Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62 D, www. biblioteka.piekary.pl

kwartalnik, nr 1/2014

Gry planszowe
– nie tylko siła spokoju!

W dobie ekspansji gier komputerowych nowy wymiar gier planszowych to niezastąpiona rozrywka i edukacja umożliwiająca uczenie się przez zabawę, łatwo wpisująca się w codzienne życie bez
względu na wiek czy pozycję społeczną dorosłych i dzieci – użytkowników bibliotek.
Warto na nowo wprowadzić gry planszowe do bibliotek, bo często
pełnią one podobną rolę do książek: ćwiczą pamięć, koncentrację i wyobraźnię, dają relaks i rozrywkę. Spełniają jednak jedną wyjątkową
funkcję – uspołeczniają i pomagają zacieśniać więzi, podczas gdy gry
komputerowe mogą izolować od rzeczywistego świata i ludzi. Gry planszowe wspaniale integrują środowisko dzieci, młodzieży i seniorów.
Warto powrócić do gier planszowych z wielu powodów: nie wymagają długotrwałych przygotowań, drogiego sprzętu ani oprogramowania. Ich największą wartością jest jednak to, że zazwyczaj nie epatują
brutalnością, dają okazję do bezpośredniego, osobistego kontaktu z innymi ludźmi. Odkryjmy na nowo siłę i moc gier planszowych, poznajmy te, które cieszą się zainteresowaniem użytkowników bibliotek.

gry jest uzyskanie jak najwyższego wyniku. Każdy gracz stara sie
uzyskać jak najwięcej punktów, układając słowa w taki sposób, aby
wykorzystać wartość liter i premiowane pola planszy. Zależnie od
umiejętności graczy, suma uzyskanych w grze punktów może osiągnąć od 400 do 800, albo nawet więcej.
Dobry scrabblista musi wykazywać się bogatymi zasobami słownictwa, umiejętnością szybkiego myślenia, a także spostrzegawczością i pomysłowością pozwalającą na korzystne usytuowanie układanych słów na premiowanych polach. Nie bez znaczenia jest również
umiejętność przewidywania możliwych posunięć przeciwnika i układanie własnych wyrazów w taki sposób, by ograniczyć możliwość
wykonania wysoko punktowanego ruchu przez przeciwnika.

Kolejka Gra planszowa opowiada o realiach życia codziennego
w latach schyłkowego PRL. Zadanie graczy (od 2 do 5) wydaje się
proste. Muszą wysłać swoją, złożona z pięciu pionków, rodzinę do
sklepów na planszy i kupić wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu osiedlowych
sklepach są puste…
Gracze ustawiają swoje pionki w kolejkach, nie wiedząc z początku do którego sklepu zostanie dostarczony towar. Napięcie rośnie, gdy odsłania się karty dostawy towaru i okazuje się, że kart towaru starczy tylko dla kilku szczęśliwców, stojących najbliżej drzwi
do sklepu. Do przepychania się w kolejce gracze używają zagrywanych z ręki kart kolejki, takich jak: „Matka z dzieckiem na ręku”,
„Pan tu nie stał” czy „Towar spod lady”. Muszą jednak uważać na
„Remanent”, „Pomyłkę w dostawie” oraz na stojące w każdej kolejce
czarne pionki – spekulantów. Z zakupami wrócą do mieszkania tylko
ci, którzy najsprawniej wykorzystali trzymane w ręku karty kolejki.
Gra przeznaczona dla osób od 12 roku życia.

Chińczyk Jest to popularna gra planszowa, przeznaczona dla
dwóch, trzech lub czterech osób. To doskonała gra towarzyska, idealna
na niedzielne popołudnia czy deszczowe dni. Uwielbiają ją zarówno
dzieci jak i dorośli. Polega na tym, aby jak najszybciej przejść czterema
pionkami przez wszystkie pola rozmieszczone dookoła planszy. Ma być
to przebycie drogi z pozycji początkowej (tzw. „baza”) do pozycji końcowej (tzw. „domek”) - szybciej niż pozostali gracze. Ten zawodnik,
który jako pierwszy umieści swoje pionki w „domku”, ten wygrywa.
Gra składa się z planszy, 16 pionków i tradycyjnej kostki do gry.
„Chińczyk” wywodzi się od starożytnej hinduskiej gry o nazwie „Pachisi”. W Indiach gra ta jest znana i lubiana do dziś. Na podstawie
„Pachisi” opartych jest wiele gier znanych szeroko w Azji, jak również na obszarze Ameryki Północnej i Południowej, gdzie dotarły one
z Korei. W VII wieku, po podboju arabskim, gra dotarła do Hiszpanii,
a więc znalazła się w Europie.

Kocham Cię, Polsko! Jest propozycją dedykowaną dla 2, 3 lub
4 osób oraz w wersji rozszerzonej jako rozrywka dla nieograniczonej
grupy graczy. Zasady tej planszówki są stosunkowo swobodnie skonstruowane. Wzorem dla pomysłu na tą grę jest program telewizyjny
emitowany w TVP. Gra gwarantuje świetny rozwój i utrwalanie wiedzy dzięki licznym pytaniom z zakresu kultury, geografii, historii,
kuchni. Dla miłośników emocji sportowych oraz kina również znajdzie się pole do popisu.

Postaw na milion Gra oparta jest na popularnym teleturnieju telewizyjnym i w dużej mierze bazuje na jego zasadach. Uczestnicy
gry to jeden prowadzący i zawodnicy (maksymalnie 5 osób). Uczestnicy rozpoczynają grę z milionem złotych i przez 8 rund starają się zachować, jak najwięcej pieniędzy udzielając odpowiedzi
na pytania. Reguły gry są bardzo proste
i szybko można je opanować.

Scrabble To gra słowna dla 2, 3 lub 4 graczy. Polega na układaniu na planszy powiązanych ze sobą słów, przy użyciu płytek z literami o różnej wartości Przypomina to budowanie krzyżówki. Celem
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VI Konkurs Literacki za nami
Zakończyliśmy kolejną edycję Konkursu Literackiego „O Złotą Stalówkę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie” organizowanego przez Piekarską Bibliotekę. W tegorocznym Konkursie pytaliśmy
o sytuację literatury dzisiaj, o jej zdolność do wypowiadania prawd najważniejszych, podejmowania
tematów zasadniczych, opisywania doświadczenia. Konkurs odbił się szerokim echem, o czym świadczy fakt, że na Konkurs wpłynęło ponad 70 prac z całej Polski. Poniżej publikujemy nagrodzoną pracę – I miejsce - Pawła Sajewicza z Warszawy. Przyjemnej lektury!

Wielki post,

czyli po co nam opasłe tomy w epoce dronów
Pierwszy bankomat w Stanach Zjednoczonych został zainstalowany w nowojorskim oddziale Chemical Bank w Rockville Centre,
niewielkiej osadzie1 na Long Island, na wschód od Brooklynu. Było
to w roku 1969, co dziś wydaje się o tyle krzepiące, że pierwszy
bankomat w ogóle uruchomiono dwa lata wcześniej i to w Europie
(Enfield, Londyn). Miło jest myśleć, że w ostatnim półwieczu Europejczycy jednak prześcignęli w czymś Amerykanów, nawet jeśli
urządzenie Chemical Bank mocniej działa na wyobraźnię, przynajmniej na moją. No bo przecież już same miejsca i nazwy – Nowy
Jork, Long Island, Brooklyn – wciąż robią wrażenie zjaw z jakiejś
odległej rzeczywistości, i kiedy myślimy o cywilizacyjnym pędzie
(którego Stany – ze swoimi dronami, Palo Alto i futurystycznym
krajobrazem upadłego Detroit – są symbolem na przekór, a może
właśnie dzięki kryzysom), ten bankomat, rzecz boleśnie konkretna,
służy za dobry punkt zaczepienia – jest realnym obiektem pośród
mitów, dymu i luster. Więc kiedy kilka miesięcy temu przeczytałem
o nim na Wikipedii, reklamujący go slogan wydał mi się najcelniejszą syntezą współczesności, one-linerem o jakim marzy każdy szanujący się prozaik; niewielu dotąd krócej i lepiej ujęło stan świata.
Szło to tak: „2 września otworzymy nasz bank o 9.00 i już nigdy
go nie zamkniemy”. Proste, bankomat działa 24/7. Jest rok ’69, świat
pędzi na złamanie karku, nie ma już rządów ani narodów, są tylko
petrodolary i korporacyjne marki: Exxon, IBM, Union Carbide2 etc.
Ale wszyscy ci, coraz bardziej uwikłani w rzeczywistość, korpoludzie nie muszą już martwić się przynajmniej o jedno – że nie zdążą
załatwić swoich spraw przed zamknięciem oddziału banku. Odtąd
technologia będzie ich sprzymierzeńcem w walce z czasem.
***
Sztuka, a zwłaszcza literatura, jeśli w ogóle cokolwiek powinna (a wydaje się to dyskusyjne), to zapewne opowiadać o naszym
życiu w naszych czasach3. A co jeśli czasy doszły do końca i wyczerpały się wielkie narracje? Gdy napięcia klasowe przestały mieć
w zasadzie jakiekolwiek znaczenie, a społeczeństwo osiągnęło stan
zadowolenia dzięki swoim lodówkom, zamrażarkom i podmiejskim domkom wśród palm? W 1959 roku amerykański krytyk,
Irving Howe, w eseju Społeczeństwo masowe a proza postmodernistyczna wprowadził podobne pytania do obiegu kulturowego i zrobił to brawurowo. Na sam początek Howe zarysował groteskową
scenkę: Raskolnikow, bohater Dostojewskiego, pchnięty do ostateczności materialnymi warunkami bytowania, ostrzy siekierę na
starą lichwiarkę, gdy wtem otrzymuje list – otóż przyznano mu stypendium Guggenheima! Problemy na raz przestają istnieć, a Raskolnikow odrzuca mordercze plany. Rozpoczyna karierę nauko-

wą, wprowadza się do domku na przedmieściach. Howe dowodzi
w ten sposób związku między realiami cywilizacyjnymi a optyką
literacką; pisze: „(…) nie można nie zauważyć (…), że tło społeczne dokładanie odpowiada wymogom tematu – sytuacja, w której
znajduje się Raskolnikow, urzeczywistnia problemy moralne i metafizyczne stanowiące dla Dostojewskiego przedmiot najwyższego
zainteresowania”4.
Esej Irvinga Howe’a, jak można wyczytać w stareńkim zbiorze
Nowa proza amerykańska (wydanym w ’83 roku przez Czytelnika),
był „pierwszą bodaj próbą zdefiniowania zjawisk artystycznych stanowiących kontynuację modernizmu, ale zarazem wychodzących
poza jego ograniczenia”5. Tak to jest z tymi Amerykanami: kiedy
już wyłonili się z II Wojny Światowej jako strażnicy wszechświata,
dostali tego nieuświadomionego hopla pierwszeństwa. Jeszcze niedawno stawiali ostrożne kroki na polu poważnej literatury, a już
w ’59 ICH krytyk definiował zjawiska właściwe przede wszystkim
dla ICH prozy (nouveau roman, wybacz!), która miała – chyba bardziej, niż cokolwiek innego po roku ’60. – odmienić literaturę na
świecie. Typowe: ta proza – postmodernistyczna, jak ją nazwano –
przysłużyła się odnowie, ale u jej podłoża legło przekonanie, że
„operacja się powiodła, tylko pacjent zmarł”. Innymi słowy, architekci postmodernizmu głosili ni mniej, ni więcej ŚMIERĆ LITERATURY.
Oczywiście tak naprawdę nie byli pierwsi. Europa piórami Ortegi y Gasseta i Waltera Benjamina, a pewnie też wielu innych,
wcześniej zajęła krytyczne stanowisko. Tyle, że zapał Amerykanów,
gdy już wyszli na swoje, ich zasięg i siła oddziaływania, dalece
przekroczyły, zdaje mi się, skalę akademickiego dyskursu. Za Howem przyszli następni, m.in. John Barth (Literatura wyczerpania,
1967), Tom Wolfe (The Birth of the „New Journalism”: An Eyewitness Report, 1972) czy Jonathan Franzen (Perchance to Dream: In
the Age of Images, A Reason to Write Novels, 1996) – autorzy roztrząsający problem kondycji literatury w coraz bardziej futurystycznym tu i teraz. A każdy z nich, w przeciwieństwie do Ortegi y Gasseta i Benjamina, był w stanie umościć się przy tym na listach bestsellerów. O co w takim razie im chodziło, skoro hajs się zgadzał?
Barth, papież postmodernizmu, w 1967 roku, posługując się
przykładem J. L. Borgesa, wskazał jak w dobie wyczerpania się
form i możliwości literatury, artysta może, a nawet powinien,
„w paradoksalny sposób przekształcić krańcowość naszych czasów
w materiał i metody swojej pracy (…)”6 . A innymi słowy: skoro realizm dotarł do ściany i nie ma już czego opisywać (bo nawet Raskolnikow otrzymał stypendium)7, warto – zamiast tworzyć dzieło
bezwartościowe – opisać proces tworzenia takiego dzieła. (Barth
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wskazuje tu na jedno z najlepszych opowiadań Borgesa, Pierre Menard, autor „Don Kichota”, którego tytułowy bohater „pisze – nie
przepisuje czy naśladuje – ale tworzy kilka rozdziałów powieści
Cervantesa”8, co byłoby zdarzeniem tyleż intelektualnie podniecającym, co jednak jałowym. Stworzenie zaś oryginalnego opowiadania, które eksploruje tak krańcową sytuację, roztacza przed piszącym zupełnie nowe możliwości – to wzorcowy przykład „literatury
wyczerpania”).
Wolfe, luminarz nowego dziennikarstwa, dowodził z kolei, że
reportaż, w formie uprawianej przez m.in. Trumana Capotego czy H.
S. Thompsona, zastąpi tradycyjnie rozumianą powieść. Że do niedawna skrytym marzeniem każdego feature writera było odejść z redakcji i, w kilka miesięcy, odwalić kawał dobrej Literatury. Rzecz
w tym, że ruch new journalism przeniósł artystyczne środki wyrazu
na grunt dziennikarstwa, podnosząc je tym samym do rangi SZTUKI. Między wierszami wywodu można wychwycić zaś nutę subtelnego rewanżyzmu – skoro new journalism zmienił zasady gry, być
może tradycyjna literatura, uboższa w tematy i odleglejsza prawdziwemu życiu, niż dziennikarstwo, wcale nie będzie potrzebna?
I wreszcie Franzen, Wielki Amerykański Pisarz AD 2013, który – zanim osiągnął swoje największe sukcesy i zanim Oprah z Barackiem Obamą publicznie wyznali miłość do niego – zamartwiał
się, słusznie zresztą, że problemem nie są nakłady ani realia, ale
znaczenie; że powieść współcześnie przestała cokolwiek znaczyć,
że straciła siłę oddziaływania.
Zabawne, że niezbędnym elementem dyskusji o śmierci literatury jest happy-end (co również świadczy o wiodącej roli Amerykanów w tych zawodach). Na przykład Tom Wolfe – dekadę po
ogłoszeniu swoich tez, zadebiutował jako prozaik i to od razu gargantuiczną powieścią (Ognie próżności, 1987), która okazała się
komercyjnym i artystycznym sukcesem. Wolfe jest jednak postacią
na tyle osobną, takim enfant terrible, że trudno z jego triumfu (czy
opinii) wyciągać daleko idące wnioski. Wróćmy więc do Bartha, do
jego argumentacji, bo ona wydaje się kluczowa. Ona znowuż konfrontuje literaturę z problemem CZASÓW. To, że esej autora Lost in
the Funhouse i instalacja pierwszego bankomatu na terenie USA,
przynależą do tej samej epoki, nabiera znaczenia symbolicznego.
Więc społeczeństwo masowe – ten przerażający intelektualistów
projekt kulturowy – trwa; mutuje, zmienia postać, ale idea, która za
nim stoi, pozostaje z grubsza ta sama: „2 września otworzymy nasz
bank o 9.00 i już nigdy go nie zamkniemy”. To inteligentne AGD
w miejsce AGD zwykłego; to nowe korporacje powstałe w wyniku
fuzji korporacji starych; nowe ekrany, nowe pola eksploatacji. I ciągle ta sama myśl: żyjemy w cywilizacji non-stop.
***
Na stronie brytyjskiego „Guardiana” przeczytałem ostatnio artykuł 9, którego autor przyrównał trwającą od kilku lat modę na długie, epickie powieści, do serialowego boomu z Breaking Bad na
czele. Pomyślałem: „Długie, epickie powieści? Jak to?”, ale w gruncie rzeczy dictum „Guardiana” nie było pozbawione sensu, bo czy
najbardziej rozpoznawalnymi zagranicznymi pisarzami ostatniej
dekady nie są, powiedzmy, Franzen, Eugenides, Zadie Smith (po
stronie artystów) albo Dan Brown i Stieg Larsson (z drużyny rzemieślników) – wszystko twórcy klockowatej epiki 500+? No i tegorocznego Bookera zdobyła autorka najdłuższej powieści w historii
nagrody. Znaczące.
A tymczasem w Polsce: wprawdzie Ciemno, prawie noc Joanny Bator stanowi próbę przełożenia na krajowy grunt tego trendu
(ważka treść wtłoczona w ramy przyswajalnej historii na, bagatela,
520 stronach), ale to raczej nowalijka, nagrodzona Nike nieco na
wyrost, niż powieść reprezentatywna dla polskiego krajobrazu literackiego. U nas królują krótki metraż, intymna perspektywa i groteska, która w założeniu ma pozwolić wyobraźni wyszaleć się,
a w praktyce nadaje tekstom posmak czerstwego hiperrealizmu. To
jest hiperrealizm, który sprowadza świat przedstawiony do absurdu,

kiedy właśnie świat jest już wystarczająco absurdalny w realu i raczej spuszczenie z tonu, a nie dokręcanie śruby, świadczyłoby o bogatej wyobraźni autora. Groteska stała się po prostu za łatwa, zbyt
oczywista, choćby w ostatniej powieści Doroty Masłowskiej, gdzie
współczesność to rozwiązywanie psychotestu („Czy jesteś sexy joginką?”) w magazynie „Yogalife” albo spam pod hasłem „Przy powiększaniu obydwu piersi lub powiększaniu penisa, pomniejszanie
mózgu gratis”. A u Bator? Wlokące się bluzg za bluzgiem zapisy
z czatów czy forów internetowych, podrasowane quasi-religijnymi
repetycjami przewodnich fraz, co ma nam pewnie uzmysłowić, że
sekty – smoleńska, wilanowska czy wałbrzyska – zawładnęły siecią, a więc stanowią o obliczu Polski Współczesnej. Owszem, stanowią, ale żeby się o tym przekonać wystarczy odwiedzić forum.
gazeta.pl.
„Wszyscy są mądrzejsi niż ich bohaterowie, wiedzą od nich lepiej, więcej. to znaczy tak prowadzą narrację, tak opowiadają, stosują takie środki stylistyczne, żeby wyszło, że oni są poza tym światem, że przyglądają mu się tak, śmak i owak, ale nigdy w nim nie
tkwią jako integralna jego część”10, napisała mi ostatnio na czacie
znajoma. Różnica między Masłowską i Bator polega więc na tym,
że pierwsza – narratorka w trzeciej osobie – sytuuje się poza światem wprost, zaś druga ukrywa się w swej bohaterce. Jednak Alicja
– nomen omen – Tabor, z Ciemno, prawie noc, tak różni się od
wszystkich innych postaci zaludniających powieść, że i ją należałoby wykroić z tego hiperrealistycznego obszaru. Tak jak pisarka Bator, dzinnikarka Tabor trafiła do niego na chwilę i chyba nie potrafi
go pokochać choćby po to, żeby potem wiarygodnie zgnoić.
Wracając zaś do tekstu z „Guardiana”, stała za nim nie tak znowu wymyślna hipoteza, że moda na długie powieści i wymagające
uwagi seriale wynika z odrazy dla zeitgeistu (który chętnie definiujemy przez deficyt uwagi, ciągłe skrolowanie kontentu). A przecież
reakcja na ducha czasów jest właściwie jego efektem. Może więc
anglojęzyczni pisarze kreślący NA SERIO olbrzymie pokoleniowe
freski – w XXI wieku, po doświadczeniach postmodernizmu, po
Prouście i Joycie11 – mówią nam więcej o współczesności, niż się
wydaje?
Symptomatyczny jest zatem przypadek Jonathana Franzena,
najgłośniejszego dziś pisarza Ameryki, którego dwie pierwsze powieści (nie tłumaczone dotąd na polski) przynależą podobno do
drugiej, a może trzeciej fali postmodernizmu, i, ukazawszy się nie
przełomie lat 80. i 90., przeszły w zasadzie bez echa. Potem Franzen swoje wątpliwości, co do kondycji literatury, wyraził we wspomnianym już eseju Perchance to Dream. Rok później, w październiku ’97, ukazały się Podziemia, najlepsza powieść jednego z ulubionych pisarzy Franzena – Dona DeLillo. Podziemia ukoronowały
proces przejścia wiodącego amerykańskiego postmodernisty na
stronę realizmu. Oczywiście nie był to realizm czystej wody, ba,
„realizm histeryczny”, jak określono to sympatyczne kuriozum, według twórcy terminu12 stanowił zjawisko negatywne – oznaczające
literaturę, która konwencję realizmu wyczerpuje i przeciąża (nadmiarem prawdopodobnych, lecz niesamowitych zdarzeń, postaci,
wątków, historii). Ale akurat DeLillo, zachowując eksperymentalną
formę, stworzył jednocześnie dokładny obraz powojennej Ameryki
– sportretowanej od lat 50. do końca 90. z całym entouragem społeczeństwa masowego. Za powieścią nie stał wielki konflikt moralny,
w którym odbijałaby się współczesna mu cywilizacja, ale fascynująca groza XX-wiecznych konfliktów i niepokojów wystarczyła, by
chwycić czytelników za gardła. Podziemia potwierdziły, że literatura postpostmodernistyczna weszła na nowy poziom – nabyła zdolność mówienia nie tylko o sobie samej, ale również o tu i teraz.
Więc Franzen dobrze wstrzelił się ze swoimi refleksjami, gdy
pisał o potrzebie „zatracenia się w postaciach i miejscach, które dobrze znał”13. Jego esej z 1996 – choć słusznie oskarżany o jękliwość
i niespójność – był zwiastunem jakiejś ogólniejszej tendencji, i chociaż nie dokonał się żaden kopernikański przewrót, zwrot w stronę
realizmu w wykonaniu Franzena czy Jeffreya Eugenidesa, a także
3

– w nieco innym sensie – Zadie Smith, spotkał się z przychylną reakcją czytelników. Dość powiedzieć, że trzecia powieść autora Perchance to Dream, Korekty (2001), wyniosła cenionego, lecz niezbyt
znanego pisarza do pierwszej ligi. Franzen osiągnął to, na czym zależało mu najbardziej – wpływ, autorytet, ZNACZENIE.
Zatracić się w postaciach i miejscach, które się dobrze zna. Był
to wyraźny ukłon w stronę realizmu. Ten nurt wprawdzie nigdy
z prozy anglojęzycznej nie zniknął, ani tym bardziej nie stracił popularności (wystarczy wspomnieć choćby doskonałe Tysiąc akrów
Jane Smiley, nagrodzone Pulitzerem w 1992 roku), ale utracił, tak
mi się zdaje, momentum. Potrzeba mu było dopiero takiej przechrzty jak Franzen, aby powrócić w wielkim stylu. I przez wielkość
należy też rozumieć rozmiar. Ilość stron. Szelest przerzucanych kartek – setek, tysięcy.
Miałem więc swoją odpowiedź, uproszczoną ewolucję postmodernizmu, z którego na przestrzeni lat 90. wyłonił się realizm histeryczny i którego pojętni uczniowie coraz chętniej zerkali w stronę
wielkoformatowej tradycji. Nie twierdzę, że jest to odpowiedź wyczerpująca, ale kusi mnie swą dialektyczną prostotą, więc będę się
jej trzymał. „To zupełnie jak z punkiem i post-punkiem”, tłumaczyłem mojej dziewczynie, z którą spieraliśmy się o wartość literatury
postmodernistycznej na przykładzie ostatniej powieści Doroty Masłowskiej. Uciekałem się do tego heglowskiego ukąszenia – tezy,
antytezy i syntezy w postaci pewnej historycznej konieczności:
„Najpierw był cały ten klasyczny rock, jak się o nim dzisiaj brzydko mówi – banda maczystowskich wąsaczy, którzy ukradli czarnym
bluesa i uczynili z nich swoich sidemanów – cały establishment lat
70. Więc w opozycji do niego musiały pojawić się punki – dziecia-
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ki gotowe przylepić sobie na czoła swastyki, byle tylko wkurzyć
swoich starych – i chociaż po ruchu punkowym zostało mnóstwo
świetnych singli, zjawisko nie przeżyło swojego dnia chwały. Dopiero na trupie punka miał szansę narodzić się post-punk, dowodząc, że stary rock (na przykład prog) wcale nie był tak zły, a punk
tak anarchistyczny”. No więc tak bym to widział – że coś podobnego przydarzyło się literaturze, gdzie najpierw był realizm, potem
noveau roman/postmodernizm (wraz z którym ogłaszano zmierzch
tradycyjnej literatury), a wreszcie realizm histeryczny, et voila.
Tyle, że myśmy rozmawiali o ostatniej Masłowskiej, kalendarz
wskazywał, że jest już rok 2013, a oceniając według Kochanie, zabiłam nasze koty, można było odnieść wrażenie, że lata 60. nigdy
się nie skończyły. Wtedy zrozumiałem o czym jest ten esej.
***
O palestyńskich hakerach, którzy 7 października włamali się na
superpopularny serwis streamujący porno – RedTube – i na jego
stronie startowej zamieścili taki komunikat: „Cześć, świecie. Jesteśmy tu, by przekazać Wam dwie wiadomości. Pierwsza: jest na Ziemi taki kraj, który nazywa się Palestyna. Jego ziemie zostały skradzione przez Syjonistów. Wiedziałeś o tym? Palestyńczycy mają
prawo żyć w spokoju. Zasługują na uwolnienie ich kraju i wypuszczenie wszystkich więźniów z izraelskich więzień. Żyj długo, Palestyno”14. Druga wiadomość była krótsza, bardziej posępna i może
dlatego rzadziej cytowana – „Pełna ochrona nie istnieje. Możemy
cię dopaść!”. W każdym razie obie dały mi do myślenia, że jeśli tak
wyglądają współczesne REALIA – poruszające i śmieszne, histeryczne i straszne – to czas najwyższy, by traktować je poważnie.

Niezależnie od poprawności takiego tłumaczenia administracyjnego terminu „village”, trudno oprzeć się pisaniu
o malowniczych OSADACH w kontekście aglomeracji nowojorskiej.
Tak przynajmniej twierdzi pan Jansen w Sieci Sidneya Lumeta (według scenariusza Paddy’ego Chayefsky’ego),
a ja mu wierzę.
To credo pożyczam od Sebastiana Niemczyk z jego eseju We don’t control the controls, opublikowanego
w serwisie screenagers.pl pod adresem: tinyurl.com/qbxj3zn [data dostępu: 19 XI ‘13].
Irving Howe, Społeczeństwo masowe a proza postmodernistyczna, przeł. Grażyna Cendrowska.
Esej pierwotnie ukazał się w „PartisanReview” w 1959 roku. Jego polskie tłumaczenie zaś w:
Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wyb. i oprac. Zbigniew Lewicki, Czytelnik,
Warszawa 1983.
Zbigniew Lewicki we wstępie do eseju Howe’a w Nowa proza...
John Barth, Literatura wyczerpania, przeł. Jacek Wiśniewski. Esej pierotnie ukazał się
„Atlantic”, nr 220, w sierpniu 1967 roku. Polskie tłumaczenie w: Nowa proza...
Co mi się wydaje, zwłaszcza dzisiaj (vide kryzys, arabska wiosna etc.), dość jednak
przebrzmiałym stwierdzeniem. Chciałbym, żeby to odnotowano.
John Barth, Literatura wyczerpania…
Stuart Jeffries, Think digital distractions have killed our attention spans? Think again,
theguardian.com, tinyurl.com/kwjtv3u [data dostępu: 19 XI ‚13].
Cytat pochodzi z fejsbukowej rozmowy z Jolą Gomółką.
Których, poza kilkoma opowiadaniami Joyce’a z Dublińczyków, nie czytałem, ale
skoro wszyscy się na nich powołują, to może i ja?
Czyli Jamesa Wooda, który użył go po raz pierwszy na łamach „The New Republic”
(w 2000 roku).
Jonathan Franzen, Perchance to Dream: In the Age of Images, A Reason to Write
Novels, przekład mój. Esej ukazał się w „Harper’s Magazine” w kwietni
Tłumaczenie za: natemat.pl, tinyurl.com/qbc8ush [data dostępu: 21 XI ‘13]
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