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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-
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1 Nb. tak w³a�nie M. O r s k i  zatytu³owa³ wa¿ny szkic o opowiadaniach obozowych Borow-
skiego (Z³o w�ród nas samych. �Odra� 1986, nr 4).

2 L. K o ³ a k o w s k i, Etyka bez kodeksu. �Twórczo�æ� 1962, nr 7.

rze roztrz¹sañ filologicznych. Dla Wernera literatura przedmiotu jest zaledwie punktem
wyj�cia do w³asnych refleksji. Aby lepiej przedstawiæ swe stanowisko, badacz nie stroni
od metafory � delikatnej, dyskretnej, jak u Szczepañskiego, i nie bêd¹cej li tylko zgrab-
nym chwytem retorycznym.

Spotkanie � pierwszy rozdzia³ recenzowanej ksi¹¿ki � zaznajamia czytelnika z boha-
terami powie�ci Szczepañskiego. A dok³adniej mówi¹c: z dylematami i ideami, jakie ze
sob¹ wnosz¹. Od razu te¿ zapoznajemy siê z dwoma adwersarzami stale obecnymi w Wy-
soko. Nie na palcach � Mi³oszem i Szczepañskim. Problematyka Spotkania powróci w ostat-
niej czê�ci � Z³e i dobre demony. Jeste�my �wiadkami zderzenia trzech osobowo�ci i trzech
racji: Szarego, Siciñskiego i Wielgosza. Tak naprawdê jednak zasadnicza debata toczy siê
miêdzy Szarym a Wielgoszem (pod t¹ postaci¹ kryje siê Mi³osz z czasów okupacji). Wer-
ner referuj¹c spór od¿egnuje siê od jego osobistych i politycznych wymiarów. Interesuje
go bowiem meritum, nie za� grzebanie w ¿yciorysach i powierzchowne interpretacje przez
pryzmat pó�niejszych deklaracji politycznych. A to, co jest istot¹ dyskusji, dotyczy tema-
tów niezwyk³ej wagi. Spraw¹ podstawow¹ okazuj¹ siê relacja do przesz³o�ci i namys³ nad
przysz³o�ci¹. W tym drugim przypadku i Szczepañski, i Mi³osz s¹ zgodni w jej ocenie i nie
maj¹ wiêkszych z³udzeñ co do charakteru rz¹dów komunistycznych. Ró¿ni¹ siê stosun-
kiem do okresu Dwudziestolecia miêdzywojennego, które poeta postrzega do�æ krytycz-
nie, ods³aniaj¹c jego niedomagania na p³aszczy�nie politycznej, spo³ecznej i kulturowej.
Szczepañski jest ostro¿niejszy w ferowaniu wyroków. I mimo i¿ daleko mu do postawy
apologetycznej (czego dowodem Polska jesieñ), to przecie¿ (czego równie¿ dowodzi Pol-
ska jesieñ) widaæ tu têsknotê za odchodz¹c¹ epok¹.

Przed Szczepañskim, jak przed wieloma innymi twórcami, staje po wojnie pytanie,
jak mówiæ o �wiecie, co do którego pozby³o siê z³udzeñ. Autor Wszarza nie wprowadza
miêdzy katem a ofiar¹ jednoznacznego podzia³u � w czym zbli¿a siê do opowiadañ o�wiê-
cimskich Borowskiego. Z³o zagra¿a nam wszystkim. W s³owie wstêpnym do zbioru Buty
i inne opowiadania pisarz powie, ¿e najbardziej przera¿a go z³o dokonuj¹ce siê w nas sa-
mych1. Analogie z Borowskim nieraz podnosi³a krytyka. W tym miejscu odnotujmy jesz-
cze jedn¹ ³¹cz¹c¹ ich niæ. Obydwaj nie godz¹ siê, aby do oceny wojennej rzeczywisto�ci
przyk³adaæ bezpo�rednio miary wobec niej zewnêtrzne.

Jak pisaæ? � tak zatytu³owany jest drugi rozdzia³. Werner komentator Szczepañskiego
znakomicie chwyta kwintesencjê nowego wyzwania: �Pozostaje wiêc poszukiwaæ w lu-
dziach i oczywi�cie w sobie tego, »co uchyla siê nico�ci«. Trzeba stan¹æ wobec tego, co
rzeczywiste, co istnieje, i z nadziej¹, lecz bez z³udzeñ szukaæ punktu oparcia. �wiat nie
mo¿e byæ tak jednoznaczny: im trwalsza rana pamiêci, tym bardziej winna wzmacniaæ
nadziejê, dobr¹ wolê poszukiwania. To paradoks, ale wszystkie inne wyj�cia s¹ gorsze�
(s. 34). Tym, co sta³e i zarazem niewinne, jest natura. W niej za� � szczególnie bliskie Szcze-
pañskiemu góry, które, jak przekonuje badacz, by³y dla niego tym, czym morze dla Conrada.

Pytanie, jak pisaæ, jest skorelowane z innym: jak ¿yæ z wiedz¹, któr¹ wynios³o siê
z �nieludzkiego czasu�? Ta straszna �wiadomo�æ nie prowadzi jednak Szczepañskiego do
nakazu przewarto�ciowania kultury. Za to �po katastrofie ustawia [on] swój aparat po-
znawczy tak, by nie przegapiæ oznak duchowego szlachectwa� (s. 145). By zawsze zacho-
waæ czujno�æ wobec podejrzanych prób generalizacji. Potrzeba kodeksu etycznego nie
zast¹pi i nigdy nie wyrêczy porywu sumienia, wewnêtrznej zdolno�ci do rozró¿niania do-
bra i z³a. Pod ide¹ kodeksu rozwi¹zuj¹cego wszystkie casusy etyczne mo¿e kryæ siê � jak
o tym pisa³ Ko³akowski � konformizm2. Nie zawsze jego paragrafy daj¹ siê zastosowaæ do
ka¿dego przypadku, jaki rodzi ¿ycie. Niekiedy trzeba wyj�æ poza usprawiedliwiaj¹c¹ for-
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mu³ê kodeksu, bo �granice, w jakich my wystawiamy swoje ¿ycie w obronie sprawy i cu-
dzego ¿ycia, le¿¹ dalej ni¿ tych zasypiaj¹cych teraz w wygodnych ³ó¿kach�3. Szczepañski,
ale i w jakim� stopniu Kornel Filipowicz, sytuuj¹ siê � dodajmy � bardzo blisko innego
wybitnego �wiadka czasów pogardy: Jana Strzeleckiego. Jego Próby �wiadectwa4 s¹ w wielu
miejscach zbie¿ne z propozycjami Szczepañskiego. To pokrewieñstwo postaw nie mo¿e
dziwiæ. Obydwaj przecie¿ mniej lub bardziej �ci�le zwi¹zani byli z konspiracyjnym pi-
smem �Droga�.

Trafnie, w zgodzie z duchem opowiadañ, powie�ci i eseistyki autora Butów brzmi
konkluzja Wernera:

�Warto�ci takie, jak wierno�æ, honor, prawda zostaj¹ [...] za³o¿one jako bezwzglêdne
i jako takie funkcjonuj¹ w �wiecie powie�ciowym Szczepañskiego. Ich bezwzglêdno�æ to
jednak tylko otwarcie ku sytuacjom tragicznym, konstytutywnym dla ludzkiego istnienia,
jak nieunikniony jest konflikt miêdzy równowa¿nymi warto�ciami.

Jakakolwiek absolutyzacja której� z nich, wysuniêcie na plan pierwszy ponad wszyst-
kie inne racje � jest równie niebezpieczna jak tendencje nihilistyczne. Jest zreszt¹ z nimi
spokrewniona, oznacza redukcjê �wiata warto�ci w imiê przyjêtych z góry za³o¿eñ, triumf
ideologii nad materi¹ ¿ycia� (s. 152).

Aby rzetelnie przyjrzeæ siê ludzkiemu uniwersum, Szczepañski � mimo i¿ akcja wielu
jego utworów rozgrywa siê w wa¿nych dla naszego kraju chwilach dziejowych � umiesz-
cza swoich bohaterów poza spraw¹ narodow¹, �ci�lej: poza bezpo�rednimi i sp³ycaj¹cymi
odniesieniami do narodowych dramatów (co nie zmienia faktu, ¿e bywa³ on w ten w³a�nie
zbyt w¹ski sposób czytany i interpretowany). Prozaik zaj¹³ pozycjê miêdzy silnymi (krót-
ko po wojnie) tendencjami martyrologicznymi, które inkorporowali komuni�ci do proce-
sów legitymizacji5, a równie lub mo¿e nawet bardziej powszechnym nurtem rozliczenio-
wym, demaskacyjnym. Przy okazji Werner rozprawia siê z jednym z mitów, jakie namno-
¿y³y siê w recepcji Szczepañskiego. Jego bohaterowie maj¹ niewiele albo zgo³a nic
wspólnego z samobójcami gotowymi umieraæ za patriotyczne has³a. Do�wiadczenia z wrze-
�nia 1939 (ukazane w Polskiej jesieni) chroni¹ ich przed zbyt ³atw¹ wiar¹ w te same sloga-
ny. Bronili Westerplatte, Poczty Gdañskiej, bo �tak trzeba�. Nic wiêcej.

Have a good time � tym angielskim zwrotem tytu³uje Werner rozdzia³ trzeci. Podró¿e
to osobny i bogaty fragment biografii twórcy Przed Nieznanym Trybuna³em. W przeci-
wieñstwie do szeregu polskich pisarzy, którym, na d³u¿ej lub krócej, uda³o siê opu�ciæ
granice PRL, Szczepañski interesuje siê kulturami egzotycznymi, tajemniczymi. To pra-
gnienie szukania na obrze¿ach cywilizacji Zachodu nie opuszcza go nawet w Ameryce,
gdzie woli �ledziæ murzyñskie getta, indiañskie rezerwaty, kontrkulturê ni¿ przygl¹daæ
siê zadufanym w sobie wytworom nowoczesnej techniki. Z peryferii, z perspektywy out-
sidera obraz jest pe³niejszy. A przy tym dostrzec mo¿na liczne rysy. Mówi¹c o erozji norm
kultury Szczepañski nie czyni tego z bezpiecznego stanowiska obserwatora, ale z pozycji
uczestnika i �wiadka-ofiary XX-wiecznego barbarzyñstwa. Z w³a�ciw¹ sobie ostro¿no�ci¹
wa¿y racje �dzieci-kwiatów�. Niew¹tpliwie to, co jawi mu siê jako pokrewne w ich posta-
wie i co przedstawia jej niezbywaln¹ warto�æ, to szansa na wyrwanie siê z szablonów eg-
zystencji: g³ód metafizyki, pragnienie przekroczenia biologicznego trwania. Ale pocz¹t-
kowa akceptacja zamienia siê w coraz wiêksz¹ liczbê znaków zapytania. Najwiêksze z nich
dotycz¹ obawy przed konsekwencjami, jakie niesie manifestowana przez m³odych ludzi
pochwa³a anarchii. Szczepañski nie mo¿e zgodziæ siê na odrzucenie tradycji. Doros³a
Ameryka nie potrafi³a powstrzymaæ kontestacji, tak jak nie umia³a powstrzymaæ Masona,

3 K. F i l i p o w i c z, Krajobraz, który prze¿y³ �mieræ. Kraków 1986, s. 95.
4 J. S t r z e l e c k i, Próby �wiadectwa. W: �lady to¿samo�ci. Warszawa 1989.
5 Przekonuj¹co pisze o tym M. Z a r e m b a  (Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjo-

nalistyczna legitymizacja w³adzy komunistycznej w Polsce. Warszawa 2001).
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który na d³ugo przed swym szaleñczym czynem jawnie z niej szydzi³. Nie potrafi³a, bo
sama nie dawa³a wiary tradycyjnym warto�ciom. A w³a�ciwie pojmowa³a je jako �przesta-
rza³e�, niemodne, �nie na czasie�.

Ciekawa i oryginalna wydaje mi siê interpretacja postaci Maksymiliana Kolbego z eseju
�wiêty. Werner � nie pierwszy raz w ca³ej ksi¹¿ce � odwraca siê od utartych szlaków wy-
znaczonych przez akademick¹ recepcjê. Wbrew gronu recenzentów i krytyków pokazuje,
¿e to w³a�nie anachroniczna religijno�æ polskiego franciszkanina by³a dla niego �ród³em
si³y potrzebnej, by zdecydowaæ siê na gest oddania ¿ycia za drugiego cz³owieka w imiê
Boga. Czy wspó³czesny ��wiatopogl¹d personalistyczny [...] tak silnie zagro¿ony zw¹t-
pieniem, mo¿e zrodziæ wiarê podobnie bezwzglêdn¹? Gest ojca Kolbego nie jest wiêc
pocieszeniem ani przes³aniem do wspó³czesno�ci, pochodzi bowiem sk¹din¹d, z innej epoki�
(s. 87). Ze �redniowiecza.

Szczepañski zawsze bardzo powa¿nie traktowa³ literaturê. Opowiada o tym rozdzia³
Zbawienie przez sztukê. Werner zastanawia siê w nim, co w³a�ciwie oznacza �zbawienie
przez sztukê�. Jak mia³oby siê ono dokonaæ? Tym bardziej ¿e w pó�niejszym okresie twór-
czo�ci Szczepañski z rosn¹cym niepokojem odnotowywa³ uwik³anie XX-wiecznej sztuki
w �wiat komercji. W obrazach prymitywistów szuka³ wype³niania swych wysoko postawio-
nych wymagañ wobec artysty i jego dzie³a. A widzia³ w nich nade wszystko obronê przed
wegetacj¹, nihilizmem, jaki wytwarza ¿ycie bez aspiracji. Malarstwo, literatura, rze�ba daj¹
szansê wyj�cia poza to wszystko, co wyp³ywa z cielesno�ci naszej egzystencji i co chcia³oby
nas w niej zamkn¹æ ostatecznie i bezwarunkowo. Pióro artysty sprawdza � bez z³o�liwo�ci,
przeciwnie, z du¿¹ doz¹ zrozumienia � czy cz³owiek jest do tego zdolny. Oto jak Werner
wyk³ada daj¹c¹ siê zrekonstruowaæ na podstawie prozy i wypowiedzi oko³oliterackich istotê
pisarstwa Szczpañskiego: �Centrum zainteresowania jest faktyczny stan rzeczy raczej ni¿
zmy�lenie, �rodkiem � uczciwe, rzetelne poznanie, �wiadome swych ograniczeñ, usuwaj¹-
ce w cieñ autora z jego zawodowymi pró¿no�ciami, wysuwaj¹ce na plan pierwszy wszech-
stronnie o�wietlony przedmiot poznania, celem � zbawienie poprzez prawdê� (s. 123).

Ostatni fragment, Z³e i dobre demony, to ponowne zmierzenie siê Szczepañskiego,
poprzez Wernera, z my�l¹ dwóch koryfeuszy pióra � Conrada i Mi³osza. T³o stanowi kon-
cepcja sztuki moralnej. �Moralnej, to znaczy tworzonej wed³ug wewnêtrznych sprawdzia-
nów etycznych, zarówno w swej formie, jak i w wyborze problematyki, moralnej, bo ¿y-
wi¹cej siê pragnieniem dobra� (s. 129). Jej pal¹c¹ potrzebê tym ³atwiej dostrze¿emy, gdy
przyjrzymy siê sytuacji artysty, którego � przynajmniej od dwóch stuleci � bardziej poci¹-
gaj¹ choroba, z³o i który pod¹¿a za tym, co amoralne. Prawzory dobra i piêkna wyrugowa-
no z niej i skazano na bytowanie w oddaleniu od centrum. Jest to po�rednio jedna z przy-
czyn, dla której proza autora Przed Nieznanym Trybuna³em znajduje siê nieco w cieniu.
Byæ mo¿e gdyby � jak zauwa¿a Werner � mia³ on w sobie choæ odrobinê z �poety przeklê-
tego�, jej ocena by³aby wy¿sza.

I Mi³osz, i Szczepañski maj¹ to samo drêcz¹ce ich poczucie �grzeszno�ci� literatury.
Jest to jej pierworodna skaza, niemo¿liwa do ominiêcia. Kredyt, który musi sp³acaæ arty-
sta, bêd¹cy zawsze d³u¿nikiem rzeczywisto�ci. Pytanie, jakie powstaje, jest jedno: jak pi-
saæ, by spoza s³ów nie wychyla³ siê narcystyczny grymas? Dla nich obydwu literatura jest
� poza wszystkim innym � przewodnikiem w poszukiwaniu niedocieczonego sensu. Tak
pojêta aktywno�æ twórcza nie mo¿e byæ nigdy celem samym w sobie, tak jak i jej produkt,
by u¿yæ tu �technicznego� okre�lenia. Zanim wszak¿e dosz³o do ukszta³towania siê, przy-
najmniej w znacz¹cych zarysach, postawy Mi³osza wobec poezji i rzeczywisto�ci, by³ on
� jak to nazywa Werner � kuszony. A kusiciel okaza³ siê nie byle jaki, przy tym przebieg³y
i przewrotny. Wymiana listów miêdzy przysz³ym noblist¹ a Tadeuszem Kroñskim to jed-
na z ciekawszych lektur i jedno z najwa¿niejszych �róde³ do badania prze³omu w �wia-
topogl¹dzie poety. Filozof, racjonalista, zdeklarowany wróg wszelkich warto�ci absolut-
nych, przeciwstawia romantyzmowi klasycyzm, a emocjom ch³odn¹ formê. Warto�ciom
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abstrakcyjnym przeciwstawia konkret, rzeczywisto�æ, ale jednocze�nie bêdzie s³u¿y³ abs-
trakcji � marksizmowi. Mi³osz nie ulega pokusie w imiê pamiêci o fenomenie jednostko-
wego istnienia i w imiê jego niezbywalnej i niepowtarzalnej prawdy, ale �ustawia siê�
wobec polskiej tradycji � narodowej i literackiej. �Ustawia siê tak, by jak najwiêksze ko-
rzy�ci z przyjêtej postawy czerpa³a jego poezja. Nie przypadkiem tak wyra�nie dostrzega³
[...] grzech pierworodny literatury: »ustawianie siê« oznacza w³a�nie wytwarzanie w so-
bie, wzmacnianie tej ch³odnej, wybrednej postawy wobec cz³owieczeñstwa, która jest
warunkiem zaistnienia daru formy, stylu, ekspresji� (s. 142). To �ustawianie siê� � uzupe³-
nijmy konkluzjê Wernera � by³o i jest potrzebne naszej tradycji narodowej i literackiej.

O ile w przypadku Mi³osza nie mo¿na mówiæ o wp³ywie na Szczepañskiego, o tyle
nie da siê ju¿ tego samego powiedzieæ o Conradzie. Werner nie poprzestaje jednak na
okre�leniu jawnych zbie¿no�ci: marzenia o stworzeniu laickiego systemu etycznego. Stara
siê pój�æ tropem Szczepañskiego, który oponowa³ przeciwko przecenianiu oddzia³ywania
Józefa Korzeniowskiego na jego dzie³a. Autor Rafy nie ufa do koñca rozumowi albo mo¿e
tylko stara siê zachowaæ czujno�æ wobec jego kategorycznych wyroków. W sposób wywa-
¿ony i ze �wiadomo�ci¹ komplikacji zagadnienia koñczy Werner analizê ró¿nic i podo-
bieñstw: �Ton pierwszego artyku³u o Conradzie by³, mimo [...] blisko�ci, zaskakuj¹co zdy-
stansowany. Ten dystans pó�niej znikn¹³, co wcale nie oznacza, ¿e zniknê³y ró¿nice w twór-
czych temperamentach, spojrzeniach na �wiat, upodobaniach. Byæ mo¿e nawet przeciwnie:
ich �wiadomo�æ siê pog³êbi³a, ale pog³êbi³o siê te¿ poczucie solidarno�ci, trwa³o�ci tego
spotkania ludzi, z których ka¿dy wspinaj¹c siê na swoje szczyty czy te¿ walcz¹c z rozsza-
la³¹ wod¹ zmierzyæ siê musi z innymi, ale przecie¿ i podobnymi problemami i wiedz¹c to,
bêdzie my�la³ z czu³o�ci¹ o wspó³towarzyszu trudnej podró¿y� (s. 167).

Rozpoczynaj¹c omówienie Wysoko. Nie na palcach powinienem by³ powtórzyæ za
Aleksandrem Fiutem: rzadko zdarza mi siê czytaæ rzecz tak znakomicie napisan¹. Twór-
czo�æ Szczepañskiego doczeka³a siê wa¿nego omówienia i równie donios³ych interpreta-
cji. Takie ksi¹¿ki, jak praca Wernera, w których dyskurs jest nie tylko rezultatem precyzji
i jasno�ci umys³u, ale i (w takim samym stopniu) efektem eleganckiego stylu, nie nale¿¹
do zjawisk powszechnych. Zarazem przekonuj¹ nas dobitnie, ¿e spojrzenie na literaturê
przez pryzmat historii idei wci¹¿ jest nies³ychanie inspiruj¹ce.

S³awomir Bury³a

M a ³ g o r z a t a  J a r m u ³ o w i c z, SEZONY B£ÊDÓW I WYPACZEÑ. SOC-
REALIZM W DRAMACIE I TEATRZE POLSKIM. (Recenzent: Wojciech Tomasik).
Gdañsk 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 246.

Szczê�liwie dyskusje o potrzebie czy konieczno�ci zajmowania siê socrealizmem mamy
ju¿ za sob¹. Jak siê wydaje, Micha³ G³owiñski og³aszaj¹c na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych swoje szkice o sztuce zdegradowanej rozwia³ w tym wzglêdzie wszelkie w¹tpliwo-
�ci1. Od zarysowania tej sytuacji rozpoczyna Ma³gorzata Jarmu³owicz sw¹ ksi¹¿kê o dra-

1 M. G ³ o w i ñ s k i, Rytua³ i demagogia. Trzyna�cie szkiców o sztuce zdegradowanej. War-
szawa 1992. Przypomnijmy bodaj najczê�ciej cytowane od tego czasu uwagi G³owiñskiego: �Socre-
alizm jest antywarto�ci¹, musia³by przeto znikn¹æ z pola widzenia. ¯ywiê jednak przekonanie, ¿e
tak aksjologicznie ukierunkowane pojmowanie nauki o literaturze to intelektualny luksus, na który
trudno sobie pozwoliæ zw³aszcza w XX wieku, skoro tak wielk¹ rolê odgrywaj¹ w nim ró¿ne totali-
zmy, nadu¿ycia kultury masowej, propagandowe szaleñstwa. Nie ulega dla mnie w¹tpliwo�ci, ¿e
historyk literatury powinien zajmowaæ siê równie¿ sztuk¹ zdegradowan¹ [...]. Powiem paradoksal-
nie: socrealizm wchodzi w tak radykalny konflikt ze wszystkim, co w tradycji europejskiej by³o
i jest warto�ci¹, ¿e ju¿ z tych wzglêdów zas³uguje na dok³adny opis� (s. 5). � S¹dy zawarte w wyst¹-


