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Literatów Polskich, wreszcie protektorze twórczo�ci poetów lubelskich na forum ogólno-
polskim.

Trudno przewidzieæ, który spo�ród zgromadzonych w jubileuszowej ksi¹¿ce szkiców
do portretu oka¿e siê najwiêkszym wk³adem do zmodyfikowanego wizerunku poety, na
jaki jeszcze trzeba bêdzie poczekaæ. Wydaje siê jednak, ¿e tymczasem badacze znajduj¹
coraz wiêcej argumentów, by wyzwoliæ swego bohatera z krêpuj¹cej formu³y przedstawi-
ciela �drugiej awangardy�.

Piotr Micha³owski

D a r i a  M a z u r, MIÊDZY WSCHODEM A ZACHODEM. HORYZONTY
AKSJOLOGICZNE LITERATURY EUROPEJSKIEJ W LEKTURZE JÓZEFA
CZAPSKIEGO. Kraków (2004). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
�Universitas�), ss. 274, 2 nlb. �Modernizm w Polsce�. Studia nad nowoczesn¹ polsk¹
literatur¹, sztuk¹, kultur¹ i my�l¹ humanistyczn¹. Pod redakcj¹ W³odzimierza Boleckiego
i Ryszarda Nycza. [T.] 8.

Ksi¹¿ka Darii Mazur, bêd¹ca pierwsz¹ ca³o�ciow¹ prezentacj¹ eseistyki Józefa Czap-
skiego, dzieli siê na cztery rozdzia³y. Trzy pierwsze daj¹ siê wyró¿niæ na mocy kryterium
�narodowo�ciowego�, tzn. ukazani s¹ w nich my�liciele i pisarze, którzy wp³ynêli na twór-
czo�æ autora Na nieludzkiej ziemi, wywodz¹cy siê z krêgu literatury polskiej, francuskiej
i rosyjskiej. Czwarty przedstawia zasadno�æ u¿ycia kategorii zaczerpniêtych z filozofii
Józefa Tischnera do pism Czapskiego. Przy tym rozdzia³y II i III sk³adaj¹ siê z jeszcze
mniejszych cz¹stek, które mog³yby stanowiæ odrêbne szkice. Nim przejdê do przedstawie-
nia pracy, chcia³bym przytoczyæ za Dari¹ Mazur konstatacjê natury ogólnej: �Ksi¹¿ki au-
torów, którym po�wiêca swe szkice Czapski, wzajemnie do siebie odsy³aj¹. Lektury rosyj-
skie u³atwiaj¹ odbiór literatury rodzimej. Wybrani polscy twórcy otwieraj¹ drogê ku nur-
tom sztuki zachodniej, prowokuj¹ do rekapitulacji odczytañ i podjêcia lektury nieznanych
dzie³ rosyjskich, s¹ przewodnikami w wêdrówce przez kulturê minionego wieku� (s. 16).
Czapski � jak zwracali uwagê krytycy � proponuje lekturê spokojn¹, roz³o¿on¹ w czasie,
zak³adaj¹c¹ nieustanne powroty do raz ju¿ poznanych tekstów. Lubi przygl¹daæ siê im po
latach ponownie. Niebezinteresownie, bo jest przecie¿ w sta³ej dyspucie z samym sob¹
i innymi twórcami. W swej wêdrówce intelektualnej stara siê byæ otwarty na innych i na
to, co maj¹ mu do powiedzenia. Cechuje go zdolno�æ do ci¹g³ego weryfikowania w³a-
snych pogl¹dów i uznanych opinii. Myli³by siê jednak ten, kto chcia³by na tej podstawie
wyci¹gaæ wnioski o rewolucyjnej umys³owo�ci Czapskiego. Modyfikacja przekonañ do-
konuje siê tu na obszarze �ci�le zakre�lonym przez horyzont aksjologiczny. On wyznacza
sens stawianych znaków zapytania i otrzymywanych odpowiedzi. To nie przypadek, ¿e
wszyscy koryfeusze pióra, wokó³ których kr¹¿y my�l Czapskiego, koncentruj¹ siê na war-
to�ciach � im po�wiêcaj¹ swój trud, a niekiedy i ¿ycie. W lekturach bowiem twórca ten
poszukuje nie tylko doznañ estetycznych, ale i rozwi¹zania nurtuj¹cych go zagadnieñ na-
tury metafizycznej. Pragnie odnale�æ �mistrza drogi�, nauczyciela. Zajmuje go nie tylko
tekst, ale i autor. Nie wolno zapominaæ o tym aspekcie lektury, dowodz¹cym, ¿e czytaj¹c
dzie³a innych i rozprawiaj¹c o nich, Czapski zawsze mówi o sobie.

Badaczka zaczyna od prezentacji twórczo�ci i osoby Cypriana Norwida oraz Stanis³a-
wa Brzozowskiego (Polsko�ci¹ obarczeni � �wiadomo�ci¹ wyd�wigniêci. Czytaj¹c Norwi-
da i Brzozowskiego). Rozdzia³ ten u�wiadamia nam, jak znacz¹cym odkryciem by³o dla
eseisty przyswojenie sobie pism tych dwóch bacznych analityków i obserwatorów �pol-
sko�ci�. Obaj �pe³nili w ¿yciu intelektualnym i duchowym Czapskiego rolê wyj¹tkowych
przewodników, inspiratorów medytacji moralnej, religijnej, historycznej, kulturowej, któ-
rzy wspomagali artyku³owanie przenikliwych s¹dów, wysi³ek siêgania do j¹dra zagadnieñ
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trudnych, bolesnych� (s. 19). Poeta romantyczny i twórca P³omieni spotykali siê tak¿e
jako krytycy narodowej bufonady i fa³szywych warto�ci. Mieli te¿ prawo inspirowaæ Czap-
skiego jako ci spo�ród my�licieli epoki, którzy wychodz¹c poza ramy instytucjonalizmu
akcentuj¹ uniwersalizm religii chrze�cijañskiej. Szczególnie bliskie musia³y mu byæ rów-
nie¿ idee pracy nad sob¹ i w³asn¹ sztuk¹ � przekonuje badaczka.

Rozdzia³ II rozpoczyna szkic Metafizyczne wêdrowanie, czyli o �ja� poszukuj¹cym
Absolutu. Refleksje nad zapiskami Maine de Birana i Simone Weil. Daria Mazur przybli¿a
filozofiê personalistyczn¹ i odnosi j¹ � najzupe³niej s³usznie � do pogl¹dów Czapskiego.
Wyja�nia: �Termin »osoba« oznacza tutaj to, co najistotniejsze i najcenniejsze w cz³owie-
ku, co odró¿nia go od rzeczy i zwierz¹t, dziêki czemu transcenduje on ca³y przedmiotowy
�wiat, co jest zarazem �ród³em i celem jednostkowego i spo³ecznego ¿ycia istot ludzkich.
Personalizm we wspó³czesnej my�li filozoficznej ujawnia ró¿ne oblicza. Jednak¿e wszyst-
kie jego nurty wskazuj¹, i¿ osobê od bytów nieosobowych wyró¿niaj¹: rozumno�æ pojmo-
wana jako zdolno�æ odró¿niania prawdy i fa³szu oraz dobra i z³a; samo�wiadomo�æ; du-
chowa autonomia wobec sfery przyrodniczej i spo³ecznej; wolno�æ wyboru i kierowania
siê motywami, których warto�æ mo¿na uzasadniæ przed sob¹ i przed innymi lud�mi, oraz
duchowa wiê� z innymi osobami� (s. 47). W szkicach Czapskiego widzimy stale podtrzy-
mywane zainteresowanie ¿yciem duchowym wybitnych postaci sztuki europejskiej. Jedn¹
z nich jest Maine de Biran. W jego Journal intime zajmuje polskiego malarza-kolorystê
przede wszystkim podró¿ w g³¹b siebie, zdolno�æ do autoanalizy, autokrytyki oraz bez-
wzglêdna szczero�æ. Jak dowodzi Mazur, Journal intime i dziennik Czapskiego ³¹czy pier-
wotna niepublikowalno�æ i prywatno�æ, ale te¿ bezwzglêdno�æ artysty wobec w³asnych
u³omno�ci i s³abo�ci. Traktuj¹c z ca³¹ surowo�ci¹ samego siebie, autor Wspomnieñ staro-
bielskich stara siê równocze�nie konstytuowaæ swoje �ja� w oparciu o ¿ycie i przemy�le-
nia duchowych nauczycieli na drodze do prawdy. Tym bowiem, co uderza w jego diariu-
szu prowadzonym wytrwale przez kilkadziesi¹t lat, jest charakter tych zapisków, w któ-
rych � oprócz rysunków i akwarel � mnóstwo jest cytatów i parafraz cudzych my�li. Wiele
z nich to przeróbki lub przytoczenia s³ów Simone Weil. Jak siê zdaje, Czapski przez ca³e
¿ycie prowadzi³ z ni¹ spór intelektualny. O przemo¿nym wp³ywie filozoficznej refleksji
Weil tak oto pisze Mazur: �Przede wszystkim [...] sprzyja³a przyswajaniu metody we-
wnêtrznych æwiczeñ, polegaj¹cej na bezustannym pragnieniu d¹¿enia ku prawdzie, po³¹-
czonym z wysi³kiem uwagi jako najistotniejszej pasji, która winna zdominowaæ nasze ist-
nienie. Postawa uwagi w najg³êbszym swym wymiarze rozumiana by³a w refleksji Wei-
lowskiej jako postawa mi³o�ci bli�niego, stanowi¹ca kryterium mi³o�ci do Boga. �wiadectwa
zrozumienia dla takiego fundamentu etyki odnale�æ mo¿na zarówno w pisarstwie Czap-
skiego, jak i w jego obrazach, daj¹cych wyraz trosce o �wiat, stworzenie, drugiego cz³o-
wieka� (s. 77).

Praca nad w³asn¹ duchowo�ci¹, dyscyplina woli, które tak bardzo poci¹ga³y eseistê
przez lata � wszystko to we wzorcowej i niedo�cig³ej postaci odnalaz³ u francuskiej mi-
styczki. Nie czyta³ jednak Weil naiwnie. Nie godzi³ siê na wizjê Boga �bezstronnego�
i obcego. Wyznawana filozofia personalistyczna nie pozwala³a mu na przyjêcie � i�cie
gnostyckiego � za³o¿enia o pierwotnym ska¿eniu natury ludzkiej i materii.

�wietnie skonceptualizowane jest Piêkno kwitn¹cego g³ogu przeciw nico�ci, po�wiê-
cone najwiêkszej pasji literackiej Czapskiego � cyklowi Marcela Prousta W poszukiwaniu
straconego czasu. Co warte podkre�lenia, Czapski by³ jednym z pierwszych w Polsce, którzy
odkryli i docenili dzie³o genialnego Francuza. Tu¿ po klêsce wrze�niowej, wiêziony w so-
wieckich ³agrach, prowadzi³ wyk³ady o opus magnum Prousta dla towarzyszy niedoli. Jego
lektura W poszukiwaniu straconego czasu przebiega � podobnie jak w przypadku innych
autorów � wed³ug klucza biograficznego. Zajmuje go kszta³towanie siê duchowe artysty,
dorastanie do podjêcia w pe³ni �wiadomej decyzji bycia pisarzem oraz zwi¹zanego z tym
trudu wyrzeczeñ i zobowi¹zañ.
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Czapski wykazywa³ szczególne zrozumienie dla Proustowskiej idei ol�nienia i epifa-
nii jako wyja�niaj¹cych proces twórczy. Wierzy³, ¿e t¹ drog¹, a nie na mocy przymiotów
rozumu, artysta przybli¿a siê do g³êbi sensu. Dlatego te¿ du¿¹ wagê przywi¹zywa³ do
intuicji, do przeczucia. Potrafi³ wytrwale czekaæ na te ulotne chwile, w których pisarzowi
czy malarzowi dana jest ³aska docierania do rzeczy. A mo¿e nie tyle do rzeczy samych
w sobie, co do ich odbicia w naszych wspomnieniach, doznaniach. Tylko one s¹ nam w ja-
kiej� czê�ci dostêpne. W cyklu Prousta znajdowa³ Czapski potwierdzenie innych donios³ych
przekonañ. By³ w�ród nich pogl¹d g³osz¹cy autonomiê sztuki i jej niezale¿no�æ wobec �dyk-
tatu historii i ojczyzny�. Albowiem �prawdziwa sztuka daleka jest od jakiejkolwiek ideolo-
gii i nie powinna braæ odwetu na historii, lecz j¹ twórczo transponowaæ� (s. 116). Tej opinii
stara³ siê pozostaæ wierny przez ca³e ¿ycie. Niezale¿no�æ wobec prymatu w¹sko pojêtej
aktualno�ci nie oznacza w ¿adnym wypadku rezygnacji ze �wiadczenia o warto�ciach. Nie
raz i nie dwa eseista dawa³ dowody metafizycznego zakorzeniania w³asnej literatury, wi-
dz¹c w niej si³ê odradzaj¹c¹ i oczyszczaj¹c¹.

Podrozdzia³ Blask �wiat³a Sacrum opowiada o religijno�ci Czapskiego widzianej przez
pryzmat komentowanych przez niego powie�ci Georges�a Bernanosa i François Mauriaca,
dwóch przedstawicieli francuskiego katolicyzmu w wydaniu odbiegaj¹cym od ortodoksji.
Tym, co go w dzie³ach Bernanosa i Mauriaca ujmuje, jest specyficznie pojêta przez nich
sfera wiary. Stanowi ona zderzenie jako�ci ziemskich z transcendentnymi, dobra ze z³em,
nieustanny i niemo¿liwy do z³agodzenia konflikt �wiêto�ci z pod³o�ci¹. Czapskiemu zaw-
sze bliska by³a wizja religii jako obszaru pytañ, w¹tpliwo�ci i odpowiedzi, naznaczonych
wewnêtrznymi napiêciami, a tak¿e � analogicznie jak w powie�ciach dwóch Francuzów �
troska o przysz³o�æ chrze�cijañskiej Europy i zaniepokojenie dokonuj¹c¹ siê sekularyzacj¹
�wiata. �Proces zamazywania hierarchii warto�ci, rozkwit systemów politycznych opartych
na k³amstwie i przemocy, atmosfera laicyzacji, mia³ko�æ ¿ycia kulturalnego� (s. 141) � to
wszystko stanowi powa¿ne zagro¿enie dla trwa³o�ci ¿ycia religijnego. A jednocze�nie �
jak konstatuje Mazur � �Czapski podziela opiniê [...], i¿ to w³a�nie w mia³ko�ci religijnej,
tchórzostwie wiernych tkwi wiêksze niebezpieczeñstwo dla chrze�cijañstwa ni¿ w rewo-
lucji� (s. 143).

Desakralizacja rzeczywisto�ci w najmniejszym zakresie dokona³a siê na Wschodzie.
Tu w³a�nie eseista tropi religijno�æ przesi¹kniêt¹ dog³êbnym zawierzeniem i bezwzglêd-
nym podporz¹dkowaniem siê Transcendencji. Czapski by³ wielkim admiratorem i znawc¹
kultury rosyjskiej. W swojej pochwale rosyjsko�ci bratnie dusze odnajdywa³ w Norwidzie
i Brzozowskim. Fascynacje rosyjskimi my�licielami prezentuje w rozdziale III szkic Mu-
zyka zmys³ów. Dwie postacie zajmuj¹ tu szczególn¹ pozycjê: Wasilij Rozanow i Aleksiej
Remizow. I w jednym, i w drugim musia³a zauroczyæ Czapskiego g³êbia dylematów oraz
radykalizm formu³owanych kwestii religijnych. Przeciwstawia³ to letniej i skonwencjona-
lizowanej, a nade wszystko nie pog³êbionej refleksji rodzimego katolicyzmu i próbowa³
przeszczepiæ co� z owej ¿arliwo�ci na polski grunt.

Rozanow i Remizow objawiaj¹ mu siê jako ow³adniêci duchem Transcendencji. Dla
nich � podobnie jak dla Mauriaca � wiara by³a spraw¹ fundamentaln¹. Zw³aszcza pierw-
szy z nich nale¿y do postaci kontrowersyjnych. Ale Czapskiemu � jak dowodzi badaczka
� obca by³a �letnio�æ�. Pod�wiadomie pod¹¿a³ za �odmieñcami�, dysponuj¹cymi jednak
wiedz¹ o drodze prowadz¹cej do Tajemnicy. Pojmowa³, ¿e przemy�lenia Rozanowa s¹ nie
do przyjêcia przez prawos³awie i katolicyzm. Razi³y swym eklektyzmem, który spaja³
w jedno wiarê w osobowego Boga, kult p³ci, natury, rodzenia oraz usytuowanie poza bez-
po�rednimi odniesieniami o charakterze etycznym. Zdaniem Mazur, klucz do odczytania
Rozanowa przez Czapskiego stanowi zrozumienie, i¿ w tym ujêciu Rozanow jest misty-
kiem, a nie doktrynerem. Trzeba w nim widzieæ zachwycaj¹ce po³¹czenie przekazu ide-
owego i formy o proweniencji poetyckiej, muzycznej. Formy dopuszczaj¹cej niekonse-
kwencje logiczne po stronie artysty, a zarazem wieloznaczno�æ i wielo�æ interpretacji po
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stronie odbiorcy. Pisarz rosyjski fascynowa³ jeszcze jedn¹ umiejêtno�ci¹ � odnajdywania
w bli�nim piêkna moralnego, nawet tego skrytego i niedostêpnego dla innych.

Prawda rozpoznana w g³êbinach wiecznych znaczeñ omawia osobiste kontakty Czap-
skiego z Remizowem oraz znajomo�æ jego utworów. �Dzie³o Remizowa rozpiête miêdzy
transcendencj¹ i doczesno�ci¹, dotykaj¹c dwu sfer: ducha i cielesno�ci, ods³ania osnowê
opowie�ci mitologicznej � jej ontologiczne umocowanie. Autor legendy o �w. Miko³aju, pa-
tronie Rusi, jest kolejnym po Rozanowie twórc¹, w którego utworach Czapski rozpoznaje
przenikaj¹ce siê dwa porz¹dki: sacrum i profanum. Czytelnika, wypatruj¹cego w literaturze
rosyjskiej �ladów zapoznanego w XX wieku pierwiastka duchowego, poci¹gaj¹ zarazem,
jako malarza � obrazy �wiadcz¹ce o silnym zakorzenieniu wyobra�ni rosyjskich twórców
w konkrecie soczystej rzeczywisto�ci, o podejmowanych przez nich próbach analiz zja-
wisk, sygna³ów poszukiwanej prazasady, obja�niaj¹cej mechanizm wszech�wiata� (s. 178).
Jak zauwa¿a Daria Mazur, przyci¹ga³y te¿ Czapskiego akcentowana u Remizowa odpo-
wiedzialno�æ za s³owo oraz w¹tki eschatologiczne. Analogicznie jak u Rozanowa, rów-
nie¿ i tu polski eseista odnajdowa³ akceptacjê istnienia w jego najró¿niejszych przejawach.
To ta afirmatywna postawa wobec ¿ycia uczy znosiæ cierpienie � niezbywalny element
naszej egzystencji.

Czytaj¹c Remizowa wskazuje Czapski na ewidentne zakorzenienie tej prozy w trady-
cji i folklorze staroruskim. Pisze badaczka: �Zwrócony ku przesz³o�ci twórca Zwichrzonej
Rusi nie kreowa³ wizji �wiata na uboczu, nie ucieka³ od wspó³czesno�ci, lecz interpretowa³
j¹ poprzez pryzmat tradycji� (s. 185). I to w niej szuka³ fundamentów kultury i panaceum
na nihilistyczn¹ negacjê przesz³o�ci przez wiek XX.

Remizowa i Rozanowa w ujêciu Czapskiego ³¹czy jeszcze jedna wiê�. To poetycka,
muzyczna i malarska warstwa ich prozy. Kapista by³ urzeczony jej zmys³owo�ci¹ i orygi-
nalno�ci¹, która nie goni za tym, co modne (awangardowe), ale swej niepowtarzalno�ci
broni harmonijn¹ syntez¹ przesz³o�ci i tera�niejszo�ci. W bogactwie jêzyka autora ¯ywota
Awwakuma Czapski widzia³ przeciwwagê i odrutkê dla schematycznego i ubo¿ej¹cego s³o-
wa w kulturze masowej.

Szkic Los artysty w �czasie marnym�. Có¿ po poecie...? wype³niaj¹ rozwa¿ania nad
twórczo�ci¹ Aleksandra B³oka, Aleksandra So³¿enicyna, Branimira Szczepanovicza, An-
drieja Sieniawskiego i Alberta Camusa. Mazur nastêpuj¹co t³umaczy obecno�æ obok sie-
bie tak ró¿nych artystów: �Francuskiego egzystencjalistê, jak i pisarzy rosyjskich ³¹czy
poszukiwanie wewnêtrznej przestrzeni wolno�ci poprzez twórczo�æ. Ich rozwa¿ania, do-
tycz¹ce znaczenia pojêcia wolno�ci w systemach politycznych, przekszta³caj¹ siê w re-
fleksjê nad kwesti¹ swobody twórczej, zwi¹zan¹ wszak z realizacj¹ w³asnego powo³ania.
Zasadnicz¹ tez¹ szkiców po�wiêconych przywo³ywanym autorom jest wiêc przekonanie
o niemo¿liwo�ci pogodzenia sztuki z naciskiem wywieranym przez w³adzê autorytarn¹�
(s. 198). Z tego punktu widzenia Czapski rozpatruje przypadek B³oka. Nie by³ on jedy-
nym, który zaufa³ rewolucji, widz¹c w niej tryumf m³odo�ci, zapowied� tego, co nowe,
lepsze. Tak jak nie jedynym, który rozczarowa³ siê szybko do nowej w³adzy. Tym musi siê
skoñczyæ romans XX-wiecznego artysty z totalitaryzmem. Artysty, który mia³ w sobie
dostatecznie du¿o wewnêtrznej odwagi i który zachowa³ resztki niezale¿nej my�li, by móc
w pewnym momencie przeciwstawiæ siê k³amstwu, w jakie sam da³ siê wci¹gn¹æ.

Czapski wytrwale dekonspirowa³ podstawy sowieckiego ustroju. Probierzem do oce-
ny komunizmu by³y kategorie moralne. Mia³y one te¿ kardynalne znaczenie w koncepcji
walki ze z³em. Dlatego te¿ eseista �szczególnie eksponuje przekonanie g³oszone przez
So³¿enicyna, które i jemu samemu wydaje siê s³uszne, i¿ jedynie prawd¹, nie si³¹, mo¿na
obaliæ ustrój, którego fundamentem s¹ k³amstwo i przemoc� (s. 210).

Zawarty w omawianym szkicu krótki fragment pt. U�miechniêty Syzyf po�ród zad¿u-
mionych po�wiêcony jest jednemu z nielicznych intelektualistów zachodnioeuropejskich,
który zdo³a³ siê oprzeæ magii �sowieckiej krainy szczê�liwo�ci�, a widz¹c jej prawdziwe,
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odra¿aj¹ce oblicze jednocze�nie nie aufa³ �faszystowskiej idylli�. Camus zbudowa³ w³a-
sny system warto�ci na indywidualnym sumieniu. Jego konsekwentn¹ postawê legitymi-
zuje nie instytucja, ale los drugiego cz³owieka i jego wo³anie o pomoc. Czapskiemu, który
zna³ osobi�cie autora D¿umy, musia³a byæ bliska koncepcja twórczo�ci umocowanej etycz-
nie, powstaj¹cej w cieniu idei odpowiedzialno�ci za losy jednostki �zainfekowanej�, do-
tkniêtej szaleñstwem totalitaryzmu. Eseista niew¹tpliwie z satysfakcj¹ odnotowywa³ aks-
jologiczne i personalistyczne akcenty w przedwojennym i powojennym dorobku Camusa.
Wystêpuj¹c w imieniu ludzkiego indywiduum i staj¹c zawsze po jego stronie, nawet po
straszliwych do�wiadczeniach �epoki pieców�, noblista równocze�nie opowiada siê �prze-
ciwko rewolucji, w której imiê ka¿dy rodzaj bestialstwa jest dopuszczalny, a nawet logicz-
nie konieczny� (s. 220).

W rozdziale IV, Czytaj¹c, czuj¹c, my�l¹c, Mazur posi³kuje siê �filozofi¹ dramatu�
Józefa Tischnera dla oddania aksjologicznego uniwersum tekstów Czapskiego. Nie bez
racji postrzega jego sposób lektury jako odsy³aj¹cy do dialogowego charakteru sztuki,
sk³aniaj¹cy do odbierania jej jako miêdzyludzkiej wymiany � spotkania autora i czytelni-
ka. W owym spotkaniu konstytuuje siê otwarcie �ja� na Transcendencjê i Innego. U�wia-
damiaj¹c odbiorcy, i¿ jest on uczestnikiem dramatu religijnego, Czapski, znów identycz-
nie jak Tischner, nie porzuca pola drêcz¹cych pytañ egzystencji, lecz wychyla siê w stronê
Nadziei. Obydwaj czyni¹ tak na przekór wspó³czesnym, którzy czêsto wybieraj¹ logikê
odmowy miast wyzwania (jak o tym czytamy w Sporze o istnienie cz³owieka). Dla oby-
dwu rozpoznaæ swe �ja� znaczy byæ wolnym. Ale wolno�æ nie jest d o w o l n o � c i ¹, lecz
o d p o w i e d z i a l n o � c i ¹.

Kolejne lektury i zauroczenia Czapskiego nie tylko daj¹ mo¿liwo�æ �ledzenia wa¿-
nych fragmentów przygody europejskiego ducha i intelektu, ale te¿ stopniowo ods³aniaj¹
przed odbiorc¹ s³owa-klucze, które pomagaj¹ mu w zrozumieniu poszczególnych etapów
tej podró¿y. My�lowe i �wiatopogl¹dowe uniwersum autora Wyrwanych kartek tworz¹ m.in.
takie kategorie, jak NADZIEJA, WARTO�CI, HORYZONT METAFIZYCZNY, POWO£ANIE,
ODPOWIEDZIALNO�Æ, TRADYCJA, PAMIÊÆ, NATURA. Bez uwzglêdnienia ich niemo¿li-
wa jest pe³na lektura Wyrwanych kartek czy innych dzie³ Czapskiego, tak jak i Filozofii
dramatu Tischnera.

Miêdzy Wschodem a Zachodem dope³nia indeks nazwisk, co sta³o siê ju¿ standardem
w opracowaniach naukowych, oraz � rzadziej spotykany, ale w wypadku takiej ksi¹¿ki
niezwykle po¿yteczny � indeks rzeczowy, który skupia g³ównie has³a z dziedziny historii
sztuki i filozofii. Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿ bibliografia porz¹dkuj¹ca eseistykê
Czapskiego.

Monografia Darii Mazur jest rzeteln¹, warto�ciow¹, opart¹ na rozleg³ych kontekstach
filozoficznych i literackich prób¹ przybli¿enia czê�ci intelektualnego horyzontu twórcy
Na nieludzkiej ziemi. A jedn¹ z jej niew¹tpliwych zalet stanowi jêzyk � komunikatywny,
mówi¹cy o trudnych problemach jasno i klarownie.

S³awomir Bury³a
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