
 

Recenzje 

Wacław Sadkowski  

Mistrzowsko, ze snycerską wręcz precyzją i lekkością zarazem napisana powieść oniryczna, ujęta w 

dużej części w formę dialogów, niekiedy nawiązujących wręcz do Platona (i o dziwo! - 

wytrzymujących to porównanie). Nie ma tu oczywiście żadnej akcji - rozwija się natomiast 

dociekliwa myśl artystyczna dotycząca istnienia i nieistnienia, realności i nierealności, niosąca 

rozległe pokłady wiedzy filozoficznej, oczytania i dojrzałych przemyśleń własnych. Wpisuje je autor 

w formę pastiszową właśnie odwołując się do szerokiego układu odniesień literackich i 

artystycznych. Lekkość słowa broni się przed słowolejstwem ironicznym i akcentami 

autoparodystycznymi wyraźnie odczuwanym dystansem intelektualnym, a także partiami 

mistrzowsko wystylizowanymi, osłaniającymi się świadomie ogrywaną konwencją literacką przed 

posądzeniami o "jęk" czy też "skowyt metafizyczny". Pyszna to zabawa intelektualna i artystyczna - 

ale oczywiście dla wyrobionego intelektualnie czytelnika. 

 

Henryk Bereza  

Dla „Księgi żywota” jak najbardziej stosowny jest podtytuł „przy-powieść”, jest bardzo możliwe, że 

byłby to nawet najlepszy dla tego utworu tytuł, ponieważ ostentacyjnie zwracałby uwagę na jego 

szczególny literacki charakter, nie wywołując jednocześnie żadnych skojarzeń, na jakie naprowadza 

tytuł „Księga żywota”. Słowo „przy-powieść” sugeruje pokrewieństwa z powieścią i przypowieścią, 

wykluczając jednocześnie gatunkową identyczność z jedną lub drugą formą. Od przypowieści różni 

„Księgę żywota” wystarczająco sam rozmiar utworu, od biedy dałoby się go może nazwać 

kompozycją przypowieści, powieścią – przy nieskończonej dziś pojemności tego terminu – nie 

należałoby tego utworu nazywać z wielu względów (trudno byłoby do niego dopasować 

jakikolwiek element struktury powieściowej), z których wzgląd na charakter języka narracji jest 

chyba najważniejszy. Język narracji w utworze – przy całej swojej intelektualnej świetności – nie ma 

charakteru indywidualnego, czyli artystycznego, jest to – niezwykle sprawnie użyty – język bez 

indywidualnego piętna, czyli gotowy język intelektualnego użytku. Taki język byłby szczytem 

kunsztowności w narracji filozoficznej lub naukowej, w prozie artystycznej wymaga jednak 

usprawiedliwień. Usprawiedliwieniem głównym i w zasadzie wystarczającym może być to, że nie 

jest to powieść lecz „przy-powieść”, jeśli natomiast powieściowość utworu chciałoby się traktować 

zobowiązująco, trzeba by wtedy uznać, że jest to powieść szczególnego rodzaju, na przykład 

takiego, jaki uprawiał Stanisław Ignacy Witkiewicz, chcąc stworzyć powieść filozoficzną czy nawet 

naukową. Że było to nieporozumienie, to inna sprawa, w każdym razie miało ono i ma nadal swoje 



przedłużenia, przeciwko czemu nie ma sensu oponować. Czy „Księga żywota” ma związki z tradycją 

powieści Witkiewicza, można się zastanawiać, nie ma jednak konieczności, żeby ją w tej tradycji 

zmieścić. Autor „Księgi żywota” nie odchodzi od użytkowego języka intelektualnego, nie da się 

jednak powiedzieć, że jest wobec niego w narracji całkowicie bierny. Uprawia on w całym utworze 

mniej lub więcej wyraźne zabiegi stylizacyjne, oscylując między pastiszem a parodią różnych stylów 

narracji (na przykład prozy Brunona Schultza, narracji superawangardowych, dialogów Platona, 

przypowiastek i baśni orientalnych, tekstów Norwida i zapisów archaicznych lub prymitywnych). 

Pastisze czy parodie (nie podjąłbym się rozstrzygnąć, z czym mamy do czynienia w poszczególnych 

partiach narracji, w siedmiu „księgach”, w pięciu „rozdziałach”, w trzech „ustępach”, na takich 

piętnaście części dzieli się cała narracja) zabarwiają literacko dzisiejszy użytkowy język intelektualny, 

ale nie burzą zasadniczo jego charakteru i nie odbierają mu jego nadrzędnej roli w narracji, z 

jednym wyjątkiem, z wyjątkiem parodii narracyjnych zamachów na konwencjonalny język w 

„Rozdziale Pierwszym”, gdzie w proch i w pył rozbija się porządek gramatyki, składni, zdania, słowa i 

sylaby, pozostawiając w spokoju jedynie litery. Wiele wskazuje na to, że autor chce ośmieszyć w tej 

partii „Księgi żywota” superawangardowość narracyjną, ale tu jednocześnie daje dowody, że 

mógłby w swoim pisaniu wyzwolić się z niewoli intelektualnego języka, którego gorszość w 

stosunku do prozy artystycznej w ścisłym sensie polega na wzmożonej redundancyjności. Widać to 

między innymi w znakomitym dialogu (około trzech arkuszy tekstu) o lęku przed śmiercią i o 

śmierci. Artystycznie można to pisanie osądzać różnie, intelektualnie ocena może być tylko jedna: 

jest to utwór zagadkowy i świetny. Do jego napisania mogło dojść tylko poprzez samodzielne 

osiągnięcie wysokich wtajemniczeń w filozofię człowieka i poprzez samodzielną refleksję nad 

doświadczeniem życia w jego formach podstawowych i granicznych. 

 

Maria Jentys  

Wielce osobliwa i frapująca ta książka zaczyna się słowami następującymi: „Pewnego dnia, dnia 

pogodnego, kiedy ranek osnuty był jeszcze owym pierwszym, zwiewnym ciepłem wychodzącego 

nad horyzont słońca, zdarzyło się, że jeden z wszechpotężnych bogów (o którym księga ta, jeśli 

zechce, wszystko może opowiedzieć), otóż jeden z nich, jak powiadam, przedzierzgnął się w 

zwykłego człowieka.” W ten sposób zaczął swój ludzki żywot „zdetronizowany” bóg o imieniu Wag. 

Czy jednak zwykły zaczął on żywot? Pytanie to dyktuje opis świata, do jakiego zabrnął: „Tak błąkając 

się po omacku i nieperspektywicznie zabrnął w bękarcią odrośl tej rzeczywistości, w renegacką 

kryjówkę odszczepieńców egzystencjalnych i zbiegów (...) To zamulone, zmętniałe akwarium było 

ucieczką wszelakiego autoramentu dewiantów, azylem bytów wynaturzonych i skażonych 

bakcylem szyderstwa szybującego nad powłokami ich przeklętych wcieleń.” 

Co to za świat? – dowiadujemy się powoli dalej, czytając tę – jako się rzekło – wielce osobliwą i 

niełatwą w odbiorze powieść czy też przypowieść, która jest o wiele bardziej intelektualna niż 

fabularna, w każdym razie jej fabuła jest pretekstem tylko do różnych innych celów autorskich, 



których rozpoznanie wymaga lektora uważnego i odpowiedzialnego, o dużej tolerancji na to, co 

literatura może zaproponować, a jak wiemy – może ona proponować bardzo dużo... Lektora 

ponadto, który dobrze rozróżni wartość od tandety, artystyczny świadomy zabieg od grafomańskiej 

przypadkowości. I nie będzie w tym pochopny. 

Autor jest ponoć bardzo młody, ale bardzo świadomy. Oto przykład tej jego pisarskiej świadomości: 

„Lecz choćbyśmy z największym nakładem artyzmu i geniuszu koncypowali w wyobraźni taką 

powieść, taką księgę swego żywota (nie licząc nawet wcale na czytelników tej szacownej lektury), 

wprawki nasze ustąpią z czasem mniej może inteligentnej i utalentowanej Rzeczywistości – autorki 

zdanej na pośpiech, skazanej na żywioł, tworzącej z materiału czerpanego na gorąco i bez prawa do 

korekt.” 

Świadomość autorska to jednak nie wszystko, powieść jest, ma być kreacją tej rzeczywistości – jej 

produktów intelektualnych, emocjonalnych, wyobraźniowych, językowych. „Księga żywota” budzi 

uczucia i wrażenia różne, niekiedy frapuje i zastanawia, niekiedy raduje, czasem, zwłaszcza w 

partiach zbyt spekulatywnych jak np. długa rozmowa Waga z przyjacielem Bedratanem o śmierci, 

nuży i nudzi, kiedy indziej, jak np. w partii mówiącej o faraonie i jego abdykacji – wywołuje 

zaciekawienie, zadziwienie. Słowem, powieść wyzwala całą gamę uczuć, od silnie negatywnych do 

bardzo pozytywnych. Na pewno nie jest dla wielu czytelników. 

 

 

 

Fragmenty korespondencji autora z Janem Błońskim (1987) 

 

[…] Posuwanie się przez Księgę żywota zostało pomyślane jako surogat przeżywania egzystencji, a 

raczej pogrążania się w nią, czyli w gruncie rzeczy odnajdywania coraz większych oznak porządku, 

jaki rządzi życiem, nabrzmiewania Rozumienia wśród pozorów chaosu i przypadkowości. Z tego 

również powodu należałoby ją czytać wyłącznie linearnie, bez przeskoków (niemożliwym jak 

zawsze ideałem byłaby lektura bez przerw). 

[…]  Akcja Księgi rozgrywa się na trzech kontynentach, z których rozprzestrzeniła się ludzkość 

(Afryka, Azja, Europa), w jednym momencie czasowym, obejmującym całą historię człowieka (od 

powstania pisma-języka, skoro opisem-mową w tym celu posługuje się) – tak jak moment śmierci 

ukazuje kalejdoskopowy przegląd wybranych chwil życia. Bohaterem jest jeden człowiek (w wielu 

wyczerpujących jego abstrakcyjny model wariantach), istota zdegradowana z postaci boskiej do 

śmiertelnej, doświadczająca wielokrotnie śmierci, dzięki której pośrednio, a bardziej przez jej 

świadomość i lęk przed fizycznym cierpieniem umierania udaje jej się odzyskać nieśmiertelność, a 

odzyskawszy ją – zrozumieć sens śmierci i ostatecznie popędzić w nicość. Niezależnie od tego, co 

dzieje się z bohaterem, również ten, kto Książkę pisze podlega tym samym, co on jako podmiot 

metamorfozom:  Narrator uosabiający najznamienitszych pisarzy wszechczasów, którzy mówią 

przez niego, lub może nawet w którego oni wcielają się, chcąc wyczerpać formułę całego 



humanistycznego piśmiennictwa w jakimś ponadczasowym, wszechświatowym sprzysiężeniu. 

Pojawianie się ich organizuje zasada coraz większego zagęszczania fabuły, jakby dojrzewania w 

rzeczowości, dążność do konkretu, abstrakcji, paraboli, coraz większa sublimacja świadomości, aż 

po świadomość czystą. Dokładnie aż do połowy pnie się ta świadomość mozolnie pod górę, by 

osiągnąwszy przesilenie, zbiec potem coraz bystrzejszym kłusem zdarzeń ku swemu zenitowi, 

czekającemu w dole, u końca. Przeplatanie się tendencji wstępujących i cofających, ewolucyjnych i 

inwolucyjnych na całej rozciągłości Książki jest jedną z jej największych manii i zasad nią rządzących. 

Jej elementy: księgi, rozdziały, ustępy i strony stanowią samodzielne jednostki konstrukcyjne o 

hierarchicznych zależnościach, komponujące się w taki sposób, że poprzedzająca nie zna następnej; 

zna ją „duch Księgi“, który niczym duch Historii ponad hordą ludzką, jest ponad Narratorem. Czas 

jest zawsze teraźniejszy: słowo tekstu to chwila życia. 

 


