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Filozofia Losu w bryku dla mas  

 

Mateusz Witkowski to debiutant, który zamierzył sobie rzecz nieosiągalną: skró-

cił myśl Dostojewskiego do skromnych rozmiarów tak, aby nie zniechęcić czytelnika (bę-

dącego przecież potencjalnym nabywcą), wpisał ją w atrakcyjną – we własnym mniema-

niu – fabułę inspirowaną konceptami Jorge Louisa Borgesa i Umberta Eco, a następnie 

zareklamował (przy usilnej pomocy wydawnictwa) jako powieść obrazoburczą, dema-

skującą mechanizmy społecznych zależności.  

Lektura powieści Witkowskiego jest doświadczeniem nieomal traumatycznym. 

Jednakże źródłem czytelniczego dyskomfortu (by nie rzec – urazu) nie jest wtórność 

rozwiązań, ani ich zakorzenienie w doświadczeniach lekturowych. Przeciwnie: to wła-

śnie ukazanie repetycji fabularnych, ich skonwencjonalizowanie umożliwiłoby odsunię-

cie akcji na plan dalszy jako sekundarnej wobec zaprezentowanej koncepcji, wykracza-

jącej poza fikcyjny świat przedstawiony. Nie inaczej przecież rozłożył akcenty Marek S. 

Huberath w Gnieździe światów. Wersji jedynej (1999) – bodaj czy nie jednej z najważniej-

szych rodzimych powieści fantastycznych przełomu wieków, w której rekwizytornia 

kontrutopijna, podporządkowana została perfekcyjnie skonstruowanemu modelowi 

ontologicznemu rzeczywistości tekstowej, przenikającej w wymiarze metafizycznym 

świat czytelnika. 

Dlaczego zatem to, co udało się Huberathowi, zawiodło w Marionetkach? Poza 

oczywistą różnicą w talencie, przyczyn należy upatrywać w braku dyscypliny koncep-

cyjnej Witkowskiego; Huberath podporządkował wyobraźnię – a o tym, iż nie cierpi on 

na jej brak świadczą inne powieści, zwłaszcza Miasta pod skałą (2005) i Portal zdobiony 

posągami (2012) – precyzyjnie zaplanowanej koncepcji filozoficznej i to ona zostaje 
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rozwinięta w fabule; w tym sensie bliżej jest przywołanym tu utworom do eseistyki z 

kręgu filozofii kultury niż powieści. Witkowski uczynił odwrotnie: zaplanował sobie 

opowieść o poziomie skomplikowania fabularnego, godnego następczyni „powieści ze-

szytowej”, aby zaś zamaskować niedociągnięcia logiczne, wprowadził tematykę filozo-

ficzną bez jakiejkolwiek refleksji nad spójnością zaproponowanej koncepcji. Efektem 

takiego postępowania jest chaos epistemologiczny: czytelnik gubi się w wymiarach rze-

czywistości świata przedstawionego, postaci fikcyjne w jego obrębie nabierają statusu 

realnych bohaterów; z kolei realni bohaterowie przenikają w fikcyjne światy literackie. 

Powstające w efekcie tego zabiegu wrażenie fantastyczności kreacji rzeczywistości tek-

stowej zostaje jednakże unieważnione nieintencjonalną groteską, do której prowadzi 

konfrontacja różnych ontologicznie postaci. 

I nie pomogą w tym wypadku (aż nazbyt wyraziście zarysowane) odniesienia kul-

turowe: zarówno bowiem Freudowska koncepcja sublimacyjnej funkcji kultury, jak 

i topos theatrum mundi nie tyle pogłębiają namysł nad możliwymi odczytaniami Mario-

netek, co uzmysławiają zmarnowany potencjał opowieści Witkowskiego. Utworu tego 

nie mogą ocalić od zapomnienia ani „złote banały”, markujące głębię aforyzmów filozo-

ficznych na miarę prozy Paula Coelho, ani zwroty akcji, których wprawdzie nie brakuje, 

jednak żaden z nich nie został wprowadzony w satysfakcjonujący lekturowo sposób. 

Jeden z sieciowych recenzentów, czyniąc (przyznajmy: mało finezyjną) aluzję do 

nazwiska pisarza, zauważa: „Na to, że Witkowski nazywa się, jak się nazywa nie miał 

żadnego wpływu – taki już los, okrutny i bezwzględny. Należało jednak wykazać się 

odrobiną taktu i przynajmniej wstrzymać się z debiutem, dopracować go lepiej”1. Pomi-

jając niezbyt wyrafinowany i subtelny koncept (Mateusz Witkowski – autor Marionetek – 

zestawiony został z pisarzem-celebrytą Michałem Witkowskim), trudno z przywołaną tu 

opinią polemizować. Marionetki są bowiem debiutem zdecydowanie przedwczesnym i 

szkoda, że autor nie przemyślał zarówno konstrukcji utworu, jak i samego pomysłu fa-

bularnego, któremu usiłował podporządkować opowieść. Najwartościowsza bowiem 

literatura – o czym przekonuje doświadczenie lekturowe – powstaje nie wówczas, gdy 

pragniemy ujrzeć książkę opatrzoną własnym nazwiskiem, lecz kiedy mamy do powie-

dzenia coś istotnego.  

 

 
1K. Kuhr, Marionetki – recenzja książki, w: StacjaKultura.pl, http://stacjakultura.pl/1,1,11466,Marionet-
ki_recenzja_ksiazki,artykul.html [dostęp: 30 września 2014]. 
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