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Książka dostępna także jako:

Historia o świecie, który mimo
upływu czasu, wciąż pozostaje
żywy w umysłach ludzi.

„Nie ma i nigdy nie będzie porównywanego tekstu pokazującego żydowski świat przedwojennej Warszawy,
który z takim bogactwem szczegółu
i literackim pięknem rejestrowałby
okres dzieciństwa”.
Timothy Snyder
„To proza nasycona konkretem, biologiczna, zmysłowa –
jak
zawsze
u Hena. Literacko bezbłędna”.
Krzysztof Masłoń, „Rzeczpospolita”

Wzruszająca historia o dziecięcych
latach
przeżywanych
w przedwojennej Warszawie:
pięknych i mrocznych momentach życia przed okupacją oraz
w jej trakcie. Od pierwszych
miłostek, zabaw i szkolnych problemów, po radzenie sobie
w okupowanym mieście, przymusowe dojrzewanie oraz walkę
o życie w warunkach, które na
pierwszy rzut oka wydają się
tragiczne.

„Myślę, że jestem przyzwoitym pisarzem,
na przyzwoitym poziomie”.
Józef Hen

Opinie o książce
„Hena czytałem... z rzeczywistą
satysfakcją, podziwiając talent
narracyjny pisarza... jego inwencję w nasycaniu stereotypów
świeżą prawdą psychologiczną
i obyczajową... O wszystkim proza Hena opowiada z nieporównaną werwą, energią i swobodą
wyrazu”.
Zbigniew Żabicki, „Nowe
Książki”
„Hen pisał o historii i pisał
o współczesności, rekonstruował i badał, ale też powiadał i wymyślał, z niezmiennym
wdziękiem dzielił się też sobą,
wprost i bezpośrednio opowiadał o swoich peregrynacjach
umysłowych i cielesnych”.
Wiesław Władyka, „Polityka”
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Urodził się 8 listopada 1923 roku; pisarz,
scenarzysta. Autor takich dzieł jak:
Pingpongista, Bruliony Profesora T., Królewskie sny, Nikt nie woła, Crimen. Jego
tryptyk nowelowy Oko Dajana drukowano w paryskiej „Kulturze”. Wydał
także biografie: Mój przyjaciel król.
Opowieść o Stanisławie Auguście, Błazen ‒ wielki mąż. Opowieść o Tadeuszu
Boyu-Żeleńskim. Od ponad trzydziestu lat
pisze pamiętniki: Nie boję się bezsennych
nocy (1987), Dziennik na nowy wiek
(2009), Dziennika ciąg dalszy (2014),
Powrót do bezsennych nocy. Dzienniki
(2016), Ja, deprawator (2018). Laureat
wielu nagród literackich, m.in. nagrody
z okazji 100-lecia ZAiKS-u (2018), Nagrody
PEN Clubu (2017), nagrody miesięcznika
„Odra” (2015), Nagrody Literackiej m.st.
Warszawy (2009). Jego książki zostały
przetłumaczone na 21 języków m.in. na
angielski, włoski, holenderski, czeski, niemiecki i francuski. Odznaczony Orderem
Odrodzenia Polski. Krzyżem Walecznych
i Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”.
„Ciężko mi było ocenić tę książkę, bo takie lektury
są po prostu nie do oceny. Józef Hen napisał
bardzo piękne dzieło. Niejednokrotnie stawały mi
łzy podczas jego czytania, choć płaczkiem nie
jestem. Książka ta zawiera również wiele uniwersalnych refleksji, np. tą: »Dowiedzieliśmy się
jeszcze, że Finlandia zagraża ZSRR i że ZSRR nie
może tego tolerować. Po raz kolejny mogłem
zauważyć, że jakoś to tak jest, że zawsze małe
państwa zagrażają wielkim, nigdy odwrotnie, i że
te wielkie biedactwa zmuszone są w końcu do
samoobrony«”.

