензію на створення ігор за
книгами про Відьмака, вони запропонували йому відсоток з продажів своїх
майбутніх ігор. Він не дуже вірив в успіх їх задуму, тож зажадав певну суму
вперед. Це зрозуміло, бо на той час в їх доробку не було ще нічого особливого.
Коли ж успіх ігрової трилогії про Відьмака від “CD Projekt RED” став
очевидним, то він, звісно, вплинув на підвищення продажу оригінальних
романів Анджея Сапковського, але з продажу самих ігор автор нічого не
отримує. Тож нещодавна він знову підняв це питання і забажав від
компанії “CD Projekt RED” відсотки, які вже становлять значну суму.

Тим часом, поки
вирішуются фінансові питання
з автором саги, компанія
“CD Projekt RED” випустила у
2018 році нову гру, пов’язану з
їх трілогією про Відьмака:
“Гвинт: Відьмак.
Карткова гра»
Ця гра нагадує преферанс чи
бридж – вона існувала в іграх
про Відьмака, як сюжетна мінігра, але так сподобалася
Гра у гвинт у “Відьмаку 3: Дикий гін” – за столом сидять
гравець (рука його тримає карти) та персонаж гри.
гравцям, що її випустили
окремою яскравою
комп’ютерною грою.
Кожен гравець знову поринає
у світ Відьмака - він збирає
колоду карт, кожна карта якої
представляє знайомих вже
йому персонажів та монстрів
саги. Є навіть карта Геральта.
Самі карти усі анімовані, мають
певні яскраві магічні ефекти,
розділяються на кілька груп.
“Гвинт: Відьмак. Карткова гра” – так виглядає колода карт у новій грі.

Ігровий процес
зводиться до того, що
учасники, збирають
ідеальну комбінацію
карт, які символізують
армію, що бореться на
справжньому полі бою.
Тут є воїни переднього
плану, далеких рубежів
і лучники.
Хоча манера гри
практично не
змінилася, істотно
покращився дизайн
картинки.

У цьому ж 2018 році
“CD Projekt RED” випустила
карточну RPG “Кровна
ворожнеча: Відьмак. Історії” з
одиночною кампанією у світі
«Відьмака», яка поєднує в собі
сильну сюжетну лінію, унікальні
головоломки і карткові бої.
У створенні її брали участь
розробники найбільш знакових
моментів гри «Відьмак 3: Дикий гін».
«Кровна ворожнеча» розповідає
історію мудрої та прекрасної Меви,
войовничої королеви Ліріі і Рівії.
Неминуча загроза вторгнення
Нільфгаарда змушує її знову ступити
на стежку війни і пройти похмурий
шлях помсти і руйнувань.
Гравці будуть управляти ресурсами,
розвивати армію і брати участь в
епічних карткових боях, заснованих
на знаменитій механіці Гвинта, де
навички вирішують долю бою.

А що ж далі з долею літературного Відьмака?
На Варшавському “Комік-коні” у квітні 2018 року Анджей Сапковський
несподівано повідомив, що планує написати нову книжку саги про
"Відьмака“! Але це єдине, що він повідомив громадськості.
Остання книга в цій серії - «Сезон буревіїв» вийшла в 2013 році, але
вона не продовжувала сюжет попередніх новелл, а розповідала про
деякі події до «Меча Призначення».

У 2016 році письменник повідав про своє бажання хронологічно продовжити
сюжетну канву знаменитої саги, так що інтрига триває: чи буде нова книга
продовженням роману «Володарка озера», чи буде вона перетинатися з
сюжетом серії ігор, чи піде своїм шляхом – поки що невідомо.

Генрі Кавілл у образі Геральта.

Анджей Сапковський, автор саги “Відьмак”.

У 2017 році американська компанія Netflix, оголосила про початок роботи
над своїм новим амбітним проектом – серіалом “Відьмак”, який має
дорівнювати розмахом знаменитому серіалу “Гра престолів”.
Творчим консультантом серіалу став Анджей Сапковський. Шоуранером та виконавчим
продюсером телесеріалу є Лорен Шмідт-Гісріх. Відьмака Геральта зіграє Генрі Кавілл. Вже
завершився кастінг на усіх головних героїв саги, імена акторів вже відомі.
Зйомки мають початися наприкінці 2018 року та проходитимуть у Центральній
Європі (в Угорщині та Словаччині), а також у Південній Африці.
Прем'єра серіалу "Відьмак" відбудеться не раніше 2020 року.

Анджей Сапковский дуже багатогранна
особистість. Він читає безліч книжок з
історії, містики, міфології, вивчає різні
культури та їх давні епоси.
Він є автором сюжету
магічної книги-гри
«Око Іррдеса» (пол.“Oko Yrrhedesa”),
популярної у Польщі з 1995 року.
Ця книга є сценарієм “салонної”
Рольової гри, що сама є поєднанням
театру, літератури та дій гравців.

Учасники гри беруть на себе роль
фантастичних персонажів та поринають
у пригоди уявними землями. Майстер
гри постійно керує сюжетом, а учасники
вирішують, які дії мають зробити у
відповідь. Понад триста сторінок книги
містять: повні рецепти і списки потужних
заклинань, сценарії двох основних
пригод та безлічі бокових сюжетів,
поради для гравців та майстра гри.
Правила “Ока Іррдеса” розроблені
таким чином, щоб гравці могли легко
усвідомити їх, не читаючи сотні таблиць
та складних пояснень.

А ще у 1995 році була видана
книга “Світ короля Артура”
(пол. “Świat króla Artura”)
— есе, в якомуавтор намагався
розібратися у причинах
популярності легенд про
короля Артура серед сучасних
читачів і про вплив цих легенд
на творчість деяких авторів
XX-го століття.
Книга включає також
новелу «Maladie» — власну
варіацію за мотивами
легенди про Трістана та
Ізольду.

У 2001 році вийшла велика праця Анджея Сапковського
про міфічних істот “Рукопис, знайдений у печері Дракона”
(пол. «Rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini») - тобто Бестіарій,
у якому, з притаманним автору гумором, відкривається світ
фантастичних істот, що згадуються у міфах та населяють
різні фентезійні світи.

Серед доробку автора також
велика кількість критичних
статей про жанр фентезі для
тих, хто ним захоплюється,
таких як: «Посібник для
початкових письменників
фентезі», «Вареник, або
немає золота в Сірих горах»
(про сучасні проблеми
літературного фентезі),
«Меч, магія, екран»
(про проблему екранізації
фентезі) і багато інших.

Анджей Сапковський створив також ще одну чудову сагу —
«Трилогію про Рейневана» («Вежа блазнів», «Божі воїни», «Вічне
світло»), в якій змальовується вже реальна історія середньовічної Європи
часів Гуситських війн, що охопили Польщу, Моравію, Чехію, Німеччину,
Австрію, Угорщину в 1422—1434 роках.
Ця трилогія також справляє надзвичайне враження, вона поєднує історичні
реалії того часу з фольклорно-фантастичними елементами.
Повстання
Гуситів
зображено тут
з усією його
жорстокістю,
картини
похмурих часів
реалістичні і
переконливі.

5 січня 2009 року була презентована нова книга письменника —
«Змія», дії якої відбуваються під час війни в Афганістані.
Головним героєм цього разу є наділений паранормальними
здібностями прапорщик радянської армії Павло Леварт,
який має польське походження.

Його надприродні здібності пригнічені перебуванням в
психіатричній лікарні, проте зустріч зі змією пробуджує їх.

•

•

•

•

Нагороди:
Сапковський отримав п'ять премій
імені Януша Зейделя
(три з них за оповідання “Менше
зло”, “Меч призначення” і “Вирва
від бомби”, а також дві за романи
“Кров ельфів” і “Вежа блазнів”).
У 1997 році письменник був
удостоєний премії “Passport”,
що присуджується тижневиком
“Polityka” за заслуги перед
польською культурою.
Крім того, у 2003 році він виграв
іспанську премію “Ignotus” за
найкращу антологію (“Останнє
бажання”) і найкраще іноземне
оповідання (“Музиканти”) –
в тому ж році.
Анджей Сапковський став першим
лауреатом “David Gemmell Legend
Award”. Нагорода дісталася
письменнику за англійське видання
роману “Кров ельфів” і була
вручена у 2009 році в Лондоні.

• У 2008 році Анджей

Сапковський також став
почесним громадянином
свого рідного міста
Лодзь.

Анджей Сапковський часто бере участь
у Євроконах: в 2002 році — у Четеборі (Чехія),
в 2004 році — в Пловдиві (Болгарія),
в 2008 році — у Москві (Росія).

У 2006 році письменник
брав участь в Європейському конгресі
наукової фантастики “Єврокон” у Києві.

Анджей Сапковський нині проживає у рідному місті Лодзь.
Знаменитий письменник є поліглотом, володіє кількома іноземними
мовами. Він любить кішок – у нього є домашня улюблениця кицька
Мурка. Улюблені письменники пана Анджея - Михайло Булгаков і
Ернест Хемінгуей. Знаменитого автора “Пісні льоду й полум'я”
Джорджа Мартіна пан Анджей знає особисто. Літератор не любить
розповідати про себе і своє особисте життя. В одному з інтерв'ю він
згадав про дружину, але про дітей нічого не відомо.
Анджей Сапковський входить у п'ятірку найбільш видаваних
літераторів Польщі. Про тиражі своїх книг інформації не дає.

Бібліографія
• Відьмак
• Останнє бажання (пол. Ostatnie Życzenie), збірка з 7
оповідань (1990), (1994)
• Меч призначення (пол. Miecz Przeznaczenia), збірка з
6 оповідань (1992), (1993)
• Кров ельфів (пол. Krew Elfów) (1994)
• Час погорди (пол. Czas Pogardy) (1995)
• Хрещення вогнем (пол. Chrzest Ognia) (1996)
• Вежа Ластівки (пол. Wieża Jaskólki) (1997)
• Володарка Озера (пол. Pani jeziora) (1999)
• Сезон буревіїв (пол. Sezon burz) (2013)
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Сага про Рейневана
Вежа блазнів (нім. Narrenturm) (2002)
Божі воїни (пол. Boży bojownicy) (2004)
Вічне світло (лат. Lux perpetua) (2006)
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•
•
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•
•

Інші книги
Рукопис, знайдений у Драконячій
печері (пол. Rękopis znaleziony w Smoczej
Jaskini) (2001)
Змія (пол. Zmija) (2009)
Публіцистика і критика
Без карти ні кроку (199?)
Вареник, або немає золота в сірих
горах (1993)
Світ короля Артура
(Świat króla Artura. Maladie) (1995)
Меч, магія, екран (1997)
Історія і фантастика (Historia i
fantastyka) (2005).

А ти читав “Відьмака”?
Якщо ні, то чого чекаєшь?
Швидше біжи до бібліотеки!

Центральна публічна районна бібліотека ім. О.С.ПУШКІНА
Просп. Оболонський, 16, тел. (044)419-84-11
Підготувала презентацію: головний методист
ЦБС Оболонського району Дорогих В.В.

