NR 5

Fiszka

SIERPIEŃ 2021

THRILLER

NIESAMOWITA OPOWIEŚĆ

KING

HORROR
CENA: JEDEN UŚMIECH :)

MAINE

BKR - ODSŁONA PIĄTA
Maine - jedyne miejsce na świecie, w którym
kompletnie nic nie dziwi - ani pojawienie się
krwiożerczego klauna, ani dzieci z morderczym
instynktem, zdolnościami paranormalnymi, snujące się
ulicami wampiry, przywracający do życia cmentarz,
kosmiczne
istoty,
wywołujący
szaleństwo
i
nieposkromioną agresję hotel, czy osobliwy sklep z
marzeniami. Jednym słowem, jeśli jest miejsce, w
którym absolutnie wszystko jest możliwe, to jest to
zdecydowanie Maine. A i jeszcze jedno! Jeśli nie lubicie
Stephena Kinga, dla własnego bezpieczeństwa lepiej
się tam nie zapuszczajcie.

Stephen King należy w naszym kraju do grona
najpoczytniejszych pisarzy. Spokojnie można by było
stworzyć o nim parę Fiszek (powiedzmy, trzy; albo
dziesięć; na upartego tuzin też by się dało), jest
bowiem pisarzem płodnym i regularnie wydaje
kolejne powieści – a do tego doliczyć trzeba jeszcze
mrowie
opowiadań.
Na
dobry
początek
postanowiliśmy zaprezentować zestawienie pod
roboczą nazwą „nie przeczytałem żadnej książki
Stephena Kinga, od której mam zacząć?”. BKR czuje
się cokolwiek kompetentnie w tym temacie, ponieważ
w latach 2013-2015 przeprowadziło Wielki Plan
Czytania Stephena Kinga, innymi słowy, przeczytało
wszystko, co imć pan King napisał (w kolejności od
najstarszej do najnowszej) i teraz doczytuje na
bieżąco nowości wydawnicze. A zatem, zapraszamy
do Maine!

Może i bym coś przeczytał/a, ale nie lubię
horrorów – „Dolores Claiborne”.
Świetnie się zatem składa, bo ta książka nie jest
horrorem. Historia opowiadana przez Dolores na
posterunku policji to połączenie thrillera i powieści
obyczajowej. Opowieść jest nie za długa, nie za krótka (a
jak wiemy, Stephen King miewa pewne problemy z
objętością swoich tekstów), taka w sam raz na pierwsze
spotkanie z autorem. Oprócz tego jest bardzo
wciągająca; monolog Dolores zaciekawia od pierwszych
stron i chce się poznać całą jej historię. Szczegółów
fabularnych BKR nie zdradzi, najlepiej w ogóle
przystąpić do lektury niejako "po omacku", nie czytając
nawet tekstu z okładki. Warto!
*
Ogólnie
rzecz
biorąc
Stephena Kinga bardzo dobrze
się czyta - jego opowieści
płyną, żyją i oddychają i BKR
przy nich z przyjemnością
odpoczywa (tak, wiemy że są
to
historie
o
duchach,
wampirach,
klątwach
i
potworach
niemniej
gawędziarski styl Kinga czyni z
nich dobrą rozrywkę).

Poproszę klasyczny horror, bez eksperymentów
- "Miasteczko Salem".

Mamy tu wszystkie elementy
typowe
dla
Kinga:
małe
miasteczko
(i
lokalną
społeczność, ze wszystkimi jej
przywarami i mechanizmami),
przyczajone Zło, które szerzy się
niepostrzeżenie,
obejmując
coraz większe kręgi oraz grupę
ludzi, którzy próbują stawić mu
czoła.
Powieść obecnie uznawana za klasyczny horror, w
chwili wydania (1975 rok, jeśli jesteście w stanie w to
uwierzyć) zebrała masę pochwał za tchnięcie nowego
życia w gatunek, tło społeczne i wiarygodnych
psychologicznie bohaterów. Jedna z lepszych książek
Stephena Kinga, od której warto zacząć spotkanie z
autorem.
* Trzeba przyznać, że wszyscy bohaterowie Kinga "żyją"
i nie tworzy on papierowych postaci. Szaleńcy są
wiarygodni psychologicznie, kanalie wykorzystują
mechanizmy społeczne, a to, jak społeczności reagują
na kryzysy, sprawdza się w realnym świecie - m.in. ze
względu na ten "realizm" ludzkich zachowań, książki
Kinga dobrze się czyta.

Na horror jeszcze nie jestem gotowa/y, ale może
coś fantastycznego? - "Talizman".

Efekt współpracy Kinga z Peterem Straubem jest
doprawdy niezwykły. "Talizman" to połączenie Marka
Twaina (główny bohater nieprzypadkowo nosi nazwisko
Sawyer) i fantasy w baśniowym klimacie. Nie brzmi zbyt
oszałamiająco? Och, ale takie jest, proszę nam wierzyć.
Wyprawa jedenastoletniego Jacka znad jednego oceanu
na brzeg drugiego momentami zapiera dech i
powstrzymuje mruganie, kiedy wygłodniałym wzrokiem
pożera się kolejne linijki tekstu. Na uwagę zasługuje też
tłumaczenie Marka Mastalerza - określenie "dwójniczka"
z miejsca podbiło serce BKR :).

*
Nastoletni
(11-14
lat)
bohaterowie bardzo często
występują u Kinga i są
postaciami
dobrze
skonstruowanymi
oraz
budzącymi sympatię… A już
opisywanie
nastoletnich
przyjaźni to jego specjalność BKR kiedyś przygotuje Fiszkę z
opowiadaniami i tam na
pewno nie zabraknie pewnej
historii o grupie dzieciaków…

A może zacząć od "opowieści niesamowitej"? "Martwa strefa".
Johnny Smith ulega wypadkowi
samochodowemu, zapada w
śpiączkę, a kiedy się z niej budzi,
odkrywa, że dotykając kogoś,
potrafi w niego wejrzeć. Poznać
go i przewidzieć jego przyszłość.
Dar czy przekleństwo? Po trosze
jedno i drugie, lecz przede
wszystkim- odpowiedzialność,
zwłaszcza jeśli można wykorzystać swój talent do
tropienia seryjnego mordercy. BKR bardzo kibicowało
Johnny'emu, który zostaje mimowolnym bohaterem,
chociaż wszyscy widzą w nim tylko oszusta i
szarlatana. Jest to powieść o cenie, jaką czasami
trzeba zapłacić za dobre uczynki, w gruncie rzeczy
smutna, ale niemniej - świetna.
* Jest to też pierwsza powieść, w której pojawia się
Castle Rock. To fikcyjne miasteczko położone w stanie
Maine jest miejscem akcji wielu kingowskich
opowieści; innymi słowy, spada na nie wiele plag i
czyha tam wiele zła pod różnymi postaciami.

Przeczytałbym/abym
"Zielona mila".

coś

przejmującego

Okładka wygląda znajomo? Tak, zapewne oglądaliście
film. Jeśli nie oglądaliście - najpierw książka! Ten
wysoki pan obok Toma Hanksa to John Coffey,
osadzony w stanowym więzieniu Cold Mountain za
gwałt i morderstwo. Ale czy słusznie, skoro jest
wcieleniem łagodności? Paul Edgecombe (grany przez
Toma Hanksa) zacznie mieć wątpliwości… Tylko czy
będzie to miało jakiekolwiek znaczenie? Spytacie
gdzie w tym wszystkim jest element nadprzyrodzony.
Otóż jest, John dysponuje bowiem niezwykłym darem,
który pozostawi ślad

na życiu kilkorga ludzi…
Przejmująca to historia,
pokazująca, że Stephen
King nie musi straszyć,
bo jest po prostu
dobrym
pisarzem,
również w warstwie
obyczajowej.

-

* Ciekawostka: "Zielona mila" ukazywała się jako
powieść w odcinkach w tanich, papierowych
wydaniach między marcem a sierpniem roku 1996. W
naszej bibliotece również mieliśmy taką właśnie
sześcioczęściową wersję, niestety, książki dokonały
już swego bibliotecznego żywota; jedna w dość
dramatycznych okolicznościach związanych z wodą.

Jeśli chcecie więcej Kinga w "Fiszce" koniecznie dajcie
nam znać.

