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Recenzja: "Studnia" Grzegorz Filip

Powieść Grzegorza Filipa w dużej mierze sięga do wątków często spotykanych w literaturze, a jednak jest w

sposobie ich rozpisania coś intrygującego, zwracającego uwagę, uniwersalnego.

Sytuacja wyjściowa wygląda następująco. Zdenerwowany i podekscytowany ojciec czeka na przybycie córki. Szybko dowiadu-

jemy się, że Janusz przez lata podtrzymuje więź z Grażyną, choć to, co ich łączy, zdaje się tak naprawdę najbardziej ich dzie-

lić.

Po śmierci matki dziewczyna wyjeżdża z kraju. Nie chce wspólnie przeżywać żałoby. Janusz musi więc nie tylko przepracować

w samotności odejście na zawsze żony, ale i odejście na wiele lat córki. Im bardziej mężczyzna chce podtrzymywać łączące ich

więzi, tym mocniej Grażyna odcina się i odsuwa, chcąc – tak się wydaje – zapomnieć o przeszłości i bez żadnego emocjonal-

nego bagażu rozpocząć nowe życie.

Jej przyjazd do rodzinnego domu po latach staje się małą prywatną rewolucją. Janusz musi przewartościować swoje oczeki-

wania i odnaleźć się jako ojciec w realnych sytuacjach, Grażyna zmierzy się z ograniczeniami własnej pamięci i swoją niedoj-

rzałością. Jej synowie odkryją, jak to jest funkcjonować pod opieką dziadka, a przyjaciele Grażyny z lat studenckich zrozumie-

ją, że dziś i wczoraj to dwa różne światy.

Filip nie próbuje eksperymentować z językiem, momentami nawet jego proza staje się nieco staroświecka. Przydałoby się na

pewno nieco większe zindywidualizowanie języka poszczególnych postaci, a we fragmentach, które można by nazwać powie-

płacz

"Studnia" Grzegorz Filip

F
o
to

: S
h
u
tte

rs
to

c
k

F
o
to

: M
a
te

ria
ły

 p
ra

s
o
w

e

Recenzja: "Studnia" Grzegorz Filip - Książki http://ksiazki.onet.pl/recenzje/recenzja-studnia-grzegorz-filip/41rem

1 z 2 2014-06-03 09:02



ścią uniwersytecką (Janusz zabiera głos w sprawie upadku ideowego współczesnej Akademii),  wykładowe relacjonowania

swoich racji mogłoby zostać zastąpione pasją dyskutowania i spierania się.

Niewątpliwie jednak autorowi udaje się pokazać emocjonalne skomplikowanie relacji łączących bohaterów oraz specyficzne

zawieszenie "pomiędzy" towarzyszące na co dzień Grażynie.

To właśnie postać córki Janusza okazuje się najciekawsza – intryguje swoim wycofaniem, obojętnością na uczucia innych, ła-

twością okazywania lekceważenia, gotowością do ranienia na oślep, a jednocześnie samotnością, która uwiera i rani.
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