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wysokie
kompetencje
autora, a przede wszystkim są
świadectwem
jego krytycznej
wrażliwości. Leszek Bugajski oddany jest sprawie polskiej literatury. Niepokoi go przyszłość
naszej literatury · ten niepokój
stanowi leitmotiv książki „Pozy
prozy". Leszek Bugajski lwnsekwentnie zwraca uwagę na to, że
nasza proza nie rozwija się prawidłowo w oderwaniu od realiów
rzeczywistości, w której jest tworzona.
JAN STĘPIE~
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LEKTURY

ESZEK BUGAJSKI w naszej krytyce literackiej jest
postacią
osobliwą
w jak
najlepszym słowa tego znaczeniu. Jest bowiem krytykiem czułym niczym sejsmograf na wszystko, co dzieje się w naszej literaturze, a zwłaszcza w literaturze młodych. Bezkompromisowy I samodzielny w swoich osą
dach krytycznych, należy do tych
nielicznych krytyków, którzy zachowują własną twarz. Odnosi
się wrażenie, że stara się on być
wolny od nacisków grup i ukła
dów literackich, od panujących
mód. Oczywiście, można się nie
zgadzać z jego literackimi osąda
mi czy interpretacją niektórych
dzieł pisarzy, ale nie można mu
zarzucić, że w swojej krytyce
kieruje się uprzedzeniami - czego niestety nie można powiedzieć
o tych krytykach, którzy swoje
fobie, urazy, często zakodowane
w podświadomości, kompensują
„mszcząc się" na adeptach pióra,
zwłaszcza w wewnętrznych recenzjach wydawniczych.
Ale wracając do Bugajskiego,
bo przecież o nim tu mowa w swoich ocenach naszej literatury jest nieszablonowy. W żar
gonie dziennikarskim określa ~ię
talyl postawę mianem „kontrowersyjny". I chwała mu za to,
gdy?. w przeciwnym razie niemożliwa byłaby prawidłowa egzysten~ja krytyki. Przecież tylko
spory, polemiki I samodzielne odczytywanie literatury może być
gwarancją prawidłowego funkcjonowania krytyki, która doży
nana jest skutecznie przez antrbugajskich.

ry zawiera dwadzldcla 1Ześć szkiców
omawlaJ11cych przez autora twórczość
polskich prozaików: a w tym mlo·
dycb, Jak na przykład Piotra l\tuldnera-Nieckowsklego, Andrzeja Pa·
1tuszka, Jak również 1tarszych pisarzy - m. łn. Andrzeja Kuśniewi
cza, oraz nleżyj11cycb, a wAród nich
Stanisława
Dygata, l\llrona Biało
szewskiego. „Omawiających", to nie·
właściwe określenie. Szkice Bugajskiego s11 bezkompromisow11 Interpretacji! twórczości tak róinych od
sll'ble pisarzy. Sam dobór nazwlslc
świadczy o tym, że Bugajskiego In·
teresuje wszystko, co dzieje się w
naszej literaturze, za~ autor daleki
jest od powierzchownego klasytllrnwanla przez siebie omawianych pl·
sarzy.

Powyższe
refleksje piszę na
marginesie niedawno wydanego
tomu zawierającego szkice krytyczno-literackie teszka Bugajskiego pt.: „pozy prozy".•) Jest
to druga książka tego autora. Już
w pierwszym zdaniu omawianego tomu Bugajski pisze: „Proza
obok wszystkiego, a może przede wszystkim, powinna odzwierciedlać przemiany zachodzące w
świadomości
współczesnych
jej
powstaniu ludzi, powinna utrwalić społeczny obraz świata". Kilka zdań prostych, klarownych.
a jakże istotne przesłanie dla
tych, którzy biorą pióro do ręki,
aby na kartach dzieł wyrażać
swój niepowtarzalny zapis uczuć,
doznań i przeżyć.
Muszę
podkreślić,
że
dawno nie
czytałem
tak przystępnie napisanej
książki krytycznej.
Leszek Bugajski
udowodnił dobitnie, że można pisać
językiem nie hermetycznym o sprawach jakże Istotnych dla naszej li·

teratury. Ta przysti:pna forma Jego
tomu krytyczno-literackiego, wyróż
nia go zdecydowanie spośród Innych
dzieł naszych recenzentów I krytyków, których kslątkl z reguły s11
nudne, napuszone w formie I treści,
l co gorsza pisane lblowskobełkotli
wym językiem, pełnym obcojęzycz
nych terminów. Książkę Buga,lskle·
go może czytai< każdy, kto interesuje się sprawami kultury, a szczególnie naszą llteratur11 wokół której
ostatnimi Jaty nagromadziło się wie·
le mitów. nieporozumień i co tu
ukrywBć „kumoterskiego" Jej Interpretowania.
.Jest właściwie reguł11 w naszym
tyciu krytyki literackiej, że ,,atakuje sle" ksl11żkl mlodych noetów I
pisarzy. a w~?.ystko to, <".O naph•ał
twórca znany czy uznany Jest Interpretowane przez krytyków z pozycji „na klęczkach". „Pozy prozy"
L111zka BuraJsklego q &olllfln, kt6·

j

Moim zdaniem „Pozy prozy"
w panoramie
naszego literackiego życia. Wy-

•) Leszek Bugajski: „Pozy prozy".
„czytelnik". Warszawa 1986, s. 270,
cena 210 zł.

są ważną książką

Bezradność

wobec życia i świata
niu swoich praw - praw ustanowionych przecież przez ludz„
a jednak wymierzonych przeciwko nim samym. W świecie tym,

RZYJĘTO dość powszechnie
za słuszny pogląd, że czło
wiek związany przez wiele
lat z określonym kręgiem kulturowym będzie pow,racał doń do
końca
swego życia. Krąg ten
niejako wyciska na nim pewne
znamię,
którego nie pozbędzie
się nawet wtedy, gdy zajmie się
inną dziedziną życia czy twórczości. Słowem w Innej forartystycznej
mie
wypowiedzi
będzie jednak motywem przewodnim. Tymczasem w drugim
z kolei tomiku poezji Niny An·
drycz zatytułowanym ,,Drugie
spotkanie z diabłem"•), nie ma
już ani słowa o teatrze. Do gło
su dochodzi liryka osobista i refleksyjna, ukazująca jak skomplikowaną i antynomiczną Istotą bywa człowiek, a jednocześ
nie jakże bezradną wobec życia
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pełnym

obłudy

człowiek

pozostaje

raźliwie

samotną,

i

zakłamania,
istotą

prze-

poszukującą

wciąż
kości

miłości, wzajemnej blisz drugą osobą. Czy jednak
jest to osiągalne, czy możliwe
jest pełne zjednoczenie i harmonia? A jeśli tak, to na jak dłu
go i za jaką cenę - zdaje się
pytać poetka. Przecież:
Z oddali do ciebie jeszcze

wyrywa się myśl bezsenna
Kto ml kazał w tobie zamieszkać?
Ze się w tobie 1palę - kto
Popiołami

oddycha

przestrzegł?
przestrzeń.

.Jakie Inne W' niej drogi nasze
jut całe w piołunach talu.
Powiodą nas zorze §tepe
I nie do ziem oblecanycb.
Popiołami zabija przestrzed.
(„Z oddali do ciebie jeszcze"}

i świata, przekraczających na~
częściej jego odporność wewnę

A

trzną.

Swiat przedstawiony w wierszach Niny Andrycz kusi mirażami wrażeń i sukcesów, ale jest
także bezlitosny w e1zekw.owa-

jednak
łych

mimo

porażek

tych ciąg·
tęsknota
do

syntezy, do pojednania czło
wieka rozdartego sprzecznościa·
mi, z sobą samym i ze światem
nie przestaje przewijać sht przez

'

wszystkie utwory zbiorku. Samotność i ciągłe próby jej
przezwyciężenia poprzez miłość
czy przyjaźń, wyznaczają drogę
działania. Człowiek przecież, mimo samotności, nie przestaje być
w jakiś sposób współtworzony
przez innych, przynajmniej ten
człowiek, w którym nie usnęło
sumienie.
Nina Andrycz zderza w swych
wierszach różnorodne aspekty
osobowoścl ludzkiej, świata widzialnego I różne plany czasowe.
Wspomnienia przeplatają się z
teraźniejszością,
są takie jakie
utrwaliły się w wyobraźni czło
wieka, a więc najczęściej wystę
pują
jako okaleczałe resztki,
strzępy

jakiejś

rzeczywistości,

która w gruncie "rzeczy nie wiadomo czy zaistniała naprawdę,
czy jest tylko obrazem z koszmarnego snu. Czas jest wrogiem
życia nie tylko dokonuje rozkładu I zniszczeń, lecz także już
od pierwszej chwili lstnłenia naznacza człowieka swoim piętnem:
Urodziłam

się pod Skorpionem
Zodiaku znakiem jesiennym.
.Jestem pomyślana na:
trudne sytuacje
wielkie rewolucje
dzieciństwo w śniegu
młodość we krwi
króciutkie wniebowstąpienie
jpdnel mtło§cl
szaleństwo długiej pracy
łzy.

(„Horoskop")

Wiersze z tomiku „Drugie spotkanie z diabłem" wzbudzają w
czytającym lekki niepokój. Czy
naprawdę taki jest obraz świata,
czy może my takim świat czynimy?
Ale niepokój to przecież podstawa twórczego działania w naszym życiu.
ANDRZEJ LAZAROWICZ
•) Nina Andrycz. „Drugie llPOł anie z diabłem". Warszawa 1985, „ yłelnlk". Nakład 1320 ecz. Str. as.
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