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Mateusz Kozieł 

Wieża bez wyjścia* 

 „Kiedy Michał obudził się pewnego dnia z niespokojnych snów i zszedł na taras 

pooglądać widoki, stwierdził, że w jego ogrodzie wyrosła Wieża. Na dobre”1. Takim oto 

wprowadzeniem AhsanRidh Hassan częstuje czytelnika od progu pierwszego, tytuło-

wego opowiadania w swoim zbiorku. Otwierając po raz pierwszy Wieżę, miałem miesza-

ne uczucia, gdyż po debiutujących autorach nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. 

Tekst zamieszczony na okładce zachęcał jednak do lektury, nie zdradzając przy tym  

przebiegu wydarzeń, co nader często się zdarza, i co odbiera tym samym całą satysfakcję 

z czytania. 

 Na 264 stronach znalazło się pięć odrębnych, niczym ze sobą nie powiązanych 

opowiadań. Akcja każdego z nich toczy się wartko. Autor nie pozostawia niedomówień 

co do przebiegu wydarzeń, ale też specjalnie się nad nimi nie rozwodzi. Napisane 

swobodnym i  przystępnym językiem historie pozwalają na odprężenie się i czerpanie 

przyjemności z lektury. Nie mogę ich jednak zebrać na jeden stosik, do którego przypnę 

karteczkę „tak” lub „nie”. Najpierw powinienem się przyjrzeć każdemu z osobna… 

 Tytułowa Wieża nie wywarła na mnie szczególnie dobrego wrażenia, zaczynając 

od  lakonicznie wykreowanych i schematycznych postaci, a kończąc na sztampowym 

epilogu. Bohaterowie opowiadania to młode małżeństwo, które ma standardowe proble-

my: teściowie, kredyt, nie dająca satysfakcji praca. Poznajemy ich jako kochającą się parę 

stopniowo przechodzącą przez kolejne, coraz bardziej toksyczne i wyniszczające etapy 

związku. Widzimy, jak z ziarna niezgody kiełkuje nienawiść, która powoli rozrywa więzy 

miłości, pozostawiając na końcu jedynie wspomnienie szczęśliwych, sielankowych dni.  

 
* Recenzja książki: Ahsan Ridha Hassan, Wieża, Gdańsk: Novae Res 2014, ISBN: 978-83-7942-506-8, ss. 
421. 
 
1 A. R. Hassan, dz. cyt., s. 7 



Interesującą, choć znaną koncepcją jest sposób, w jaki opowiadanie zostało 

napisane. Część wydarzeń relacjonuje narrator trzecioosobowy, inne zaś – dotyczące 

głównie myśli i emocji Michała – poznajemy z dziennika bohatera. Dochodząc do ostat-

nich akapitów, mamy nadzieję na fantastyczny finał tak dobrze prowadzonej opowieści, 

ale w tym momencie niestety następuje zwrot o 180 stopni. Autor przypuszczalnie nie 

miał pomysłu na zakończenie, przez co jest ono nieciekawe i pozostawia pewien 

niesmak.  

 Drugie opowiadanie okazało się już dużo lepsze - Pożerany 4.0 wywarł na mnie 

bardzo pozytywne wrażenie. Hassan w genialny sposób ukazuje świat nastolatka 

szukającego sposobu na umówienie się z najładniejszą dziewczyną w szkole, pragnącego 

akceptacji rówieśników. Ogółem, mamy do czynienia z bohaterem, z którym może 

utożsamić się większość młodych ludzi w okresie dojrzewania. Otaczające go 

beznadziejność, marazm i stagnacja – doskonale zobrazowane poprzez stosunki 

panujące w rodzinie oraz humanoidalnych rodziców, nieosiągalne twory bez twarzy: 

„mówiąca para szpilek” czy „niebieski krawat” – ukazują wyalienowanie jednostki ze 

społeczeństwa. 

Niestety i w tym przypadku, epilog całkowicie zniszczył budowany kunsztownie 

wątek. Poprzez wprowadzenie zbędnych postaci i opisu ich poczynań, jesteśmy 

zmuszeni do zaakceptowania pewnych wydarzeń. Być może autor chciał ukazać słabość 

psychiki ludzkiej, ale w moim odczuciu mógł to zrobić w bardziej wyrafinowany sposób. 

 Kolejna historia, Robaczywy Księżyc, została napisana w stylu, który sprawia, że 

nie ma się ochoty przerwać rozpoczętego tekstu. Przeniesione na karty książki Katowice 

nie zostały przedstawione szczegółowo, ale nawet osoba, która nigdy nie odwiedziła 

centralnego miasta aglomeracji śląskiej jest w stanie bez trudu wyobrazić sobie opisane 

miejsca. Głównym bohaterem jest Oliwer. Trudno nie polubić tego sympatycznego mło-

dego człowieka. Poznając fakty z jego życia możemy wysnuć wniosek, że ludzka egzys-

tencja polega na ciągłej walce z własnymi słabościami, z której nie zawsze wychodzimy 

zwycięsko – nieważne jak bardzo byśmy się starali. Mimo że opowiadanie trzyma 

wysoki poziom, ponownie napotykamy problem zakończenia. Zdawałoby się, że aluzja 

do Boskiej komedii w postaci włoskiego cytatu odciśnie swe piętno na epilogu, lecz jest to 

mylne wrażenie sprawiające kolejny zawód. 

 Miejscem akcji Doppelgängera jest restauracja, w której bohater spotyka się 

z dawno niewidzianym znajomym Romanem Polańczykiem, tytułowym Sobowtórem. 



Rozmowa mężczyzn skłania czytelnika do refleksji i uświadamia mu, jak często podąża 

przez życie wytyczonymi przez innych drogami, według utartych schematów. 

Ostatnia historia, mimo że najkrótsza, najbardziej przypadła mi do gustu. To 

jedyne opowiadanie z całego zbioru mające dobre, ciekawe zakończenie, które nie burzy 

zbudowanego wcześniej nastroju. Najważniejsza postać, pan Sędzia, umiera na samym 

początku opowieści. Właściwie ta informacja pojawia się już w pierwszym zdaniu, w 

drugim ten fakt zostaje tylko dobitnie potwierdzony. Od tego momentu cofamy się do 

owego tytułowego Sądnego dnia, w którym tak naprawdę poznajemy pana Andrzeja. 

Jego nieświadome działania prowadzące do tragicznego końca i tym samym 

wymierzenia sprawiedliwości, dowodzą tego, że za każde zło wyrządzone drugiemu 

człowiekowi, prędzej czy później zostaną wyciągnięte konsekwencje. Czy Sędzia był 

naprawdę tak cyniczny, za jakiego chciał uchodzić czy była to tylko twarda skorupa, 

mająca go chronić przed niepożądanymi myślami i wyrzutami sumienia, które za nic nie 

chciały go opuścić? 

 Podsumowując, zbiór jest napisany w interesujący sposób, brak tu sztucznych 

dialogów, nieuzasadnionego używania wulgaryzmów – tylko po to, by zwiększyć 

objętość pisanego dzieła – czy nic niewnoszących opisów. Jedyne, do czego można mieć 

zastrzeżenia, to sposób, w jaki autor kończy swoje opowiadania. Za każdym razem, gdy 

byłem usatysfakcjonowany zakończeniem, pojawiał się epilog (lub akapit), który 

niszczył całe dotychczasowe dobre wrażenie. Nie potrafiłem doszukać się potrzeby 

stosowania takiego zabiegu i jako czytelnik jestem nieco zawiedziony. 

 Nawiązując do tytułu, wieża może być symbolem odnoszącym się do całości 

lektury. Kolejne opowiadania przeprowadzają bowiem czytelnika przez poszczególne 

poziomy, etapy: od najmniej ciekawej tytułowej Wieży aż do Sądnego dnia, będącego  jej 

metaforycznym szczytem. Każda kolejna historia posiada głębszy sens i wymaga od 

czytelnika większego zaangażowania w celu zrozumienia przekazu. 

 Ostatecznie jednak zachęcam do sięgnięcia po debiut Ahsana Ridha Hassana 

w celu samodzielnego poznania i ocenienia wykreowanych rzeczywistości oraz  postaci. 

Według mnie Wieża jak najbardziej zasługuje na to, by stać się sławnym tytułem 

promującym autora, niezależnie, czy zakończenia powieści są takie, jak bym sobie tego 

życzył czy  nie. 


