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O dwóch takich, co zniknęli 

Z najnowszą powieścią Wita Szostaka jest trochę jak z obserwowaniem czyjegoś ży-

cia przez dziurkę od klucza. W lekturze Wróżenia z wnętrzności jest coś z podglądactwa. 

Widzimy stopniowy rozpad małżeństwa, uczucia, patrzymy na czyjeś codzienne życie, 

zwyczaje, wykonywane czynności, błąkamy się po czyimś domu, choć mamy wrażenie, 

że wcale nie byliśmy tam zaproszeni. Bo jesteśmy tam razem z Błażejem, a Błażeja nie 

ma – przynajmniej wszyscy (włącznie z nim samym) traktują go tak, jakby go nie było. 

Zatem, jeśli nie ma tam Błażeja, to nie ma i nas, ale jest opowieść, szeptana, chaotyczna, 

kiełkująca w głowie bohatera. Opowieść o odchodzeniu, powracaniu i – jak pisze wy-

dawca – „poszukiwaniu mitologii życia”. 

Twórczość Szostaka nieustannie ewoluuje, a kolejne powieści wychodzące spod jego 

pióra podążają w nowych kierunkach. Śladów fantastyki, czy realizmu magicznego, z 

których wyrastały jego wcześniejsze utwory, próżno już było szukać w jego poprzedniej 

książce – nominowanych do Paszportów Polityki Stu dniach bez słońca, będących satyrą 

na środowisko akademickie (i – co ciekawe – literaturę fantastyczną), świetnie korzysta-

jących z motywu Don Kichota. Tymczasem najnowsza powieść mieszkającego w Krako-

wie autora stanowi kolejny zwrot w jego twórczości. Wróżenie z wnętrzności to opo-

wieść, którą trudno opisać w kilku zdaniach. Trudno nawet ustalić kto (lub co) jest 

głównym bohaterem tej historii. 

Narratorem powieści jest Błażej, który – jak sam o sobie szepce – jest głupi. Szepce, 

bo żyje we własnym wnętrzu. Na zewnątrz żyją ludzie mądrzy, tacy, jak jego mądry brat 

Mateusz ze swoją mądrą żoną Martą. Oni mówią na zewnątrz, ale oszczędzają słowa, że-

by się nie zmarnowały, bo mądrzy ludzie wiedzą, że słów nie można wykorzystywać bez 
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potrzeby. A Błażej jest głupi, więc nie mówi, tylko szepce swoją opowieść o przeszłości i 

teraźniejszości.  

Opowiada o Poświatowie – miejscu, w którym stoi stary, nieużywany dworzec, a 

które teraz jest ich domem. Mądry Mateusz bowiem był kiedyś cenionym artystą, które-

go prace wystawiane były w najważniejszych światowych galeriach, lecz pewnego razu 

zdecydował rzucić wszystko, zamknąć przeszłość na klucz i odciąć się od dotychczaso-

wego życia. Kupił stary dworzec, gdzie zabrał mądrą żonę Martę, dzieci i głupiego brata 

Błażeja. A Błażej, milczący, stojący z boku niczym figurka ustawiona w kącie pokoju, 

przygląda się ich życiu, codzienności, próbując ją opisać swoimi głupimi słowami.  

Pozornie opowieść Błażeja jest chaotyczna, tak jak chaotyczne mogą być myśli czło-

wieka zamkniętego w sobie i żyjącego jedynie w świecie wykreowanym przez własny 

rozum. Jest jednak w tych słowach wiele mądrości, bo Błażej jest bardzo wnikliwym ob-

serwatorem, przekazującym treści porwane, niekiedy niejasne, ale ostatecznie składają-

ce się w sensowną całość. Wróżenie z wnętrzności podzielone jest na pięć opowieści Bła-

żeja o otaczających go ludziach i Poświatowie, w którym mieszkają. Opowieści nawiązu-

jące grę z przykazaniami, mówiące o kondycji dzisiejszego świata i człowieka, traktujące 

o małżeństwie i uczuciach, dotykające relacji ojciec-syn, czy wreszcie krytycznie komen-

tujące stan współczesnej sztuki. 

Szostak przedstawia dwóch braci bliźniaków. Kiedyś byli do siebie bardzo podobni, 

obaj ambitni, młodzi, pełni marzeń. Po powrocie z Włoch, gdzie spotkali się z ojcem, Bła-

żej całkowicie zamknął się w sobie, nie wypowiadając już żadnego słowa. Mateusz został 

wybitnym artystą, ożenił się i był na najlepszej drodze do podbicia świata. Porzucił jed-

nak to wszystko i uciekł do miejsca, w którym nikt nie mógłby go znaleźć. Ale jednak 

ktoś go znajduje, przeszłość wlecze się za nim i puka do drzwi, a świat nie znikł zupełnie, 

lecz żyje tuż obok. Jak wspomniałem, Szostak przedstawia dwóch braci, ale tak napraw-

dę mogliby być oni jednym człowiekiem.  

To coś w rodzaju dwóch alternatywnych historii, podwójnego życia jednej osoby. Nie 

opuszcza nas pytanie, co by było, gdyby ich losy się odwróciły. Ale jest też w nich podo-

bieństwo, mimo że jeden jest „głupi”, a drugi „mądry”. Błażej znikł, tak po prostu, zapadł 

się w sobie i odszedł od świata, bez wielkich gestów. Z dnia na dzień przestał rozmawiać 

i pozostał już tylko on wewnętrzny. Mateusz tymczasem ciągle pragnął zniknąć. Odciął 

się od przeszłości wielkim wybuchem, lecz dusił się w tym odcięciu i nie potrafił tak eg-

zystować. Autor pokazuje, jak mocno jesteśmy zakorzenieni w zewnętrznym, otaczają-
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cym nas świecie i jak trudno jest tak naprawdę zacząć żyć w oderwaniu od znanej nam 

codzienności.  

Szostak krytykuje współczesną cywilizację, a w szczególności konsumpcjonizm czy 

ogrom bezwartościowych treści, jakimi jesteśmy zarzucani nawet na poziomie sztuki, 

która powinna być ostoją wartości. Jego bohaterowie z różnym skutkiem próbują odejść 

na bok, rozczarowani tym, co ma im do zaoferowania świat.  

Wróżenie z wnętrzności jest powieścią, która stanowi w pewien sposób „ślizganie” się 

po tematach zahaczających o kondycję dzisiejszego świata. W na pozór nieskładnych 

słowach Błażeja kryje się wiele mądrości. Ale brakuje tu jakiegoś czynnika, który pozwo-

liłby bardziej zakorzenić się w historii.  Sama opowieść nie jest szczególnie satysfakcjo-

nująca, a fabularne motywy bywają  łatwe do przewidzenia. Być może taki był jednak 

zamysł Autora, dla którego fabuła mogła stanowić jedynie pretekst do snucia refleksji, 

zaś narracja „głupiego” obserwatora byłaby idealnym do tego narzędziem.  

  

 


