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Zbiór szkiców krytycznych i  recenzji, potraktowany ptrzez au
tora jako pamiętnik przygód duchowych, zawiera te teksty, które 
po latach czy miesiącach noszą jeszcze ślad wewnętrznego, g łę
bokiego przeżycia autorskiego. Lichański nie kieruje s ię  jak i
miś zauierzer iami uogólniającymi wobec współczesnej prozy» wią
że się to ze swoi.3tą " f i lo z o f ią  recen z ji", którą prezentuje we 
wstępie. Recenzja, wg niego, nie może służyć w ie lk ie j krytyce -  
ideotrwórczej, programującej -  ale jest niezwykle ważną formą 
wypowiedzi w praktyce życia literack iego. Chciałby on n ob ilito 
wać wypowiedz krytyczną, zrównując ją w prawach z prozą artys
tyczną jako drugi sposób "mówienia prozą". Książka jest poświę
cona pisarzom i  krytykom, m.in. omawia pozycje: Iwaszkiewicza,
Parandowakiego, Kuncewiczowej, Parnickiego, Macha,Stryjkowskie
go, Filipowicza, Dąbrowskiej, Irzykowskiego.
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/11/ UCHAŃSKI Stefan: Wśród mówiących prozą. Szkice l i t e 
rackie. LSW. Warszawa 1971 s. 334, zł 20,-

/11/ MACH Wilhelm: Szkice lite ra ck ie . T. I .  W szkole kryty
ków. T. I I .  W Polsce i  w świecie. Wyboru dokonali i  do dru
ku przygotowali: H.Bereza, S.Frycie, R.Matuszewski, J.Nowa
kowski. Czyt. Warszawa 1971 s. 485+426, z ł 50,-

Wybór pism rozproszonych, nie objętych tomem Macha "Doświad
czenia i  przypadki", zawiera w tomie I  wybór recenzji drukowa
nych systematycznie w okresie kilku la t powojennych i  dorywczo 
w okresie późniejszym, esej o twórczości Z.Nałkowskiej i  wspom
nienie o n ie j, artykuły publicystyczne. Tom I I  przynosi repor
taże z literack ich  podróży po Polsce /głównie z Rzeszowskiego/, 
do In d ii i  Bułgarii, fe lie ton y , wywiady i  wypowiedzi ankietowe 
oraz jedno opowiadanie. Eseistyka i  publicystyka jes t bogatym 

dokumentem samowiodzy artystycznej Macha i  świadectwem przemian 
świadomości lite ra ck ie j jego pokolenia, zwłaszcza takich zagad
nień, jak stosunek do tradycji przedwojennej w okresie bezpo
średnio pc zakończeniu wojny, odnowa życia literack iego  po roku 
1936, rodzenie się nowych form powieściowych /eseizacja, au to -  
temstyzm/.
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