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niu literatury jako artykulacji ludzkiego do�wiadczenia. Teksty Gombrowicza w tej per-
spektywie s¹ w³a�nie pewnym integralnym zapisem do�wiadczenia. Powraca wiêc autor,
ale autor postrzegany � po poststrukturalistycznej i genderowej lekcji � nie jako ten, �któ-
rego zidentyfikowa³y instytucje (historia i nauczanie literatury, filozofia, dyskurs Ko�cio-
³a), nie jest to nawet bohater biografii. Autor, który wychodzi ze swego tekstu i wchodzi
w nasze ¿ycie, nie posiada ju¿ spójno�ci; jest prost¹ wielo�ci¹ »oczarowañ«, miejscem
kilku zapamiêtanych szczegó³ów, a oprócz tego �ród³em ¿ywych ol�nieñ powie�ciowych,
przerywan¹ pie�ni¹ s³odyczy [...]; to nie osoba (cywilna, moralna), to cia³o�7 .

Tak¿e tego uczy³ nas Witold Gombrowicz.
Marian Bielecki

7 R. B a r t h e s, Sade, Fourier, Loyola. Prze³. R. L i s. Warszawa 1996, s. 10.

M i c h a ³  S i e w k o w s k i, POETYCKIE �WIATY STANIS£AWA SWENA CZA-
CHOROWSKIEGO. (Recenzenci: Zofia Mocarska-Tyc, Zbigniew Chojnowski). Toruñ
2004. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 206.

Stanis³aw Swen Czachorowski móg³ staæ siê jednym z wa¿niejszych debiutantów okresu
popa�dziernikowej odwil¿y. Oczywista, debiutantów spó�nionych, demograficznie przy-
nale¿nych pokoleniu �Kolumbów�, ale przecie¿ debiutantów jak¿e istotnych, by wskazaæ
przyk³ady Herberta czy Bia³oszewskiego. Z odleg³ej perspektywy wydaje siê wrêcz, ¿e to
w³a�nie te niewczesne wej�cia na scenê polskiej poezji po 1956 roku wspó³decydowa³y
o jej pó�niejszym blasku, i to w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ tzw. debiuty w³a�ciwe. Po
Andrzeju Bursie, Stanis³awie Grochowiaku, Halinie Po�wiatowskiej pozosta³y dzi� przede
wszystkim biograficzne legendy poetów przeklêtych, tragicznie naznaczonych przez los.
Inni twórcy tej generacji przeszli do kategorii autorów zapomnianych lub � trudno stwier-
dziæ, co gorsze � kontrowersyjnych, g³ównie za spraw¹ fatalnych wyborów politycznych,
jak to mia³o miejsce choæby w przypadku Jerzego Harasymowicza.

Czachorowski by³ o krok od prawdziwej kariery literackiej, tego kroku jednak nigdy
nie wykona³. Gwoli sprawiedliwo�ci nale¿a³oby powiedzieæ inaczej: tego kroku nie uczy-
ni³ w jego sprawie Artur Sandauer. Ten najbardziej wp³ywowy obok Kazimierza Wyki
krytyk tamtych czasów faworyzowa³ Mirona Bia³oszewskiego, przeciwstawiaj¹c go � lan-
sowanemu w³a�nie przez Wykê � Harasymowiczowi. Paradoks polega³ na tym, ¿e San-
dauer wybra³ bliskiego przyjaciela Czachorowskiego, w dodatku pisz¹cego pod pewnymi
wzglêdami do�æ podobnie. W istocie, obu poetów ³¹czy³y wspomnienia warszawskiej oku-
pacji i wspólny debiut prasowy w �Nowinach Literackich� w 1947 roku, ³¹czy³y upodo-
bania do ma³ych miasteczek i w ogóle peryferii kultury, ³¹czy³y wreszcie � muzyczne,
malarskie i teatralne fascynacje. Trudno natomiast orzec, w jakim kierunku bieg³y wza-
jemne inspiracje, pojawia³y siê g³osy, ¿e to Swen wp³ywa³ na Mirona i tylko kolejno�æ
debiutów ksi¹¿kowych odwrotnie ustawi³a te proporcje.

Ksi¹¿ka Micha³a Siewkowskiego Poetyckie �wiaty Stanis³awa Swena Czachorowskiego
dotyka wprawdzie tych zagadnieñ na samym wstêpie, ale ich w dalszych partiach nie roz-
wija. Badacz odrzuci³ bowiem w du¿ej mierze perspektywê historycznoliterack¹ i zaj¹³ siê
sporz¹dzeniem wnikliwego i wielowymiarowego pejza¿u hermeneutycznego liryki poety
z Koby³ki pod Warszaw¹. Poety dzisiaj prawie zupe³nie zapomnianego, autora jednego
zbioru opowiadañ i kilkunastu tomików, których tytu³y znane s¹ raczej nielicznym mi³o-
�nikom literatury wspó³czesnej. A przecie¿ o Czachorowskim pisali w swoim czasie wy-
trawni historycy i krytycy literatury: Micha³ G³owiñski, Piotr Kuncewicz, Jan Józef Lip-
ski, Jacek £ukasiewicz, Wies³aw Pawe³ Szymañski. Jeszcze w 1987 roku Ludowa Spó³-
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dzielnia Wydawnicza przypomnia³a Czachorowskiego tomem Poezji wybranych. Dziesiêæ
lat pó�niej, a w trzy lata po �mierci twórcy ukaza³y siê jego nieznane wiersze pt. Autogilo-
tynki. Og³osi³ je w³a�nie Siewkowski. Teraz napisa³ pierwsz¹ ksi¹¿kê o poecie.

Opis �wiatów poetyckich Stanis³awa Swena Czachorowskiego rozpoczyna siê od wska-
zania g³ównych fascynacji artystycznych. Bezdyskusyjnie pierwsze miejsce zajmuje tutaj
barok � i nie ma w tym chyba nic dziwnego, zainteresowanie bowiem t¹ epok¹ nale¿y do
wyró¿ników poezji polskiej po okresie socrealistycznym. Badacz przywo³uje my�l Janusza
Pelca, który uwa¿a³, ¿e barokowe inspiracje pojawi³y siê razem z lêkiem przed katastrof¹
atomow¹ oraz z kryzysem systemów filozoficznych i by³y zasadniczo zbie¿ne z egzysten-
cjalizmem. Pisze Siewkowski: �Barok niós³ w sobie wielo�æ fascynacji intelektualnych.
By³ rodzajem apoteozy my�li ogarniêtej ¿¹dz¹ poznania wszech�wiata. My�li, która prze-
nika wszystko i siêga poza bariery poznawania i wyra¿ania. W tej intelektualnej zach³an-
no�ci uwidacznia siê barokowy dynamizm, ruch i pasja poszukiwawcza nawet za cenê
b³¹dzenia� (s. 11).

To oczywi�cie prawda, niemniej wydaje siê, ¿e istnia³y równie¿ powody bardziej or-
ganiczne: choæby brak odpowiedniego jêzyka poezji powojennej. Wiêkszo�æ leksyk i gra-
matyk zakorzenionych w tradycji literackiej zosta³a gwa³townie uniewa¿niona przez do-
�wiadczenie lat 1939�1955. Romantyczny wzorzec pisarski zdawa³ siê nie do podjêcia po
do�wiadczeniu liryki powstañców warszawskich, o�wieceniowo-pozytywistyczna frazeo-
logia zosta³a skompromitowana przez socrealizm, tenor m³odopolski zanadto jeszcze tr¹-
ci³ kiczem przebrzmia³ego nowatorstwa. Pe³en nadmiaru, ekstatyczny barok, operuj¹cy
b³yskotliwym konceptem, skryty za grotesk¹ czy uciekaj¹cy w stylizacjê, jawi³ siê po pro-
stu jako dogodny punkt oparcia w poszukiwaniu nowego stylu wyrazu. Wybór móg³by
pa�æ tak¿e na �redniowiecze, gdyby nie szczup³o�æ rodzimych egzemplifikacji literackich
tudzie¿ ideowe niebezpieczeñstwo poruszania siê w epoce �mroków�.

Siewkowski umiejêtnie przedziera siê przez g¹szcz skojarzeñ i encyklopedyczn¹ eru-
dycjê Czachorowskiego. Wydobywa motywy pojawiaj¹ce siê najczê�ciej � uporczywie
powracaj¹ce w tej liryce flety, wy³aniaj¹ce siê raz po raz hiacynty, które s¹ bez w¹tpienia
jednym z przejawów �zdobnictwa a¿ do zatracenia umiaru� (s. 10). Ale te¿ pokazuje Siew-
kowski, ¿e poecie nie chodzi li tylko o czcz¹ inkrustacjê. Widaæ to zw³aszcza w analizie
skojarzeñ muzycznych, poczynionych przez badacza na przyk³adzie poematów Tryptyk
alabastrowy oraz Koncerty brandenburskie. Pe³ne sugestywno�ci s¹ konstatacje ujawnia-
j¹ce zbie¿no�æ techniki poetyckiej Czachorowskiego i techniki kompozycyjnej muzyki
wspó³czesnej, w tym przede wszystkim aleatorycznej, charakteryzuj¹cej siê przypadko-
wo�ci¹ ci¹gów asocjacyjnych i brakiem jednej linii tematycznej. Nieco mniej wyczerpuj¹-
ce okazuj¹ siê ju¿ analizy malarskie czy � �ci�le bior¹c � kolorystyczne wierszy Swena.

Nastêpn¹ czê�æ rozprawy Siewkowskiego zajmuj¹ rozwa¿ania nad stosunkiem poety
do �wiata. Tê partiê rozpoczyna istotne i mocne stwierdzenie badacza: �Apokalipsa spe³-
niona powraca echem na tyle g³o�nym, i¿ nie mamy ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e obraz �wiata
w tomie Ani litera ani ja jest rzeczywisto�ci¹ po katastrofie. Jest to rzeczywisto�æ kaleka,
posk³adana z anatomicznych szczegó³ów. Prze¿yte miesza siê z tym, co zas³yszane� (s. 24).
I nieco dalej: �Utwory opatrzone wspólnym tytu³em Gar�æ cz³owieka i zamieszczone w to-
mie Echo przez siebie s¹ obrazem �wiata ekshumowanego. Co by³o wertykalne, sta³o siê
horyzontalnym. Wektory pogubi³y swoje kierunki� (s. 31). Warto w tym miejscu przypo-
mnieæ, ¿e Czachorowski nale¿y do pokolenia Ró¿ewicza i pochylenie siê nad czasem ka-
tastrofy jest dla niego nie tylko obowi¹zkiem moralnym, lecz tak¿e psychicznym przy-
musem. Znalezione przez Siewkowskiego odniesienia plastyczne � rze�by Aliny Szapocz-
nikow, obrazy Francisa Bacona � mog¹ byæ wszak intersemiotycznym t³em dla liryki obu
poetów, urodzonych na pocz¹tku lat dwudziestych zesz³ego stulecia.

Krótki rozdzia³ po�wiêcony przede wszystkim zagadnieniom fonetyki poetyckiej Sta-
nis³awa Swena Czachorowskiego, �Ko³ysanie w jêzyku�, nale¿y zarazem do najbardziej
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kontrowersyjnych analitycznie. O ile nie budz¹ sprzeciwu przywo³ane spostrze¿enia Ale-
ksandra Wilkonia czy Janusza Kryszaka, mówi¹ce o tym, ¿e poeta buduje w³asny system
brzmieñ i znaczeñ, kontynuuj¹c futurystyczne próby stworzenia poezji absolutnej, o tyle
eufoniczna analiza Tryptyku alabastrowego, dokonana ju¿ przez samego Siewkowskiego,
wydaje siê trudniejsza do zaakceptowania. Obok celnych odczytañ zaszyfrowanych na-
zwisk malarzy w³oskiego renesansu, obok �wietnego zestawienia ich ci¹gów sylabowych
w wersach strofy z rytmem dzieciêcej wyliczanki, literaturoznawca daje zupe³nie impre-
sjonistyczn¹ wizjê semantyki barw g³osek w przywo³anym wierszu. Nie towarzyszy temu
praktycznie ¿adne naukowe wsparcie fonologiczne, które odsy³a³oby do maj¹cych prze-
cie¿ d³ug¹ tradycjê badañ w tym zakresie, a pojedyncze odwo³anie do tekstu Jana Rozwa-
dowskiego umacnia tylko wra¿enie braku profesjonalizmu.

Siewkowski zaciera to wra¿enie ju¿ w kolejnym, tym razem silnie rozbudowanym,
fragmencie swojego studium, po�wiêconym �wiadomo�ci mitologicznego dziedzictwa
w poezji Czachorowskiego. Zaraz na pocz¹tku rozdzia³u trafnie osadza tê problematykê
w szerszym kontek�cie historiozoficznym: �Rozpad mitów politycznych wspó³czesnego
spo³eczeñstwa mia³ wp³yw na kszta³towanie siê �wiadomo�ci artystycznej Czachorow-
skiego, któremu powojenna rzeczywisto�æ przedstawia³a �wiat odarty z wszelkich mitów.
Bycie w takim �wiecie stanowi³o przyczynek do budowania, do tworzenia w³asnej mitolo-
gii� (s. 48�49). I w istocie tego rodzaju mitologiê Swen Czachorowski stworzy³, zaczyna-
j¹c od zbudowania wspólnotowych mitów kosmogonicznych, poprzez mity zindywiduali-
zowane � Odyseusza, Dedala i Ikara, Prometeusza, a koñcz¹c na wariacjach zwi¹zanych
z olimpijskim agonem. Te ostatnie s¹ zreszt¹ bardzo interesuj¹co zestawione z dokonania-
mi Kazimierza Wierzyñskiego oraz Jaros³awa Iwaszkiewicza.

Jakby na marginesie rozdzia³u o �wiadomo�ci mitologicznej Siewkowski podnosi nie-
zwykle interesuj¹cy problem. Chodzi, mianowicie, o �ród³a i � by tak rzec � gruntowno�æ
erudycji Czachorowskiego. Na pierwszy rzut oka zdumiewa ona i nieco pora¿a swoim po-
tencja³em. Badacz u¿ywa nawet w stosunku do niej okre�lenia: encyklopedyczna. Ale oto
poecie, który epatuje czytelnika asocjacjami z najbardziej odleg³ych historycznie i geogra-
ficznie obszarów kultury, zdarzaj¹ siê zastanawiaj¹ce lapsusy: pisz¹c o staro¿ytnej Grecji,
myli aulos z wystêpuj¹cym w Europie dopiero od XII wieku fletem albo ewokuj¹c postaæ
Prometeusza, u¿ywa imienia Promethidion, które by³oby w³a�ciwe dla syna herosa. Siew-
kowski nie roztrz¹sa tego frapuj¹cego zagadnienia, zadowalaj¹c siê rekapitulacj¹, i¿ to
postaci brzmieniowe wyrazów decydowa³y o wyborze wadliwej formy, poeta za� zna³
warianty poprawne. Czy¿by? A mo¿e jednak by³o inaczej, mo¿e fundament erudycji Cza-
chorowskiego stanowi³a g³ównie encyklopedia z jej edukacyjn¹ przypadkowo�ci¹?

Nie da siê ani tego potwierdziæ, ani temu zaprzeczyæ. Pewne jest tymczasem, ¿e ulu-
bion¹ form¹ liryczn¹ Czachorowskiego by³ sonet. Poeta napisa³ wcale niebagateln¹ liczbê
sonetów, chêtnie grupowa³ je w cykle, co wiêcej, od tej nazwy gatunkowej nada³ tytu³
jednemu ze swych bardziej znanych tomików: Summa strony sonetu. Uprawia³ wiele od-
mian sonetu, prze³amywa³ utarte wzorce, wymy�la³ w³asne schematy rytmiczne. Czu³ siê
dobrze w tej jak¿e rozpoznawalnej i niezwykle mocno zakorzenionej w tradycji � prawda
jednak, ¿e nie antycznej � formie. Nie by³ to bynajmniej gest ekscentryka, inni twórcy
z pokoleñ powojennych debiutantów, by wymieniæ wspomnianego tu ju¿ Stanis³awa Gro-
chowiaka, równie¿ u¿ywali sonetu. Budowali z jego pomoc¹ szczególny kontrast ostrych
estetycznie tematów literackich i klasycyzuj¹cych realizacji stylistycznych. Wszelako
Czachorowski okaza³ siê nie tylko jednym z wielu eksponentów sonetowej formy. On po
prostu stworzy³ w tym gatunku swoje najlepsze wiersze.

O Sonetach koby³eckich pisa³ Micha³ G³owiñski w 1961 roku w numerze 15 �Wspó³-
czesno�ci�, ¿e s¹ one �nie tylko najpe³niejszym osi¹gniêciem w dotychczasowej twórczo�ci
Czachorowskiego, ale tak¿e jednym w najwiêkszych sukcesów, zdobytych przez poetów,
których nazwaæ mo¿na »pokoleniem 1956«� (cyt. na s. 123). Za Czachorowskim sta³o tutaj
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osobiste do�wiadczenie, pamiêæ mazowieckiego dzieciñstwa, poczucie rodowodowej ci¹-
g³o�ci. Sta³ za nim doskonale rozpoznany pejza¿, ¿ywo pamiêtane obrzêdy liturgiczne
i ryty obyczajowe. Te wszystkie elementy tre�ciowe, tematyczne wp³ynê³y równie¿ na
kszta³t Swenowego sonetu. Pod piórem poety zamienia³ siê on raz po raz w ludow¹ �piew-
kê. Doskonale uj¹³ to G³owiñski w cytowanym tu artykule ze �Wspó³czesno�ci�, dobitnie
konstatuj¹c, ¿e sonet nie stanowi dla Czachorowskiego czynnika stylizacji klasycystycz-
nej, lecz nadarza okazjê do wprowadzenia folkloru, tradycyjnie dot¹d nie pojawiaj¹cego
siê w tym gatunku.

Z folkloru wywodzi poeta swój mit arkadyjski, dobrze zdefiniowany i rzetelnie opisa-
ny przez Siewkowskiego. Rzeczywi�cie, u podstaw literackiej organizacji tego mitu stoj¹
zabiegi stylowo-kompozycyjne rodem z liryki Le�miana i � mo¿e nawet przede wszyst-
kim � Czechowicza. Czachorowski, podobnie zreszt¹ jak i Bia³oszewski, sporo tym gigan-
tom epok poprzednich zawdziêcza. Ale ów wp³yw nale¿a³oby ograniczyæ do architektury
wyobra�ni artystycznej, do zrêbów budowania wiersza. Ostateczny kszta³t dzie³a Swena
nie ma w ¿adnym razie charakteru epigoñskiego. Tê autonomiczno�æ spu�cizny poety do-
bitnie pokazuje Siewkowski, zestawiaj¹c jego mazowieckie teksty z utworami Brylla i Bro-
niewskiego, w których autorzy podjêli ten sam temat. Mazowsze Czachorowskiego jest
definitywnie Mazowszem jego suwerennej wizji: groteskowo-humorystycznym w swojej
upartej i niezmiennej ma³omiasteczkowo�ci, ró¿norodnym kulturowo, religijnie i obycza-
jowo choæby przez pamiêæ o ¿ydowskich osadach, gwarnym od kolokwialnego ¿ywio³u
mowy codziennej, zdyszanej i niedookre�lonej.

Trafnie zamyka te rozwa¿ania literaturoznawca: �Kraina o nazwie »Centralne Z¹bki
G³ówne« ju¿ nie istnieje. »Bazar Ró¿yckiego« na warszawskiej Pradze ju¿ dawno zatraci³
swój niepowtarzalny klimat i sta³ siê jeszcze jednym targowiskiem miejskim. Regiona-
lizm i dialekty, zawstydzone, odesz³y z jêzyka w zapomnienie. [...] Nie istnieje ju¿ folklor
przedmiejski i ma³omiasteczkowy, który znajdujemy w wierszach Czachorowskiego i Bia-
³oszewskiego. �wiat ten ju¿ nie istnieje. Zmieni³ siê pejza¿ Mazowsza, zmieni³ siê te¿
pejza¿ mazowieckiej mowy� (s. 142). Niemniej jednak Arkadii Stanis³awa Czachorow-
skiego nie da siê ograniczyæ tylko do przedstawieñ idyllicznych. Wyczuwa siê w niej kli-
mat grozy wspomnieñ, niepokoju o przysz³o�æ. Nie wszystkie miejsca sportretowane przez
poetê to loci amoeni z pastuszkami na pierwszym planie. Bohaterem przestrzeni jest rów-
nie¿ czas i bolesne �lady jego dzia³ania, alegoryzuj¹ce przemijanie i �mieræ, niczym gro-
bowiec z obrazu Poussina ze s³ynnym toposowym mottem: �Et in Arcadia ego�. Nb., tym
trafnym odniesieniem Siewkowski rozpoczyna i koñczy rozwa¿ania o micie arkadyjskim
w poezji Czachorowskiego.

Jedna z ostatnich czê�ci ksi¹¿ki zosta³a po�wiêcona prozie i dotyczy opowiadañ napi-
sanych w latach 1953�1954, wszelako dopiero w 1968 roku zebranych w ca³y tom pod
wspólnym tytu³em Pejza¿ Gnojnej Góry. Siewkowski podj¹³ nader fortunn¹ decyzjê o w³¹-
czeniu równie¿ próz Czachorowskiego w obrêb swojej monografii. Po pierwsze bowiem,
pisarstwo to mo¿na by niechybnie nazwaæ proz¹ nasycon¹ poetycko i zaliczyæ do dzia³añ
literackich realizowanych na p³aszczy�nie swoistego zamiennika gatunkowego. Po drugie
za�, opowiadania Czachorowskiego s¹ naprawdê wyj¹tkowe, je�li zwa¿yæ historycznolite-
racki kontekst socrealizmu. W �rodku nocy stalinizmu i doktryny realizmu socjalistyczne-
go pisarz pos³uguje siê nieoficjalnym stylem narracji i niestylizowanym jêzykiem dialo-
gów, dokonuje � trochê w duchu Lama czy Ba³uckiego, jak �wietnie zauwa¿y³ ongi� Ja-
nusz Maciejewski � szczegó³owego opisu �wiata peryferii. �wiata, nad którym zawisa,
koniec koñców, ciê¿ka katastroficzna atmosfera, maj¹ca swoje ponure wype³nienie w za-
g³adzie narodu ¿ydowskiego.

Dwa krótkie, kilkustronicowe rozdzia³y dope³niaj¹ tê udatnie sporz¹dzon¹ monogra-
fiê twórczo�ci Stanis³awa Czachorowskiego. Jawi siê w niej Swen jako poeta � wed³ug
okre�lenia Janusza S³awiñskiego � realizuj¹cy program �wyzwolonej wyobra�ni�. Jako
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wyobra�niowiec, pisz¹cy bez ogl¹dania siê na komunikatywno�æ swojego przekazu. Na-
rzêdziem tej nieskrêpowanej imaginacji sta³y siê brzmienia: przemy�lne aliteracje, instru-
mentacje, paronomazje, a tak¿e znaczenia � metafory, peryfrazy, oksymorony. Znakomi-
cie uj¹³ to w recenzenckim omówieniu Jacek Trznadel: otó¿ Czachorowski tworzy wieñce
metafor, tak jak dawniej tworzono wieñce sonetów. Zasadniczy problem z odbiorem jego
poezji polega na tym, ¿e tworzy � to ju¿ konstatacja Siewkowskiego � na krawêdzi jêzyko-
wego i artystycznego wyrazu, na krawêdzi rozumienia po prostu.

W utrudnieniu percepcji swoich tekstów Stanis³aw Czachorowski posuwa siê znacz-
nie dalej ni¿ jego przyjaciel, wielki �poeta osobny�, Miron Bia³oszewski. Chcia³oby siê
powiedzieæ � posuwa siê za daleko, staj¹c siê autorem ju¿ nie tylko osobnym, ale i osobli-
wym. Jednak Siewkowski próbuje broniæ duchowej op³acalno�ci niezwykle trudnej lektu-
ry wierszy Swena. Przy okazji interesuj¹co � aczkolwiek te¿ jedynie hermeneutycznie �
wyja�nia, jak mo¿na rozumieæ ten dodatek do metrykalnego imienia i nazwiska poety.
�Swen� to oczywi�cie imiê skandynawskie, staronordyckie, nadawane od X wieku, ale
szczególnie popularne w wieku XVIII. Oznacza m³odego mê¿czyznê pobieraj¹cego naukê
zawodu, czeladnika, który terminuje u swojego mistrza. Dopóki uczy siê rzemios³a � do-
póty jest �Swenem�, gdy sam staje siê mistrzem � nie okre�la siê ju¿ go w ten sposób.

Widz¹c zmagania poety z tworzywem jêzykowym, doskonale zobrazowane w anek-
sie zawieraj¹cym podobizny rêkopisów, trudno mieæ w¹tpliwo�ci, ¿e Czachorowski pod-
chodzi³ do s³owa z rzemie�lnicz¹ pokor¹ i precyzj¹. W �wietle takich argumentów by³ bez
w¹tpienia owym �Swenem� w znaczeniu imienia zaproponowanym przez Siewkowskie-
go. Nigdy jednak nie sta³ siê mistrzem liryki polskiej, nie osi¹gn¹³ pozycji porównywane-
go z nim Bia³oszewskiego � prawdziwego �mistrza Mirona�. Zdaje siê nawet, ¿e lepiej
funkcjonuj¹ w historii poezji, wymieniani razem z Czachorowskim w gronie wyobra�niow-
ców, Iredyñski i Czycz. Zw³aszcza ten drugi, który cieszy siê ostatnio patronackim wziê-
ciem w�ród najm³odszych pokoleñ pisarzy. Czy to siê zmieni, czy Stanis³aw Swen Cza-
chorowski wyjdzie z czy�æca albo wrêcz z piek³a literackiego zapomnienia? Trudno po-
wiedzieæ, ale ksi¹¿ki w rodzaju monografii Micha³a Siewkowskiego na pewno mog¹ w tym
pomóc.
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Niepodleg³o�æ g³osu Jacka Gutorowa jest w zamierzeniu autora prób¹ prezentacji in-
dywidualnej metody krytycznej. Prezentacji, która nie polega na sformu³owaniu szczegó-
³owego programu, lecz na ogólnej deklaracji ilustrowanej analizami tekstów poetyckich.
Z wahaniem napisa³em �analizami tekstów�, usprawiedliwiony wy³¹cznie zapowiedzi¹
samego krytyka, który domaga siê, by �odrzuciæ protoko³y czystego rozumu i daæ siê uwie�æ
samemu tekstowi. St¹d postulat uwa¿nego czytania i trzymania siê litery tekstu, przy jed-
noczesnym k w e s t i o n o w a n i u  w s z e l a k i c h  i n t e r p r e t a c j i  p o z a-
l i t e r a c k i c h  (choæby tych t³umacz¹cych dzie³o w kontek�cie biografii, �wiatopogl¹du,
dyskursów teologicznych czy spo³eczno-politycznych)� (s. 12; podkre�l. M. T.). Realiza-
cji tego zadania nie u³atwia Gutorowowi sam uk³ad ksi¹¿ki, do którego klucz stanowi¹ nie
teksty, lecz nazwiska autorów. Tak wiêc, podzieliwszy swoj¹ publikacjê na cztery czê�ci,
pierwsz¹ z nich (Formy protestu) po�wiêci³ Gutorow czo³owym (krytyk u¿y³ s³owa: �nie-
którym�) poetom Nowej Fali oraz Bronis³awowi Majowi, bêd¹cemu, jak uwa¿a, kontynu-
atorem �nowofalowej przygody�. Czê�æ druga, zatytu³owana Nowe marzenie o niewinno-
�ci, zawiera, by pos³u¿yæ siê s³owami autora ksi¹¿ki, �szkice o Wojaczku, twórcach koja-


