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Wstęp
Ukazujący się od 1980 roku lubelski kwartalnik poświęcony literaturze i sztuce „Akcent”

drukuje na okładce dwa zdania wyjęte z artykułu Józefa Czechowicza:
„Sztuka to najwyższy wyraz: samouświadomienia ludzkości. (...) Dzieło sztuki –

mikrokosmos odbijający epokę”.
Można w tym przywołaniu widzieć hołd złożony krajanowi, ale można także zobaczyć coś

więcej – świadectwo aktualności myśli Czechowicza.
W roku 1937 poeta pisał:
„Potomność – będzie nas czytała. To pewnik prosty i wynikający z samego procesu życia.

Książki, jak wszystko co człowiek czyni, budzą coraz to dalsze koła na wodzie:
z roku na rok zasięg tego czy innego tomu powiększa się i, wiedząc o tym, trzeba walczyć z

potomnymi nie istniejącymi jeszcze. Ci ludzie, którzy będą, ludzie extramotorów,
superolimpiad i hyperwojen (nie zanosi się na pogodę...) będą żądali poezji, jak żądali jej
żołnierze Piłsudskiego, noszący w tornistrach podręczniki balistyki wespół z «Królem –
Duchem» i «Irydionem».

O tym też trzeba myśleć, pisząc, trzeba się łamać i nie dawać łatwiznom, które oni,
potomni, na pewno odrzuciliby jak plewę”.

Jeśli uważnie przeczytamy te zdania i odniesiemy je do tych, które – jako program swego
pisma – przywołali redaktorzy „Akcentu” możemy zrekonstruować w y m i a r  a m b i c j i
Czechowicza. Poezja jako świadectwo epoki. Wiersz, który przynosi coś więcej niż odbicie
jednostkowych pragnień i przeświadczeń; uświadamia zbiorowości to, co istnieje w niej w
postaci nieuświadomionej. Twórczość, która przenosi rzeczywistość w wymiar mitu...

A równocześnie, według opinii Juliana Przybosia (szkic w tomie Linia i gwar, 1959):
,,Poezja Czechowicza nie by la ani zmaganiem się ze swoim czasem, nie była podjęciem

żadnego z ostrych konfliktów epoki, ani tez nie była zmaganiem się poety ze samym sobą.
Daleka i od walki społecznej i rozterki wewnętrznej, ograniczona do tkliwych lub smutnych
wspomnień z dzieciństwa, do obrazów z natury, do czułych sielankowych nastrojów, snów,
kołysanek, elegii i przyśpiewów. (...) Jest poetą bezbronnego inteligenckiego marzycielstwa,
przerywanego lękiem przed redukcją, nędzą i wojną”.

Tak naprawdę to z opinią tą nie jest sprzeczny osąd Czesława Miłosza, jakkolwiek
akcentuje inne elementy bezbronnego marzycielstwa:

Zupełnie inna swojskość Czechowicza.
Słomiane dachy, grzędy kopru, marchwi,
I na Powiślu ranek jak z lusterka.
Po rosach echo niesie kujawiaczek
Tych kijanek, tych praczek u półeczka.
Kochał co małe, zebrał sielski sen
Apolitycznej i bezbronnej ziemi.
Bądźcie mu dobre, wy, ptaki i drzewa.
Od czasu chrońcie grób Józka w Lublinie.

Dodajmy, iż obie opinie sformułowane zostały niemal w tym samym czasie. Artykuł
Przybosia pochodzi z r. 1955, Traktat poetycki Miłosza z r. 1956. Obie – wprawdzie
niebezpośrednio – uwikłane są w polemiki okresu gwałtownych przewartościowań. Z
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perspektywy przełomu lat 1955/1956 poezja Czechowicza mogła rzeczywiście wydawać się
zjawiskiem z poboczy głównych nurtów. Tadeusz Różewicz piszący w dziesięć lat później
przedmowę do Wierszy wybranych nie miał wątpliwości, że tak nie jest: ,,Poezja
Czechowicza dodała «awangardzie» polskiej nowy wymiar, nową glebie, rozszerzyła pole
widzenia i wrażliwości”. Po dalszych kilkunastu latach Anna Kamieńska, analizując wiersz
Żal (w tomie Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, 1974) widzi w nim jedną ,,z
najpotężniejszych wizji, do jakich wzniosła się poezja okresu dwudziestolecia między
wojnami”, w pewnym jego fragmencie dostrzega ,,rozmiar Norwidowego pochodu
ludzkości”.

Pośmiertne dzieje poezji Czechowicza są równie powikłane, jak ona sama.
Ale też pytań, które musimy rozstrzygnąć, badając tę twórczość jest wiele, i to o różnej

wadze.
Tradycyjnie twórczość Czechowicza wiąże się z katastrofizmem, jednym z nurtów

poetyckich drugiej Awangardy. W takim układzie twórczość poetów związanych np. z
wileńskimi „Żagarami” (Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkiewicz i in.)
przeciwstawia się światopoglądowi poetów skupionych wokół „Zwrotnicy” Tadeusza
Peipera (Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek, Adam Ważyk). Jest to
niewątpliwie słuszne. Twórczość Czechowicza – a przynajmniej znaczna jej część – jest
wyrazem światopoglądu katastroficznego. Sąd ten da się uzasadnić także inaczej –
rzeczywiste spełnienia poetyckie Czechowicza pochodzą z lat trzydziestych, są równoległe
wobec rozwiązań Żagarystów. Nie sposób jednak nie. zauważyć, że urodzony w 1903 roku
Czechowicz generacyjnie należał raczej do pierwszej niż drugiej Awangardy, był bliższy
Przybosiowi (1901), Brzękowskiemu (1903), Kurkowi (1904) czy Ważykowi (1905) niż
Zagórskiemu (1907), Miłoszowi (1910) czy Rymkiewiczowi (1913). Mamy tu na myśli
zarówno typ doświadczeń biograficznych, pewne wspólne elementy doświadczeń, które,
łącząc go z pierwszą grupą wymienionych wyżej poetów, oddzielają równocześnie od drugiej;
Ale także udział w życiu literackim, uczestnictwo w pewnych inicjatywach, ośrodkach
skupienia...
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Z biografii

W przywoływanym już wstępie do Wierszy wybranych pisał Tadeusz Różewicz:
„Czechowicz cały jest z prowincji, cały ze snu, muzyki, ciszy, zasłuchania. Ze słabości. Nie

wiejski i nie miejski. Poeta pogranicza. (...) Czechowicz to poeta prowincji, który pozostał do
końca poetą prowincji, choć przestał być poetą prowincjonalnym.”

Urodził się 15 III 1903 r. w Lublinie. Ojciec był woźnym Banku Handlowego. Przed
przyjazdem do Lublina rodzice pracowali w pobliskim Garbowie jako sezonowi robotnicy
rolni. Przyjazd do miasta wojewódzkiego, objęcie posady państwowej było niewątpliwym
awansem. Co wszakże nie przeczy, iż – przyjmując ówczesną hierarchię – były to doły
drabiny społecznej.

Mieszkanie rodziny Czechowiczów tak opisuje Wacław Gralewski w książce Stalowa
tęcza (1968):

,,potem w dół po zmurszałych drewnianych schodach do ciasnej i wilgotnej sutereny.
Nieprzyjemne to było mieszkanie, bardziej loszek więzienny niż lokal mieszkalny
przypominające. Wielce niemiłym szczegółem były rury kanalizacyjne, które przez mieszkanie
przebiegały. Wystawały ze ściany i mimo woli kojarzyły się ze ściekiem. Cos tam w nich
zawsze szumiało i chlupotało”.

Józef miał dwoje rodzeństwa: siostrę i brata; starszych od siebie; drugi brat, Jan, zmarł w
wieku niespełna trzech lat na dwa dni przed jego urodzeniem.

Późniejsze, zawarte w wierszach, rekonstrukcje przeżyć dziecięcych akcentują biedę i
nieustanne poczucie zagrożenia:

dzieciństwo złe szczenię szczekało w dni wodospadach
głodnego na tapczanie gorączka mnie żarzyła i jadła
połatane ubranko szeptem opowiada
ręce chropawe od pracy dla mnie kradły
                                                           (jedyna)

wszyscy spali nie spały lęki
z lustra wynurzały się suche jak patyki
syczały maleńki maleńki
będziesz jak ojciec w szpitalu wariatów
                                                  (dawniej)

W drugim z zacytowanych fragmentów poeta odwołuje się do autentycznego faktu. Ojciec
rzeczywiście ulegał atakom szału, biograf poety Wacław Gralewski, wspomina, iż dwukrotnie
podejmował próby zamordowania rodziny, leczony był w szpitalu psychiatrycznym w
Lublinie. Choroba związana była, zdaniem biografa, z nieleczonym syfilisem. Zmarł w 1912
roku.

Po śmierci ojca jego stanowisko w Banku objęła, co było wyrazem dobrej woli dyrekcji
jako, że wówczas woźnymi bywali z reguły mężczyźni, matka. Pozwoliło to zachować
mieszkanie i życie na poziomie, jakbyśmy dziś powiedzieli, socjalnego minimum. Tym
bardziej więc należy podziwiać jej, odosobnioną w sferze, do której należała, decyzję:
kształcenia wszystkich dzieci. Po pewnym czasie znaczącą pozycję w dochodach rodziny
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stanowią korepetycje, jakich udzielał brat Stanisław.
Tak było do 1915 roku. Przywołajmy raz jeszcze relację Gralewskiego:
,,Siedemnastoletni chłopak porzuca nie ukończoną szkołę, przywdziewa szary mundur

legionisty i maszeruje na front. Rodzinie ubył aktywny członek. Zniknęły jego zarobki i
pomoc. A wkrótce potem uderzył drugi grom:

Kazimiera Czechowiczówna, egzaltowana panienka, dziewczyna której wyobraźnia
związana jest z walką o niepodległość, robi ryzykowny krok. W dniu, kiedy ułani Beliny,
łamiąc opór Kozaków, wpadli na Krakowskie Przedmieście, kiedy miasto ogarnął
patriotyczny szał – dziewczyna rzuciła się aa szyję jakiemuś ułanowi, a potem oddala mu się
bez jakichkolwiek zastrzeżeń i oporów. Dla niej był to gest patriotyczny i tak samo
zrozumiały, jak oddanie życia przez walczącego żołnierza. Następnego dnia ułan, dla którego
Lublin był tylko miejscem krótkiego postoju, pojechał swoim żołnierskim szlakiem, a biedna
Kazia po pewnym czasie skonstatowała, ze jest w ciąży. Była wtedy uczennicą klasy ósmej.
Sprawa się wydala i stała się głośna. W kołtuńskim partykularzu, jakim był wtedy Lublin
zawrzało i zapachniało skandalem. Sprawy erotyczne miały wówczas charakter społecznego
tabu. Naruszenie go, szczególnie przez wiodą dziewczynę, spowodowało klątwę. Mimo, że
dyrektorem gimnazjum był człowiek światły i postępowy. Kazimiera musiała opuścić szkołę, a
ze względu na matkę i jej posadę – Lublin. Wyjechała do Brodów i tam osiadła”.

Do szkoły, jeszcze rosyjskiej, Józef zaczął uczęszczać w r. 1913, ukończył, już polską, w r.
1917. Potem ukończył Seminarium Nauczycielskie Męskie w Lublinie (w r. 1921), uczelnię,
która przygotowywała nauczycieli szkół ludowych, nie dając jednak prawa wstępu na studia
wyższe motyw wybrania tej właśnie szkoły był prosty – było tu najniższe czesne.

W 1920 roku Czechowicz uczestniczył ochotniczo w wojnie polsko–radzieckiej. Jeśli
sądzić po późniejszych wspomnieniach, bez szczególnego zapału.

Po ukończeniu seminarium podjął pracę nauczyciela szkoły powszechnej w Brasławiu na
Wileńszczyźnie, wkrótce przeniósł się do pobliskiej Słobódki. W latach 1923–1925 był
nauczycielem we Włodzimierzu Wołyńskim, z tym, że w roku szkolnym 1924/1925 był
słuchaczem Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Lublinie. W tym też okresie pracował,
zastępując chorego brata, jako sekretarz redakcji „Expressu Lubelskiego”. W 1926 r. podjął
pracę w lubelskiej Szkole Specjalnej po pewnym czasie został jej kierownikiem, stanowisko
to piastował do 1933 r. W r. 1928/29 ukończył Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jak można sądzić, w tym czasie czuł się przede wszystkim nauczycielem, pracę
dziennikarską traktował jako uzupełniający margines. Równocześnie powstawały pierwsze
utwory poetyckie i prozatorskie (najwcześniejsze, jakie znamy, pochodzą z roku 1922).
Pracował w środowiskach trudnych, najpierw w wiejskich szkołach, w środowiskach
narodowo niejednolitych, potem uczył dzieci upośledzone i niedorozwinięte. Jak świadczą
wspomnienia, nauczycielem był dobrym.
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Pierwsze wiersze. Debiut literacki

Zachowało się kilka, pochodzących z r. 1920 zeszytów, w których Czechowicz zapisywał
przeczytane w czasopismach. książkach i antologiach wiersze, które mu się szczególnie
podobały. Nie miał pieniędzy na kupno książek, rękopiśmienne wybory stanowiły jego
bibliotekę podręczną.

„Zawierają one – pisze Tadeusz Kłak we wstępie do Wyboru poezji (1985) – lirykę
rzymską, poezję prowansalską, poezje Edgara Allana Poego, liryków francuskich i belgijskich
z drugiej polowy XIX wieku oraz poetów włoskiego futuryzmu. Szczególnie licznie obecni byli
w tych wypisach poeci symbolizmu, u których przyszły poeta znajdował pierwszą szkołę
poezji”.

Nie inaczej dzieje się w późniejszych o dwa lata wierszach własnych:

A ty duszo zbieraczko ros na życia trawie
Uśnij w odmęcie świętych blasków i kadzideł
I we śnie w złotych blasków astralnej kurzawie
Poznaj dwoje swych jasnych i utraconych skrzydeł

Gralewski wspomina, iż gdy czytał je latem 1922 wydawały mu się i jego przyjaciołom
,,chudziutką młodopolszczyzną”. Może dlatego, gdy wydał pierwszy, datowany „czerwiec
1923” numer „Reflektora” zdecydował się na druk nie wierszy, ale prozy Czechowicza –
Opowieści o papierowej koronie. Nie od rzeczy będzie dodać, że otwierający ten numer
wiersz Gralewskiego wydaje się dziś równie młodopolski jak wiersze Czechowicza.

Opowieść... to także modernizm, tyle że w innej – bardziej ekspresyjnej wersji. Zwykle
wiąże się ten tekst z wpływami Tadeusza Micińskiego, (T. Kłak wspomina także, o
nawiązaniu do Na przełęczy Stanisława Witkiewicza), jak się jednak zdaje bliższy wzór
przywołał sam autor – proza Stanisława Przybyszewskiego. Jeśli przyjmiemy te tezę, to
nawiązania okażą się nie tylko stylistyczne, tyczyć będą także metody twórczej. Jest to
bowiem – co do tego zgodni są i badacze, i autorzy wspomnień – tekst autobiograficzny.
Sięgający do przeżyć z okresu pracy w Słobódce, miłości homoseksualnej, próby
samobójstwa. Realne zdarzenia jawią się jednak w sennych fantasmagoriach; realistyczne
sceny i opisy przeplatają się z wielkimi hiperbolami. Wzorcem były raczej nie wczesne
rapsody, ale późniejsze powieści (ukazywały się właśnie w dużych nakładach w wydaniu
„Lektora”).

Dla autora druk tego tekstu miał zapewne duże znaczenie, był to jego oficjalny debiut
(wydawniczy przypadek zrządził wszakże, że wydrukowany został bez nazwiska autora). Ma
także duże znaczenie dla poznania osobowości poety, jego skłonności, fobii, lęków. Literacko
wszakże był to w r. 1922, co najmniej anachronizm. Bardziej może niż dziś, gdy mniej nas
razi stylistyka, a bardziej wciąga rzeczywistość przedstawiona; typ wrażliwości, rodzaj
odwołań kulturowych.

W drugim numerze „Reflektora” (nr l z 1924 r.) Czechowicz wydrukował wiersz, który
jest odbiciem kolejnej fascynacji:

Runęły pagóry, a ja nocką cichą
przesuwam się chyłkiem z czarną  jaskułczychą.
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Zaśpiewało niebo modro-fujarkowo
Borom i ugorom i zielonym rowom.

Anim ja zapłakał, anim sobie świsnął
Jenom na niebiosach księżycem zawisnął.

Przez ten księżyc biały, przez ten łeb mój cichy
Przelatują ostre skrzy dla jaskułczychy.

Szeptała, prosiła, przysunie się, przysuń.
Kocham ciebie, chociaż taki jesteś łysoń.

– Łysoń jestem, łysoń, ale i ty marna
Jakże cię całować, kiedyś taka czarna.

To – oczywiście – Bolesław Leśmian. Ale także – co widoczne było już w wierszowanych
fragmentach Opowieści... – stylizowana ludowość.

Ale w wydanym w pięć miesięcy później numerze 2 z 1925 roku drukuje Czechowicz
Wyznanie, a w nim zdanie:

Nie oderwę się od gwiazd i nocy
gore ulic sto mil
olbrzymie kota hurkocą jak blacha
wije się wstęga – świata film

Rzadko się zdarza aby w piśmie ukazującym się tylko przez trzy lata można było
obserwować tak radykalną ewolucję poety:

,,przechodził on – pisze Tadeusz Kłak – kolejne «wyzwolenia» od tradycji, które
przezwyciężał: modernistyczno–leśmianowskiej, a około 1925 roku stał się świadomym,
twórcą nowej sztuki, u którego inspiracja Apollinaire’a łączyła się z oddziaływaniem poetyki«
Almanachu Nowej Sztuki»”.

Dodajmy jednak, że w tym samym, drugim numerze „Reflektora”, w którym Czechowicz
wydrukował naśladowcze przecież Wyznanie młodszy od niego o dwa lata Adam Ważyk
opublikował Aortę, jeden z klasycznych wierszy polskiej poezji nowatorskiej.

Osobliwość sytuacji Czechowicza polegała na tym m.in., iż startował on jakby z
opóźnieniem i z niskiego pułapu. W momencie, gdy jego rówieśnicy czytali nowatorów, on
przepisywał do swych podręcznych zeszytów liryków XIX wieku; gdy oni wydawali swe
pierwsze, nowatorskie książki, on naśladował Leśmiana. Wystarczy przeczytać wspomnienia
np. Ważyka by zorientować się w różnicy wyposażenia kulturalnego, z jakim wchodzili w
życie młodzi z klas średnio–górnych. Dobre warszawskie gimnazjum to także coś innego niż
lubelskie seminarium nauczycielskie. Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński (w którym
studiowali poeci krakowskiej Awangardy) to zupełnie inne „środowisko kulturalne” niż oba
wyższe kursy nauczycielskie, które przeszedł. Warto zwrócić także uwagę na jeszcze jeden
fakt. Julian Przyboś, który podobnie jak Czechowicz, zatrudniał się początkowo jako
nauczyciel; pracę podjął po ukończeniu studiów, wyjechał na „prowincję” jako ukształtowany
już poeta; jego rzeczywistym ,,środowiskiem kulturalnym” pozostał krąg, który pozostawił w
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Krakowie. Czechowicz pracę nauczycielską rozpoczął w wieku osiemnastu lat. Nic nie
wskazuje, by przed wyjazdem do Brasławia i Słobódki podejmował jakiekolwiek próby
kontaktu ze środowiskiem literackim. Trudno też taić, że Lublin lat dwudziestych to w
porównaniu z Warszawą czy Krakowem głęboka prowincja...

Jeśli wierzyć świadectwu Gralewskiego moment przełomu można uchwycić łatwo:
stanowiła go lektura dwu wierszy Apollinaire’a (w przekładzie Ważyka) nadesłanych do
redakcji „Reflektora”. Były to Winogrodnik szampański i Westchnienia kanoniera z Dakar.
Numer pisma, w którym ukazał się pierwszy z tych wierszy (a także Wyznanie Czechowicza)
ma datę „marzec 1925”. Oto relacja pamiętnikarza:

„Czytał i porównywał, jak to robi każdy piszący. Dopiero «Westchnienia kanoniera» stały
się uderzeniem i wstrząsem. Początkowo pojawiła się silne podniecenie, takie jak rodzi się,
gdy spotyka się kogoś, kogo spotkać się chciało, ale o którym wiedziało się niewiele.
Podniecenie ogarnęło poetę całkowicie. Czytał i chodził po pokoju. Siadał, wstawał i znów
czytał. Ile razy, nie pamięta. I to przecież nieważne. Ważną jest rzeczą, że się wysunęło coś,
jakaś nitka, którą chwycił i zaczął ciągnąć. Taki mu obraz kojarzeniowy nasunął się. Bał się,
że nitka pęknie, ale nie pękała. Była mocna i dala się ciągnąć. Gdy wreszcie poczuł, że mu się
nie wymknie, że można ją owinąć dokoła palca, wtedy uspokoił się, siadł do stołu i zaczął
pisać... « Koniec rewolucji».

Kto wie, może to obraz tej rewolucji i tego przełomu, który dokonał się wewnątrz.
Zerwanie z przeszłością i z jej ciążącym wpływem. Potrzeba wyzwolenia była silna, tylko ktoś
musiał pomóc.”

Koniec rewolucji ukazał się w ostatnim numerze „Reflektora” (nr 3 z maja 1925 r.).
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Między „Zwrotnicą” i „Almanachem Nowej Sztuki”

Jeśli przytoczyliśmy wyżej relację Gralewskiego to nie dlatego byśmy wierzyli jej
bezwarunkowo. Jest prawdopodobna, ale nieweryfikowalna. Zapewne – lektura wierszy
Apollinaire’a mogła być impulsem; czy jednak – tych właśnie? I tylko tych? W 1925 r.
gotowy był kanon tonów wczesnoawangardowych. W latach 1922–1923 ukazała się pierwsza
seria „Zwrotnicy”. W redakcji „Reflektora” mógł czytać pierwsze numery „Almanachu
Nowej Sztuki”, być może także –  wcześniejsze publikacje futurystyczne.

Jeśli wszakże w relacji Gralewskiego interesować nas będą nie konkretne inspiracje, ale
wskazany przez nie kierunek nawiązań, będziemy mogli zlokalizować wiersze z
debiutanckiego tomu w tym kręgu awangardy połowy lat dwudziestych, który przyjęło się
nazywać kręgiem „Almanachu Nowej Sztuki”. Jest to ta sama orientacja poetycka do której
przyporządkowuje się także „Reflektor”.

Teoria poetycka „Almanachu” – podobnie jak peiperowskiej „Zwrotnicy” – wyrastała z
pnia futurystycznego. Inne wszakże obie grupy wyciągnęły konsekwencje z wyjściowych
założeń.

Godziły się co do tego, iż wiersz współczesny winien odpowiadać zarówno zmienionej
rzeczywistości cywilizacyjnej jak i zmienionej strukturze wyobraźni (wyobrażeń). Tyczyło to
zarówno rekwizytów teraźniejszości, jak i prawideł organizujących je w struktury. W obu
grupach wiersz pojmowany był nie tylko jako autonomiczne dzieło artystyczne, ale także jako
swoisty program społeczny. Akcenty wszakże były odmiennie rozłożone. Tam gdzie
nowatorzy krakowscy akcentowali odpowiedniość zamkniętych struktur poetyckich („poemat
miał być zamknięty, zaskorupiony jak jajo” – komentuje Ważyk w eseju Dziwna historia
awangardy, 1976) i funkcjonalnych struktur społecznych opartych na „wspólnocie
konstrukcji”, ,,współpracy na odległość”, poeci „Almanachu” woleli mówić o strukturach
otwartych, odpowiadających strukturze wyobraźni. Na planie składni różnice wyrażały się
opozycją składni wynikowej i składni przyległości (jukstapozycyjnej). Ale także opozycją
struktur metaforycznych i metonimicznych.

Można by, cokolwiek upraszczając, powiedzieć, iż nowatorów krakowskich interesowała
przede wszystkim konstrukcja, modelowanie rzeczywistości, nowatorów warszawskich –
wyrażanie.

Szczegół może drobny. Zasób realnych, biograficznych doświadczeń był w ogólnych
zarysach zbieżny. U poetów krakowskiej awangardy ujawniły się one jednak dopiero w latach
trzydziestych. U poetów „Almanachu” – już w momencie startu. Mamy tu na myśli
doświadczenia wojenne. Z perspektywy przyszłościowych zobowiązań poezji musiały być
one spychane na plan dalszy.

I pod tym względem Czechowicz bliższy jest nowatorom warszawskim. Zwłaszcza
Stanisławowi Bruczowi (zwrócił na to uwagę Wojciech Wożniak w szkicu opublikowanym w
zbiorowym tomie Poeci dwudziestolecia międzywojennego, 1982). U obu poetów wojna jawi
się w tej samej czerwono-szarej aurze, pozbawiona patosu bohaterstwa. U obu ujawnia się ta
sama wrażliwość urazowa.

Ale tutaj nie ma wcale białości
w szarej ziemi rowy pełne brudnych żołnierzy
dym siny i różowy przechodzi do nas przez rzekę
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nie białe żółte są kości
armatniego ataku ognisty prąd
na niebie nieustannie leży
to front
to zstąpienie do piekieł
                                   (Front)
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Kamień – wiązka możliwości

W 1927 roku w serii biblioteki „Reflektora” ukazał się pierwszy tom Czechowicza
zatytułowany Kamień. Wydany był, oczywiście, nakładem własnym poety, na najtańszym
pakowym papierze. Zapewne, wybór takiego właśnie papieru podyktowany był względami
finansowymi – był najtańszy, ale stanowił także nawiązanie do tradycji futurystycznej. Do
typografii (ale także – autoreklamy) futurystycznej nawiązuje również graficzna kompozycja
opaski reklamowej z tekstem: ,,Uwaga. Uwaga. Kamień Józefa Czechowicza. Kamienny rytm
cudów. Te wiersze nie sięgają źródeł NOWEJ METAFIZYKI, ale przynoszą krzyk buntu
PRZECIW STAREMU ŚWIATU i zapowiadają czas rozbratu, CZAS WALKI.
– O! któżby odpowiedział jakiej!”

Jak zwykle bywa w przypadku debiutu, tom jest zbiorem wierszy ukazujących różne
możliwości. Miał się pierwotnie nazywać Dni chłopca. W nowym tytule monografista poety,
Tadeusz Kłak (Czechowicz — mity i magia, 1973) widzi „nie tylko aluzję do kamienia
filozoficznego, ale dobitne zaznaczenie kamiennego, kubistycznego z natury rzeczy kształtu
miasta”. Tak zapewne było, choć dziś w tytule tak sformułowanym dopatrywać się
bylibyśmy raczej skłonni aluzji do pierwotności, pierwotnej materii, bądź znaczeń
epifanijnych niż aluzji do pejzaży urbanistycznych. Ale to znaczy tylko, że literatura żyje w
czasie, że sensy zaprogramowane nie muszą być absolutnie zbieżne ze zrealizowanymi. A
także – że z wielu obecnych w tekście znaczeń różne akcentują się w odmiennym czasie.

Odczytywane w perspektywie epoki – były to wiersze urbanistyczne:

Światło fosforyzujących drzew przepala kościane wieże
drgnęło i potoczył się po płytach samochodów potok
ulicę Złotą ośnieżył
kłębem bębniącym benzynowego dymu zabłękitnił na złoto
                                                                                       (Pędem)

W Knajpie, która rozpoczyna się równie jak powyższy urbanistycznym, by nie rzec –
metropolijnym obrazem

Tłumnie mijały się auta
cętkowane kręgami lamp
wracano z rautu

cały dalszy ciąg wiersza zdąża do finału odległego od Peiperowskiej wizji racjonalnego
funkcjonalnego społeczeństwa. Raczej – bezwolnego podległego instynktownym
zachowaniom tłumu:

głowy pijane odrzucili w tył
żyły im nabrzmiewały krwią i alkoholem
i z niemocy tych głów z gorączki żył
realizuje się fantom-Golem

Powiedzielibyśmy – emanuje z siebie (obojętne – ideę, charyzmatycznego przywódcę) coś,
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co zdoła nimi zawładnąć, ubezwłasnowalniając jednocześnie. Skądinąd konstrukcja tego
obrazu przypomina podobnie budowane knajpiane sceny z powieści Przybyszewskiego. Jest
także niesprzeczna z obrazem miasta–molocha z Nagiego człowieka w śródmieściu Anatola
Sterna. Ale ten obraz zostanie zaprzeczony:

Byłby może zmiażdżył tę gromadę
ale oto
w liryce dalekiego tanga
zaczął warczeć codzienny motor
zmieniło się niebo blade w jaskrawy prześwietlisty hangar

W tym momencie wszystko zależy od punktów odniesień, jakie przyjmiemy dla
interpretacji tego wiersza. Jeśli odniesienia te mieścić się będą w symbolice i aksjologii epoki,
dojdziemy do wniosku, iż modernistyczne lęki przed tłumem zostały przezwyciężone poprzez
odwołanie do organizującej idei cywilizacyjnej. „Fantom–Golem” został pokonany przez
wolę organizującą, jak powiedział Przyboś, ,,sześcienną duszę stolic”. W takim układzie,
przywołajmy zdanie Peipera, rzeczywiście „człowiek zamieszkał w swojej własnej dłoni”. Jak
się jednak zdaje, jako punkt odniesienia trzeba tu przyjąć obrazy z wierszy nawiązujących do
przeżyć wojennych. ,,Barwny plakat”, „neon” z wierszy futurystycznych i awangardowych
będą „grubym drukiem gładzącym z parkanów”. „Zdobywcza siłą” Marinettiego zostanie
zastąpiona takim oto obrazem:

Mokro biły pomokłe sztandary
dymy zataczały się na bruku

spitym mglistorudawym pożarem
ględził z parkanów gruby druk
                                               (Koniec rewolucji)

A jeśli tak – to końcowy obraz uznamy za uległość wobec ,,ducha epoki”. Jakby poeta
dostrzegł w rzeczywistości jej prawdziwe oblicze i – przestraszywszy się swej przenikliwości
– nałożył nań konwencjonalną maskę. Paradoks wszakże polega i na tym, iż to co
rzeczywiste, było – z punktu widzenia złudzeń epoki – przezwyciężaną konwencją. W r. 1927
zapewne „fantom–Golem” ujawniał wyraziście swój modernistyczny rodowód, był obrazem
konwencjonalnym, w r. 1991 na plan pierwszy wysuwa się ukryty w nim sens. Wszakże
odczytujemy go poprzez doświadczenia niedostępne w jakikolwiek sposób czytelnikowi z r.
1927.

Na taką interpretację nakłada się zarówno wiedza o późniejszej poezji Czechowicza. Z
perspektywy r. 1927 o wiele ważniejsza była konstrukcja tego wiersza, kubizowanie obrazów,
ich filmowe następstwa, zmiany perspektywy widzenia...

Podobnie – w Przemianach (godzi się zauważyć, iż taki właśnie tytuł nosił też wydany w
1923 r. debiutancki tom Stefana Kordiana Gackiego, redaktora „Almanachu Nowej Sztuki”)
odczytujemy dziś przede wszystkim akcenty polemiczne. Zarówno wobec Tytusa
Czyżewskiego i jego koncepcji „elektrycznego instynktu”, jak i wobec przyjaciół z
Almanachu – Ważyka i Stanisława Brucza. Jak można sądzić do finalnej strofy z wiersza
Brucza Dynamo:
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kulistość mej głowy dzwonnej tęskni do kwadratury
Gwinty pazurów mej stopy chcą być ujarzmione szyną
Otrąbię na cztery strony przez rąk i nóg mych rury
Nie chcę już być człowiekiem chcę być dynamo–maszyną

odwołuje się Czechowicz w Przemianach:

Żyjesz i jesteś meteorem
lata całe tętni ciepła krew
rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek
od mózgu biegnie do ręki drucik nie nerw

Jak na mechanizm przystało
myśli masz ryte w metalu
krążą po dziwnych kółkach (nigdy nie wyjdą z tych kółek)
„ jesteś system mechanicznie doskonały
i nagle się coś zepsuło

Dalszy ciąg wiersza jest właśnie opisem „zepsutej” rzeczywistości „Zepsutej” wszakże na
sposób poetów „Almanachu” –

Oto płaczesz
po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień
linie proste falują – zamiast kwadratów romby
w każdym glosie słychać w całym bezwstydzie
Ostatecznego Dnia trąby

Otworzyły się oczy niebieskie
widzą razem witrynę sklepową i Sąd
przenika się wzajem tłum – archanioły i ludzie
chmurne morze faluje przez ląd
ulicami wskroś tramwaje w poprzek
suną mgliste rydwany
pod mostami różowe błyskawice choć grudzień

Otworzyły się oczy niebieskie
widzisz siebie – marynarza w Azji
a zarazem 3–letniego 5–letniego chłopca
na warszawskim podwórku
i siebie przed maturą w gimnazjum
namnożyło się tych postaci stoją ogromnym tłumem
a wszystko to ty

Jest to symultaniczny obraz miejskiej rzeczywistości, realia są te same co w wierszach
Ważyka i Brucza, podobna jest też „dziecięcość” perspektywy. Zbieżna optyka: dojrzały
poeta patrzy oczyma na siebie minionego. Zwielokrotnionego. Ale „tramwaje w poprzek”
które są równocześnie ,,mglistymi rydwanami” pochodzą z innej, wcześniejszej tradycji. To
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,,tram wpopszek ulicy” Jerzego Jankowskiego (Yeżego Yankowskiego, bo tak podpisywał
swoje wiersze). Ale tamten „tram[waj]” legł w poprzek ulicy w szczególnym momencie. Oto
cały obraz:

Wyzywają wroga oczy robotnicy
Widzą one wszystko z poza rygla bram
czyjeż biło serce gdy wpopszek ulicy
legł między beczkami pszewrócany tram.

Jest to obraz rewolucji 1905 roku. Z wczesnofuturystycznej perspektywy można było
postawić na jednym planie „niebieskie oczy proletariatu”, ,,niebieski [...] nad Polską świt” i
,,międzynarodowy futuryzmu mit”, ba, można było wywieść inny jeszcze ciąg zależności:

Zwyciężył wodę płomień krwawy
Salw oddalonych suchy trzask
Pszywiudł w świątyni starej nawy
                                                  (Futuryzmu bżask)

Rewolucja rodzi nową sztukę, ale nowa sztuka przyspiesza nadejście rewolucji. To
przeświadczenie dźwięczy zarówno w zdaniu Tadeusza Peipera „chcemy wszyć w naszego
człowieka nerw teraźniejszości”, jak i w zdaniu Gackiego ,,Zdyscyplinowana, intelektualnie
mężna generacja artystów powołana jest do zrealizowania – jako istniejący typ psychiczny,
nowoczesnego społeczeństwa świadomych konstruktorów życia”.

To wszystko jest obecne w wierszu Czechowicza, ale jako – wartości zaprzeczone. Świat
bowiem, a także uczestniczący w nim podmiot, nie da się objąć szlifowanym w żelazie
rozumem”. Zapewne stanem pożądanym są ,,myśli proste”; ale napór rzeczywistości
powoduje, że ,,falują” a konstruowane „światy zawiewa wichura”.

Jeśli przywołanie obrazu z wiersza Jankowskiego potraktujemy poważniej niż tylko jako
aluzję stylistyczną, powiemy, iż w dynamice ruchów społecznych, w których autorzy
wczesnofuturystycznych wierszy widzieli zdolność przekształceń zastanych struktur, w
ogólnych swych skutkach korzystnych dla „mas”, Czechowicz dostrzegał zagrożenie.

Tramwaj, który w wierszach autorów Almanachu był elementem „naturalnego
środowiska” (tym różnił się od „najszybszego tramwaju”, z wiersza Juliana Przybosia, dla
którego był to symbol nowej cywilizacji) dla Czechowicza jest ,,mglistym rydwanem”,
pojawiającym się w momencie ,,Sądu”, ,,Ostatecznego Dnia”. Ale przecież i u Jankowskiego
nie jest on pojazdem jadącym przez spokojne miasto, lecz elementem barykady ulicznej.

Zagrożenie – ale jakie? Co właściwie zagraża? Świat? Ludzie? To, co lęgnie się w
zbiorowej nieświadomości?

W tym samym debiutanckim tomie znalazł się jeden z najpiękniejszych wierszy
Czechowicza, zatytułowany Na wsi:

Siano pachnie snem
siano pachniało w dawnych snach
popołudnia wiejskie grzeją żytem
słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach
życie – pola – złotolite
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Wieczorem przez niebo pomost,
wieczór i nieszpór
mleczne krowy wracają do domostw
przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu

Nocami spod ramion krzyżów na rozłogach
sypie się gwiazd błękitne próchno
chmurki siedzą przed progiem na murawie
to kule białego puchu
dmuchawiec

Księżyc idzie srebrne chusty prac
świerszczyki świergocą w stogach
czegóż się bać

Przecież siano pachnie snem
a ukryta w nim melodia kantyczki
tuli do mnie dziecięce policzki
chroni przed ziem

To Czesław Miłosz zwrócił uwagę (w szkicu opublikowanym w zbiorze Kontynenty,
1958), iż Lubelszczyzna „jest, jak wiadomo, kresami polskiego etnicznego obszaru”. Poza
tym obszarem znajdowały się miejscowości, w których młody Czechowicz pracował jako
nauczyciel. Tam żywy był język, który Miłosz odnajduje w ,,kronikach i dokumentach
Wielkiego Księstwa Litewskiego”, a który ,,czytającemu daje dziwne poczucie swojskości: ani
polski, ani ukraiński, ani białoruski, ani rosyjski, coś bliżej samego rdzenia ich wszystkich”.

Wydaje mi się – komentuje – że prasłowiańskość, jeśli próbować ją ująć intuicyjnie, jest
raczej szepcąca i szeleszcząca, wcale nie staccato, i ta właśnie nęciła Czechowicza. Dobierał
wyrazy, które brzmiałyby czysto, to znaczy, które miałyby swą dawność, siedziały w gwarach
ludowych”

Tak dzieje się także w tym wierszu.
Jest to obraz sennej niemalże arkadyjskiej wsi. Jeśli jednak Przyboś widzi w podobnych

pejzażach utajony dynamizm, w zastoju – ukrytą, gotową do wybuchu siłę społeczną,
Czechowicz – przeciwnie: traktuje je wyraźnie jako opozycję pejzaży cywilizacyjnych, jako
obszar azylu.

«Siano», «melodia kantyczki», «dziecięce policzki» – pisze Tadeusz Kłak w monografii
«Czechowicz – mity i magia» – wytyczają pole znaczeniowe. Wykreślają one kontur sielskiego
dzieciństwa, odwołują się do dziecięcych wspomnień, ten obraz pojawia się jako opozycja do
obrazu poprzedzającego, który wyraża metafora «księżyc idzie srebrne chusty prać». Właśnie
«księżyc», jako związany z nocą i ciemnością, a więc i ze śmiercią, oraz «srebrne», kolor
śmierci, napomykają o istniejącym zagrożeniu, któremu przeciwstawia się wizja – pojawia się
kanty czka, a jej melodia ma moc zażegnywania zła. W tej sielankowej wizji, będącej
przedmiotem marzenia, zawierającej sens ocalenia, kryje się u Czechowicza koncepcja raju i
Arkadii”.

Wątki debiutanckiego zbioru powtarza i rozwija tom następny: dzień jak codzień (1930),
zawierający wiersze powstałe w latach 1927–1930. W tomie tym po raz pierwszy wprowadził
autor własną pisownię: bezprzestankową, z pominięciem wielkich liter. Minuskułą pisane są
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też tytuły utworów. Podkreśla to muzyczność frazy, nieciągłość toku, swobodny przepływ
obrazów. Ale także – uruchamia polifonię znaczeniową. Przenikają się obrazy i sensy.

„Obrazy – pisze Kazimierz Wyka w szkicu «O Józefie Czechowiczu», (w tomie «Rzecz
wyobraźni», 1977) – muszą w apercepcji czytelnika niejako zachodzić na siebie, łączyć się
echami, które biegną pomiędzy nimi i jeszcze trwają chociaż dźwięczy już następny obraz,
[...] wprowadzenie kropek, pauz, etc. potargałoby ich tkankę muzyczną”.

Jako przykład tak skonstruowanych utworów przytacza Wyka nutę na dzwony, przez kresy,
prowincja noc.

Ostatni ze wspomnianych wierszy znalazł się w omawianym teraz tomie, zapowiadając
raczej przyszłe rozwiązania, niż należąc do głównego nurtu. Ten bowiem zasadza się – z
jednej strony – na podjęciu w s p ó l n y c h  wątków poezji awangardowej, w jej wersji
cywilizacyjnej, akcentując dodatkowo misję, nazwijmy tak, państwowotwórczą. Te wątki
obecne były we wczesnej twórczości Przybosia, Jalu Kurek wydał cały tom zatytułowany
Śpiewy o Rzeczypospolitej. U Czechowicza mamy też obrazy w których pojawia się ,,lilpop
bank dyskontowy huta gryf starachowice”, inne odwołują się do budującej się morskiej
potęgi, nawet w wierszu piłsudski pojawi się zdanie:

inny teraz rok czoło marszczy się inaczej
rusztowania maszty na 20 pięter mur
czerwony ołówek to polityki karabin
przekreślał pozycję starej rozpaczy
organizować cyfry znaczy prowadzić szturm

czyżby koniec na akcjach gumy i jedwabiu
ile milionów rocznie dają nafciane wieże
iloma miliardami fabryki gwiżdżą i drżą

Odniesieniem jest tu zarówno „jęczący nieustannie rok 63” jak i

działa bagnety nike to było 10 lat
przygasły wybuchy śmierci ogniste smugi grzywy

teraz

westchnieniem maszyn w tęgim znoju
oddychają za miastem niwy
domy ceglane chaty łakną chleba pokoju

Jest to nie tyle stan rzeczywisty, co pożądany. Ewokowany – powiedzielibyśmy – po to, by
się spełnił. Jak samorealizująca się prognoza.

U Czechowicza łączy się to dodatkowo z fascynacją osobowością:

a jego nie zmierzyć
on jest on

i
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belweder to także dom stary biały jak księżyc
dwoje w nim oczu a tyle światła
patrz nocą na tym domu widać jak ziemia drży
tam dźwiga ją na barkach atlas

Nie sposób jednak nie zauważyć, iż te obrazy rzeczywistości pożądanej są wywiedzione z
realnych doświadczeń: jako ich – potencjalnie możliwe – zaprzeczenie. Realnym zaś
doświadczeniem jest wojna i zniszczenie. W takim nasyceniu motywy te nie pojawiają się w
tej twórczości nigdy potem:

zlikwidowano wojnę spętano paktów powrozem
na próżno bo my wciąż na froncie bijemy się
patosem dział świszczących bomb grozą
jestem wciąż na pustyniach verdun
(dzisiaj verdun)
muł w rzekach kolczastego drutu
wśród bomb ginących twarze
złuszczył je ból jak belki łuszczy płomień w pożarze
ziemia i pulki butów
dnie stojące w płytkich okopach
mitraliez kaszle i świsty
na ogniach nocny popas
niebo ogniste
miasto mdlejące przestrzeń która rzęzi
armaty rozpalone rwące się z uwięzi
w ogniach nicość
(wąwozy czasu)

Nie będzie błędem, gdy powiemy, iż było to dla Czechowicza doświadczenie kluczowe. W
istocie prezentował on ten typ wyobraźni, który z równym powodzeniem możemy określić
jako katastroficzny, przeczuwający katastrofę, jak i traumatyczny, to znaczy wyrastający z
przeżycia śmierci. Akcentujemy tak silnie wagę realnych, biograficznych doświadczeń po to,
by ukazać, iż strukturalnie podobne rozwiązania mogą mieć zupełnie inną genezę. Tak
naprawdę katastrofizm Czechowicza jest odmienny niż katastrofizm Żagarystów. Inne są jego
źródła.
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Z życiorysu

Gdy w 1927 roku ukazał się tom Kamień, Czechowicz był poetą znanym co najwyżej w
lokalnym środowisku lubelskim i w wąskim kręgu interesujących się poezją najnowszą. Gdy
w 1930 r. ukazał się tom dzień jak codzień był już identyfikowany jako jeden z
aktywniejszych poetów wyciągających krytyczne konsekwencje z przełomu poetyckiego lat
dwudziestych. Roczny pobyt w Warszawie na przełomie roku 1928/1929 wykorzystał także
na nawiązanie kontaktów literackich, m.in. z poetami Meteora i Kwadrygi, i z Wilamem
Horzycą, redagującym piłsudczykowski miesięcznik „Droga”. W 1930 roku przebywał we
Francji, korzystając ze stypendium Ministerstwa Oświaty i Wyznań Religijnych. Po powrocie
do Lublina redagował dodatek literacki ,,Ziemi Lubelskiej”, przez krótki czas redagował
„Kurier Lubelski” i „Dziennik Lubelski”. Działał także aktywnie w powołanym w r. 1932
Związku Literatów Lubelskich. W piśmie „Zet” wydawanym w Warszawie przez Jerzego
Brauna prowadził kolumnę poetycką.

W połowie 1933 roku przeniósł się do Warszawy. Pracował w Wydziale Wydawniczym
Związku Nauczycielstwa Polskiego, najpierw jako sekretarz redakcji „Głosu
Nauczycielskiego”, potem jako redaktor „Płomyczka” i „Miesięcznika Literatury i Sztuki”. W
1936 r. utracił pracę w ZNP; wiązało się to z kampanią przeciw tej organizacji, mającą
podłoże polityczne; „sprawa Czechowicza” łączyła się z nią tylko pośrednio: został oskarżony
o niemoralny tryb życia i homoseksualizm. Przez kilka miesięcy był bez pracy. Na początku
r. 1937 został sekretarzem redakcji „Pionu”, pisma redagowanego przez Wilama Horzycę,
związanego z obozem rządowym. Po roku podjął pracę w Polskim Radio, redagował też, wraz
z Ludwikiem Fryde, kwartalnik „Pióro” (1938). Pracował tam aż do wybuchu wojny. Po
rozpoczęciu działań wojennych udał się z grupą dziennikarzy do Lublina. Tam 9 września
1939 r. w czasie bombardowania, zginął pod gruzami domu.

,,Gdy 9 września 1939 roku – wspomina Gralewski – bomby przebiły strop i wpadły do
wnętrza fryzjerni Ostrowskiej, towarzysze Czechowicza skoczyli odruchowo pod ścianę i
dzięki temu ocaleli, on jakby instynktem kierowany – na bombę”.

Jakby się miało spełnić proroctwo z wiersza żal:

i dziecko w żywej pochodni
i bombą trafiony w stallach
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Między symbolizmem i awangardą

,,Czechowicz – pisze Adam Ważyk w eseju Dziwna historia awangardy, 1976 – rządził się
zasadą dośrodkową, lubił świat i materię, nieraz nawet, co najmniej do 1930, zachwycał się
pięknem codzienności. Zanurzał się w potoku życia, notował zmienność i powtarzalność. Z
biegiem lat wizja okazywała się nie tylko nieciągła, ale i rozpylona. Praktycznie wiązało się
to z faktem, że niebywale rozwinął w sobie skłonność do inkantacji, stał się pod tym względem
fenomenem poetyckim. Coraz śmielej korzystał przy tym z śpiewnych motywów ludowych na
modlę małych romantyków, z tą różnicą, że kiedy tamci wzmacniali symetrię, on ją zakłócał i
zrywał. Czy ten prymat inkantacji, ta z góry założona jednolitość dźwięku nie była inwazją
płynnej, nieokreślonej zawartości duchowej, która nie podlega strukturze myśli lub
wyobraźni? Czy rozpylenie wizji nie było konsekwencją tego procesu?”

Tak dzieje się w przywoływanym już wierszu przez kresy:

monotonnie koń głowę unosi
grzywa spływa raz po raz rytmem
koła koła
zioła

terkocze senne półżycie
drożyną leśną łąkową
dołem dołem
polem

nad wieczór o rżyska zawadza
księżyc ciemny czerwony
wołam
zloty kołacz

nic nie ma nawet snu tylko kół skrzyp
mgława noc jawa rozlewna
wołam

kołacz złoty
wołam kala dołem polem kołacz złoty

Nie sposób nie zauważyć, iż zasób realiów świata przedstawionego nie odbiega od tych, z
którymi mogliśmy się spotkać w wierszach „małych romantyków”, choć – jak się zdaje
„księżyc [...] czerwony” jest raczej z wierszy Słowackiego. Inna jest wszakże zasada
organizacji. Muzyczna, zapewne, ,,z ducha muzyki”, jak definiuje Kazimierz Wyka. Ale
równocześnie, właśnie w odniesieniu do tego wiersza, Wyka przypomina patronat Norwida.

„Liryka Czechowicza – pisze – styka się z Norwidem w sposób daleki od przejmowania i
naśladownictwa. Norwid był największym u nas mistrzem lapidarności – jednak nie oschłej,
nie zawsze tylko epigramatycznej i intelektualnej. To przecież Norwid dal to skończone
arcydzieło zwięzłości i wzruszenia: «O, wsi biała w atłasie kwiatów jabłoni i w zwierciadłach
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księżyca, jako oblubienica na ustroni...» Twórczą kontynuację tej zwięzłości [...] samodzielną
i osiągniętą z własnych dyspozycji artystycznych, widzę u Czechowicza, u niego jedynie z
poetów dwudziestolecia.

Idąc tym tropem powiedzielibyśmy, iż w wierszach tego typu idzie o uzyskanie obrazowo-
muzycznego ekwiwalentu wzruszenia, elementy rzeczywistości przedstawionej ulegają
daleko idącej redukcji. Nie obraz, a rysunek, sprowadzony do najbardziej zasadniczych
konturów. Uzyskuje się w ten sposób obrazowy ekwiwalent wzruszenia, ale równocześnie –
definicję rzeczywistości. Oczyszczoną z przypadkowych akcydensów, sprowadzoną do
najbardziej zasadniczych wyznaczników.

Zasadniczych – a więc w pewnym sensie pozaczasowych.
Tak konstruowane są – nie tak znów liczne – wiersze Czechowicza konsekwentnie

budujące – jak je nazywa Kłak – ,,kontury sielanki”. Na usługach tej sielankowości są
wszystkie elementy tekstu: począwszy od realiów, symbolicznego nacechowania elementów
świata przedstawionego, po konstrukcję foniczną. Wrażenie spokoju, płynności budują w
analizowanym wierszu paralelizmy, powtórzenia, rymy wewnętrzne; instrumentacja
głoskowa.

Ich odwrotnością są wiersze budujące ,,kontur katastrofy”.
,,Kontury sielanki” to także utwory z cyklu prowincja noc i Stare kamienie (taki tytuł nosił

tom wydany w 1934 a zawierający także wiersze Franciszki Arnstajnowej), a także – nie
włączone do tych cykli toruń, westchnienie, lato na wołyniu, deszcz w concarneau, pontonson
i in.

Sfera druga, obszar katastrofy, to także realne biograficzne doświadczenia, w wierszu o
matce czytamy:

tak mało wiesz o synu chodząca wśród gromnic
tyle że spajam głazy rymów
tyle że nie mogę zapomnieć
płomienia dymu

przejście pomiędzy utworami opisującymi doświadczenia, a więc minioną, katastrofę, a tymi,
które zapowiadają przyszłą, jest płynne. Czynnikiem wyróżniającym jest stopień nasycenia
„realiami, którym możemy przypisać biograficzną genezę. Łączy się to dodatkowo z innym
procesem, który możemy określić mianem mityzacji rzeczywistości, które należą do
cywilizacji przemysłowej, pejzażu miejskiego, z drugiej – wchodzenie w to miejsce
rekwizytów mitów kulturowych, religijnych.

Proces ten dokonywał się zapewne pod presją teorii nadrealizmu. Ale także – i tego źródła
nie należy lekceważyć – powtórnego odczytania polskiej poezji modernistycznej. O tym, iż
Czechowicz zdawał sobie sprawę z tych źródeł, świadczą artykuły Klucz symboliczny do
poematów, Ewolucja nadrealizmu, a także programowy tekst Wyobraźnia stwarzająca.

„W balladzie z tamtej strony – pisze Tadeusz Kłak – zanika całkowicie ornamentacyjny typ
personifikacyj. Nic dziwnego, bowiem w zbiorze tym dokonuje się zasadniczy przełom w
widzeniu świata. Ustępuje całkowicie to, co jest jego zewnętrznością, jego powierzchnią tylko,
natomiast interesuje Czechowicza to, co pod ową powierzchnią się kryje, a więc
rzeczywistość w najszerszym pojęciu metafizycznym, «dno» mówiąc językiem poety”.
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Katastrofizm

Odwołajmy się raz jeszcze do świadectwa Adama Ważyka (Dziwna historia awangardy):
,,W latach, kiedy zaczynało się ściemniać, zaduma Czechowicza stawała się również

ciemniejsza, jego refleksje bywały tajemnicze. Przeczucie wojny w tych warunkach nie miało
cech profetycznych, udzielało się również innym młodym poetom. Niespodziewane przeczucia
najczęściej zdarzają się wśród wielkich jasności umysłu na jawie albo we śnie. Nie trzeba do
tego skłonności mistycznych. Chwila sprzyjała nawrotom poetyckim. Czechowicz już od 1930
powracał do symbolizmu emocjonalnego, tego symbolizmu, którego prawie nie było w swoim
czasie, spełniał nie spełnione przez innych obietnice, ale w zmienionym świecie i po przejściu
przez awangardę. Skojarzenia z Micińskim, które się niejednokrotnie napraszają, są tyleż
wymowne, co mylące, w liryce Czechowicza jest coś nieokreślonego, co wywołuje pytania bez
odpowiedzi”.

Katastrofizm lat trzydziestych miał swe liczne antycypacje: w twórczości Stanisława
Ignacego Witkiewicza przede wszystkim, ale także w poezji futuryzmu (Europa Sterna jest tu
wymownym przykładem), w literaturze modernistycznej. Duże znaczenie miała także książka
Oswalda Spenglera Zmierzch Zachodu i prace Floriana Znanieckiego.

Równie ważna jednak była obserwacja, jak ją nazywa Miłosz, „ogólnej atmosfery”.
,,Nie poryw, nie wola czynu – pisze w szkicu Józef Czechowicz – nie rewolucyjne dążności

niektórych ugrupowań chłopskich – w jednym ze swych młodzieńczych utworów tęskni do
czasu, «w którym ludu karabinem będę z wiosną», ale to należy raczej do wyjątków.
Świadomy, że owo polskie bytowanie trwać nie będzie, że jest kruche i skazane przez wzrost
walczących ze sobą potęg, przeczuwający swoją śmierć w wojnie, której wizja ciągle się w
tym, co pisze, powtarza, jest zepchnięty jak wszyscy, co nie chcą ani Niemiec ani Rosji, w
bezruch. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1928 roku [...] położyła ostatni akcent
na optymizmie w pierwszym dziesiątka lat  po pierwszej wojnie światowej i odtąd – również w
poezji – zaczęło się trwożne wyczekiwanie jakiegoś wypełnienia.”

W twórczości Czechowicza owo ,,trwożne wyczekiwanie jakiegoś wypełnienia” przenika
właściwie wszystkie wiersze. Z różnym wszakże nasileniem. Najsilniejszym — w
omawianym obecnie okresie. To przede wszystkim zbiory ballada z tamtej strony (1932), w
błyskawicy (1934), nic więcej (1936), Arkusz poetycki (1938) i nuta człowiecza (1939). I tu
jednak notujemy, by tak rzec, tendencję stopniowo się nasilającą, z apogeum w nucie
człowieczej.

Z tego okresu pochodzi głośny żal (z tomu nuta człowiecza, pierwodruk: ,,Pióro” 1938, nr
l):

głowę która siwieje a świeci jak świecznik
kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają
niosę po dnach uliczek
jaskółki nadrzeczne
świergocą to mato idzie

tak chodzie tak oglądać sceny sny festyny
roztrzaskane szybki synagog
płomień połykający grube statków liny
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płomień miłości
nagość

tak wysłuchiwać ryki głodnych ludów
a to jest inny glos niż ludzi głodnych płacz
zniża się wieczór świata tego
nozdrza wietrzą czerwony udój
z potopu gorącego
zapytamy się wzajem ktoś zacz
rozmnożony cudownie na wszystkich nas
będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie
ja gdym z pługiem do bruzdy przywarł
ja przy foliałach jurysta
zakrztuszony wołaniem gaz
ja śpiąca wśród jaskrów
i dziecko w żywej pochodni
i bombą trafiony w stallach
i powieszony podpalacz
ja czarny krzyżyk na listach

o żniwa huku i blasków
czy zdąży kręta rzeka z braterskiej krwi odrdzawieć
nim się kolumny stolic znów podźwigną nade inna
naleci wtedy jaskółek zamieć
świśnie u głowy skrzydło poprzez ptasią ciemność
idzie idź dalej

W zbiorze ten tekst następuje po pozornie reporterskim wierszu przed dworcem głównym
w Warszawie, znajdujemy tam fragment

wielookie zarosłe
twarze głodów człowieczych
[.....................]
mówię wam przez nie runą
mocne twierdze jerycha

Temu „płaczowi głodnych ludzi” przeciwstawiony jest ,,ryk głodnych ludów”.
Wiersz oparty jest na paralelizmach. Poeta, którego ,,głowa [...] siwieje” i ,,wieczór świata

tego'' są zjawiskami równoległymi w czasie; strefa zmierzchu, w którą wchodzi, jest tyleż
zmierzchem biologicznej, indywidualnej egzystencji, co zmierzchem kultury. Łagodność, by
nie powiedzieć sielskość pejzażu w strofie pierwszej skontrastowana jest dynamicznym,
wybuchowym charakterem strofy drugiej. Jest to rzeczywistość tego samego czasu. Jej, jak
gdyby, druga strona. Ale też w strofie pierwszej poeta kontemplujący tak typowy
„czechowiczowski” pejzaż słyszy ,,to mało”. Chwytanie „na gorąco” urody rzeczy odczytuje
jako zdradę powołania poety. W strofie drugiej zapisuje więc elementy dynamicznego
pejzażu społecznego: „sceny [...] festyny”; to zapewne ich skutkiem są ,,potrzaskane szybki
synagog” i ,,płomień potykający grube statków liny”. Echo pogromów, Parteitagów, ale także
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– być może – wojny hiszpańskiej, aneksji Abisynii. To jest właśnie skutek „ryku głodnych
ludów” ze strofy czwartej. W szczególny sposób i strofa pierwsza, i druga są równie
realistyczne. Pierwsza opisuje urodę rzeczy, druga – grozę społecznych zachowań.

Pamiętając analizowane wcześniej wiersze, powiedzielibyśmy, iż w rzeczywistości lat
trzydziestych słyszy Czechowicz ryk „fantoma–Golema”. Ciemny sen zbiorowej
świadomości.

Wyraźnie zdeterminowany społecznie. Nieprzypadkowo bowiem zestawione są ,,ryk
głodnych ludów” i ,,ludzi głodnych płacz”. Przez płacz tych ostatnich runą zastane stosunki
społeczne, ryk tych pierwszych zdolny jest zniszczyć świat.

Po obrazie Apokalipsy, ,,czerwonego udoju” pada pytanie: „zapytamy się wzajem ktoś
zacz”? Kiedy jednak pada to pytanie? Anna Kamieńska, w przywoływanej już tu interpretacji
sugeruje, iż po katastrofie, wówczas, gdy będziemy się rozliczać nawzajem.

Michał Sprusiński w interpretacji tego samego wiersza (w tomie Liryka polska, 1966)
pisze, że jest to głos poety ,,zwracającego się do słuchaczy, a jednocześnie włączającego się
pośród uczestników nadchodzącego dramatu [...] i przemawiającego w ich imieniu”.

Ta druga interpretacja wydaje się bardziej prawdopodobna. „Cudownie rozmnożony na
wszystkich nas” poeta staje się uczestnikiem dramatu. Z niesłychanie ważną konsekwencją.
Otóż cała, następująca po tym zdaniu, ,,kronika poległych” pozbawiona jest określenia winy.
Wszyscy są ofiarami ,,żniw huku i blasków”. Gdyby nie było to rażącym anachronizmem –
powiedzielibyśmy, iż Czechowicz był w tym wierszu na tropie problematyki, którą Tadeusz
Borowski uczynił naczelną sprawą swych opowiadań oświęcimskich: jedności kata i ofiary.

Wieloznaczne jest też zakończenie tego wiersza. To prawda, że rytm się uspakaja, że
mowa jest tu o odbudowie ze zgliszcz. Ale końcowy obraz nawiązuje do inicjalnego. Pojawia
się ,,ptasia ciemność”, jaskółki znów, jak wprzódy, każą poecie iść dalej. Po to, by w tym, co
zobaczy miał odkryć nowy kataklizm?

To bardzo prawdopodobne odczytanie. Czechowicz, jak się zdaje, wierzył w kołową
koncepcję historii; widział ją jako następujący po sobie ciąg kataklizmów.

W jednym ze swych artykułów pisał:
„Nas gna wielki niepokój naszego czasu, wahający się między próbami naukowego

ujmowania schematu człowieka, dążeniem do znalezienia praw rządzących żywotami całych
narodów i ras, a równocześnie wspierający poczynania możnych tego świata gusłami
astrologii. Dyktatorzy wierzą we znaki zodiaku, tłumy nie mają czasu ani myśleć, ani wierzyć,
żyją i nie mają bóstwa ponad życie. «Mienią się mędrcami, a to tylko szal ich ogarnął» –
powiada Pismo Święte. W tym straszliwym zamęcie, w którym jedyną troską społeczeństw jest,
czy wojna będzie dziś, czy jutro, w tej epoce nie do opisania, wieszczonej przez
średniowieczne proroctwa, obliczające koniec świata na rok 1944, gdzież znaleźć grunt pod
stopami? Czego mają dotknąć upadający w nawałnicy, by ożyć, by zaczerpnąć siły nowej?”
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Mity i poezja czysta

Mówiąc o katastrofizmie wyodrębniliśmy jeden tylko z wielu równoległych nurtów poezji
Czechowicza. Tak jak sielanka łączyła się u niego z Apokalipsą, tak dążenie do dania
świadectwu czasom, w których pisał, łączyło się z ambicjami sformułowania prawd poza
czasowe determinanty wykraczających. W takim ujęciu poezja staje się nie dawaniem
świadectwa czemuś, co jest wobec niej zewnętrzne, ale wartością autonomiczną. Nie opisuje
świata, ale go kreuje. Poeta, powiada w szkicu Sztuka na wielką miarę – ,,tworzy według
fantastycznych reguł i formuł wiosny świat z odrębnymi prawami i odrębnymi regułami”,
,,zdąża ku kosmogonii”, ,,w dziedzinie pojęć działa poprzez aluzje i symbole”. I w tym
samym tekście:

,,Życiu przodują idee i mity. Poezja również musi wrócić po swoje złote runo, musi nabrać
charakteru mitu. [...] Proponuję poetom budowanie wszechrzeczy, a nie lepienie byle czego.
[...] Naiwny, równocześnie realistyczny i magiczny światopogląd człowieka starożytnego
wydał owoce mitologiczne niezwykłej piękności. Czyż nie warto pokusić się o nowe biblie i
sagi zrodzone z myśli współczesnej, z ducha XX wieku...”

Ale i mitotwórstwo miało w tej poezji dwa oblicza. Jedno z nich sygnalizowaliśmy
omawiając wiersz Piłsudski. To, Oczywiście, mitologia narodowa. W ten obszar należy
włączyć także część wierszy nawiązujących do doświadczeń wojennych. A także np. wiersz
Polacy, dedykowany, co ważne Adamowi Skwarczyńskiemu, jednemu z twórców ideologii
sanacji. Podobne motywy są częste w wierszach dla dzieci. W kręgu mitów narodowych
należy też, z zastrzeżeniami, lokalizować wiersze poświęcone Norwidowi (dom świętego
Kazimierza) i Wyspiańskiemu (iliada tętni).

Drugie oblicze to, liczniejsze, wiersze nawiązujące do mitologii antycznej. A raczej –
synkretycznego systemu mitologii (bo także asyryjskich, żydowskich, staroruskich) bliskiego
temu, który z takim mistrzostwem przywoływał Tadeusz Miciński (że był to pisarz bliski
Czechowiczowi świadczy także artykuł Kontur ,,Nietoty”). Tu przykładów jest wiele.
Chociażby eros i psyche, rymy pobożne, przede wszystkim zaś hildur baldur i czas.

Ten ostatni utwór nawiązujący do mitu Ikara, odwołuje się także – jak wskazał Kłak – do
motywów mitologii skandynawskiej, jest jednak także kryptonimowaną opowieścią (ten
motyw podkreślają niemal wszyscy pamiętnikarze) o jednej z homoseksualnych miłości
poety. Odczytany z tej perspektywy końcowy wers:

nie żałuj wstąpiłeś w mit
określa jedną z funkcji mityzacyjnych zabiegów. To, co przynależy do sfery profanum,
zostaje przeniesione w sferę sacrum. Uwznioślone. Ujęte z wiecznej, pozaczasowej
perspektywy.
     Tak też należy traktować zabiegi, które poeta opisywał w Kluczu symbolicznym do
poematów.

Rzecz jednak w tym, iż mit odwołuje się do wierzeń powszechnych, do prawd
obowiązujących (przynajmniej w obrębie kręgu kulturowego). Czechowicz zaś zmierzał do
wykreowania nowej mitologii, co zawsze bywa ryzykowne. Stąd – w krańcowych wypadkach
– plan symboliczny poematu wymaga odniesienia do klucza, bez niego bowiem część
znaczeń staje się niezrozumiała. Inaczej jeszcze dzieje się tam, gdzie nagromadzenie
symbolicznych odniesień – i to wielokulturowych – powoduje już nie migotliwość znaczeń,
ale ich gmatwaninę; w takim układzie gubi się oś konstrukcyjna (dobrym przykładem jest tu
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plan akacji). Jest ona, oczywiście, możliwa do odnalezienia w procesie analizy, ale siła
wierszy Czechowicza polega na ich emocjonalnym oddziaływaniu.

Stąd też najlepsze – w grupie obecnie omawianych wierszy – efekty osiągał tam, gdzie
odwoływał się do „wiedzy powszechnej”. Z kręgu kultury tyleż judeochrześcijańskiej co
ludowej (wigilia, sen sielski). L) punktu dojścia mitotwórstwo Czechowicza było
niesprzeczne z magią ludową. Służyło też temu samemu – zaklinaniu, „zamawianiu”
rzeczywistości.

Stanowiło odwrotność katastrofizmu. A to znaczy także – jego dopełnienie.
Przerażenie i zachwyt spotyka się – w magicznym widzeniu rzeczywistości.
I to stanowi o odrębności Czechowicza.



26

Proza. Dramat. Przekłady

Czechowicz był przede wszystkim poetą. Debiutował jednak, jak powiedzieliśmy na
wstępie, prozą. Twórczość prozatorską uprawiał przez całe twórcze życie. Te utwory zostały
zebrane przez Tadeusza Kłaka w tomie Koń Rydzy. Znaczna ich część nawiązuje do
doświadczeń wojennych. Inne to ,,skróty powieści”, rodzaj konspektów: w zamyśle miały one
stanowić nowy rodzaj literacki. Jakkolwiek autor przypisywał im duże znaczenie, dziś
interesują nas przede wszystkim jako swoisty komentarz do poezji. Nie zachowała się, pisana
przez lata, powieść Berło. Miała nawiązywać do doświadczeń 1863 roku, ale być także
rodzajem ,,klechdy domowej”, opisującej tyleż przeszłość i teraźniejszość, co antycypującą
wydarzenia przyszłości (jedna z części miała dziać się około r. 1950).

Także charakter zapowiedzi noszą utwory dramatyczne. Za życia poety ukazały się
drukiem jednoaktówki Czasu jutrzennego. Jasne miecze, Obraz i Bez nieba. Całość dorobku
Czechowicza–dramaturga przynosi tom Utworów dramatycznych opracowany przez T. Kłaka
(1978). Za życia poety została wystawiona, przez Wilama Horzycę, tylko jednoaktówka
Czasu jutrzennego (luty 1939 r.) Pisywał także słuchowiska, adaptacje prozy, projekty
scenariuszy filmowych. Wizyjność dramatów każe traktować je także jako dopełnienie
twórczości poetyckiej.

Czechowicz-tłumacz to autor przekładów poetyckich. Tłumaczył Apollinaire’a. Williama
Blake’a, Rudyarda Kiplinga, T.S. Eliota, ale także fragment Ulissesa Jamesa Joyce’a
(zapewne pierwsze przekłady na język polski utworów tych dwu ostatnich pisarzy). Obszerny
blok tworzą przekłady poetów rosyjskich (Lermontowa, Błoka, Jesienina, Cwietajewej,
Wołoszyna) a także poetów ukraińskich (planował wydanie tomu Pawła Tyczyny) oraz
czeskich i słowackich. Wybór poetyckich przekładów zawiera tom Poezje opracowany przez
B. Zadurę (1982).

Duży dział stanowi także twórczość dla dzieci, obfita zwłaszcza w czasie pracy w
redakcjach czasopism ZNP.

Marginesowo tylko wspomnijmy, że pisywał także fraszki (gromadzi je wydany w 1962
roku tomik Fraszki), wiersze reklamowe (cytuje je Gralewski w wielokrotnie tu wspominanej
książce wspomnieniowej). Ważną dla poznania poety korespondencję gromadzi tom Listy
opracowany przez Kłaka (1977); listy do M. Czuchnowskiego opublikował później Janusz
Kryszak („Poezja” 1981, nr l) a do ks. Ludwika Zalewskiego – Jan Smolarz („Akcent” 1982,
nr 3).
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Legenda

W okresie warszawskim Czechowicz opiekował się młodymi poetami, pochodzącymi, jak
on, „z prowincji”. Byli wśród nich Bronisław Ludwik Michalski, Stanisław Piętak, Wacław
Mrozowski, Wacław Iwaniuk, Czesław Janczarski, Józef Łobodowski, Władysław
Podstawka, Henryk Domiński, Artur Rzeczyca. Przyjęło się określać ich mianem „kręgu
Czechowicza”. Odnajdujemy bowiem w ich twórczości wpływ poezji autora nuty człowieczej.

Na uwagę zasługuje także organizatorska działalność Czechowicza, organizacja
wieczorów literackich, redagowanie czasopism i kolumn literackich, zrealizowanie pomysłu
,,arkuszy poetyckich” (pomysł był autorstwa Jana Brzękowskiego). U schyłku
dwudziestolecia Czechowicz stał się jednym z autorytetów młodej poezji.

„Krąg Czechowicza” miał duży wpływ na utrwalenie się czechowiczowskiej legendy.
Także przez to, że liczne teksty wspomnieniowe dostarczyły – co w stosunku do autorów
dwudziestowiecznych jest raczej wyjątkiem niż regułą – obfitego zestawu ,,kluczy
biograficznych”. Zapewne inaczej odczytywalibyśmy te wiersze, gdybyśmy pozbawieni byli
wiadomości o stosunkach rodzinnych, chorobie (zakażenie syfilityczne), lękach przed
możliwością odziedziczenia obłędu, inwersji seksualnej, gdybyśmy nie posiadali licznych
sytuacyjnych kluczy do poszczególnych obrazów i sytuacji z wierszy. Ten blok wspomnień
uzupełniają listy poety, również pełne biograficznych informacji.

Są to informacje ważne, nie można ich pomijać. Ale najważniejsze są wiersze, zawarty w
nich wymiar ambicji. I tych zrealizowanych, i tych potencjalnych.

W podręcznikowych ujęciach Czechowicz to przede wszystkim poeta–katastrofista. Tak
ujmuje znaczenie tej poezji obowiązujący podręcznik licealny, tak też zdaje się twierdzić los
poety – cóż może być większym potwierdzeniem prawdy literatury niż prawda –
zapowiedziane go przez nią losu – i twórcy, i narodu? „Wieczór świata tego” naprawdę
nastąpił, i naprawdę zmarł „bombą trafiony”. Ale w skali ambicji poety ,,danie wyrazu”, było
tylko częścią jego zobowiązań, równie ważną, jeśli nie ważniejszą, sprawą miało być
wplecenie w mit świata, w którym żył. Udało mu się o tyle, że ustalony przezeń wzorzec
przeżywania miał stać się powszechny w pokoleniu, które nastąpiło – w twórczości poetów
okupowanej Warszawy. Zapewne o tyle także także – że ostatnią dekadę dwudziestolecia,
wbrew temu, co o niej n a p r a w d ę  wiemy – widzimy przez pryzmat jego (i innych
katastrofistów) wizji. A także to, że prowincję II Rzeczypospolitej – też wbrew temu, czym
była rzeczywiście — c h c e m y  oglądać poprzez jego ,,sielankowe” wiersze. Cała reszta, owe
marzenia o zmityzowanej, na wzór wielkich kosmogonii rzeczywistości, rozsypuje się. Trwa
to, co nawiązywało do mitów minionych i to, co – wywiedzione z doświadczeń – wtórnie
niejako nabrało znaczeń symbolicznych. Trwa także – utrwalony w poezji – gest etyczny.
Poczucie odpowiedzialności wobec świata.

„Bezbronne piękno – oto jego wiersze” – napisał Miłosz. Ale dodajmy i to, że wyrastało
ono z ambicji tak wielkich, że nie do zrealizowania. Świat nie dawał się wtłoczyć w mit. Albo
może rodził mit, na inną niż antyczna miarę.

I o tym trzeba pamiętać, gdy czytamy te wiersze.
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