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Powieść ukraińskiego pisarza Wasyla Słapczuka Księga zapomnienia napisana została 

w konwencji nouveau roman z właściwymi dla tego gatunku autotematyzmem, 

intertekstualnością oraz polifonią. Jej narracja biegnie dwutorowo. Z jednej strony mamy do 

czynienia z powstawaniem utworu w domu pisarza, obcującego z dziełami innych autorów. W 

domu tym mieszkają też jego żona i dzieci, współuczestnicząc w procesie pisania. Z drugiej - 

narrator opowiada historię Mykoły Korneluka, której najbardziej dramatycznym momentem 

jest jego udział jako żołnierza w wojnie afgańskiej. Warto podkreślić, że obie te linie mniej 

więcej w połowie książki przecinają się i czytelnik dowiaduje się, że pisarz opisuje własne 

dzieciństwo i młodość. Kolejną istotną cechą tej powieści będzie synkretyzm gatunkowy, 

polegający na zatarciu granicy między prozą a esejem. Wyszczególnione przeze mnie zjawiska 

nie są pustymi chwytami eksperymentalnymi, lecz zastosowane zostały w celu wypróbowania 

możliwości literatury dla opisania zarówno autobiograficznego doświadczenia wojennego, jak 

i w ogóle istoty konfliktu zbrojnego. 

Rozpoczęta w 1979 roku interwencja wojenna ZSRR w Afganistanie miała być szybką 

i błyskawiczną kampanią. W rzeczywistości trwała dziewięć lat. Pochłonęła życie około dwóch 

milionów osób cywilnych i piętnastu tysięcy żołnierzy sowieckich, stając się jedną z przyczyn 

rozpadu samego imperium. Weterani wojny afgańskiej zostali zepchnięci na margines, 

ponieważ państwo, dla którego ryzykowali życiem, przestało istnieć już po kilku latach od 

wyprowadzenia wojsk z tego kraju. Wielu z nich dołączyło do przestępczości zorganizowanej. 

W tym środowisku szerzyła się plaga narkomanii, alkoholizmu i samobójstw. Książka 

Słapczuka stanowi próbę uczynienia z wojny afgańskiej kluczowego doświadczenia 

pokoleniowego, umożliwiającego zerwanie z militarystyczną tradycją Związku Sowieckiego i 

podważenie romantycznego patosu wojny, wyrażającego się chociażby w micie „wielkiego 

zwycięstwa nad faszyzmem", nadal żywotnego w Rosji. Poświęcona wojnie książka Słapczuka 

tak naprawdę niesie w sobie bardzo wyraźne przesłanie pacyfistyczne. 

W konstrukcji głównego bohatera książki, Mykoły Korneluka, zwłaszcza w opisie 

jego dzieciństwa, można zauważyć wpływy chłopskiej prozy. Tak, w rozdziale Pszczeli bóg, 

została przedstawiona wiejska idylla, w której dorasta ten wrażliwy chłopiec, utrzymujący 

szczególnie mocną więź emocjonalną ze swoim dziadkiem-pszczelarzem. Jednak potem 

dowiadujemy się, że o duszę Mykołki toczy się psychomachia między aniołem Jankiem a 



lucyferycznym Cezarem. Wkrótce po śmierci dziadka następuje rozpad szczęśliwego obrazu 

świata na wołyńskiej wsi. 

Jednak aura romantycznej niesamowitości będzie nadal towarzyszyła bohaterowi w 

kolejnych latach jego życia. W opinii wielu osób jest jakby istotą z innej planety. Zupełnie nie 

pasuje do roli żołnierza oraz warunków panujących w wojsku. W książce nie znajdziemy zbyt 

wielu batalistycznych scen, ponieważ dla Słapczuka najstraszniejsza jest nie sama wojna, ale 

jej niszczące oddziaływanie na człowieka. Takim zdarzeniem okazał się na przykład wybuch 

miny pod pojazdem bojowym podczas akcji przeciwko mudżahedinom w okolicach 

Dżalalabadu, gdy wskutek odniesionych ran Mykole zostały amputowane obie nogi powyżej 

kolana. Echa tej eksplozji jeszcze długo będą rozbrzmiewać w życiu innych postaci, których 

losy autor opisał w swojej książce. 

Chociaż przed wysłaniem do Afganistanu bohater wykrzykuje w stanie alkoholowego 

upojenia, że „jest sierżantem armii socjalistycznej", narrator przyznaje, że sam nie odczuwał 

wrogości do Afgańczyków. Słapczyk buduje wyraźną analogię między I wojną światową, która 

tak naprawdę była bezsensowną rzezią, prowadzoną dla zaspokojenia apetytu mocarstw 

imperialnych, a wojną afgańską, mającą udowodnić przewagę militarną Związku Sowieckiego. 

Autor przestrzega przed wszelkimi próbami budowania filozofii wojny czy zracjonalizowania 

tego, sprzecznego z logiką rozumu, paradoksu zabijania. Już samo myślenie kategoriami wojny 

w czasie pokoju staje się bardzo niebezpieczne, uważa autor. Ukraińska rzeczywistość 

występuje jako tło książki, która pierwotnie miała nosić tytuł Porażka i wpisywać się w 

narodową tradycję celebrowania klęsk. Słapczuk z niepokojem obserwuje, jak podczas kryzysu 

politycznego między ekipą „pomarańczowych" a Moskwą media zaczynają spekulować 

odnośnie ewentualnego rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego, a wypowiedź rektora 

moskiewskiego uniwersytetu z 2008 roku opiera się na stwierdzeniu, iż linia frontu w wojnie 

między Amerykę a Rosją przechodzi przez Ukrainę. Po ostatnich wydarzeniach na Ukrainie 

problemy, na które uwagę zwrócił Słapczuk, wydają się bardzo aktualne. 

Niezwykle ważną rolę w książce odgrywa Dajta, żona pisarza. Jej funkcja wpisuje się 

w przedstawioną przez Słapczuka antynomię „kultury wojny", reprezentowanej przez 

mężczyznę-wojownika, i „kultury pokoju", uosabianej przez kobietę. W niektórych miejscach 

narrator nazywa ją wprost Sokratesem, lub żoną Sokratesa. Dajta ironicznie kwituje zawiłe 

intelektualne poszukiwania narratora, który z uporem maniaka zakreśla w książkach fragmenty 

poświęcone wojnie. Niczym helleński mędrzec, zajmuje się ona raczej stawianiem pytań, w 

przeciwieństwie do pisarza, próbującego znaleźć gotowe odpowiedzi na dręczące go pytania w 

tekstach innych autorów. Jego natarczywe myślenie o wojnie znajduje się w sprzeczności z 

codziennym życiem rodziny - gotowaniem, sprzątaniem czy uprawianiem miłości. Może 

właśnie dzięki temu książka Słapczuka stanowi afirmację życia, tryumfującego nad 

bezsensownym okrucieństwem wojny. Poruszający się na wózku inwalidzkim Mykoła w końcu 

szczęśliwie się zakochuje, a jego kolega Mychajło, którego wybuch miny na afgańskiej drodze 

pozbawi! intymnej części ciała, także odnajduje w sobie siłę, aby pokonać tę traumę. 



Metoda pisarska Słapczuka polega na tworzeniu bardzo intensywnych opisów stanów 

ekstremalnych. Lektura tej książki, gdyby nie dygresje eseistyczne, byłaby bardzo trudna ze 

względu na olbrzymi ładunek cierpienia i nieszczęścia, który przypadł w udziale występu-

jącym w niej postaciom. Niektóre fragmenty książki wręcz przypominają rozprawę naukową 

pt. Wojna w literaturze światowej. Autor dokonuje konfrontacji tekstów często bardzo różnią-

cych się między sobą pisarzy, z którymi polemizuje i dyskutuje, m.in. Tołstoja, Stendhala, 

Hemingwaya, Faulknera, Pavicia, Sartrea, Roberta Greena, Eco, Łotmana, Bernanosa, 

Yonneguta, Nietzschego, Dostojewskiego, Sołowjowa, Błoka, Miłosza, Grassa, Remarque'a, 

Malraux, Evoli, Frischa, Salingera, Jiingera, Baricco. Wiedza Słapczuka, mającego stopień 

doktora nauk filologicznych, jest naprawdę zdumiewająca. 
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