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O wojnie powiedziano już bardzo dużo a jednocześnie a jednocześnie nie 

powiedziano na jej temat nic. To chyba główny wniosek z powieści ukraińskiego pisarza 

Wasyla Słapczuka. 

On sam, jako jeden z tysięcy radzieckich żołnierzy, walczył w Afganistanie, gdzie w 

1981 roku został ciężko ranny. Jego debiutanckie utwory z początku lat dziewięćdziesiątych 

(zbiór poetycki Jak długo trwała ta wojna czy opowiadanie Przekleństwo) także dotyczą 

tematyki afgańskiej. W Księdze zapomnienia znów wypływa wojenne wspomnienie. 

Obserwujemy pisarza w trakcie pracy nad nowym dziełem, nie tylko mając możliwość 

dostrzeżenia mechanizmów twórczych, ale i zapoznania się z pogłębioną refleksją na temat 

wojny, opartą w równym stopniu na własnym doświadczeniu, co na odwołaniu się do biografii 

i dzieł wybitnych intelektualistów. 

Pierwszoosobowa narracja - okraszona cytatami pisarzy czy filozofów oraz 

uzupełniona dialogami bohatera z żoną - ma charakter eseistyczny. Wojna jawi się jako 

doświadczenie totalne, niemożliwe do odsunięcia na plan dalszy, niedające szans na ucieczkę. 

O jej doniosłości w życiu narratora świadczy już sama potrzeba mówienia. Książka pisana 

przez bohatera powieści (tak samo zresztą jak cała Księga zapomnienia) to kolejne świadectwo 

niemożności wypowiedzenia prawdy o wojnie, niewystarczalności języka. 

Próba intelektualnego zmierzenia się z absurdalnością relacji jednostka - historia, ze 

śmiercią oraz samotnością po raz kolejny się nie udaje. Chociaż Słapczuk tytułuje swoją 

powieść Księga zapomnienia, staje się ona czymś przeciwnym. Żeby zapomnieć, trzeba 

najpierw opowiedzieć, a więc zderzyć się z wojną raz jeszcze, sięgnąć po opowieści innych, 

poszerzając własną perspektywę. Utrwalić. Po raz kolejny spróbować zrozumieć. Bohater 

powieści Słapczuka przywołuje słowa Romaina Gary ego o Hemingwayu: „Hemingway grał 

Hemingwaya silnego chłopca całe swoje życie, ale jeden Bóg wie, co ukrywał w sobie, jaki 

strach, jaką depresję. (...) Miał wypadek dżipem podczas zaciemnienia, rana cięta z tyłu głowy, 

tam, gdzie włosy stają się krótkie. Sunie wśród umierających i krzyczy: »Jestem Ernest 

Hemingway! Jestem Ernest Hemingway! Ratujcie mnie! Jestem ranny! Ratujcie mnie!«. 

Dookoła było pełno prawdziwie rannych, którzy wydawali ostatnie tchnienie”. Narracja piętrzy 

się, zaczyna przypominać palimpsest, gdzie na jednej historii zapisujemy kolejne. Pytanie, kto 

do nas mówi, wydaje się bardzo zasadne, jednak odpowiedź nie jest wcale taka prosta. Wojna 



obdziera z wielkości i staje się nieskończonym cytatem, w który uwikłany jest człowiek. To 

też sprawdzian własnych możliwości oraz trwanie w alternatywnej czasoprzestrzeni. Czas 

żołnierza płynie inaczej, wolniej, a jego wspomnienia kładą się cieniem na teraźniejszości w 

życiu cywila. 

O ile przemyślenia bohatera można uznać za ciekawy, ważny głos wojennego 

dyskursu, o tyle akcja pisanej przez niego książki (druga płaszczyzna narracji w Księdze 

zapomnienia) pozostawia niedosyt. Fabuła, która w tak jawny sposób odwołuje się do 

życiorysu autora, zawsze utrudnia lekturę. Stawia czytelnika w bardzo niekomfortowej 

sytuacji, bowiem trudno oceniać tekst, mając z tyłu głowy myśl o nieprzystawalności własnego 

doświadczenia do tego, co przeżył autor (a tę wiadomość sugeruje na wszelkie sposoby 

okładka). Niemniej jednak Księga zapomnienia to przede wszystkim literacka fikcja - i niestety 

fikcja napisana dość nieudolnie. Książka w Księdze... opowiada losy Mykoły. Chłopiec 

dojrzewa pod opieką anioła stróża i jego oponenta (przypominających ni to inteligentów, ni to 

aktorów starego kina), by ostatecznie dorosnąć do roli żołnierza i wyjechać do Afganistanu. W 

jego los wplatają się oczywiście historie kobiet i mężczyzn, których Mykoła spotyka na swojej 

drodze. 

W tej części szkatułkowej powieści Słapczuka pełno jest słów, które nic nie wnoszą, 

jedynie wydłużają lekturę i niestety nie mają wiele wspólnego z kwestią niemożliwości 

wypowiedzenia, która zarysowana jest w części eseistycznej. To z kolei nie pozwala zbudować 

napięcia między zderzającymi się nieustannie życiem i śmiercią. Książka ociera się o dość 

specyficzny patos, ukrywający się pod połaciami niesfunkcjonalizowanych, pozbawionych 

napięcia dialogów. Życie Mykoły ma być ilustracją wojennych przemyśleń, kolejnym 

świadectwem grozy i absurdalności świata, umęczenia bohatera-żołnierza. Kobiety stają się 

strażniczkami życia. To one pozwalają na chwilę wytchnienia i zarażają tkwiącą w nich siłą. 

Miłość zostaje przeciwstawiona temu, co okrutne i obrzydliwe. 

- Trudno stwierdzić, czy historia Mykoły porusza (może tylko jego zmaganie się z 

męskością). Maniera, z jaką w eseistycznej części powieści wypowiada się narrator, drażni, 

pozbawiona jest naturalności. Nadmiar słów przytłacza. Wmieszanie się w losy postaci świata 

fantastycznego okazuje się szalenie naiwne. Wszystko to sprowadza się do wspólnego 

mianownika - niemożności opowiedzenia traumy, dlatego też Księga zapomnienia pokazuje, 

że o wojnie powiedziano już bardzo dużo, a jednocześnie wciąż nie powiedziano na jej temat 

nic. © 
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