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Przez lata pomijana w badaniach literackich proza Adolfa Rudnickiego wydaje siê
prze¿ywaæ od jakiego� czasu renesans. Jako pierwsza pojawi³a siê w 1991 roku praca Ruth
Schenfeld w jêzyku hebrajskim1 . Ca³kiem niedawno opublikowa³a sw¹ rozprawê doktor-
sk¹ Anna Wal2. Ostatnio otrzymali�my trzeci¹ monografiê � Miarê cierpienia Józefa Wró-
bla, edytora i znawcy pisarstwa Rudnickiego3.

Ksi¹¿ka ma oryginaln¹ i od�wie¿aj¹c¹ kompozycjê. Badacz rezygnuje z tematyczno-
-chronologicznej formu³y. Dzieli swe rozwa¿ania na trzy czê�ci, w których kolejno oma-
wia biografiê pisarza oraz najwa¿niejsze tematy jego twórczo�ci, a ca³o�æ zamykaj¹ anali-
zy i interpretacje tekstów najbardziej reprezentatywnych dla dorobku autora Szczurów.

Czê�æ pierwsza, pt. Biografia i to¿samo�æ, zawiera cenne ustalenia z ¿yciorysu arty-
sty. Choæ mo¿e siê to wydaæ dziwne, niezmiernie ma³o mamy pewnych informacji na ten
temat. Rudnicki starannie ukrywa³ fakty. Biografia ta ci¹gle nastrêcza wiele i�cie detekty-
wistycznych zagadek. Np. nie rozpoznany pozostaje � donios³y dla pó�niejszych wybo-
rów literackich � okres pobytu w wojsku. W notkach biograficznych z kolei podaje siê
zwykle b³êdn¹ datê urodzenia4.

Rudnicki debiutuje w 1930 roku nowel¹ �mieræ aspiranta. W latach trzydziestych
publikuje du¿o i zdobywa sobie uznanie. Zmobilizowany w czasie wojny, po klêsce wrze�-
niowej trafia do niewoli, sk¹d ucieka i po licznych zawirowaniach (jest w�ród nich okres
lwowski i wspó³praca z �Nowymi Widnokrêgami�) trafia do Warszawy, gdzie ukrywa siê
�na aryjskich papierach�. Po wojnie wchodzi w sk³ad marksistowskiej �Ku�nicy�.

Za ¿ycia nie mia³ zbyt dobrej recepcji w�ród krytyków (przywo³ajmy m.in. atak Artu-
ra Sandauera5). Kolejne teksty nie cieszy³y siê zainteresowaniem badaczy. A filozoficzne
parabole z lat siedemdziesi¹tych budzi³y u nich równie¿ pewien niepokój. Niedookre�lo-
ny status Rudnickiego w �wiadomo�ci czytelniczej i spo³ecznej oddaje pogrzeb artysty
z listopada 1990: �Synagoga warszawska nie wykaza³a zainteresowania pisarzem, którego
nazwiska nie zna³a, nabo¿eñstwo ¿a³obne odby³o siê wiêc w synagodze paryskiej. Mi-
strzem ceremonii pogrzebowej zosta³ katolicki ksi¹dz, duszpasterz �rodowisk twórczych,
ksi¹dz Niewêg³owski, który nad grobem odczyta³ psalm 50. Klepsydry zamieszczone w pra-

1 R. S c h e n f e l d, Adolf Rudnicki sofer bejn sznej damot. Jerusalem 1991.
2 A. Wa l, Twórczo�æ w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego. Rzeszów 2002.
3 Wcze�niej pisarstwu Rudnickiego po�wiêci³ J. Wr ó b e l  m.in. rozdzia³ w Tematach ¿y-

dowskich w prozie polskiej 1939�1987 (Kraków 1991), zatytu³owany Spalony �wiat Adolfa Rudnic-
kiego.

4 B³êdn¹ datê urodzenia (1912) wymienia Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny
(t. 2. Warszawa 1985). Podobnie dzieje siê w wielu wyborach prozy Rudnickiego. Jako przyk³ad
podaæ mo¿na zbiór pt. D¿oker Pana Boga (Warszawa 1989).

5 Zob. A. S a n d a u e r, Bez taryfy ulgowej. Warszawa 1959, s. 7�30.
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sie zawiera³y chrze�cijañsk¹ formu³ê »�wiêtej pamiêci« zamiast ¿ydowskiej: »b³ogos³a-
wionej pamiêci«. Kiedy trumna spuszczona zosta³a do grobu, spod kwiatów ukaza³ siê
umocowany na wieku krzy¿; ten zdj¹³ Aleksander Bardini� (s. 43).

Czê�æ druga, Krêgi twórczo�ci � sk³ada siê na ni¹ piêæ miniszkiców � to prezentacja
najdonio�lejszych i najbardziej istotnych tematów prozy Rudnickiego. Lustra artysty przy-
wo³uj¹ jeden z najwa¿niejszych. Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby krytyka mówi³a o out-
siderstwie autora ̄ o³nierzy. Najczê�ciej wyprowadzano je ze sfery swobodnej decyzji twór-
cy. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e ta �obco�æ� wynika³a w jakim� stopniu z kwestii to¿sa-
mo�ci cz³owieka, który by³ ¯ydem w�ród Polaków i Innym w�ród ¯ydów. Nb. jest to za-
gadnienie, które dalej czeka na dok³adne zdiagnozowanie w literaturze polskiej XX wie-
ku6. S³usznie zwraca uwagê Wróbel, ¿e podnoszony przez recenzentów narcyzm
Rudnickiego musi byæ skonfrontowany z wypowiedziami samego artysty, w których �
zw³aszcza po tragedii Szoa � dokonuje on ataku na krasomówstwo, formalne piêknodu-
chostwo, w czym zreszt¹ zbli¿a siê do przemy�leñ innych kronikarzy �czarnych sezonów�.

Do�æ skomplikowana i niejasna pozostaje kwestia nazwania i okre�lenia gatunków,
jakimi pos³uguje siê Rudnicki. S¹ to czêsto formy hybrydyczne, dalekie od �cis³ego prze-
strzegania regu³ poetyki normatywnej. Kompozycj¹ niektórych z nich rz¹dzi zasada �frag-
mentu�, co trafnie odnotowuje Wróbel. Poetyka �fragmentu� jest zreszt¹ podstawow¹ ka-
tegori¹ organizuj¹c¹ dzie³a pisarza.

W szkicu Lustra artysty Wróbel nazywa � na przyk³adzie dziennika � jedn¹ z wa¿niej-
szych tendencji tej prozy: sk³onno�æ do mieszania form wypowiedzi, zmieniania kwalifi-
kacji gatunkowych i statusu poszczególnych tekstów. Jak zauwa¿a, pojêcie dziennika mo¿e
byæ sensownie odnoszone do tego pisarstwa w dwóch znaczeniach. Pierwsze wi¹za³oby
siê z dziennikiem sensu stricto, który Rudnicki prowadzi³ konsekwentnie przez kilkadzie-
si¹t lat (od 1947 r. do jego �mierci powsta³o 80 zeszytów). Drugie ma charakter mniej
skonwencjonalizowany i zarazem mniej problematyczny z punktu widzenia genologii. Rud-
nicki odnosi³ je bowiem do dzie³ fikcjonalnych, przedrukowywanych nastêpnie w tomach
opowiadañ. �Sama, zarzucona pó�niej koncepcja »epoki pieców« jako fresku rozwijanego
w czasie ma, tak¿e z powodu swojej temporalno�ci, charakter quasi-dziennika� (s. 63).
Jak siê wydaje, a przekonuje do tego autor Miary cierpienia, Rudnicki równie¿ ca³o�æ
w³asnego dzie³a traktowa³ jako swego rodzaju dziennik. Przemawia za tym wystepuj¹cy
w nim od czasów przedwojennych termin �kartki� (pó�niej: �niebieskie kartki�, co odsy³a
do koloru ok³adek ówczesnych zeszytów).

Wa¿ne dla przysz³ych badaczy dorobku autora Niebieskich kartek s¹ spostrze¿enia
Wróbla dotycz¹ce kategorii liryczno�ci i epicko�ci. Jak stwierdza, diarystykê Rudnickiego
przenika czêsto ¿ywio³ liryczny. Nie mamy tu do czynienia z �rasow¹ opowie�ci¹ epick¹�,
ale ze zwiêz³ymi, lapidarnymi zdaniami, w których dominuje ton wyznania. Równie¿ w opo-
wiadaniach, nowelach i innych formach fabularnych od czasu do czasu ów ¿ywio³ daje
o sobie znaæ.

Teatr, gra i �wiêto to analiza trzech najbardziej pojemnych metafor przewijaj¹cych siê
przez ca³¹ twórczo�æ Rudnickiego. Pierwsza z tych kategorii jest zarezerwowana dla �wia-
ta stosunków miêdzyludzkich, a nade wszystko dla ambiwalencji mi³o�ci. Ujawnia siê te¿
w fascynacji Rudnickiego teatrem. Druga �ci�le siê z ni¹ wi¹¿e. Znamienne, ¿e nawet wy-
darzenia z marca 1968 pisarz pojmowa³ � nie bez powodu � jako grê, w której pionkami
byli ̄ ydzi. Wyj¹tkowej pozycji ��wiêta� i pokrewnej mu sakralizacji �wiata w prozie Rud-
nickiego nie trzeba chyba udowadniaæ.

Podobnie nie trzeba nikogo przekonywaæ, i¿ jedn¹ z literackich obsesji autora Narze-

6 Nie znaczy to, ¿e takie prace siê nie pojawi³y. Zob. np. E. P r o k o p - J a n i e c: Miêdzywo-
jenna literatura polsko-¿ydowska. Kraków 1992; ¯yd � Polak � artysta. O budowaniu to¿samo�ci po
Zag³adzie. �Teksty Drugie� 2001, z. 1.
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czonego Beaty by³a mi³o�æ. Nie bez powodu te¿ uchodzi on za XX-wiecznego mistrza tej
tematyki. S¹dzê, tak jak Wróbel, ¿e tym, co charakterystyczne dla jej przedstawienia, a za-
razem tym, co najbardziej w niej urzeka, jest nie przekonanie o fatalizmie uczucia, pozo-
staj¹ce w czytelniku po lekturze Niekochanej, ale owa poetycka aura, umiejêtno�æ, z jak¹
udaje siê arty�cie nadaæ nawet najbardziej prozaicznemu z mi³osnych drgnieñ wymiar po-
etyckiego uogólnienia. Rudnicki doskonale wie, i¿ rzeczywisto�æ zakochanych roi siê od
nic nie znacz¹cych � dla wszystkich poza nimi � rekwizytów, niezrozumia³ych dla nikogo
innego cudownych sensów chwil i miejsc. Potrafi je o¿ywiæ tak, by ewokowa³y nastrojo-
wym piêknem. Co znamienne, ten specjalista od historii mi³osnych ma³o uwagi po�wiêca
opisom wygl¹du zewnêtrznego kochanków. Poprzestaje zwykle na krótkim studium twa-
rzy. Interesuje go bowiem wszystko to, co dzieje siê w ich umys³ach. S³usznie konstatuje
Wróbel: �Regu³¹ Rudnickiego jest, ¿e spe³nienie dokonuje siê niejako poza scen¹, na któ-
rej bohaterowie tocz¹ nieustanne rozmowy o swojej mi³o�ci. Dozwolony jest jedynie gest,
dotkniêcie wyra¿aj¹ce czu³o�æ� (s. 100). Pisarza fascynuje granicz¹ce z masochizmem cier-
pienie mi³osne, które � jak nale¿y s¹dziæ � samo w sobie ma jak¹� moc oczyszczaj¹c¹.
Przy czym autor Pa³eczki szczególn¹ pozycjê w swoich utworach wyznacza kobiecie. Kry-
tyka feministyczna powinna po�wiêciæ wiêcej uwagi jego dzie³om. Znalaz³aby w nich in-
teresuj¹cy materia³ do przemy�leñ. Monografista jest zapewne tego �wiadom i zaznacza
jedynie mo¿liwe tropy badawcze, wspominaj¹c � za Rudnickim � chocia¿by o specyficz-
nym traktowaniu kobieco�ci w historii kultury Zachodu czy w ¿ydowskiej ortodoksji reli-
gijnej. Nie szczêdzono w nich deprecjonuj¹cych s¹dów. Wszystkie te problemy analizuje
Wróbel w szkicu Py³ mi³osny.

¯ycie na ruinach przybli¿a bardzo p³odny kr¹g tematów, niewyczerpane �ród³o po-
mys³ów literackich, jakim by³a dla Rudnickiego zag³ada 3-milionowej spo³eczno�ci pol-
skich ¯ydów. Nie jest on ani pierwszym, ani ostatnim twórc¹ podejmuj¹cym zagadnienie
Szoa i zadaj¹cym zarazem k³am opinii Adorna o niemo¿liwo�ci pisania po O�wiêcimiu.
Ogromna potrzeba utrwalenia w s³owie �wiata spoza paradygmatów rozumu okazywa³a
siê silniejsza od dylematów etycznych, na które wskazywa³ niemiecki filozof.

Nie znajdziemy tu eksperymentu z ducha Leopolda Buczkowskiego. Rudnicki nie
odrzuca ca³kowicie techniki realistycznej, do której zd¹¿y³ by³ ju¿ przyzwyczaiæ swych
czytelników. Nie znaczy to jednak, ¿e jego proza nie ewoluuje pod tym wzglêdem. Prze-
ciwnie, od ujêcia realistycznego stopniowo przechodzi do metaforycznego i do wykorzy-
stania symboliki biblijnej, przez konwencjê oniryczn¹ a¿ do groteskowej deformacji rze-
czywisto�ci. Tendencjê tê t³umaczy monografista, po pierwsze, �pragnieniem dania eks-
tremalnym prze¿yciom odpowiedniego wyrazu i ukazania rozbitego �wiata�, po drugie �
�skierowaniem siê w stronê poetyckiego opowiadania w duchu Schulza� (s. 123).

Parabola i mistyka podejmuje dochodz¹c¹ w latach siedemdziesi¹tych coraz odwa¿-
niej do g³osu problematykê lakonicznej i wieloznacznej przypowie�ci. Zagadnienie to ma
dwa �ród³a � literackie (w utworach Kafki) i nieliterackie (w tradycji ¿ydowskiej: starote-
stamentowej i rabinicznej oraz chasydzkiej). Fascynacja dzie³em autora Zamku widoczna
jest w ciemnej, pesymistycznej tonacji miniatur Rudnickiego. Znajdujemy siê wraz z bo-
haterem w dziwacznym �wiecie, którego zasad nigdy nie poznamy. Pozostan¹ tajemnic¹
tak dla nas, jak i dla krêgu postaci zaludniaj¹cych tê amorficzn¹ rzeczywisto�æ. Rozwa¿a-
j¹c paralele z Kafk¹, Wróbel wskazuje na rolê inicjalnego zdania, które � podobnie jak
w przypadku praskiego mistrza � od razu wprowadza nas w sedno tego �wiata, bez ¿ad-
nych t³umaczeñ, wyja�nieñ. W jego rozwik³aniu nie pomagaj¹ równie¿ puenty budowane
wed³ug zasady: im krótszy tekst, tym bardziej zaskakuj¹ca puenta. Niestety, krytyk, który
by³ najbardziej predestynowany do wyszukania w tej twórczo�ci odniesieñ do tradycji ¿y-
dowskiej � Artur Sandauer � zareagowa³ nieprzychyln¹, wrêcz wrog¹ ocen¹. �Odrêbno�æ
i niepowtarzalno�æ jêzyka doprowadzonego do granic deformacji, nakierowanie na dia-
log, »dramatyczno�æ«, sta³a obecno�æ pierwiastka lirycznego � to elementy niepowtarzal-
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nej »sygnatury« parabol Rudnickiego, która Sandauerowi wyda³a siê nie dosyæ nowocze-
sna� � pisze Wróbel (s. 143).

Te króciutkie fragmenty prozy s¹ zaludnione przez dwie kategorie postaci: ofiary i prze-
�ladowców. Badacz interpretuje powsta³e w tym czasie przypowie�ci jako refleksje na temat
rzeczywisto�ci totalitarnej, jej uniwersalnych cech, przestrzegaj¹c zarazem przed ka¿d¹ for-
m¹ zniewolenia. Nie chodzi zatem li tylko o narzucaj¹ce siê z ca³¹ moc¹ odniesienia okupa-
cyjne.

Wnioski, jakie pisarz wysnuwa z zachowania cz³owieka w sytuacjach granicznych, s¹
ma³o optymistyczne. Napawa lêkiem szczególnie zbiorowo�æ, t³um, jego uleganie naj-
prostszym instynktom. Rudnickiemu bliski jest los pokrzywdzonych i s³abych: intelektu-
alistów, kobiet, ludzi starych, dzieci, ¯ydów. To temat znany literaturze Holocaustu, wy-
eksplikowany m.in. w zdaniu z opowiadania Hanny Krall Jaki� czas: �Co jest wa¿ne, to
¿eby staæ po stronie tych, którym jest smutno�7.

Czê�æ trzecia � Odczytania � zajmuje po³owê objêto�ci Miary cierpienia. Wiêkszo�æ
z zaprezentowanych tu analiz nie dotyczy tematyki Holocaustu, dominuj¹cej przecie¿ w po-
wojennych tekstach Rudnickiego. Wróbel skupia siê na wydobyciu cech, które decyduj¹
o ró¿norodno�ci tego pisarstwa i które zarazem prze³amuj¹ stereotypowy wizerunek auto-
ra, sprowadzany najczê�ciej do jego roli jako kronikarza �epoki pieców�. U³o¿one chrono-
logicznie interpretacje spe³niaj¹ te¿ jeszcze jedn¹ funkcjê � przedstawiaj¹ ewolucjê, jakiej
podlega³a ta twórczo�æ w ci¹gu kilkudziesiêciu lat. Nie da siê oczywi�cie zaprzeczyæ, ¿e
cezur¹ jest tu Zag³ada. To ona sprawi³a, ¿e do wiêkszo�ci tekstów powsta³ych w okresie
miêdzywojennym ich autor zmieni³ stosunek � przerabia³ je, modyfikowa³. Konflikty w nich
ukazane wyda³y mu siê teraz wyblak³e, a namiêtno�ci trawi¹ce bohaterów straci³y wiele
ze swej pierwotnej kategoryczno�ci. Jest w tym jaki� paradoks. Z jednej strony bowiem
tematyka, a nawet pewien typ wra¿liwo�ci prezentowane w prozie sprzed Szoa s¹ odleg³e
od tych, które przewa¿aæ bêd¹ w opowiadaniach i nowelach powsta³ych w nowej rzeczy-
wisto�ci, ogo³oconej z polskich ¯ydów, a z drugiej � poetyka tych dzie³, strona formalna
nie ulega radykalnym przemianom. Rudnicki pozosta³ w du¿ym stopniu wierny technice
wypracowanej w Dwudziestoleciu.

Debiut powie�ciowy Szczury z 1932 r. zosta³ � jak odnotowuje monografista � dobrze
przyjêty przez krytykê, zapowiada³ niepo�ledni talent. Od razu te¿ zwrócono uwagê na za-
le¿no�æ tej prozy od psychoanalizy Freuda. Wróbel bada te powinowactwa w szkicu Halu-
cynacje m³odo�ci. Jak przekonuje, tytu³owy szczur jest tu, identycznie jak u wiedeñskiego
lekarza, symbolem fallicznym i znakiem sk³onno�ci homoseksualnych bohatera. Ujawnia
ciemn¹ stronê jego psychiki, nieakceptowan¹ spo³ecznie. Wi¹¿e siê z atmosfer¹ choroby,
destrukcji, rozk³adu, ale te¿ grzechu, �wiadomo�ci winy. Lêk wydaje siê najsilniejszym do-
znaniem determinuj¹cym zachowanie i my�li g³ównej postaci. �Trudno powiedzieæ, czy on
kogo� kocha, czy kogo� nienawidzi, on siê przede wszystkim boi� � stwierdza Wróbel
(s. 167). Osamotnienie, poczucie zagro¿enia okre�laj¹ ca³¹ przedwojenn¹ twórczo�æ autora
Lata.

Tendencjê psychologiczn¹ zapocz¹tkowan¹ w debiutanckich Szczurach kontynuuje naj-
bardziej chyba znane opowiadanie pisarza � Niekochana. W szkicu Mi³o�æ na wygnaniu
Wróbel jednak koncentruje siê na zwi¹zkach tego utworu z tradycj¹ ¿ydowsk¹. Takie posta-
wienie sprawy rzuca dodatkowe �wiat³o na dotychczasowe odczytania tekstu, w tym na kon-
stytutywn¹ dla niego problematykê mi³o�ci. Badacz � bliski chyba intencjom autora � po-
strzega w mi³o�ci nie tylko sensy i tropy psychologiczne, ale �zasadê, która buduje mocne
podstawy �wiata, jak w Pie�ni nad Pie�niami, a jej brak stanowi synonim jego rozpadu�
(s. 170). W refleksji Wróbla szczególnie cenne jest dostrze¿enie i odpowiednie powi¹zanie
losów dwojga zakochanych, ich postaw � z takim, a nie innym stosunkiem do ¿ydowskiej
tradycji.

7 H. K r a l l, Tam ju¿ nie ma ¿adnej rzeki. Kraków 2001, s. 60.
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Na antypodach psychologizmu wczesnych dzie³ Rudnickiego stoj¹ ¯o³nierze. Cha-
rakterystyczne, ¿e utwór ukaza³ siê wkrótce po Szczurach. Tak wiêc ju¿ debiut zakre�li³
pole pisarskiej obserwacji, w którym liryczno�æ i fikcyjno�æ zostaj¹ dope³nione nurtem
dokumentalnym. ¯o³nierze ³¹cz¹ w sobie cechy diarystycznego zapisu, eseju, autobiogra-
fii, reporta¿u. Pozostawmy na uboczu konstatacje prawicowych publicystów, wedle któ-
rych tekst ten mia³by stanowiæ dowód ¿ydowsko�ci pisarza, objawiaj¹cy siê w znamiennej
dla niej niechêci do instytucji zmilitaryzowanych, skrywanym pacyfizmie i defetyzmie.
Znane to prawdy i choæ ciekawe dla badacza mentalno�ci spo³ecznej, nie mog¹ byæ przed-
miotem powa¿nej dyskusji. Spróbujmy natomiast za Wróblem spojrzeæ na ¯o³nierzy i po-
wi¹zane z nimi Do�wiadczenia: z jednej strony, jako na socjologiczne i spo³eczne studium
wiele mówi¹ce o kondycji spo³eczeñstwa i armii w kontek�cie nadchodz¹cych wydarzeñ
z wrze�nia 1939, z drugiej � jako na portret zbiorowy �pokolenia 1910�. I jedna, i druga
perspektywa jest uprawniona. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ � jak zawsze u tego autora �
bardziej zajmuje go jednostka i jej losy ni¿ wielkie systemy polityczne oraz ideologie.
Cenna i trafna jest tu uwaga Wróbla, ¿e obraz wojska w ¯o³nierzach, Do�wiadczeniach
i Blicu (z 1941) oscyluje miêdzy reporta¿em, naturalizmem a olbrzymi¹ metafor¹ spo³ecz-
n¹. W szeregach polskiej armii ¯ydzi czuj¹ siê osamotnieni, odizolowani, nieakceptowa-
ni8. II Rzeczpospolita nie potrafi³a � mimo zabiegów niektórych �rodowisk � wytworzyæ
spójnej wizji narodu, prze³amuj¹cej ró¿nice miêdzy nacjami.

Przed S¹dnym Dniem � tak zatytu³owany jest szkic po�wiêcony amorficznemu gatun-
kowo utworowi Lato. Monografista idzie tu � jak siê wydaje, s³usznie � za intuicjami
przedwojennych krytyków, którzy widzieli w nim zlepek realizmu i poetycko�ci. Podob-
nie jak inne, tak¿e i ten tekst uleg³ modyfikacji po Szoa. Zmianie poddana zosta³a pierwsza
czê�æ, bêd¹ca relacj¹ z wakacyjnego Kazimierza, wype³nionego gromad¹ ¿ydowskich
mê¿czyzn, kobiet i dzieci za¿ywaj¹cych odpoczynku. Fragment drugi ukazuje przygoto-
wania do najwiêkszego �wiêta judaizmu Jom Kipur, zwanego S¹dnym Dniem. Obserwuje-
my chasydów z Góry Kalwarii.

Narrator odnotowuje przejawy antysemityzmu i niechêci do letników w Kazimierzu.
Na Lato � przy �wiadomo�ci pewnych uproszczeñ � mo¿na spojrzeæ jako na zapis stanu
relacji polsko-¿ydowskich tu¿ przed Zag³ad¹. Powszechnej, a przede wszystkim ob³êdnej
obsesji, któr¹ w tek�cie reprezentuje miejscowy wariat obarczaj¹cy win¹ za sw¹ biedê
wszêdobylskich ̄ ydów. Postaæ ta � w moim odczuciu � znakomicie oddaje g³êbokie zako-
rzenienie antysemickich bredni w czê�ci naszego spo³eczeñstwa. Ostatnie zdanie z Lata:
�Wracamy do miast umieraæ�, okazaæ siê mia³o prorocze i zarazem tragiczne. Chasydzcy
m³odzieñcy � nosiciele duchowej harmonii i piêkna � skazani s¹ na �mieræ. To ich w pierw-
szej kolejno�ci poch³onie ogieñ Zag³ady. Wróbel chce jednak wyj�æ poza lekturê wyznaczo-
n¹ przez pó�niejsz¹ katastrofê. W³a�ciwego sensu nabierze wtedy pojêcie czasu. �Narracja
obna¿a coraz bardziej archaiczne struktury temporalne, zaczynaj¹c od �wieckiego czasu no-
woczesnych i powierzchownych mieszczañskich letników, a dochodz¹c do sakralnego cza-
su starej religii starego narodu, wobec którego czas letników traci na znaczeniu�
(s. 199). Na to wszystko nak³ada siê atmosfera schy³kowo�ci, koñca, ewokowana przez cha-
rakterystyczny nastrój odchodz¹cego lata i zapowied� zbli¿aj¹cej siê jesieni.

Jedynym utworem �ci�le zwi¹zanym z Zag³ad¹ analizowanym w Odczytaniach jest
Gin¹cy Daniel. Rudnicki nale¿y do w¹skiego grona pisarzy, którym uda³o siê siêgaj¹c do
jêzyka Biblii nie popa�æ w bana³. Po³¹czenie religii oraz do�wiadczenia wojennego nie jest
³atwe, o czym przekonuj¹ nieco naiwne wspomnienia Zofii Kossak-Szczuckiej (Z otch³a-
ni), Jana Dobraczyñskiego (W rozwalonym domu) czy Kantata Wojciecha ¯ukrowskiego,

8 Na temat stosunków narodowo�ciowych w wojsku przed wrze�niem 1939 oraz sytuacji ¿o³-
nierzy pochodzenia ¿ydowskiego zob. m.in. T. G ¹ s o w s k i, Pod sztandarami or³a bia³ego. Kra-
ków 2002, rozdz. ¯ydzi w wojsku polskim (1918�1939).
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nie mówi¹c o pomniejszej rangi literatach. Monografista szczegó³owo ukazuje zwi¹zki
opowiadania z tradycj¹ biblijn¹. Przenikaj¹ca dzie³a Rudnickiego swoista fenomenologia
cierpienia w tekstach po�wiêconych Zag³adzie osi¹ga punkt kulminacyjny. Podobnie jak
znana i bliska temu prozaikowi identyfikacja ¿ydowsko�ci oraz bólu.

Szkic �lad na �cianie zwraca nasz¹ uwagê na parabolê jako na no�nik autorskiego
przes³ania. Podjêto tu próbê wyja�nienia dwóch krótkich opowiadañ � Starej �ciany i �la-
du w kolorze, z których jedno rozgrywa siê w przededniu Zag³ady, a drugie po Zag³adzie.
Ciekawa analiza Wróbla pokazuje, tropi¹c proustowskie powinowactwa, paradoksy pa-
miêci nieprzek³adalnej ani na s³owa, ani na obrazy.

Zainteresowania Rudnickiego przypowie�ci¹ ujawnia Ofiarowanie Izaaka. Utwór ma
dwie wersje. Pierwsz¹ opublikowano w tomie Teksty ma³e i mniejsze z 1971 roku. To
uwspó³cze�niony przekaz pradawnej opowie�ci, do której Rudnicki podchodzi z du¿¹ swo-
bod¹ (miejscami mo¿e siê ona wydaæ nawet blu�niercza). Pisarz k³adzie nacisk na bunt
nowej hierarchii warto�ci wobec starej. Tê pierwsz¹ reprezentuj¹ Izaak i Sara (XX-wiecz-
ni uciskani: kobieta oraz ¯yd), tê drug¹ � Abraham.

W zbiorze Noc bêdzie ch³odna, niebo w purpurze Rudnicki zamie�ci³ inn¹ wersjê Ofia-
rowania Izaaka � komentarz do tekstu biblijnego. Przywo³uj¹c znane z historii my�li ludz-
kiej eksplikacje biblijnego mitu, Wróbel akcentuje przede wszystkim jego uniwersalny
i ci¹gle ¿ywy sens.

Miarê cierpienia zamyka fragment pt. Kartka chasydzka. Nieprzypadkowo przedmio-
tem refleksji badacz uczyni³ w nim krótki, bardzo piêkny tekst Panie, je�li Ci potrzeb-
ny jestem w³a�nie taki... Ten sakralny w swym charakterze utwór skupia w sobie niemal
wszystkie tematy intryguj¹ce i absorbuj¹ce uwagê Rudnickiego. Nale¿¹ do nich: �sytuacja
narodu i jego wojennego i powojennego losu, temat nie³atwego, ale wzajemnie p³odnego
i nie daj¹cego siê zanegowaæ spotkania polsko-¿ydowskiego, wreszcie temat twórczo�ci
pojmowanej w¹sko, jako zadanie pisarza, i najszerzej, jako powo³anie ka¿dego cz³owie-
ka� (s. 296). Króciutkie opowiadanie z koñca lat siedemdziesi¹tych po raz kolejny przypo-
mina o �wiêto�ci ka¿dego ¿ycia i probierzu cz³owieczeñstwa, jakim s¹ mi³o�æ i cierpienie.

Praca Wróbla jest dzi� � niczego nie ujmuj¹c przemy�leniom Anny Wal � najpowa¿-
niejsz¹ ksi¹¿k¹ o pisarstwie Rudnickiego. Wa¿n¹ i potrzebn¹ w perspektywie nie tylko
ci¹gle w niewystarczaj¹cym stopniu rozpoznanej tematyki ¿ydowskiej, ale równie¿ pe³ne-
go obrazu literatury wspó³czesnej.

S³awomir Bury³a

A n d r z e j  We r n e r, WYSOKO. NIE NA PALCACH. O PISARSTWIE JANA
JÓZEFA SZCZEPAÑSKIEGO. (Indeks: A n i t a  K a s p e r e k). (Kraków 2003). Wydaw-
nictwo Literackie, ss. 172.

S³usznie nieraz twierdzi siê, ¿e opowiadania, powie�ci i eseje Jana Józefa Szczepañ-
skiego mimo i¿ doceniane, ho³ubione przez znawców, znajduj¹ siê w cieniu innych dzie³.
Nie maj¹ te¿ szczê�cia do obszernych i wnikliwych omówieñ. Wydaje siê, ¿e Wysoko. Nie
na palcach zmieni w jakim� zakresie tê opiniê. Autor � Andrzej Werner � znany jest g³ów-
nie jako znakomity interpretator prozy Tadeusza Borowskiego. Ale i inne ksi¹¿ki tego
badacza: Polskie arcypolskie..., Krew i atrament, dowodz¹, ¿e bliskie jest mu to, co nieza-
le¿ne i niepokorne. Przy tym literatura jest dla niego najczê�ciej pretekstem do rozwa¿añ
z zakresu historii idei, do konfrontowania jej z problemami wspó³czesno�ci.

Werner nie konstruuje tradycyjnej monografii �¿ycia i twórczo�ci�. To � by tak rzec �
nie w jego stylu. Uk³ad ca³o�ci nie ma �cis³ego uporz¹dkowania chronologicznego, choæ
w ogólnych zarysach odpowiada pojawianiu siê kolejnych tekstów Szczepañskiego. Wy-
wód ma charakter eseju, daleki jest od ¿mudnych i przez to najczê�ciej nudnych w lektu-


