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BKR ODSŁONA DZIEWIĄTA
Nie tak dawno strzeliły korki od szampanów, na
niebie rozbłysły sztuczne ognie, a my byliśmy pełni
nadziei na lepszy rok. Dziś styczeń chyli się ku
końcowi. Zapewne opadły niektóre z noworocznych
postanowień. Inne dopiero czekają na swoją kolej.
Dni mijają niepostrzeżenie.
Cóż, dla nas styczeń to czas naprawdę wyciężonej
pracy. Plany, sprawozdawczość, przygotowywanie
kolejnych materiałów i zajęć, czuwanie nad
książkową satysfakcją. Jednak ani zbyt krótka doba,
ani zamiecie śnieżne, niedobór chusteczek w
pewnym sklepie i brak czekolady w naszym centrum
dowodzenia
nie
zatrzymają
nas
przed
wypuszczeniem kolejnego numeru "Fiszki".

Czy myśleliście Państwo, że Fiszka już nie
powróci? Że po przygotowaniu podwójnej FiszkiPrezentownika, spędziliśmy grudzień poklepując
się z uznaniem po plecach i ogólnie rzecz biorąc,
spoczywaliśmy na laurach?
Otóż nie.
Spędziliśmy grudzień snując ambitne plany na rok
2022 („pojadę do Irlandii, zobaczycie, wpław
przepłynę, a dotrę!”; „muszę wreszcie skończyć
tego Wiedźmina 3, taki wstyd…”; „znajdę sklep z
masłem po 3,50 zł…”) oraz przerzucając się
pomysłami na kolejne numery Fiszki.
W nowy rok wkraczamy z przytupem, biorąc na
warsztat historię w jej fabularnym wydaniu –
przedstawiamy kilka powieści, lżejszych i bardziej
poważnych, obyczajowych, trochę kryminalnych
oraz jeden serial.

1. Mariusz Wollny, „Kacper Ryx”.

Rzecz
dzieje
się
w
szesnastowiecznym
Krakowie, a rozpoczyna od
nie byle jakiej kradzieży –
zginęła bowiem pieczęć
samego jaśnie pana, króla
Zygmunta.
Możni
Rzeczypospolitej
zlecają
odnalezienie
sprawców
Kacprowi Ryksowi, o którym
krążą rozmaite plotki - dał
się już bowiem poznać jako człek młody, inteligentny
i utalentowany wszechstronnie, a co ważniejsze, ze
smykałką do, jak powiedzielibyśmy dzisiaj,
detektywistycznej roboty.
Powieść rozpoczyna cykl historyczno-przygodowy,
naszpikowany prawdziwymi postaciami i z fabułą
umiejętnie rozpiętą pomiędzy autentycznymi
wydarzeniami z historii Polski. Całość stanowi
przyjemną rozrywkę, wciągającą lekturę na wiele
wieczorów (BKR wzięło do ręki pierwszy tom i nie
spoczęło, póki nie przeczytało ostatniego), a sam
Kacper Ryx należy do grona ulubionych bohaterów
BKR.

2. Mika Waltari, „Czarny Anioł”.
BKR chciało koniecznie umieścić na liście fiszkowej
jakąś książkę Miki Waltariego, długo zastanawiało się
jednak którą. W końcu wybór padł na stosunkowo
niewielką objętościowo (w porównaniu np. do
„Egipcjanina Sinuhe”) powieść w formie pamiętnika,
opisującą losy tajemniczego rycerza podczas
ostatnich chwil Konstantynopola (1452-1453),
chwiejącego się pod osmańskim oblężeniem.
Wszystkie książki Waltariego, które BKR czytało, są
pesymistyczne w swej wymowie; bohaterowie mają
ciężkie życie i nie za bardzo mogą liczyć na happy
end. Jednocześnie są to książki na tyle dobre, że
zapadają w pamięć i BKR nawet po wielu latach wie,
że „Czarnego Anioła” należy polecić.
Co najbardziej zatem pamięta
się po przeczytaniu tej powieści?
Niezwykle
plastyczny
obraz
oblężonego
miasta,
uświadamiający z całą mocą, jak
wyglądała wojna w XV w. (zresztą
czy znowu tak wiele się od
tamtej pory pozmieniało w
obszarze cierpień ludności?)
oraz co tak naprawdę kryje się

za suchym, podręcznikowym terminem „upadek
Konstantynopola”.
3. „Kompania braci”.

Na
początku
był
film
„Szeregowiec Ryan” w reżyserii
Stevena Spielberga, w którym
jedną z ról zagrał Tom Hanks.
Temat II wojny światowej okazał
się dla aktora na tyle ważny, że
niemal z marszu zaangażował
się
w
produkcję
serialu
osadzonego w tych samych

realiach.
„Kompania braci” opisuje losy kompanii E z 506
Spadochronowego Pułku Piechoty należącego do
101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA i
opiera się na wspomnieniach weteranów wojennych,
których zresztą możemy wysłuchać w każdym z 10
odcinków. W momencie premiery serial może już nie
szokował realizmem i kronikarskim podejściem (w
końcu widzowie mieli już za sobą plażę w Normandii
z „Szeregowca Ryana”), ale na pewno oszałamiał
przedstawieniem
wojennej
i
żołnierskiej
codzienności… i czyni to zresztą do dziś.

BKR widziało „Kompanię…” jakiś czas temu, lecz
wciąż pamięta mocno ściśnięte gardło podczas
oglądania odcinka nr 9…
4. Maria Paszyńska seria „Owoc granatu”

Niech nie zmyli Was tytuł serii, to nie słodka
opowieść o wschodnich przygodach, lecz historia
bliźniaczek, które wraz w wybuchem II wojny
światowej tracą sielską i słodką młodość. Wywózka
na Sybir, droga do Iranu, powojenne losy, w końcu
powrót do ojczyzny. A w tym wszystkim dramat
jednostki oraz wielka historia.
"Owoc granatu” dzięki pięknemu, ale prostemu
językowi i ogromnej dawce emocji pozwala
zrozumieć tragedię, którą
przeszły
tysiące
osób
dotkniętych
działaniami
państw o ustroju totalitarnym.
Powieści pokazują, że nigdy
nie wiemy, na co stać
człowieka, jakimi drogami
wędruje jego serce, jak widzi
on świat. Bolesny, a zarazem
piękny w prawdzie cykl, przy
którym uronicie niejedną łzę.

5. Mark Sullivan „Pod szkarłatnym niebem”
Pino był nastolatkiem jakich
wielu.
Inteligentny,
wysportowany,
pełen
radości życia. Zakochany w
kobiecie, która zdawała się
również darzyć go uczuciem.
Nie przeszkadzało mu nawet
to, że żyje w czasach pełnych
zła i mroku. Naloty zmusiły
jego rodziców do wysłania
go w góry.
Tam zajął się pomocą uciekającym Żydom. Po
powrocie, zmuszony do wstąpienia do nazistowskiej
organizacji trafia do kręgu jednego z najbliższych
współpracowników Hitlera. Odtąd będzie grał
podwójną rolę - kierowcy Niemca i szpiega aliantów.
Ta historia jest w dwójnasób prawdziwa i
interesująca. Po pierwsze dlatego, że wydarzyła się
naprawdę, po drugie z tego powodu, że uratowała
samego pisarza. Autor natrafił na nią, gdy wszystko
w jego życiu szło nie tak. Same czyny i bohaterstwo
Pina mówią za siebie, warto jednak dodać, że
pisanie o tym pomogło nie tylko Sullivanowi.

Wzruszająca opowieść o tym, co najważniejsze w
życiu i o co warto walczyć w każdych czasach.

6. Magdalena Knedler „Nikt ci nie uwierzy”
Macie ochotę na historyczną powieść z intrygą i
zbrodnią od której nie będziecie się w stanie
oderwać? Choć kobiety w początkach XX wieku
nadal pełnią jedynie rolę ozdób salonowych i
towarzyszek mężów, Dörte jest całkiem inna.
Wychowywana przez światłą guwernantkę, nie ma
zamiaru być zależna od mężczyzn. Los jednak
decyduje za nią. Po śmierci ojca jej majątek
przechodzi pod nadzór. W wyniku intrygi bogata
panienka zaczyna być całkowicie zależna od obcego
jej i wywołującego przestrach mężczyzny.
Osaczona,
pozbawiona
jakiejkolwiek pomocy i pełna
obaw, zaczyna rozumieć, że
człowiek z którym ma do
czynienia jest o wiele bardziej
niebezpieczny niż mogłaby
przypuszczać.
Lektura
gwarantuje nie tylko skoki

ciśnienia i święte oburzenie na panujące ówcześnie
normy społeczne, ale pokazuje misternie utkaną
sieć, snutą wokół młodej dziedziczki. To
równocześnie powieść o potworze w ludzkiej
skórze, który nie cofnie się przed niczym. Geniuszu
manipulacji i dwulicowości. Historia opisana przez
Magdalenę Knedler zdarzyła się naprawdę a
posiadłość w Kleppelsdorfie znana jest z tragedii,
która do dzisiaj jest jedną z najbardziej tajemniczych
zagadek kryminalistyki.

