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Bardziej problematyczne wydaje siê porównanie z Conradem. Ca³becki opiera siê tu
z pewno�ci¹ na pokrewieñstwie w¹tków marynistycznych, powo³uje siê tak¿e na wiersz
zadedykowany Conradowi. Chyba jednak ka¿dego z tych twórców znamionuje zasadni-
czo 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 okoliczno�ci. U Czechowi-
cza, 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 prze-
ciwnie � 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 konse-
kwencjach wynikn¹æ wspomniana wcze�niej jedno�æ splataj¹cych siê ze sob¹ przeciwieñstw.

Za najwiêksze osi¹gniêcie interpretacyjne ksi¹¿ki Ca³beckiego uwa¿am w³a�nie owo
wyzwolenie Czechowicza spod presji dychotomicznych podzia³ów, ukazanie, ¿e �sielan-
ka� bardzo czêsto graniczy z katastrof¹, ¿e tam, gdzie spodziewaliby�my siê kontrastu,
odnajdujemy spójno�æ. Cenne wydaje siê te¿ spostrze¿enie, ¿e elementem determinuj¹-
cym twórczo�æ 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 twórczo�ci, stanowi¹c tym samym klucz wewn¹trztekstowy. Pos³ugiwanie siê np.
uniwersaln¹ symbolik¹ morza mo¿e oddaliæ nas od rozumienia morza przez samego Cze-
chowicza.

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 po�wiêconych 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¿ � wyra�nie wyczuwalne � mocno zin-
dywidualizowane podej�cie do analizowanych tekstów, zdradzaj¹ce osobiste zaanga¿owa-
nie. 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 zdolno�æ skondensowanego ujmowa-
nia tre�ci i ekspresyjnego wyrazu.

Anna Szlagowska

JÓZEF CZECHOWICZ. OD AWANGARDY DO NOWOCZESNO�CI. Pod redak-
cj¹ J e r z e g o  � w i ê c h a. (Recenzent: Ma³gorzata Czermiñska). Lublin 2004. Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, ss. 356.

Ksi¹¿ka jest plonem konferencji zorganizowanej w Lublinie w 2003 roku, któr¹ oby-
dwa tamtejsze uniwersytety z udzia³em naukowców z innych o�rodków i zagranicy w³¹-
czy³y w obchody 100-lecia urodzin autora nuty cz³owieczej. Podobn¹ publikacj¹ uczci³
Uniwersytet Adama Mickiewicza wespó³ z Uniwersytetem Jagielloñskim analogiczny ju-
bileusz Przybosia 1, a warto zauwa¿yæ, ¿e 100-lecie urodzin autora W g³¹b las minê³o zale-
dwie dwa lata wcze�niej (w roku 2001). Blisko�æ 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.
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periodyzacji oraz uk³ad literackich wp³ywów i samookre�leñ twórców z okresu miêdzy-
wojennego, a w jakim zosta³y one wykreowane przez historyków literatury.

Janusz Kryszak w artykule Józefa Czechowicza wst¹pienie w mit (na emigracji) ana-
lizuje recepcjê poety, który najpierw zyska³ wielu na�ladowców, zazwyczaj p³ytkich, bo
przejmuj¹cych tylko technikê w oderwaniu od jej ideowego pod³o¿a; pó�niej, po�miert-
nie, imitatorstwo sta³o siê ju¿ niemo¿liwe. W 10 rocznicê �mierci poeta zosta³ zaprezento-
wany w �Kamenie� w postaci ocenzurowanej i drastycznie zideologizowanej, gdy¿ ak-
centowano zw³aszcza ludowo�æ, etos robotnika, ateizm i racjonalizm. Natomiast na ob-
czy�nie przyk³ad Czechowicza sta³ siê wa¿kim argumentem na rzecz wolno�ci i nie-
zale¿no�ci wobec �wiata zewnêtrznego dla Mi³osza, Pietrkiewicza, £obodowskiego, Za-
gajewskiego. Te dwa przeciwne kierunki zaw³aszczeñ patrona z pewno�ci¹ zdeformo-
wa³y jego sylwetkê, rozwijaj¹c konkurencyjne stereotypy, porêczne zw³aszcza w dydakty-
ce szkolnej.

Do�æ radykaln¹ próbê nowego okre�lenia poetyki Czechowicza, charakteryzowanej
dot¹d rozmaitymi sprzecznymi �izmami� lub ogólnie okre�lanej jako �eklektyzm� czy
�synkretyzm�, podejmuje Andrzej Niewiadomski (Imiona syntez. O kluczu do systemu
poetyckiego Józefa Czechowicza). Lubelski literaturoznawca stwierdza, ¿e przedsiêwziê-
cie takie wymaga uwa¿nej lektury wierszy, skonfrontowanej z wypowiedziami teoretycz-
nymi poety, a zaproponowany �mikrologiczny� ogl¹d wiersza Synteza z tomu nic wiêcej
prowadzi go do wniosku, i¿ chodzi o syntezê poetyki awangardowej (z �pseudonimami�
Peipera) i symbolistycznej. Badacz odrzuca natomiast jako nietrafne diagnozy szko³y kra-
kowskiej z lat piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych, która w twórczo�ci ówczesnych �poetów
wyobra�ni� dopatrywa³a siê inspiracji Czechowiczem, gdy¿, jak s¹dzi, mo¿na tam do-
strzec jedynie do�æ p³ytk¹ stylizacjê. Marta Cywiñska-Dziekoñska (Surrealistyczne �do-
�wiadczenie wewnêtrzne� w poezji Józefa Czechowicza) proponuje natomiast nowe ujêcie
nadrealizmu w kontek�cie wizji katastroficznych. O ile kierunek ten we Francji wyrós³
z lêku po minionej pierwszej wojnie, w ujêciu autora w b³yskawicy s³u¿y on wizjom profe-
tycznym, czego konsekwencj¹ sta³a siê osobliwa interferencja poetyk.

Zapowied� odnowy wizerunku twórcy znajdziemy we wstêpie redaktora tomu, Jerze-
go �wiêcha, który wskazuje na konieczno�æ zweryfikowania dotychczasowych s¹dów o po-
ecie. Jednak zawarty w tej ksi¹¿ce wielog³os badawczy, w znacznej mierze przyczynkar-
ski, spe³niæ mo¿e ów postulat w stopniu niewielkim, gdy¿ wy³aniaj¹cy siê z niej portret
Czechowicza rozpada siê na szereg starych i nowych zagadek, dotycz¹cych zarówno po-
etyki, jak bibliografii i biografii. Dotychczasowa sylwetka zosta³a wiêc na razie czê�cio-
wo rozbita, czekaj¹c na nowe uspójnienie.

Podtytu³ Od awangardy do nowoczesno�ci dezorientuje swym radykalizmem. Po pierw-
sze: metodologicznie � jako sugestia roz³¹czno�ci zawartych w nim pojêæ historycznolite-
rackich albo ich nastêpstwa chronologicznego czy te¿ braku zwi¹zku przyczynowo-skut-
kowego. Podwa¿a okrzep³¹ ju¿ praktykê periodyzacyjn¹ i koncepcjê dziejów sztuki s³o-
wa, wedle której formacje awangardowe mieszcz¹ siê w szeroko pojêtym modernizmie,
i to jako jego faza pó�na, dojrza³a i zarazem ostatnia, a w ¿adnym wypadku nie inicjalna.
Sformu³owanie mo¿e siê wiêc odnosiæ najwy¿ej do ewolucji recepcji twórczo�ci Czecho-
wicza. Po drugie: podtytu³ zbioru wprowadza w b³¹d co do tre�ci � wiêkszo�æ artyku³ów
omija bowiem problem ewolucji kierunku badañ, dokonywanych jakoby na jakiej� trudno
uchwytnej osi �awangarda�nowoczesno�æ�.

Zbli¿ony problem periodyzacyjny podejmuje tylko Józef Olejniczak w szkicu Cze-
chowicz nowoczesny, gdzie najpierw polemizuje ze szkolnym stereotypem, wedle którego
modernizm umar³ po roku 1918 � i przyjmuje holistyczne ujêcie tej epoki, zaproponowane
przez Ryszarda Nycza, a nastêpnie podwa¿a karykaturaln¹ opozycjê miêdzy modelem
awangardowym poezji a modelem skamandryckim, utrwalan¹ przez podrêczniki. Warto
jednak zwróciæ uwagê, ¿e ta druga tyrada jest nieco spó�niona, gdy¿ powiela tezy sformu-
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³owane do�æ dawno przez Janusza S³awiñskiego i Micha³a G³owiñskiego 2. Ustalenia te
stanowi¹ t³o g³ównego wywodu, w którym Olejniczak polemizuje z Tadeuszem K³akiem,
wskazuj¹cym na osobn¹ drogê Czechowicza, przebiegaj¹c¹ miêdzy tymi w³a�nie, postrze-
ganymi b³êdnie jako biegunowe, poetykami miêdzywojnia. Nastêpnie badacz przeprowa-
dza analizê porównawcz¹ dwóch wierszy autora Kamienia, reprezentuj¹cych odmienne
koncepcje poezji: s¹ to Przemiany i Na wsi. W pierwszym wskazuje na awangardow¹ re-
kwizytorniê nowoczesnej techniki, pomimo aluzji do Owidiusza i odwo³añ do Apokalipsy.
W drugim, zdominowanym przez motywy rustykalne zakorzenione w poezji ziemiañskiej
(z Rejem, Kochanowskim, Szymonowicem i Panem Tadeuszem), �lady awangardy poja-
wiaj¹ siê ju¿ nie w �wiecie przedstawionym, lecz w stylu. Paradoksalnie wiersz ten, które-
go temat jest ostentacyjnie antyawangardowy, ukaza³ siê w roku og³oszenia przez Peipera
Nowych ust, gdzie autor m.in. krytykuje �ludowo�æ� w poezji. Badacz zauwa¿a wiêc w tym
utworze wiêksze wp³ywy Le�miana ni¿ Przybosia. W Przemianach z kolei równie¿ do-
strzega wyra�ne zwi¹zki z twórc¹ £¹ki, ale je�li chodzi o motyw migotliwo�ci i wzglêdno-
�ci bytu. Wszystkie te uwagi burz¹ obraz �drugiej awangardy�, w której coraz trudniej
umie�ciæ Czechowicza; w jego twórczo�ci brak bowiem zarówno wyra�niejszych nawi¹-
zañ do modelu awangardowego, jak i polemik z nim, natomiast Przemiany, nale¿¹ce zreszt¹
do wyj¹tków, wbrew pozorom, które stwarzaj¹ motywy techniczne, mo¿na odczytaæ ra-
czej jako epigoñsk¹ kontynuacjê tradycji przedawangardowej.

Zbiór s³usznie jednak inicjuje refleksja bibliograficzna. Chodzi o artyku³ Tadeusza
K³aka, badacza najbardziej zas³u¿onego jako g³ówny powojenny edytor i komentator dzie³
autora ballady z tamtej strony, pod znamiennym tytu³em Czechowicz czyta Czechowicza
i podtytu³em wyja�niaj¹cym, i¿ mowa �o niedosz³ej edycji wierszy zebranych poety�. Trzy-
tomowe autorskie wydanie pt. Utwory zebrane mia³o zaspokoiæ potrzebê s³awy i ocaliæ
dorobek od � jak patetycznie wyrazi³ siê poeta � �otch³ani zapomnienia�. K³ak próbuje
ustaliæ charakter tego niezrealizowanego projektu i analizuj¹c kilka wersji planowanej
zawarto�ci, gdzie dawne wiersze zosta³y u³o¿one w cykle, odkrywa nowe sensy ca³ego
dorobku, otwieraj¹c ponadto perspektywê interpretacji zarówno juweniliów, jak i pó�nych
ineditów (przy czym status niektórych tekstów pozostaje niewyja�niony), po�ród których
znajduj¹ siê tak¿e poematy i opowiadania. Epika poetycka, w której Czechowicz widzia³
syntezê swojego czasu, stanowi wci¹¿ s³abo czytelny margines w szerokiej recepcji dzie³a
poety � znanego g³ównie jako twórca kilkudziesiêciu wierszy lirycznych zamkniêtych
w uniwersyteckim kanonie.

Jaros³aw Cymerman analizuje m³odzieñczy utwór prozatorski, bliski twórczo�ci dra-
matycznej B³oka, w którym pojawia siê w¹tek manichejski obok kwestii samotno�ci ho-
moseksualnej, sk³aniaj¹cej do inscenizowania �teatru w duszy� (W g³êbinach ��wiadomo-
�ci drugich i trzecich� � �Opowie�æ o papierowej koronie� jako zapis poszukiwañ twór-
czych m³odego Czechowicza). W najbardziej tajemnicze zakamarki �czechowiczologii�
wprowadza jednak artyku³ W³adys³awa Panasa Hiram. Fragment o �Poemacie� Józefa
Czechowicza, siêgaj¹cy do innego dzie³a zapomnianego, które badacz poddaje rewindyka-
cji i w³a�ciwej swoim zainteresowaniom interpretacji kabalistycznej. To wyj¹tkowe na tle
ca³ego dorobku dzie³o autora ballady z tamtej strony skomponowane zosta³o, zdaniem
Panasa, tak, ¿e poszczególne jego fragmenty odpowiadaj¹ kolejnym literom alfabetu he-
brajskiego; natomiast kreacja bohatera, czarnoksiê¿nika nazywanego �Panem �wiata�,
obdarzonego w tej ba�ni moc¹ uzdrowiciela, sk³ania do hipotezy o pozabiblijnej genezie
postaci, któr¹ Czechowicz ponadto uczyni³ omy³kowo architektem �wi¹tyni jerozolim-
skiej. Kaba³a i trop �budowlany� wiod¹ badacza do zaskakuj¹cego wniosku o masoñskim
�ródle Poematu.

2 M. G ³ o w i ñ s k i, J. S ³ a w i ñ s k i, wstêp w zb.: Poezja polska okresu miêdzywojennego.
Antologia. Wybór ... Przypisy J. S t r a d e c k i. Wroc³aw 1987, s. XI�XVI. BN I 253.
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Kilka prac prezentuje dociekania �róde³ kulturowych, kierunków inspiracji i konteks-
tów filozoficznych twórczo�ci autora Kamienia. Francesca Fornari pisze o �czasie w po-
ezji Józefa Czechowicza�, wi¹¿¹c to zagadnienie z Nietzscheañsk¹ koncepcj¹ �wiecznego
powrotu�, �tyrani¹ czasu ludzkiego, przeciwstawionego kosmicznemu� � i z niechrze�ci-
jañsk¹, bo cykliczn¹, apokalips¹. Marcin Ca³becki w artykule Co znaczy �nic wiêcej�?
Józef Czechowicz mówi, ¿e siê lêka próbuje rozwi¹zaæ wa¿ny problem szczegó³owy, zasta-
nawiaj¹c siê w do�æ zawi³ym wywodzie nad �ród³ami Czechowiczowskiego lêku, a wiersz
i tomik tak zatytu³owane interpretuje w kontek�cie zbie¿nych koncepcji Heideggera, Kier-
kegaarda i Lacana. Ma³gorzata £ukaszuk (Czechowicz o romantykach, romantyzmie i S³o-
wackim) wskazuje na pokrewieñstwa i zapo¿yczenia wizji od Drugiego Wieszcza, mimo
rzadkich doñ bezpo�rednich odwo³añ w twórczo�ci autora Kamienia. Miros³awa O³da-
kowska-Kuflowa (Estetyzm Józefa Czechowicza � poszukiwanie inspiracji) bada z kolei
�ród³a poetyckiej estetyzacji �mierci, odnajduj¹c je w Biblii, filozofii Kanta, Schlegla i Nie-
tzschego; owa estetyzacja wynika zarówno z pesymizmu widzenia ¿ycia w perspektywie
oswajania niebytu, jak z teorii zawieraj¹cych ró¿ne elementy utopii sztuki. Zw³aszcza cie-
kawe wydaj¹ siê uwagi o wp³ywie ikon i sztuki cerkiewnej.

Inne artyku³y skupiaj¹ siê na rozmaitych aspektach poetyki omawianego twórcy. Ber-
nadetta Kuczera-Chachulska poddaje g³êbokiej analizie krajobrazy poetyckie, stwierdza-
j¹c ich wyj¹tkowo�æ polegaj¹c¹ na osobliwym wnikaniu elementów widoku w definiowa-
ny nastrój (Pejza¿ i ¿al. O metodzie lirycznej ekspresji w twórczo�ci Józefa Czechowicza).
Wydaje siê istotne, ¿e badaczka podejmuje próbê ca³o�ciowego rozbioru utworów, skupia-
j¹c siê na ich wewnêtrznej logice obrazowania, co zreszt¹ formu³uje jako postulat wobec
innych egzegetów: �Osobne rozpatrywanie symboliki poezji Czechowicza, czy przywi¹-
zywanie do niej nadmiernej wagi, ostatecznie raczej os³abia ca³o�ciowe przes³anie lirycz-
ne, choæ mo¿e prowadziæ do wzmo¿onego wydobywania ekspresji poszczególnych czê-
�ci� (s. 93�94). Dotychczasowa praktyka interpretacyjna zdominowana by³a przez uni-
wersalne klucze-symbole do ca³ej twórczo�ci autora Kamienia; tymczasem znajduj¹ one
ograniczone zastosowanie, a zale¿nie od kontekstu ewokuj¹ ró¿ne autonomiczne sensy.

Katarzyna Kuczyñska-Koschany w artykule �Zaszemrze srebrem �wit�. O barwie
w erotykach Czechowicza podejmuje kwestiê, czy poeta by³ koloryst¹. Poboczne uwagi
o wysokiej estetyce jego rêkopisów, ekslibrisie, kaligrafii z pocztówek i listów �wiadcz¹
jedynie o �kapitalnej wyobra�ni wizualnej�, natomiast w samym s³owie dowodem owej
si³y imaginacji maj¹ byæ synestezje i semantyka barw. Wniosek o �niemalarskim� pos³u-
giwaniu siê barw¹, oderwany od kwestii wizyjno�ci, nie wydaje siê jednak warto�ciowy
poznawczo. Poszczególne kolory � a mo¿na o nich mówiæ, oczywi�cie, jedynie w rozu-
mieniu retorycznym i symbolicznym, gdy¿ kategoria �malarsko�ci� bywa stosowana w li-
teraturoznawstwie nieprecyzyjnie i nadu¿ywana � zazwyczaj pojawiaj¹ siê w poezji w po-
rz¹dku nazw, którym w izolacji z trudem przypisywaæ mo¿na warto�ci optyczne, a tym
bardziej malarskie; za �malarski� dopiero mo¿na uznaæ wykreowany obraz poetycki �
jako pewn¹ konfiguracjê jako�ci wizualnych, po�ród których barwy s¹ zarówno przywo³y-
wane leksyk¹, jak ewokowane kontekstem.

Joanna Gr¹dziel-Wójcik w pracy Wiersze �bez nut�. Autorefleksja w poezji Józefa
Czechowicza proponuje odczytaæ twórczo�æ autora nuty cz³owieczej metapoetycko, z po-
miniêciem manifestów i tekstów programowych. Stwierdza, i¿ wierszy w ca³o�ci stricte
autotematycznych brak, ale fragmenty, gdzie motyw autotematyczny siê pojawia, wyró¿-
niaj¹ siê wiêksz¹ komunikatywno�ci¹ ni¿ s¹siaduj¹ce z nimi wizje; natomiast wyra�niej-
sze znamiona autorefleksji maj¹ niektóre tytu³y (nie tylko elegia niemocy). Badaczka jed-
nak skupia siê na odwo³aniach muzycznych: do �pie�ni�, �piosenki�, �ko³ysanki�, które
sytuuj¹ siê w krêgu warto�ci arkadyjskich, gdy¿ to w³a�nie �piew oddala zagro¿enie. Za-
uwa¿a ponadto, ¿e poeta od�wie¿a meliczne �ród³a liryki, przy czym muzyka stanowi nie
tylko temat i element ludowej stylizacji, ale i swoisty �akompaniament� wiersza. Autorka
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tak¿e trafnie wskazuje wp³ywy romantycznej poezji wieszcz¹cej; pomija jednak konteksty
Czechowiczowi znacznie bli¿sze chronologicznie � twórczo�æ Le�miana, z któr¹ równie¿
powi¹zaæ mo¿na opozycjê �wiersz��piew� 3. Ponadto gdy w wierszu w¹wozy czasu czyta-
my zdanie: �pytania odpowiedzi brzmi¹ jak odpowiedzi pytañ�, powinni�my je skojarzyæ
ze s³ynnym aforyzmem z utworu Schadzka z Sadu rozstajnego (1912): �Bo wszelkie pyta-
nie / Jest wrogiem mimowolnym w³asnej odpowiedzi�. Trudno dociec, na ile to �wiadoma
parafraza, a na ile �mimowolne� powinowactwo wyobra�ni, ale sama zbie¿no�æ powinna
zastanawiaæ.

Do najciekawszych partii ksi¹¿ki nale¿¹ interpretacje poszczególnych tekstów. Ro-
man Doktór w artykule Elegie Józefa Czechowicza analizuje cykl trzech, pocz¹tkowo nu-
merowanych, elegii i zastanawia siê nad �wiadomo�ci¹ gatunkow¹ twórcy. Wszystkie po-
wsta³y w 1930 roku i znalaz³y siê w zbiorze ballada z tamtej strony: najbardziej znana
metapoetycka elegia niemocy, stanowi¹ca czêsto klucz interpretacyjny do postawy kata-
stroficznej, elegia ¿alu (o tautologicznym tytule, co trafnie zauwa¿a badacz) oraz � odsy-
³aj¹ca do snu jako innego kluczowego motywu Czechowicza � elegia u�pienia. Doktór
dochodzi do wniosku, ¿e wa¿niejsza ni¿ odniesienia gatunkowe (zastosowane raczej kon-
wencjonalnie) jest w analizowanej sekwencji utworów triada tematyczna, niejako stresz-
czaj¹ca motywikê poezji: �niemoc�, �¿al� i �u�pienie�. Puenta artyku³u jednak nie bardzo
przystaje do tej konstatacji, a nawet j¹ niweluje i mo¿e budziæ sprzeciw � �Paradoksalnie:
o ile u innych poetów XX wieku elegie staraj¹ siê byæ elegiami, o tyle u Czechowicza s¹
one elegiami Czechowicza� (s. 104).

Prawdopodobnie w innej publikacji jubileuszowej taka nobilituj¹ca teza o wyj¹tko-
wo�ci rozwi¹zania artystycznego (w tym wypadku: oryginalnej autorskiej koncepcji ga-
tunku) przypad³aby innemu poecie � zreszt¹ zapewne bardziej zasadnie. Choæby dlatego,
¿e naprawdê niekonwencjonalne (czy wrêcz �odwrócone�) elegie 4 znajdziemy i u Ró¿e-
wicza, i u Szymborskiej, a Czechowicz nie jest tu wcale wyj¹tkiem. Oczywi�cie, zale¿nie
od tego, jak elastycznie potraktujemy gatunkowy wzorzec (w tradycji do�æ ju¿ rozlu�nio-
ny) i wielowariantowo�æ nawi¹zañ.

Trudno tak¿e siê zgodziæ z niektórymi uwagami szczegó³owymi; np. niezbyt uzasad-
nione wydaje siê zdziwienie badacza form¹ ostatniej z tych elegii, napisanej wierszem
bêd¹cym �próbk¹ poezji tradycyjnej�, �ze strofk¹ czterowersow¹, zrytmizowan¹ i, co naj-
bardziej zaskakuje, z rymami� (s. 103). Zaskoczenia tego nie podzielam, gdy¿ widzia³bym
tu raczej echa tonizmu, który w polskiej prozodii nie zd¹¿y³ na tyle siê zadomowiæ, by mu
przypisywaæ tradycjonalizm; natomiast je�li chodzi o rymy, to choæ istotnie pojawiaj¹ siê
w wyj¹tkowo regularnym przeplocie, ich postaæ jest w wiêkszo�ci awangardowa: s¹ nie-
dok³adne, asonansowo-konsonansowe, a wiêc takie, które stosowa³ Czechowicz (wpraw-
dzie w mniejszym zagêszczeniu), za Przybosiem, tak¿e w innych utworach.

Odruch polemiczny wyzwala tak¿e proponowana przez badacza interpretacja zakoñ-
czenia elegii niemocy: �nie mieæ bia³ego gromu / a chmurê mieæ�, o którym czytamy: �Co
mo¿e oznaczaæ rezygnacja z gromu na rzecz chmury? Gdyby odnie�æ siê do �wiata przyro-
dy, to grom jest wyra�niejszy, bardziej gro�ny, czasem niesie �mieræ, ale jednocze�nie
natur¹ gromu jest jego tymczasowo�æ. Chmura za� nie jest gro�na sama w sobie, nie ma
patosu gromu, ale mo¿e byæ zjawiskiem bardziej trwa³ym. Wa¿niejsza od trwa³o�ci jest
jednak dla chmury wielopostaciowo�æ, wielokszta³tno�æ, permanentne trwanie w bezkszta³-
tach i czym� na podobieñstwo obrazów, zapalaj¹cych wyobra�niê patrz¹cych z ziemi na

3 Pisze o niej M. G ³ o w i ñ s k i  w pracy S³owo i pie�ñ (w: Za�wiat przedstawiony. Szkice
o poezji Boles³awa Le�miana. Warszawa 1981, s. 50 n.).

4 Terminu tego u¿y³ I. O p a c k i  (Odwrócona elegia. O przenikaniu siê postaci gatunkowych
w poezji. Katowice 1999, s. 160�191) nazywaj¹c tak wiersz J. S ³ o w a c k i e g o  Na sprowadzenie
prochów Napoleona.
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chmury. Chmura dodatkowo ma moc zacieniania s³oñca, wtedy osi¹ga pozór potêgi, ale
mo¿e mieæ wolê ³askawego u¿yczania deszczu krainom na dole. Walka miêdzy gromem
a chmur¹ rozegra³a siê te¿ na p³aszczy�nie kolorów: szaro�æ chmury zast¹pi³a biel gromu.
Pozostaje pytanie, czy te walory barw maj¹ charakter warto�ci?� (s. 99).

Wszystko to prawda, ale zanim zaczniemy siê zastanawiaæ nad semantyk¹ barw, chy-
ba jednak nie tak istotn¹, musimy dok³adniej rozpoznaæ opozycjê symboli: �gromu� i �chmu-
ry�. Komentator pomin¹³ bowiem sens najwa¿niejszy; przewaga �chmury� nad �gromem�
polega na tym, ¿e, po pierwsze: chmura jest przyczyn¹, a grom jej skutkiem. Po drugie:
wa¿n¹ cech¹ chmury jest potencjalno�æ zagro¿enia, które zwiastuje, a wiêc zapowied�
zostaje przeciwstawiona spe³nieniu, jakim jest burza (i jej synekdocha �grom�). Chodzi
zatem o nastrój grozy, o sytuacjê wyczekiwania, o wró¿bê czy prognozê, czyli wszystko
to, co siê mie�ci w pojêciu �katastrofizm�, i dziwne, ¿e w tym kontek�cie interpretator
tego terminu w ogóle nie przywo³a³. Czechowicz tak widzi bowiem sw¹ kasandryczn¹
misjê, jak j¹ formu³uje wcze�niej w tym samym utworze:

nucê
powinienem bym b³yskaæ i grzmieæ

� co w³a�nie na koniec spuentuje rymem �chmurê mieæ� (zreszt¹ nie budz¹c tym razem
u badacza ¿adnego zdziwienia faktem rymowania). Taki �u�piony� czy usypiaj¹cy ko³y-
sank¹ katastroficzny profetyzm to przecie¿ ³atwo rozpoznawalna specjalno�æ autora balla-
dy z tamtej strony.

Ewa Ko³odziejczyk w artykule Vita somnium breve pisze �o poetyce i funkcjach snu
w poezji Józefa Czechowicza� (tak brzmi podtytu³ rozprawy), podejmuj¹c problem w po-
tocznej recepcji twórczo�ci autora w b³yskawicy zazwyczaj trywializowany. Badaczka prze-
konuje, i¿ trzeba uchyliæ pozór oczywisto�ci, stawiaj¹c elementarne pytania o zwi¹zki
motywów w �konsekwentnej identyfikacji stanu u�pienia z wizj¹ idyllicznej wsi� (s. 148).
Nie³atwo bowiem odpowiedzieæ, jak nale¿y odczytaæ kierunek porównañ: czy to wie� jest
jak sen, czy te¿ sen jest sielski jak wie�. Na �wiatopogl¹d oniryczny poety sk³ada siê za-
równo przynale¿no�æ do formacji awangardowej, jak i pogl¹dy dotycz¹ce sposobu istnie-
nia w �wiecie. Dlatego wiersze wprawdzie wykazuj¹ rozlu�nienie zwi¹zków syntaktycz-
nych, na�laduj¹ce proces �nienia, ale zarazem s¹ racjonalizacj¹ marzeñ sennych przez for-
mê jêzyka, tote¿ wyra�nie wyodrêbniæ mo¿na �ja� empiryczne, �ni¹ce o sobie. O ile
w tomach wcze�niejszych sen s³u¿y³ deformacji rzeczywisto�ci, w zbiorze ballada z tam-
tej strony przenosi on �wiat kreowany w intymny wymiar �pozafizykalny�, oznaczaj¹c ju¿
zapadanie siê w pod�wiadomo�æ, blisk¹ otch³ani nico�ci. Sytuacja wydaje siê jednak bar-
dziej z³o¿ona i badaczka pisze: �¯ywio³ wyobra�ni dzia³a jak podwójne ostrze: godz¹c
w rzeczywisto�æ, godzi w podmiot, który utraciwszy panowanie nad jej si³¹, pada ofiar¹
koszmarnych wizji swych klêsk i �mierci� (s. 155). Wreszcie autorka doprowadza wywód
do kwestii motywacji poetyki i �wiatopogl¹du, stawiaj¹c pytanie zasadnicze: �po co �niæ?�.
I tak na nie odpowiada: �sen wybawia od naporu lêku i wspomnieñ, odsuwa konieczno�æ
uczestnictwa w rzeczywisto�ci, która nudzi, mêczy i przera¿a, prócz funkcji ochronnej pe³ni
zatem � �ci�le z ni¹ zwi¹zan¹ � funkcjê alienacyjn¹. Izoluj¹c podmiot od �wiata zewnêtrz-
nego, zapewnia mu azyl w strefie piêkna. [...] Przej�cie na »drug¹ stronê« oznacza wol-
no�æ od scjentystycznych ram jawy, a w sensie pozytywnym: poetyck¹ dyktaturê wyobra�ni,
która [...] ma moc stwarzania �wiata od nowa� (s. 164). Czechowiczowskie sny s¹ zarazem
ucieczk¹, jak i sprzyjaj¹cym poznaniu sposobem duchowego istnienia, a ponadto wyzwa-
laj¹ wyobra�niê, staj¹c siê po¿ywk¹ twórczo�ci.

Ewa Nofikow pisze o dorobku dramatycznym i najwa¿niejszym w tej dziedzinie dziele
(�Czasu jutrzennego� Józefa Czechowicza jako poetyckie misterium), w którym two-
rzywem i zarazem bohaterem jest, zdaniem badaczki, czas: jego kolisto�æ i cykliczno�æ.
�W planie akcji ów kr¹g otwiera drogê zjawom, cieniom, wizjom. Pozwala jednocze�nie
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zintegrowaæ ró¿ne wymiary czasu. W krêgu, w którym wszystkie elementy s¹ wzglêdem
siebie równorzêdne, mo¿liwy jest powrót do tego, co by³o, oraz ukazanie tego, co bêdzie�
(s. 247). Tak zosta³ wykreowany w jednoaktówce Czasu jutrzennego czas pozaempirycz-
ny, sakralny, co podkre�la refren �Zaczyna siê�. Dodaæ tu mo¿na, i¿ refren ten przypadko-
wo wspó³brzmi z pó�niejszym o lat 20 innym dramatem o czasie, Koñcówk¹ Becketta
(1957), który otwiera kwestia Clova, niejako symetryczna do tej formu³y: �Skoñczone,
skoñczy³o siê� (w oryginale francuskim brzmi ona �Fini, c�est fini�, a w wersji angielskiej
�Finished, it�s finished�, co nawi¹zuje zarazem do ostatnich s³ów ukrzy¿owanego Chry-
stusa �Wype³ni³o siê�) 5. Z kolei fina³owy w sztuce Czechowicza motyw o�lepiaj¹cego s³oñ-
ca mo¿e nawi¹zywaæ do ostatnich s³ów dotkniêtego ob³êdem Oswalda w Upiorach Ibse-
na: �S³oñce, s³oñce...� Wskazujê te zwi¹zki intertekstualne nieco na wyrost, jako warte
dok³adniejszego zbadania � nie daj¹ce siê genetycznie uzasadniæ, ale tworz¹ce przecie¿
jak¹� imaginacyjn¹ wspólnotê, mimo odmienno�ci, nurtów: symbolizmu, psychologizmu
i egzystencjalizmu.

Koñcowe partie ksi¹¿ki wykazuj¹ najwiêksz¹ spójno�æ tematyczn¹, zawieraj¹c se-
kwencjê artyku³ów dotycz¹cych kontekstów twórczo�ci jubilata: biograficznych, interteks-
tualnych, wreszcie regionalnych i lokalnych. Piotr Sanetra (Czechowicz � Iwaszkiewicz.
Korespondencja) pisze o nieudanych w wiêkszo�ci staraniach poety jako redaktora �Pio-
nu� o pozyskanie wybitnego wspó³pracownika dla tego nowo za³o¿onego pisma. Czecho-
wicz liczy³ na niego jako na twórcê, który rozlu�ni³ ju¿ swe zwi¹zki z pó�nym �Skaman-
drem�. Autor Kamienia zwalcza³ to pismo, maj¹c nadziejê na zogniskowanie wokó³ w³a-
snego przedsiêwziêcia uznanych postaci ¿ycia literackiego. Listy ujawniaj¹ do�æ wyra�n¹
asymetriê przyja�ni i podziwu, o których zapewnienia ze strony lubelskiego poety spoty-
kaj¹ siê z ch³odem i rezerw¹ skamandryty. Na tym tle zagadkowe pozostaj¹ jednak analo-
gie chwalonej przez Czechowicza powie�ci Czerwone tarcze do znacznie starszej Opowie-
�ci o papierowej koronie.

Anna Wêgrzyniak analizuje interesuj¹c¹ paralelê motywu �siana pachn¹cego snem�
w twórczo�ci Czechowicza i Tadeusza Nowaka (�Bo sen siê zawsze kruszy w siano...�.
Czechowicz � Nowak), wydobywaj¹c spod powierzchniowych analogii stylistycznych ra-
czej odrêbno�ci poetyckich ideologii: inn¹ muzyczno�æ, inny typ ludowo�ci, wreszcie in-
nego rodzaju mitotwórstwo. U autora Kamienia motywy domu, trawy i ³¹ki s¹ nacecho-
wane bukolicznie, Nowak natomiast kreuje symbole dwuwarto�ciowe, balansuj¹c miêdzy
�wiatem realnym a mitycznym i zacieraj¹c ich granicê; siano tak¿e �pachnie snem� o po-
wrocie do Arkadii, ale to ju¿ Arkadia krwawa. Niesielankowa wie� Nowaka jest po³¹cze-
niem cz³owieka z Natur¹ i owa pierwotno�æ wskazuje pewne zwi¹zki z Czechowiczem,
ale � znów za po�rednictwem poezji Le�miana. Jak widaæ, tropów Le�mianowskich jest
w tej ksi¹¿ce wiele i szkoda, ¿e podejmowane s¹ zaledwie cz¹stkowo i mimochodem.

Z kolei Dariusz Pachocki rozwija inn¹ paralelê z poezj¹ powojenn¹ w pracy Czecho-
wicza i Stachury �nie�piewna muzyczno�æ�. W³adys³aw Makarski omawia natomiast ma³o
znane obszary pisarstwa lubelskiego poety � jego prace jêzykoznawczo-folklorystyczne
oraz ich literackie konteksty. Autor Kamienia formu³owa³ trafne uwagi o gwarze miej-
skiej, a tak¿e o pie�niach ludowych wsi M³ynków (sk¹d pochodzi³a jego matka), stwier-
dzaj¹c m.in., i¿ gwara nie mo¿e stanowiæ inspiracji dla twórczo�ci lirycznej jako nieela-
styczna semantycznie i stylistycznie; opinie te w istotnym stopniu modyfikuj¹ rozpowszech-
nione pogl¹dy o inspiracjach i stylizacji ludowej wierszy Czechowicza.

Renata Holaczuk w zamykaj¹cym ksi¹¿kê artykule Józef Czechowicz � ambasador
Lubelszczyzny pisze o poecie jako o propagatorze regionalizmu i popularyzatorze ziemi
lubelskiej, animatorze kultury i za³o¿ycielu tamtejszego oddzia³u Zwi¹zku Zawodowego

5 S. B e c k e t t, Koñcówka. W: Dramaty. Wybór. Prze³., oprac. A. L i b e r a. Wroc³aw�Kra-
ków 1995, s. 114. BN II 241.
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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


