
1 
 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2015, nr 1 (48) 

 

Krzysztof M. Maj 

Rzeczy nielotne* 

 

Porwała owoce i wsypała do buteleczki. Zmieściły się idealnie. Oczywiście. Były posłuszne 

i szczere. Ostrofiolka. Żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. I wcześniejsze odwiedziny. Muzykę (s. 

68) […]. Wiedziała to, zanim się przeciągnęła. Zanim otworzyła oczy w pozbawionej szwów w 

ciemności. Foxen był przestraszony i pełen gór. A więc dzisiaj był świeczkowy dzień. Płonący dzień 

(s. 85). […]. A kiedy jej wzrok przesunął się po toaletce, dostrzegła ją inaczej. Nie była teraz 

rozpustna. Zauważyła w skaczącym świetle, że jest złowieszczo skrzywiona, i pochwyciła mignięcie 

tego, co zakłócało jej prawdziwość. Wyczuwała poszarpane krawędzie jej nieuporządkowania. Ale 

ze skołtunionymi włosami, lepka, nieumyta i wydrążona, Auri nie nadawała się ani trochę do 

naprawiania. Nie była w nastroju do zajęcia się niewdzięcznym meblem (s. 95). […] Cicho i powoli 

włożyła kulkę do słoika z grubego szkła i nakryła bardzo szczelnym wieczkiem. Zaniosła go do 

Granicy. Och, jakżesz ostrożnie go niosła. Och, ależ ostrożnie postawiła go na kamiennej półce. Za 

szkłem. Tutaj będzie najbezpieczniejszy (s. 110).  

– jeżeli cytaty te nie sprawiają wrażenia, jakoby miało się do czynienia z „nas-

trojową i liryczną opowieścią ofiarowującą szansę ujrzenia niezwykłego świata”, oznacza 

to, że obawy Patricka Rothfussa ze wstępu i zakończenia Muzyki milczącego świata są 

zasadne i profani niewrażliwi na taki typ literatury (zwany nie bez niepokojących po-

wodów prozą poetycką) powinni trzymać się od niej z daleka. Specyfikę narracji Roth-

fussa dość dobrze oddaje fakt, że przytoczone wyżej cytaty można by śmiało połączyć w 

jeden akapit i otrzymać reprezentatywną próbkę treści Muzyki milczącego świata – 

chimerycznej, pretensjonalnie spoetyzowanej i najzwyczajniej w świecie nudnej. 

Oddając sprawiedliwość Rothfussowi – książkę jego wystawiłem na próbę naj-

cięższą, bowiem, postąpiwszy wbrew wskazówkom autora, przeczytałem ją zanim 
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zapoznałem się ze światem cyklu o magu Kvothem. Dlaczego? Dlatego, że tylko wówczas 

nie czyta się tej książki z pozycji bezkrytycznego fana cyklu, skłonnego do zachwycenia 

się nawet najbardziej bezwartościową fabułą tylko z tego względu, że – jak i sam Rothfuss 

bez pokrycia obiecuje we wstępie – może się z niej „dowiedzieć się czegoś więcej o 

ukrytych mechanizmach świata”. Jeśli ukryte mechanizmy świata Kronik ma jednak 

odkrywać ewidentnie autystyczna dziewczyna, mająca poważne trudności z po-

zasynestezyjnym opisem rzeczywistości – to nie wróży to zbyt dobrze temu światu i nie 

zachęca raczej do lektury czegokolwiek, w co będzie zaangażowana neurotyczna Auri. 

Wypełniające powieść elukubracje na temat klinicznego przypadku nerwicy natręctw, 

przejawiającego się w nieustannym przekładaniu przedmiotów z miejsca na miejsce czy 

raczej – przepraszam za ten krótkotrwały przejaw ignorancji – z n i e o d p o w i e d n i e g o  

miejsca w o d p o w i e d n i e  miejsce, składają się na lekturę, która zabija nie tylko czas, 

ale i czytelnika. I to w dodatku z wyrafinowanym okrucieństwem, gdyż niemiłosiernie 

powoli. Wbrew pozorom nie są to czcze złośliwości malkontenta: w posłowiu autorskim 

w charakterze superaty pojawia się uwaga beta-readera, że „czuł silniejszy związek z 

przedmiotami nieożywionymi […] niż z pełnowymiarowymi postaciami w innych 

książkach”, która pada po rozbrajająco szczerej deklaracji autora, iż napisał portret na 

trzydzieści tysięcy słów, zawierający ośmiostronicowy opis produkcji mydła.  

Nie jestem w stanie kompetentnie zrecenzować Muzyki milczącego świata. Jest to 

przykład książki, o której znacznie więcej mógłby powiedzieć wzięty psychiatra czy te-

rapeuta, ale na już nie biedny czytelnik czy jeszcze biedniejszy – bo do lektury przym-

uszony powinnością profesjonalną – krytyk. Ci ostatni rzec mogą tyle tylko, że książkę 

winno się omijać szerokim łukiem, jeśli tylko odczuwa się poznawczy rozdźwięk między 

entuzjastycznymi blurbami obwołującymi powieść „cudownie napisaną i balansującą na 

granicy poetyckości” a rozpoczynającą niniejszą recenzję kolekcją cytatów. Muzyka 

milczącego świata, jeśli odjąć od niej wszelkie konotacje z historią maga Kvothem, jest 

płodem obłąkanego umysłu, albowiem tylko w takim może narodzić się wizja, że 

studwudziestostronicowy pamiętnik z życia znerwicowanej anorektyczki błąkającej się 

po wilgotnych podziemiach Podspodzia, może być zajmującym dopełnieniem świata 

nierozwiniętego na kartach trylogii. Trud mojej lektury i znaczniejszy nawet odeń trud 

sporządzenia niniejszej recenzji niech będzie ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy 

zanadto wezmą sobie do serca czołobitne blurby i zechcą mieć styczność z tzw. literaturą 

wysoką. Problem z literaturą wysoką zasadza się bowiem na tym samym, co ze 
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wspinaczką wysokogórską – wprawdzie dobrze jest mierzyć wysoko, ale dobrze jest też 

pamiętać, że upadki z dużych wysokości kończą się zwykle spektakularnie.  


