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¿aden dekalog czy kodeks  pozostaje tylko nagi imperatyw etyczny, przekonanie, ¿e t a k
t r z e b a 36.
Pogl¹d o braku transcendentnego uzasadnienia dla Herbertowej etyki poetyckiej jest
zreszt¹ dosyæ popularny. Trudno siê jednak zgodziæ z jego kategorycznoci¹. Nie ma tu
miejsca ani powodu, aby dok³adniej omawiaæ ów problem, ale ju¿ samo tylko przypomnienie wiersza Guziki, w którym o guzikach z p³aszczy pomordowanych w Katyniu ¿o³nierzy wypowiada siê s³owa przywo³uj¹ce Boga jako fundament etyczny rzeczywistoci:
s¹ aby wiadczyæ Bóg policzy 37, czy Brewiarza [Panie, wiem ¿e dni moje s¹ policzone],
modlitwy wypowiedzianej w obliczu mierci, wiadcz¹cej o postrzeganiu Boga jako kogo, przed kim nale¿y uznaæ swoje winy: nie zd¹¿ê ju¿ / zadoæuczyniæ skrzywdzonym /
ani przeprosiæ tych wszystkich / którym wyrz¹dzi³em z³o 38  pozwala jednoznacznoæ
owego pogl¹du podaæ w w¹tpliwoæ.
Przed laty pisa³ Jerzy Kwiatkowski: Jest wielk¹ zas³ug¹ Aleksandra Fiuta, ¿e tak
wyrazicie ukaza³ i zanalizowa³ nurt eschatologiczny w poezji Mi³osza. Mylê jednak, ¿e
k³ad¹c tak wielki nacisk na plan metafizyczny Mi³oszowskiego profetyzmu, nies³usznie
pomniejszy³ czy wrêcz zbagatelizowa³ jego plan historiozoficzny 39. Z perspektywy ca³ego dotychczasowego pisarstwa Mi³osza i dziejów jego recepcji przyznaæ trzeba, ¿e to jednak Aleksander Fiut mia³ racjê, upominaj¹c siê o metafizyczn¹ stronê twórczoci autora
Trzech zim, ¿e to w³anie ten jej aspekt okaza³ siê szczególnie wa¿ny i wyrany, dla wspó³czesnego czytelnika za wyj¹tkowo atrakcyjny.
Tomasz Garbol

M a r c i n C a ³ b e c k i, MIASTA JÓZEFA CZECHOWICZA. TOPOGRAFIA WYOBRANI. (Recenzent: J. wiêch). Lublin 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej , ss. 246.
Czechowicz nale¿y do polskich poetów raczej omijanych przez badaczy literatury.
Autorowi monografii Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobrani nale¿y siê zatem
uznanie za wybór rokuj¹cego du¿e nadzieje poznawcze, wci¹¿ dostatecznie nie zg³êbionego tematu. Ostatnio, co prawda, zapanowa³o pewne o¿ywienie wokó³ niego, czego dowodem mo¿e byæ zbiór esejów Czytaj¹c Czechowicza 1. Przywo³ana przez Ca³beckiego bibliografia wiadczy jednak, ¿e zainteresowanie poet¹ jest nadal stosunkowo skromne.
Wydaje mi siê, ¿e warto przeledziæ stosunek Ca³beckiego do pracy jego poprzednika,
Tadeusza K³aka 2. Dla obu badaczy jednym z g³ównych punktów odniesienia jest mit. Ca³becki wielokrotnie pos³uguje siê metodologi¹ zaczerpniêt¹ od Junga, Bachelarda czy Eliadego, dla których mit stanowi³ podstawow¹ kategoriê interpretacji rzeczywistoci.
K³ak doszukuje siê mitu przede wszystkim w utworach Czechowicza jednoznacz36
S. B a r a ñ c z a k, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. WarszawaWroc³aw
2001, s. 166.
37
Z. H e r b e r t, Poezje. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1998, s. 586.
38
Ibidem, s. 628.
39
J. K w i a t k o w s k i, Miejsce Mi³osza w poezji polskiej. W zb.: Poznawanie Mi³osza. Studia
i szkice o twórczoci poety. Red. nauk. J. Kwiatkowski. Kraków 1985, s. 86. Autor przywo³uje tu
tekst A. F i u t a Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czes³awa Mi³osza (Pamiêtnik
Literacki 1978, z. 3).
1
2

Czytaj¹c Czechowicza. Red. P. Próchniak, J. Kopciñski. Lublin 2003.
T. K ³ a k, Czechowicz  mity i magia. Kraków 1973.
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nie odwo³uj¹cych siê do mitologii, jak np. we fragmencie poematu hildur baldur i czas 
wszystko przemija, w którym poeta bezporednio nawi¹zuje do historii Dedala i Ikara 3.
Ca³becki pos³uguje siê mitem jako uniwersaln¹ kategori¹ stanowi¹c¹ klucz do zrozumienia znacznie wiêkszej liczby utworów Czechowicza. Wychodzi z za³o¿enia, ¿e miasta,
które ukazuje ów poeta, funkcjonuj¹ poza histori¹. Przynale¿¹ jedynie do porz¹dku dnia
i nocy, wiosny i jesieni, przez co bli¿sze s¹ przestrzeni mitycznej ni¿ realnej. Opis niemal
ka¿dej miejscowoci skonfrontowany zostaje z wyobra¿eniem o przestrzeni wiecznej,
o miejscu poza czasem  pisze Ca³becki (s. 11). U K³aka interpretacj¹ rz¹dz¹ dychotomiczne podzia³y miêdzy arkadi¹ a katastrof¹, dusz¹ a cia³em. Pewne wiersze usytuowane s¹ wyranie po stronie sielanki, inne  po stronie katastrofy. W recenzowanej ksi¹¿ce granice miêdzy przeciwieñstwami zacieraj¹ siê, dziêki czemu zawarte w niej interpretacje s¹ mniej oczywiste i jednoznaczne. Autor w tym samym wierszu potrafi odnaleæ spokój
i z³owrogie przeczucie zag³ady, czaj¹ce siê za jego zas³on¹. Zastanawia siê nad emocjonalnym zabarwieniem s³ów i zazwyczaj dochodzi do wniosku, ¿e jedno s³owo ukrywa
w sobie dwa sprzeczne ³adunki emocjonalne. Sprzecznoæ staje siê dla Ca³beckiego jednym z podstawowych znamion poezji Czechowicza. Przestrzeñ miejska nak³ada siê na
obszar wsi, motyw zadomowienia przenika siê z motywem wygnania, tu³aczki i obcoci.
Wyranie postawiona w ksi¹¿ce teza, ¿e przeciwieñstwa nie cieraj¹ siê ze sob¹ na zasadzie antagonizmu, lecz wspó³graj¹, wzajemnie siê dope³niaj¹c, nale¿y do najbardziej odkrywczych i klarownie udokumentowanych tez autora.
W rozszyfrowywaniu metafor K³ak zdaje siê niejednokrotnie uciekaæ w bana³, zestawiaj¹c w jednym rzêdzie np. mieræ, czarny kolor i noc 4. Ca³becki poszukuje niekonwencjonalnych skojarzeñ i popiera swe wywody oryginaln¹ argumentacj¹, nazywaj¹c np. wiatr
osobliwym instrumentem wprowadzaj¹cym niepokój (s. 21). Jak wynika z przeprowadzonego porównania, recenzowana ksi¹¿ka jest istotnym poszerzeniem i pog³êbieniem
perspektywy zarysowanej przez K³aka.
Ju¿ sam tytu³ informuje, ¿e omawiana monografia za przedmiot swych rozwa¿añ obiera
miasta wystêpuj¹ce w twórczoci Czechowicza. Chodzi tu wiêc o szeroko rozumian¹
poetykê miejsca. Istotne jest podkrelenie, ¿e Ca³becki ma na myli jedynie miasta zamieszkuj¹ce wyobraniê poety, miasta prze¿yte i odczute przez niego, sk³adaj¹ce siê na
swoisty pejza¿ wewnêtrzny. Wewnêtrzna przestrzeñ nie jest u³ud¹  powtarza Ca³becki
za Mi³oszem (s. 9). Autor unikaj¹c nadmiaru szczegó³ów biograficznych w pe³ni realizuje
przyjête przez siebie na pocz¹tku ksi¹¿ki za³o¿enia. Mo¿e czasem oczekiwa³oby siê trochê
wiêcej informacji biograficznych, które mog³yby u³atwiæ dokonywanie porównañ miêdzy
zinterioryzowanym obrazem miasta a rzeczywistymi okolicznociami towarzysz¹cymi poecie w danym miejscu. Ciekawie tê kwestie rozwi¹zuje Andrzej Tyszczyk w swym artykule Czechowicz i miasto, zestawiaj¹c ze sob¹ symboliczno-oniryczny obraz poetyckiego
miasta z jego niezwykle realistyczn¹ wizualizacj¹, czyli fotografiami Lublina autorstwa
Czechowicza 5. Takie porównania bywaj¹ czêsto inspiruj¹ce, gra miêdzy rzeczywistoci¹
a jej poetyckim przetworzeniem obfituje w ukryte sensy. Ale przecie¿ ukazanie tej gry nie
jest g³ównym celem ksi¹¿ki. Trzeba ponadto przyznaæ, ¿e zawê¿enie pola badawczego jest
dla monografii korzystne. Sprzyja bardzo wnikliwemu i g³êbokiemu spenetrowaniu podejmowanej problematyki.
Ca³becki analizuje utwory Czechowicza w sposób niezwykle dok³adny, s³owo po s³owie, wers po wersie. Ca³e rozdzia³y powiêcone s¹ interpretacji poszczególnych utworów,
od których badacz dopiero przechodzi do formu³owania ogólniejszych wniosków. Stawiane tezy podparte s¹ wiêc solidnie zanalizowanym materia³em literackim. Na tej podstawie
3
4
5

Ibidem, s. 133135.
K ³ a k, op. cit., s. 126.
A. T y s z c z y k, Czechowicz i miasto. W zb.: Czytaj¹c Czechowicza.
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widaæ te¿, jak w pojedynczym wierszu mo¿e streszczaæ siê ca³e bogactwo i wielowymiarowoæ postawy twórczej poety.
Ca³becki siêga jeszcze g³êbiej. Pokazuje nie tylko, jak sama treæ poszczególnych
tekstów stanowi o ogólnym przes³aniu pisarstwa, ale równie¿  jak ich forma, czyli ukonkretniaj¹c: sama materia s³owna, wp³ywa na wydobycie zamierzonej ekspresji. Autor nie
tylko bardzo trafnie rozpoznaje rodki poetyckie wystêpuj¹ce u Czechowicza, m.in. takie, jak: zdrobnienia, animizacje, synestezja, metafory, ale przede wszystkim pokazuje,
czemu okrelone rodki s³u¿¹, jakie cele twórca dziêki nim osi¹ga i co za ich pomoc¹
wyra¿a. Tak wiêc np. zdrobnienia s³u¿¹ oswajaniu rzeczywistoci i poskramianiu strachu, a równoczenie infantylizuj¹ dowiadczenie, og³aszaj¹c ponowny powrót do dzieciñstwa. Pozwalaj¹ odnaleæ bezpieczne miejsca i wyzbyæ siê wci¹¿ towarzysz¹cego Czechowiczowi uczucia zagro¿enia. Animizacje natomiast zaliczaj¹ siê do pierwiastków mitotwórczych. Sprawiaj¹, ¿e o¿ywione przedmioty równoczenie z dobrodziejstwem ¿ycia
uzyskuj¹ przekleñstwo mierci i mog¹ zostaæ unicestwione. Powtórzenia przydaj¹ wypowiadanym s³owom magicznego charakteru, powtarzane s³owa brzmi¹ bowiem jak magiczne zaklêcia, buduj¹c wokó³ siebie aurê niezwyk³oci. Spinanie utworów klamr¹, tzn.
umieszczanie tych samych fraz na pocz¹tku i w zakoñczeniu wiersza, powoduje, ¿e nie
rozwija siê on linearnie, ¿e czytaj¹c nie posuwamy siê do przodu, ale raczej zatapiamy siê
w g³¹b, przez co utwór nawi¹zuje do kolistej struktury mitu. Pisanie nazw miast ma³¹
liter¹ równie¿ naprowadza na pokrewieñstwo z mitem. Przedstawiane miasta nie posiadaj¹ ju¿ nazw w³asnych, nie s¹ to miasta konkretne, ale symboliczne, wskazuj¹ce nie na
wycinek, lecz na ca³oæ dowiadczenia, wkraczaj¹ce w wymiar transcendencji.
Ca³becki nie daje jednak ostatecznej odpowiedzi na to, dlaczego Czechowicz w ogóle
unika du¿ych liter  zarówno w tytu³ach i na pocz¹tku wersów, jak przy okazji innych
nazw w³asnych, niekoniecznie zwi¹zanych z miejscem. To intryguj¹ce pytanie pozostaje
nadal nierozstrzygniête.
Bardzo interesuj¹ce wydaje siê te¿ wprowadzenie przez Ca³beckiego do badañ literackich perspektywy komparatystycznej. W swych analizach wielokrotnie odwo³uje siê
do muzycznej warstwy wiersza 6. Wydaje siê to szczególnie uzasadnione w przypadku
Czechowicza, który przyznawa³ siê do tego, ¿e w pierwszej fazie tworzenia towarzyszy³
mu rodzaj szczególnego muzycznego rozko³ysania i ¿e muzyka, niekoniecznie koncertowa, ale ta zas³yszana gdzie przypadkiem, podczas spaceru przez miasto, stanowi³a wielokrotnie inspiracjê do napisania wiersza 7.
Ca³becki wprowadza kategoriê pól semantycznych, która s³u¿y do odczytania negatywnego lub pozytywnego zabarwienia s³owa na podstawie jego brzmienia. Jako jedno
z g³ównych narzêdzi interpretacji badacz obiera z kolei napiêcie miêdzy harmoni¹ a dysonansem  znajduj¹c np. w harmonijnych frazach skrywan¹ pod powierzchni¹ têsknotê
za ³adem wiata, natomiast w dysonansowych wspó³brzmieniach egzystencjalny niepokój. Zwraca te¿ uwagê na niezwykle bogat¹ w przypadku Czechowicza audiosferê jego
utworów  czyli bardzo obszerny arsena³ najró¿niejszych dwiêków (niekoniecznie bezporednio zwi¹zanych z muzyk¹) przywo³ywanych w wierszach. Wyczulenie na audiosferê jest to¿same z przyporz¹dkowaniem Czechowicza grupie autorów, dla których wychwytywanie z rzeczywistoci i przetwarzanie wra¿eñ s³uchowych stanowi³o jedn¹ z podstawowych technik pisarskich. Ca³becki akcentuje tak¿e piewnoæ utworów Czechowicza, nadaj¹c jej miano ko³ysankowoci  podskórnego, rytmicznego falowania o funkcji
Na znaczenie fonicznej warstwy w utworach Czechowicza zwróci³ ju¿ uwagê K. W y k a
(O Józefie Czechowiczu. W: Rzecz wyobrani. Warszawa 1959, s. 5051), uczyni³ to jednak w sposób mniej wielowymiarowy, skupiaj¹c siê przede wszystkim na stronie brzmieniowej i muzyce obrazów okrelanej mianem niepiewnej muzycznoci, a pomijaj¹c inne elementy muzycznoci.
7
Zob. J. C z e c h o w i c z, Z mojego warsztatu literackiego. W: Wyobrania stwarzaj¹ca. Szkice
literackie. Oprac. T. K ³ a k. Lublin 1971, s. 115.
6
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autoterapeutycznej i uspakajaj¹cej. Wspomina te¿ o podkrelaj¹cej muzyczny charakter
wierszy funkcji powtórzeñ, upodabniaj¹cych fragmenty poetyckie do pieniowych refrenów. Autor recenzowanej ksi¹¿ki sam odznacza siê wra¿liwoci¹ na wyczuwaln¹ w utworach Czechowicza ciszê, której funkcja przynale¿y tak¿e do muzyczno-literackiego obszaru. W rozdziale o miasteczku Kazimierz pisze: W przeciwieñstwie do wielkomiejskich
kakofonii urok brzmienia ma³ych miejscowoci polega na nieobecnoci jakichkolwiek
dwiêków (s. 89). Badacz odkrywa te¿ inny wymiar ciszy, który wi¹¿e siê z oczekiwaniem na dwiêk, z napiêciem poprzedzaj¹cym to, co ma siê wydarzyæ.
Autor recenzowanej ksi¹¿ki podejmuje siê te¿ omówienia zwi¹zków Czechowicza
z niektórymi z g³ównych pr¹dów malarstwa europejskiego, np. z impresjonizmem. Opisuje charakterystyczne dla poety zacieranie konturów, subiektywizacje widzenia barw, wychwytywanie ulotnych momentów istnienia. Rys impresjonistyczny w twórczoci Czechowicza polega przede wszystkim na tym, ¿e nie skupia siê on na wiernym odwzorowaniu
rzeczywistoci, ale raczej na prze¿yciu, które owa rzeczywistoæ w nim wywo³uje. Dla
tego twórcy, podobnie jak dla impresjonistów, znaczenie maj¹ pory dnia i widzenie rzeczy
w ró¿nym owietleniu. Elementy te zdaj¹ siê bardziej istotne ni¿ sam temat wiersza. W innym miejscu Ca³becki zestawia poezjê Czechowicza z tendencjami kubistycznymi. Pisze
o kanciastych figurach nak³adaj¹cych siê na siebie (kanciaste bry³y kamienic), co sprzyja uzyskaniu symultanicznoci obrazu. W rozdziale Oblicza Warszawy znajdujemy fragment: Niepojêta sytuacja rozszczepienia osobowoci poci¹ga za sob¹ relatywizm przestrzenny  nie tylko z racji jednoczesnego wspó³istnienia w wiadomoci podmiotu Warszawy i azjatyckiego portu, ale tak¿e ze wzglêdu na konstrukcjê miasta przypominaj¹cego
palimpsest. Jest to przestrzeñ, na któr¹ nak³adaj¹ siê elementy obecne w niej w ró¿nych
momentach trwania miasta i ¿aden nie zosta³ w pe³ni z podmiotowej jani usuniêty (s. 184).
Wychylenie siê w stronê kubizmu zezwala, zdaniem Ca³beckiego, na osi¹gniêcie w poezji
pewnego poziomu abstrakcyjnoci oraz oderwanie siê od ziemi i skierowanie siê ku bardziej nadzmys³owym rejonom.
Odkrywcze wydaje siê te¿ wpisywanie Czechowicza w szerszy kontekst literatury
europejskiej: porównania z Baudelaireem i Conradem czy doszukiwanie siê w twórczoci polskiego poety echa myli teoretycznej Bierdajewa s³u¿¹ce wyt³umaczeniu fascynacji
autora Kamienia ¿ywio³em nocy jako rzekom¹ manifestacj¹ Nowego redniowiecza.
Ca³becki doszukuje siê pokrewieñstw z Baudelaireem w stworzonej przez Czechowicza
wizji wrogo wzglêdem cz³owieka nastawionej natury. Wydaje mi siê, ¿e analogii z francuskim twórc¹ mo¿na by odnaleæ wiêcej, szczególnie w tych wierszach polskiego poety,
w których podmiot liryczny przypomina Baudelairowskiego flâneura wêdruj¹cego przez
miasto, osadzaj¹cego wzrok np. na mijanych wystawach sklepowych czy na rzucaj¹cych
blade wiat³o latarniach. Zasadnicze podobieñstwo ukrywa siê w szerzej rozumianej koncepcji sztuki. Gdy¿ tak jak dla Baudelairea, tak i dla Czechowicza ka¿de dzie³o sztuki ma
swój wymiar realny, przemijaj¹cy i tymczasowy, oraz wymiar symboliczny, wieczny i uniwersalny. Liczy siê konkret, rzeczywisty przedmiot, który daje siê dowiadczaæ zmys³owo, i metafizyczne przes³anie, na które ów przedmiot naprowadza 8. Przechadzka przez
miasto staje siê wyczytywaniem i rozszyfrowywaniem znaczeñ z ksiêgi ¿ycia. Np. ogl¹dane na wystawie ciniête rybki w puszce z wiersza wiat zmieniaj¹ siê w metaforê ucisku i opresji. Czechowicz jest uczniem Baudelairea tak¿e wtedy, gdy nadaje trwa³y kszta³t
temu, co chwilowe i ulotne.
8
O tak rozumianej koncepcji sztuki pisa³ Ch. B a u d e l a i r e m.in. w szkicu Malarz ¿ycia
nowoczesnego (w: Rozmaitoci estetyczne. T³um. J. G u z e. Gdañsk 2000), Czechowicz z kolei
 w szkicu Klucz symboliczny do poematów (w: Wyobrania stwarzaj¹ca. Szkice literackie. Oprac.
T. K ³ a k. Lublin 1972).
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Bardziej problematyczne wydaje siê porównanie z Conradem. Ca³becki opiera siê tu
z pewnoci¹ na pokrewieñstwie w¹tków marynistycznych, powo³uje siê tak¿e na wiersz
zadedykowany Conradowi. Chyba jednak ka¿dego z tych twórców znamionuje zasadniczo odmienna postawa wzglêdem niebezpieczeñstwa. U autora Lorda Jima odnajdujemy
zawziêt¹ walkê i zmaganie siê z wrogiem, niezale¿nie od tego, czy jest to walka wewnêtrzna,
czy nastawiona na pokonanie niesprzyjaj¹cych zewnêtrznych okolicznoci. U Czechowicza, jak zreszt¹ sam Ca³becki w innym miejscu zauwa¿a, widoczna jest postawa raczej
pasywna. Cechuje go oczekiwanie na zag³adê, której siê nie przeciwstawia, ale wrêcz przeciwnie  gotowy jest j¹ przyj¹æ i poddaæ siê jej bez walki. Byæ mo¿e, u róde³ tej poezji
tkwi jaka g³êboka akceptacja tego, co przynosi ¿ycie, z której mog³aby w dalszych konsekwencjach wynikn¹æ wspomniana wczeniej jednoæ splataj¹cych siê ze sob¹ przeciwieñstw.
Za najwiêksze osi¹gniêcie interpretacyjne ksi¹¿ki Ca³beckiego uwa¿am w³anie owo
wyzwolenie Czechowicza spod presji dychotomicznych podzia³ów, ukazanie, ¿e sielanka bardzo czêsto graniczy z katastrof¹, ¿e tam, gdzie spodziewalibymy siê kontrastu,
odnajdujemy spójnoæ. Cenne wydaje siê te¿ spostrze¿enie, ¿e elementem determinuj¹cym twórczoæ poety jest wszechobejmuj¹cy dynamizm, wszechobecny ruch zwi¹zany
z fluktuacj¹ przemijaj¹cego czasu i metamorfozami przyrody.
Za dyskusyjne uznaæ mo¿na natomiast pos³ugiwanie siê mitem jako podstawowym
kluczem interpretacji. W tego typu badaniach nale¿a³oby chyba braæ przede wszystkim
pod uwagê raczej indywidualn¹ mitologiê poety, która konstytuuje siê wraz z rozwojem
jego twórczoci, stanowi¹c tym samym klucz wewn¹trztekstowy. Pos³ugiwanie siê np.
uniwersaln¹ symbolik¹ morza mo¿e oddaliæ nas od rozumienia morza przez samego Czechowicza.
Ca³becki czêsto pisze o tekstach z jaki wzglêdów dla autora Kamienia wyj¹tkowych.
Tak jak np. o wierszu deszcz w concarneau, który w przeciwieñstwie do innych utworów
tego poety powiêconych prowincji nie rozgrywa siê noc¹, lecz w jasny dzieñ. Unika wiêc
badacz pu³apki zbyt ³atwego szufladkowania i upraszczaj¹cych klasyfikacji, dziêki czemu
ksi¹¿kê cechuje brak schematyzmu. Istotne jest te¿  wyranie wyczuwalne  mocno zindywidualizowane podejcie do analizowanych tekstów, zdradzaj¹ce osobiste zaanga¿owanie. Interpretacje nie s¹ suche i indyferentne, a wrêcz przeciwnie  maj¹ silne zabarwienie
emocjonalne. Warto te¿ zwróciæ uwagê na niezwykle piêkny jêzyk, którym pos³uguje siê
autor ksi¹¿ki  jêzyk niemal¿e poetycki, posiadaj¹cy zdolnoæ skondensowanego ujmowania treci i ekspresyjnego wyrazu.
Anna Szlagowska

JÓZEF CZECHOWICZ. OD AWANGARDY DO NOWOCZESNOCI. Pod redakcj¹ J e r z e g o  w i ê c h a. (Recenzent: Ma³gorzata Czermiñska). Lublin 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, ss. 356.
Ksi¹¿ka jest plonem konferencji zorganizowanej w Lublinie w 2003 roku, któr¹ obydwa tamtejsze uniwersytety z udzia³em naukowców z innych orodków i zagranicy w³¹czy³y w obchody 100-lecia urodzin autora nuty cz³owieczej. Podobn¹ publikacj¹ uczci³
Uniwersytet Adama Mickiewicza wespó³ z Uniwersytetem Jagielloñskim analogiczny jubileusz Przybosia 1, a warto zauwa¿yæ, ¿e 100-lecie urodzin autora W g³¹b las minê³o zaledwie dwa lata wczeniej (w roku 2001). Bliskoæ tych dat i uderzaj¹co prêdkie nastêpstwo
obu rocznic nasuwa refleksjê: w jakim stopniu dystans pokoleniowy i ró¿nica formacji
poetyckich, dziel¹ca pierwsz¹ Awangardê od drugiej, oddaj¹ rzeczywisty porz¹dek
1

Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, E. Balcerzan. Poznañ 2002.

