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Poesis	doctrinae,	tanquam

somnium... 

Fr.	Bacon

PRZEDMOWA

 Szkice	 i	 artykuły	 pomieszczone	 w	 niniejszym	 zbiorze
pochodzą	 z	 różnych	 okresów,	 kiedy	 o	 poezji	 pisywałem.
Najdawniejsze	 liczą	 lat	dwadzieścia,	najnowsze	powstały	 latem
1956	 roku	 i	 później.	 Nie	 są	 to	 wszystkie	 wystąpienia	moje	 w
zakresie	poezji,	jest	to	wszakże	bardzo	poważna	ich	większość.
Uzasadnienie	przedruku	dostrzegałem	w	tym,	że	odczytując	po
wielu	 latach	 dawniejsze	 i	 najdawniejsze	 spośród	 nich,	 na	 ogół
zgadzałem	się	z	wypowiadanymi	w	nich	ocenami,	a	szczególnie
sposobem	 prowadzenia	 analizy	 poetyckiej.	 Wydawało	 mi	 się	 i
wydaje,	 że	w	ocenie	 poezji	 chyba	mniej	 i	 rzadziej	 się	myliłem
aniżeli	 w	 sądach	 o	 prozie.	 Czy	 szkice	 pisane	 ostatnio
pomieszczą	 się	 również	 w	 tym	 uzasadnieniu,	 na	 to	 w	 chwili
obecnej	nie	można	udzielić	odpowiedzi.

 Tytułów	 niniejszego	 tomu	 nie	 zamieszczam	 mimo	 to	 w
porządku	 chronologicznym.	 Bo	 nie	 ma	 to	 być	 dokument	 do
rozwoju	 krytycznego	 niejakiego	 Kazimierza	 Wyki	 i	 sumy	 jego
rzekomych	 czy	 istotnych	 racji	 oraz	 „odchyleń”	 jako	 generalnej
linii	słuszności	—	o	naiwni!	o	w	sobie	zadufani!	—	lecz	po	prostu
dokument	czy	przyczynek	do	rozwoju	poezji	polskiej	w	ostatnich
kilkunastu	 latach.	 Dlatego	 ułożony	 zostaje	 w	 grupy	 i	 całości,
jakie	 zapewne	 same	 się	 tłumaczą:	 zmarli;	 debiuty	 lat
1956/1957;	poeci	dawniej	pisujący	i	wciąż	oddziałujący.



 Ten	 dokument	 jest	 pełen	 luk.	 Panuje	 w	 nim	 milczenie	 o
niejednym	 całkiem	 wybitnym	 czy	 chociażby	 bardzo	 głośnym
zjawisku	poetyckim.	Jestem	obowiązany	wyjaśnić	te	luki,	ażeby
nie	 zostały	 one	 położone	 wyłącznie	 na	 karb	 przypadku.
Jakkolwiek	 miewa	 on	 nieraz	 miejsce	 w	 bieżącej	 praktyce
krytycznej.	 Coś	 tam	 przeszkadza,	 człowiek	 zwłóczy	 z
zamierzonym	 artykułem,	 aż	 w	 końcu	 spada	 on	 z	 biurka,
wypchnięty	 przez	 następnych	 —	 niczym	 pasażer	 w	 tramwaju,
zepchnięty	ze	stopni	przez	później	wsiadających	i	który	już	nie
złapał	ruszającego	wozu.

 Są	i	takie	luki.	Lecz	w	istocie	chodzi	o	co	innego,	i	to	właśnie
winien	jestem	wytłumaczyć.	Pisanie	o	poezji	ma	w	sobie	coś	ze
strojenia	 własnego	 instrumentu	 krytycznego	 do	 instrumentu,
który	 już	 gra,	ma	 swoją	 barwę,	 w	wielu	 zespołach	 i	 układach
brzmi	 harmonijnie.	 Z	 tą	 dodatkową	 różnicą,	 że	 każdą	 parę
rzeczywistych	 instrumentów	 muzycznych	 altówkę	 z	 obojem,
rożek	 z	 fletem	 —	 można	 zestroić	 idealnie,	 a	 narzędzia
poetyckiej	 gry	 są	 niepowtarzalną	 indywidualnością,	 każde	 dla
siebie.

 Własny	instrument	krytyczny	albo	stroi	do	poetyckiego,	albo
—	 nie.	 W	 drugim	 wypadku	 lepiej	 nie	 zaczynać.	 A	 już	 tym
bardziej	 nie	 zaczynać	 na	 siłę,	 piłując	 i	 męcząc	 własne	 pudło.
Lepiej	więc	milczeć,	 co	 nie	 zawsze	 oznacza	 negatywną	 ocenę.
Inaczej	grozi	rzeczywiste	krytyczne	pudło.

 Czy	podobne	przemilczenia	układają	się	w	jakiś	system,	czy
dają	 się	 pod	 nimi	 odczytać	 rzeczywiste	 powody	 doprawdy,
takiego	stopnia	uświadomienia	proszę	nie	żądać.	Dosyć	na	tym,
że	 w	 materii	 tak	 delikatnej	 i	 wrażliwej	 jak	 wyobraźnia	 poety
jestem	 zdania	 Mieczysława	 Jastruna,	 kiedy	 ten	 zwraca	 się	 do



krytyka	 —	 po	 co	 piszesz,	 skoro	 same	 grymasy	 podajesz	 na

swoim	 półmisku.	 Dodam	 jeszcze:	 Salome,	 niosąc	 na	 misie
uciętą	głowę	świętego	Jana	Chrzciciela,	przedstawiała	Herodowi
bądź	co	bądź	piękną	głowę.	Krytyk	 rzadko	miewa	 takie	okazje
ścinając	głowy.

 Wśród	podanych	wystąpień	krytycznych	widnieje	 ich	wiązka,
do	 której	 zdaje	 się	 nie	 odnosić	 metafora	 o	 strojeniu	 lub
rozejściu	 się	 barwy	 dwu	 indywidualnych	 narzędzi	 gry.	Myślę	 o
debiutach	 roku	 1956/1957.	 Jestem	 pewien,	 że	 mi	 napiszą,	 iż
wedle	taryfy	ulgowej	były	one	traktowane,	powyżej	rzeczywistej
indywidualności	 podsądnych.	 O	 moi	 ostrożni!	 O	 wy,	 którzy
zawsze	jesteście	pewni	i	w	takim	sądzie	spokojni:	to	jeszcze	nie
Tuwim;	 jeszcze	 nie	 Gałczyński;	 a	 cóż	 dopiero	 sam	 Bolesław
Leśmian.

 Przypomina	 się	 stare	 powiedzenie	małego	 Jasia,	 który	 pytał
mamy:	 „Powiedz,	 czemu	 w	 kalendarzu	 na	 rok	 przyszły	 jest
napisane,	 że	 dnia	 tego	 a	 tamtego	 umarł	 wielki	 człowiek,	 a
nigdzie	 nie	 jest	 napisane,	 że	 narodził	 się	 wielki	 człowiek?”
Niechaj	mi	będzie	wolno	ryzykować	z	małym	Jasiem!	Ryzykować
w	 stosunku	 do	 pokolenia,	 którego	 biografia	 jest	 jak	 drzewo
przygięte	 do	 ziemi	 i	 na	 koronie	 swojej	 przywalone	 ciężkim
kamieniem,	drzewo	o	 jakichże	pełnych	świeżości	owocach.	Kto
chce,	niech	w	takim	sadzie	wyszukuje	zgniłki.	Wielka	mi	sztuka
je	znaleźć!

 Rzecz	wyobraźni	 to	na	pewno	sprawa	główna	każdej	poezji,
każdej	 indywidualności	 poetyckiej.	 Czy	 była	 nią	 zawsze,	 w
każdym	 okresie	 rozwoju	 poezji,	 a	 specjalnie	 w	 czasach
przedromantycznych?	 Zdaje	 się,	 że	 nie.	 Wygląda,	 że	 prawo
wyobraźni,	 rzecz	wyobraźni	 jako	główne	zadanie	 i	podstawowy



wyróżnik	poezji	 pojawia	 się	dopiero	po	 romantycznej	 rewolucji

indywidualności,	przeniesionej	z	kolei	w	dziedzinę	szczególnych
praw	 kreacji	 poetyckiej.	 Formułuję	 to	 ostrożnie	 i	 przy	 użyciu
wewnętrznego	 cudzysłowu,	 albowiem	 twierdzenie	 takie	 albo
domagałoby	 się	 szerokiego	 uzasadnienia	 teoretyczno-
historycznego,	 na	 co	 nie	 miejsce	 tutaj,	 albo	musi	 pozostać	 w
stanie	 bardzo	 obwarowanego	 zastrzeżeniami	 pewnika.	 Bo
pewnika	czysto	osobistego.

 W	 każdym	 razie	 —	 mimo	 wszystkie	 przemiany	 poetyk,
programów	i	haseł	—	dopiero	gdzieś	od	czarnych	romantyków,
od	 Baudelaire’a,	 dla	 poezji	 europejskiej	 poczyna	 się
konstytuować	 rzecz	 wyobraźni	 jako	 najgłówniejsza.	 I	 trwa
nieprzerwana	 tradycja	 rozwoju;	 walczyć	 z	 nią	 można,	 lecz
najpierw	 we	 krwi	 nosić	 trzeba.	 Inaczej	 krew	 poety
współczesnego	staje	się	wodą.	W	poezji	polskiej	zaczyna	się	już
u	Słowackiego,	w	pełni	całej	u	Norwida,	a	nawet	Lenartowicza,
daleko	 w	 przyszłość	 sięgającą	 gałązką	 zapowie	 się	 u	 schyłku
Mickiewicza-poety.

 „Uciec	 z	 duszą	 na	 listek	 i	 jak	 motyl	 szukać	 tam	 domku	 i
gniazdeczka”;	 „Słuchaj,	 młody	 człowieku!	 W	 kaweczkach
piosnka	 wieku	 Duchowi	 Twemu	 dzwoni,	 żeś	 wieczny,
światowładny,	oliwny,	winogradny,	myślący	—	już	w	jabłoni.“	Nic
bardziej	współczesnego.	To	wielkie	szczęście	nowoczesnej	poezji
polskiej.

 Poznanie	 poetyckie	 jest	 poznaniem	 poprzez	 wyobraźnię.
Filozofia	poetycka	podobnie.	Moralność	podobnie.	Nawet	funkcja
agitacyjna.	 Wygląda,	 że	 poezją	 nowoczesną,	 podobnie	 jak
malarstwem	 nowoczesnym,	 rządzi	 prawo	 trudne	 do	 ujęcia	 w
schematy.	 Prawo	 rozrastającego	 się	 wciąż	 świata,	 prawo



rzeczywistości	 przybywającej.	 Do	 takiej	 rzeczywistości	 i

podobnego	świata	wyobraźnia	artysty	wnosi	 swoje	propozycje,
jak	geometra	na	nieznanych	polach	i	jak	geograf	na	nieznanych
morzach	 oznacza	 i	 określa,	 dokąd	 się	 rozrosła	mapa.	 Dlatego
obawiam	 się,	 że	może	 zbyt	 szumny	 i	 zbyt	 obowiązujący	 tytuł
wybrałem	dla	przedstawionego	zbioru.	Tym	się	pocieszam,	że	w
końcu	każdy	prawdziwy	twórca	poetycki	tytuł	taki	w	sobie	nosi	i
pisanie	o	nim	jest	wywabieniem	owego	tytułu	na	powierzchnię.

 Tylko	w	ramach	poznania	poprzez	wyobraźnię	zdobywa	poeta
to,	 co	 zdaje	 się	 go	 łączyć	 z	 każdym	 twórcą	 artystycznym.
Zdobywa	i	osiąga	—	przedmiot	konieczny.	Ścisła	definicja	dzieła
sztuki	 jest	 na	 pewno	nie	 do	 osiągnięcia;	 zresztą	 iluż	 się	 o	 nią
daremnie	 kusiło!	Krytyk	ma	prawo	myśleć	 raczej	 o	metaforze,
posiadającej	 charakter	 pewnego	 przybliżenia	 intelektualnego.
Przedmiot,	 a	 więc	 co	 istnieje	 obiektywnie,	 poza	 sferą	 genezy
czy	 wyobraźni.	 Konieczny,	 a	 więc	 we	 własnej,
zobiektywizowanej	konstrukcji	noszący	własne	prawo	istnienia	i
oddziaływania.

 Jakim	 sposobem	przedmiot	 o	 takich	 cechach	 odrywa	 się	 od
indywidualnego	 podłoża	 jego	 sprawcy,	 doprawdy	 nie	 wiem,
chociaż	niejedno	w	tym	względzie	czytałem.	Jak	zaś	funkcjonuje
i	działa	społecznie,	jakim	podlega	koniecznościom	już	w	trakcie
swojego	 powstawania,	 a	 jakim,	 kiedy	 oderwany	 od	 sprawcy
krążyć	 poczyna	 po	 firmamencie	 społecznym,	 to	 problem	 zgoła
inny.

 Wytwarzając	 swoiste	 przedmioty	 konieczne,	 poezja	 tym
samym	 realizuje	 prawo	 rzeczywistości	 przybywającej.	 Dorzuca
do	 niej	 zjawiska	 i	 propozycje,	 dzięki	 którym	 świat	 również	 się
rozrasta,	świat	kultury	człowieka.	Bo	chodzi	w	tym	względzie	o



rozrost	 podwójny.	 Rozszerza	 się,	 to	 z	 wolna,	 to	 skokiem

gwałtownym,	sama	rzeczywistość	obiektywna	jako	suma	działań
człowieka	 we	 wszechświecie	 i	 we	 własnej	 historii	 gatunku
ludzkiego.	Dawni	prorocy	są	jak	dzieci.	Czymżeż	jest	Apokalipsa
św.	Jana	wobec	dziełka	Alberta	Einsteina	Über	die	spezielle	und
allgemeine	 Relativitätstheorie?	 Rozrasta	 się	 wyobraźnia	 zdolna
zadośćuczynić	pierwszemu	rozrostowi.	Inaczej	to	czyni.	Dopiero
Bacha	 Pasja	 według	 św.	 Mateusza	 pokazuje,	 co	 naprawdę
napisał	ewangelista.

 W	 kwestii	 przedmiotu	 koniecznego	 chciałbym	 na	 końcu
powtórzyć	za	Cyprianem	Norwidem:

Zniknąć	we	wykonaniu	dzieła!	—	oto	sztuka!

Kapitalniejszej	nie	znam	precepty,	i	myślę,

Że	znać	innej	nie	może	uważny	pracownik.

Powiadają,	że	dzieła	mają	nas	uwieczniać:

Nie	to	wszelako	czyni	je	drogimi.	One,

Gdyby	nasz	przewlekały	żywot	z	nędzą	jego,

Ze	zazdrościami	ludzi,	z	odbytych	walk	trudem,

Zaiste,	że	cenniejsze	byłyby,	im	wiotsze!...

 Kazimierz	Wyka

I

 Trudno	mi	dzisiaj	odpowiedzieć,	w	którym	to	było	dokładnie
roku.	Zapewne	1921,	1922,	a	może	1923.	Chodziłem	do	którejś



tam	 klasy	 VII	 gimnazjum	przy	 ówczesnej	 ulicy	 Starowiślnej	w
Krakowie.	 Po	 dzień	 dzisiejszy,	 obecnie	 zaludniona	 przez
panienki,	mieści	 się	 ta	 instytucja	wychowawcza	w	 rozdeptanej
przez	hałaśliwe	pokolenia	sztubackie	czynszówce,	wzdłuż	frontu
telepią	się	 i	dzwonią	 tramwaje,	od	dziedzińca	huczą	 i	 zawodzą
pociągi	 —	 mijają	 cmentarz	 żydowski	 przy	 ulicy	 Miodowej	 i
wpadają	rychło	na	most	wiślany.

 Któregoś	z	 tych	 lat	na	 lekcje	 rysunków	nastał	nowy	 „ogon”.
Tak	 nazywało	 się	 nauczycieli	 przedmiotów	 niepoważnych,
umieszczanych	 u	 samego	 dołu	 świadectw	 rocznych,
przedmiotów,	 gdzie	 dwója	 wymagała	 nie	 lada	 zabiegów	 i	 nie
byle	jakiej	pomysłowości.

 Nowy	 ogon	 od	 rysunków	 był	 strasznie	 śmieszny.	 Mimo
widocznego	 kalectwa,	 garbu,	 bardzo	 śmieszny.	 Spodnie	 nosił
lniane	 do	 połowy	 łydek,	 kolorową	 marynarkę,	 bardzo	 bujny
krawat.	 Najśmieszniejszy	 był	 przez	 to,	 ponieważ	 ustawiczna
prowokacja	 rozwydrzonej	 bandy	 szczeniaków	 zdawała	 się	 dla
niego	 nie	 istnieć,	 nawet	 kiedy	 wkraczał	 między	 ławki	 i
szyderstwa	słowne	oraz	pociski	papierowe	musiały	go	dotknąć.
Nic	nie	mówił,	udającym,	że	rysują,	wyjmował	łagodnie	ołówek
z	 palców,	 coś	 tam	 poprawiał,	 uśmiechał	 się	 milcząco,	 dawał
nieśmiałego	szczutka	w	tył	głowy	i	przesuwał	się	dalej	w	swojej
dziwacznej	nieobecności.

 Nazwiska	nauczycieli	tyle	obchodzą	podobnych	smarkaczy,	co
nazwiska	autorów	książek	zwykłego	czytelnika.	Czyta	się	samą
powieść,	 a	 kto	 ją	 napisał,	 zapamiętuje	 w	 ostatniej	 kolejności
rzeczy	—	ogląda	się	i	pamięta	bądź	zapomina	samą	osobistość.
Tak	 i	 nazwisko	 naszego	 ogona,	 w	 jakiś	 czas	 po	 jego	 nastaniu
usłyszane,	nic	nie	oznaczało:	Tytus	Czyżewski.



 W	 tychże	 samych	 latach	 moją	 sztubacką	 uwagę	 nieraz
przyciągnął,	 nieraz	 podobną	 dziwacznością	 pociągnął	 lokal
widoczny	 przez	 wielką	 szklaną	 szybę,	 na	 lewo	 od	 wejścia	 do
kawiarni	„Esplanada”	patrzący	ku	Plantom.	Bardziej	pociągał	za
ucho	nazwą	aniżeli	malarskim	przystrojeni	wnętrza.	Przyznaję,
że	 wydawał	 mi	 się	 on	 podobny	 do	 bardzo	 strojnej,	 pawiej	 i
papuziej	kaplicy	wawelskiej,	tej	na	lewo	od	wejścia	do	katedry.
Cóż,	prawdziwie	krakowski	byłem	szczeniak!	Nazywał	się	nie	do
zapomnienia:	 „Gałka	 Muszkatułowa“.	 Za	 szybą	 raz	 i	 drugi
ujrzałem	 naszego	 ogona.	 Nie	 mówiłem	 tego	 w	 szkole,	 jako
świeżo	 upieczony	 wójt	 klasowy,	 obawiałem	 się	 jeszcze
groźniejszego	nalotu	papierowych	kluch	i	latawców	na	podobną
osobliwość.

 Czyżewski	rychło	zniknął	z	ulicy	Starowiślnej.	Jego	następcy
—	Jan	Hrynkowski,	Stanisław	Jakubowski,	mieli	 twardszą	rękę.
Po	 latach	 miałem	 zrozumieć,	 że	 w	 funkcji	 ogonów	 przez
uczniowską	 biografię	 przesunął	 się	 zestaw	 autentycznych
artystów	i	twórców.

 Dzień	 9	 maja	 1945	 roku	 był	 upalny	 jak	 w	 głębi	 lipca.
Cmentarz	 Rakowicki	 nigdy	 przedtem	 ani	 później	 nie	wydał	 się
tak	bujny	i	niezwykły,	niczym	te	zielone	dżungle	o	każdym	liściu
oddzielnie	przez	wiosnę	narysowanym,	dżungle	malowane	przez
Rousseau-Celnika.	Przyroda	towarzyszyła	Zwycięstwu.	W	Dzień
Zwycięstwa	 odbywał	 się	 pogrzeb	 Tytusa	 Czyżewskiego.	 Przy
grobie	 niewielka	 była	 gromadka.	 Tramwaje	 zjeżdżały	 do
zajezdni	 pospiesznie,	 trzeba	było	 iść	 piechotą	w	dyszący	upał.
Przemawiałem	 w	 imieniu	 krakowskich	 pisarzy.	 W	 imieniu
plastyków	Hanka	Cybisowa.

 Z	 początkiem	 roku	 1945	 Czyżewski	 —	 cóż,	 mniej	 go



zapamiętałem	z	tych	dni	aniżeli	z	lat	gimnazjalnych	zamieszkał

w	 przytulisku	 dla	 wszelkich	 warszawskich	 rozbitków,	 w	 domu
literatów	 przy	 Krupniczej	 22.	 Jako	 ówczesny	 prezes
krakowskiego	 oddziału	 Związku	 Literatów	 Polskich	 i	 założyciel
pierwszej	 stołówki,	 na	 pewno	 się	 z	 nim	 zetknąłem	 —	 nie
pamiętam,	 rozgardiasz	 ludzki	 był	 niesamowity.	 Działo	 się	 to
obok	 ogrodu	 i	 domu	 Mehofferów,	 domu	 rodzinnego
Wyspiańskiego.	Wszystko	w	tym	mieście	jest	gęste	i	stłoczone,
kiedy	wstecz	sięgać.	Także	wstecz	własnej	pamięci,	jaka	tak	oto
ułożyła	w	sobie	postać	Tytusa	Czyżewskiego.

 Niechaj	 to	będzie	usprawiedliwieniem,	dlaczego	podaję	niżej
wszystko,	co	o	nim	napisałem,	kiedy	już	wiedziałem	od	dawna,
kim	 był	 ów	 gimnazjalny	 ogon.	 Od	 przemówienia	 cmentarnego
rozpoczynając.

PRZEMÓWIENIE

 Nad	 mogiłą	 Tytusa	 Czyżewskiego	 w	 równej	 żałobie	 co
plastycy	 chylimy	 się	 my	 —	 pisarze.	 Czyżewski	 był	 bowiem
prawdziwym	poetą,	 artystą	w	 tej	 dziedzinie	 równie	 szczerym	 i
niewątpliwym	 co	 w	 swej	 twórczości	 głównej,	 w	 malarstwie.
Nawet	 więcej.	 Dopiero	 wygląd	 jego	 poezji	 dodaje	 do	 całej
osobowości	 Czyżewskiego	 rysy	 i	 znamiona,	 bez	 których	 jego
portret	jako	artysty	nie	byłby	portretem	pełnym.

 W	 okresie	 walki	 o	 nowe	 formy	 malarskie,	 w	 dobie	 walki	 o
formizm,	 którego	 przedstawicielem	 bojowym	 był	 przed	 ćwierć
wiekiem	 Czyżewski,	 taką	 samą	 była	 jego	 poezja.	 Czyżewski,
podobnie	jak	później	po	nim	idący	twórcy	poetyckiej	awangardy
krakowskiej,	usiłował	złamać	kanony	poezji	tradycyjnej:	rozbijał



treść,	 a	 będąc	 malarzem,	 wprost	 do	 formy	 graficznej	 wiersza
wprowadzał	rysunek,	po	liniach	rysunkowych	układając	przebieg
utworu,	 rysunkiem	 abstrakcyjnym	 oznaczając	 swoje	 stany
psychiczne	w	czasie	tworzenia.	Zwał	je	dynamopsycha,	bo	i	on
ulegał	ówczesnej	magii	maszyny,	techniki.

 Swoją	 właściwą	 drogę	 poetycką	 odnalazł	 Tytus	 Czyżewski
podówczas,	 kiedy	 od	 żonglowania	 formami	 przeszedł	 był	 ku
metodzie,	 która	 okazała	 się	 bliższą	 jego	 naturze.	 Odnalazł,
kiedy,	on,	urodzony	w	podgórskim	powiecie,	sięgnął	w	materię
wyobraźniową	 gór	 i	 ludu	 podgórskiego,	 sięgnął	 nie	 zatracając
naiwnego,	jakżeż	szczerego	w	swojej	subtelności	i	sentymencie
spojrzenia	dziecka	dziwiącego	się	światu.

 Utworem	 dzieciństwa	 przechowanego	 w	 sercu	 czułym	 i
drżącym	jak	gałąź	osiki,	dzieciństwa	własnego	i	całego	ludu,	są
Pastorałki.	 Niewątpliwie	 jego	 najpiękniejsza	 poetycka
malowanka.	Rzewna	prostotą	malowideł	na	szkle,	nieporadnych
i	jaskrawych,	zamkniętych	w	kilku	powtarzających	się	plamach.
I	 wokół	 ludowo,	 a	 przecież	 nowocześnie	 oglądanego	 tematu
Bożego	 Narodzenia,	 wokół	 baców	 i	 juhasów	 spieszących	 do
szopki	 nie	 w	 Betlejem	 położonej,	 lecz	 gdzieś	 na	 zboczu	 nad
Limanową,	 wokół	 raubsiców,	 co	 Dzieciątku	 niosą	 sarniuka	 z
lasów	 pana	 Homolacsa,	 wyobraźnia	 poetycka	 Czyżewskiego
krążyła	do	ostatnich	lat.	Tematu	podobnego	nigdy	nie	malował,
był	on	oddany	w	wyłączne	posiadanie	poezji.

 Obok	 góralszczyzny	 inny,	 jakżeż	 od	 niej	 daleki	 świat	 wydał
najpiękniejsze	 wiersze	 Czyżewskiego	 —	 Hiszpania.	 Ta	 ziemia
urzekła	 również	malarza,	 jej	 dramatyczne	 i	 ekstatyczne	kolory
służyły	poecie.	Wizje	miast	i	krajobrazów	pirenejskich	nie	tylko
jako	 temat	 istotnie	 egzotyczny,	 podobnie	 też	 jako	 świadectwo



osiągniętej	w	nich	dojrzałości	nie	mają	równych	w	naszej	liryce.

Te	obydwie	główne	sprawy	jego	poezji,	siła	mieszczącego	się	w
nich	wzruszenia,	 sprawy,	w	 jakich	nie	 zatraciły	 się	wymagania
formalne	 najwcześniejszego	 okresu	 Czyżewskiego,	 stanowią
konieczne	dopełnienie	jego	sylwetki	duchowej.

 Istnieje	 w	 puściźnie	 pisarskiej	 twórcy	 Pastorałek	 wiersz	 o
malarstwie,	który	brzmi	jak	wyznanie	nie	tylko	jego	malarstwa
dotyczące:

Malarstwo	jest	muzyczną	rozkoszą

Tonów	najrzadszych,	najprostszych

Z	których	malarz	tworzy	obraz	świata.

Łączy	na	powierzchni	płótna

Najrzadsze,	najprostsze	harmonie

 Podobnie
Jak	je	łączy	w	swym	potężnym

 Bogactwie
Niezbadana	dla	ludzi	harmonia

 Przyrody.
A	malarz	dźwięki,	tony	i	formę

 Wybiera
Z	bogatego	ogrodu	kwiatów

I	tworzy	świat	nowy

Na	swym	płótnie

Świat	wewnętrznej	harmonii

Którą	odczuwa	i	która

W	nim	żyje.



 (Wiersz	o	malarstwie)
 Taką	harmonią	wewnętrzną	 jest	na	pewno	dorobek	malarski

Zmarłego.	Taką	harmonią,	spojoną	z	tonów	nader	rzadkich,	bo
najprostszych,	 takim	 światem	 nowym	 jest	 jego	 poetycki
dorobek.

 Garść	 tych	 słów	 niczym	 garść	 ziemi	 rzucając	 na	 trumnę
Tytusa	Czyżewskiego	pewni	jesteśmy,	że	rzadki	i	prosty	wdzięk
jego	 poezji	 nie	 przestanie	 działać,	 póki	 nie	 wygasną	 czułe	 na
poezję	serca.

9	V	1945

CZYŻEWSKI	—	POETA

 Ulicami	 przeciągały	 orkiestry	 i	 bataliony,	 z	 okien	 niosły	 się
pierwsze	 odgłosy	 Święta	 Zwycięstwa,	 kiedy	 wracaliśmy	 z
pogrzebu	 Tytusa	 Czyżewskiego.	 Malarze	 chowali	 malarza,
pisarze	poetę.	Na	samym	progu	nowej	niepodległości,	na	której
progu	poprzednim,	ćwierć	wieku	temu,	był	Czyżewski	jednym	z
głównych	 nowatorów	 i	 animatorów.	 Właśnie	 w	 Krakowie,	 w
którym	znów	jak	podówczas	rojno	od	artystów	z	całej	Polski.	O
tamtych,	 z	 poprzedniego	 progu,	 wspomina	 wzdłuż
przeciągających	 orkiestr	 Zbigniew	 Pronaszko:	 „Ubywa	 nas,
kruszymy	się.	Witkiewicz,	Chwistek,	teraz	Tytus.”

 Główna	(ilościowo)	część	dorobku	poetyckiego	Czyżewskiego
skupia	 się	 wokół	 roku	 1920.	 Są	 to	 zbiory	 poezji	 Zielone	 oko,
elektryczne	 wizje	 (1920),	 Noc	—	 dzień,	 mechaniczny	 instynkt
elektryczny	 (1922),	 próby	 dramatyczne	 Osioł	 i	 słońce	 w
metamorfozie,	 Włamywacz	 z	 lepszego	 towarzystwa,	 Wąż,



Orfeusz	i	Euridika	(wszystkie	z	roku	1922).	Całość	ówczesnego
dorobku	wydana	w	Krakowie.

 Były	 to	 lata	 burzy	 formistycznej	 i	 futurystycznej.	 Czyżewski
uczestniczy	w	niej	 jako	 teoretyk,	 jako	malarz	 i	 jako	poeta.	Od
roku	 1919	 wydaje	 w	 Krakowie	 czasopismo	 „Formiści”.	 Jego
ówczesna	 poezja	 posiada	 trzy	 nawarstwienia.	 Pierwsze	 z	 nich
tym	 mocniej	 odczuwamy,	 im	 dalsi	 jesteśmy	 od	 owych	 lat:	 u
zaciekłych	nowatorów	ustawiczne	pogłosy	poetyki	Młodej	Polski.
Ileż	 ich	 u	 Brunona	 Jasieńskiego,	 ile	 u	Młodożeńca!	 Przykład	 u
Czyżewskiego	(Powrót):

Dokąd	lecicie	tak	późno

bracia	moi	żurawie	siostry	moje	dzikie	gęsi

przyjaciele	moi	łabędzie

płyńcie	płyńcie	w	bezkres.

 Ostrowska	 to	 czy	 Zawistowska,	 czy	 zgoła	 ktoś	 z	 epigonów?
Czyżewski	 pomiędzy	 pierwszą	 a	 drugą	 linijkę	 wiersza	 wstawia
„(o	 godzinie	 24	 w	 nocy)”	 —	 i	 już	 jest	 utwór	 nowoczesny,
epatujący.	Kosztem	tanim	i	mechanicznym.

 Mechaniczne	 bowiem,	 epatujące,	 w	 niskim	 stopniu	 twórcze
jest	 drugie	 nawarstwienie	 jego	 poezji:	 świadoma	 i	 zamierzona
współczesność,	 współbrzmienie	 wyrazu	 poetyckiego	 z
równoczesnym	 formizmem	 plastyki	 Czyżewskiego.	 Czyni	 to
artysta	 na	 różne	 sposoby:	 to	 zamiast	 powiedzieć	 „okno“,	 po
prostu	w	tekście	wiersza	okno	narysuje,	to	dołączy	abstrakcyjne
wykresy,	 powiadając,	 że	 kreśli	 swoje	 „stadia
dynamopsychiczne”	podczas	pisania	przechodzące	przez	autora,
to	„mechaniczny	ogród“	ujmie	w	ten	sposób,	że	nazwy	kwiatów



wpisze	 w	 kwadraty,	 a	 kwadraty	 przy	 pomocy	 prostych	 linii
posadzi	na	prostej	poprowadzonej	u	dołu	takiego	„wiersza“.

 Te	zabawki	mechaniczno-graficzne,	zamiast	naprawdę	nowej
konstrukcji	 poetyckiej,	 kulminują	 w	 haśle:	 „Kochajcie
elektryczne	maszyny,	żeńcie	się	z	nimi	i	płódźcie	Dynamo-dzieci
—	magnetyzujcie	i	kształćcie	je,	aby	wyrosły	na	mechanicznych
obywateli.”	 W	 krajach	 bardzo	 zacofanych	 technicznie	 i
cywilizacyjnie,	 jak	 ówczesna	 ojczyzna	 poety,	 najprostsze
przyrządy	 mechaniczne	 pełnią	 jednocześnie,	 niczym	 nad
brzegami	Kongo,	 funkcje	magiczne.	W	pokoleniu	Czyżewskiego
nie	 było	 sprzeczności	 pomiędzy	 kultem	 prymitywu,	 sztuki
murzyńskiej,	 ludów	 oceanicznych,	 wytwórców	 drewnianych
Chrystusików	 frasobliwych,	 a	 magicznym	 stosunkiem	 do
wytworów	 cywilizacji	 przemysłowej.	 Nie	 dziwmy	 się	 przeto,	 że
maszyna	zachodzi	w	ciążę	pod	piórem	kogoś,	kto	jednocześnie
cały	żyje	podhalańską	wyobraźnią.

 Ten	 stosunek	 do	 cywilizacji	 przemysłowej	 główne	 owoce
poetyckie	 wyda	 w	 późniejszej	 nieco	 działalności	 Tadeusza
Peipera.	Czyżewski	w	tym	względzie	był	jednakowoż	pierwszy	i
słuszne	 są	 jego	 pretensje	 do	 pierwszeństwa,	 zgłaszane	 w
posłowiu	 do	 rapsodu	 Robespierre.	 By	 je	 podeprzeć,
przypomniało	 się	 te	 zabawne	 i	 peiperowskie	 ante	 Peiperum
igraszki.	 Nie	 spełnia	 natomiast	 Czyżewski	 trudniejszego	 sensu
swoich	ówczesnych	zapowiedzi:	poza	czysto	graficzną,	nie	daje
naprawdę	 nowoczesnej	 konstrukcji	 utworu,	 jego	 próby	 są
mechaniczne	 i	 pobieżne.	 Trudno	 mu	 się	 upominać	 o	 prymat
chronologiczny	przed	Przybosiem;	jemu	nie	dorównuje.

 Odczytane	 dzisiaj	 całkiem	 żywe	 i	 zabawne	 są	 jego	 „wizje
antyczne”	o	śmierci	Fauna,	Orfeuszu	i	Eurydyce.	Czyżewski	nie



mógł	 znać	 Cocteau	 czy	 Giraudoux,	 raczej	 protest	 przeciwko

uroczystemu	 antykowi	 Wyspiańskiego	 pociągnął	 go	 w	 rejony
uprawiane	 przez	 tych	 twórców.	 Biologia	 sąsiaduje	 u	 niego	 z
groteską,	 nie	 prowadzi	 do	 mitu.	 Bogowie	 zdjęci	 z	 koturnu
doznają	 programowych	 wstrząsów	 poezji	 mechanicznej.
Eurydyka	się	skarży,	że	—	„dość	już	ma	podziemi	nieopalanych
półcieni	 telefonów,	mikrofonów“.	W	 tej	 grotesce	 jest	 zdrowa	 i
rześka	prowokacja,	za	którą	w	dwudziestoleciu	pójdą	inni,	która
też	 nie	 dziwi	 na	 tle	 teatru	 Witkacego	 i	 jednocześnie	 z	 nim
kiełkuje.

 Dopiero	 trzecie,	w	 latach	 formistycznej	nauki	 już	widniejące
nawarstwienie	poezji	 Tytusa	Czyżewskiego	doprowadzi	do	 jego
utworów	najbardziej	 oryginalnych.	W	wydanym	na	 gazetowym
papierze	 Nocy	 —	 dniu	 mieszczą	 się	 trzy	 pierwsze	 pastorałki
poety.	 Pomnożone,	 na	 specjalnie	 dla	 tej	 książki	 wyrobionym
papierze	 przedrukowane,	 ozdobione	 drzeworytami	 Tadeusza
Makowskiego	 Pastorałki	 (Paryż	 1925)	 stanowią	 jedną	 z
najpiękniej	 wydanych	 książek	 polskich,	 a	 zarazem	 zbiór,	 gdzie
twórca	najpełniej	się	wypowiedział.

 Spotkały	 się	 w	 tym	 niezwykłym	 wydawnictwie	 i	 dopełniły
dwie	 pokrewne	 indywidualności,	 pokrewne	w	 jakimś	 lirycznym
rdzeniu,	 pokrewne	 we	 frasobliwej	 radości	 dzieci	 o	 oczach
szeroko	 rozwartych	 na	 świat	—	 wielce	 dziwny	 i	 pełen	 czułych
tajemnic	świat.	Obydwie	indywidualności	wysoce	poetyckie,	nie
wyłącznie	 malarskie,	 chociaż	 tylko	 jeden	 z	 nich	 dzielił	 siebie
między	 pióro	 a	 pędzel.	 Osobistość	 Tadeusza	 Makowskiego,
podobnie	 liryczna	 co	 osobowość	 Czyżewskiego,	 spotkała	 się	w
Pastorałkach	w	harmonii,	której	w	poprzednim	pokoleniu	zdają
się	 patronować	 liryzm	 Wyspiańskiego,	 groteskowy	 i	 bardziej



ironiczny	 liryzm	 Wojtkiewicza.	 Zapatrzone	 oczy	 dziewczynek
Wyspiańskiego,	 noski	 dotykające	 zimnych	 szyb,	 za	 którymi
świat	jest	pełen	nieustannego	zdumienia.

 Tytus	 Czyżewski	 pochodził	 z	 okolic	 podgórskich,	 spod
Limanowej,	 z	 rodziny	 ziemiańskiej.	 Do	 Krakowa	 został
ściągnięty	z	prowincji	przez	przyjaciół	jeszcze	sprzed	1910	roku
(bracia	Pronaszkowie),	kiedy	miasto	poczynało	kipieć	po	tamtej
wojnie.	 Wyobrażenia	 obrzędowe	 ludu	 podgórskiego,	 ich	 sens
prosty	w	wyrazie,	wyrafinowany	 i	wieloznaczny	w	 interpretacji
nowoczesnego	 umysłu,	 musiały	 w	 jego	 pamięć	 artystyczną
zapaść	 głęboko,	 skoro	 w	 nich	 dopiero	 odnalazł	 siebie	 jako
poetę.	 A	 zarazem	 program	 nowoczesności	 przestał	 realizować
mechanicznie,	graficznie	i	przy	pomocy	epatujących	szczutków.

 Pastorałki	zarówno	są	nowoczesne,	jak	też	sięgają	do	źródeł
artyzmu	ludowego.	Ich	nowoczesność	wyraża	się	w	pojmowaniu
ludowości	 jako	 inspiracji	 artystycznej	 dalekim	 od
etnograficznego	 folkloryzmu,	 wyraża	 się	 też	 w	 bliskim
pokrewieństwie	 z	 dadaizmem.	 Ich	 ludowość	 zawiera	 się	 w
swoistej	 technice	 obróbki	 słowa,	 wersetu,	 obrazu,	 refrenu.
Podobnie	 jak	 elementy	 i	 plamy	 malowidła	 na	 szkle,	 tak	 i
wersety,	 obserwacje,	 refreny	 Czyżewskiego	 powtarzają	 się	 w
ograniczonej	 ilości	 —	 świadomie	 nieporadne,	 prymitywne.	 Z
nieporadności	 ludowego	 warsztatu	 czerpią	 wdzięk	 najbardziej
autentyczny.

 Pastorałki	Czyżewskiego	 to	na	pewno	obok	Pastorałki	 Leona
Schillera	 najpiękniejszy	 hołd,	 jaki	 nowoczesna	 sztuka	 złożyła
wyobraźni	 obrzędowej	 ludu	 polskiego,	 ze	 szczególnym
upodobaniem	 krążącej	 wokół	 tematu	 Bożego	 Narodzenia.
Wdzięcznym	 zadaniem	 byłoby	 odczytać	 je	 na	 tle	 utworów,	 w



których	 wyobraźnia	 ta	 najdawniej	 doszła	 do	 głosu,	 na	 tle

wszystkich	 owych	 Grochowskich,	 Dachnowskich,	 Kacprów
Twardowskich,	 wczesnego	 polskiego	 baroku.	 Wdzięcznym
byłoby	zadaniem,	bo	podobne	rzeczy	dzieją	się	u	Czyżewskiego,
jakie	 niegdyś	 —	 przed	 trzema	 stuleciami,	 zaludniły	 kolędowe
krainy	poetów	barokowych.

Wnidą	w	szopę,	a	tu	mali

Aniołkowie	heblowali

Złotej	wierzby	suchą	lipkę

Jezusowi	na	kolébkę.

Ci	suche	drewka	zbierają,

Drudzy	ogień	rozdymają,

Usługuje	kożdy	z	duszy,

Ten	pieluszki	mokre	suszy,

Ow	na	kąpiel	wodę	grzeje.

A	miesiąc	się	z	nieba	śmieje,

Rad	by	z	zasług	swego	czyna

Łaskę	Matki	miał	i	Syna.

 To	 Kacper	 Twardowski.	 Kolędowe	 figurki	 i	 scenki	 Tytusa
Czyżewskiego	z	 tej	samej	gliny	zostały	ulepione.	Przychodzą	u
niego	 do	 szopy	 bacowie,	 pasterze,	 Żyd	 z	 Sącza,	 nawet	 pies
Łapaj	 i	 wilk	 z	 baranem	 na	 plecach,	 a	 w	 późniejszych
pastorałkach	 nawet...	 raubsice,	 co	 to	 niosą	 „całego	 jelonka	 z



Homolacsa	 lasów,	bo	go	tam	ułowili	bez	 flinty	 i	psów”.	Wiele	z
tych	 rekwizytów	 znają	 tradycyjne	 jasełka	 w	 każdej	 stronie
Polski.	 Czyżewski	 ogranym	 figurynkom	 ściera	 kurz	 z	 oblicza,
przydaje	nowy	wyraz,	wprowadza	wreszcie	najświeższe	nowiny	i
osoby	z	kroniki	regionalnej	aktualności.

 Po	 Pastorałkach	 wydał	 Czyżewski	 dwa	 tomy:	 Robespierre.
Rapsod	 (Warszawa	 1927)	 i	 Lajkonik	 w	 chmurach	 (1936).
Krakowskie	 obrzędy	 ludowe	 zhieratyzował,	 usztywnił,	 obciążył
historiozoficznymi	 sensami	 Stanisław	 Wyspiański.	 Jego
zatłoczona	 i	 duszna	wyobraźnia	 tylko	 przekupkom	krakowskim
darowała	 życie	 bez	 tych	 obciążeń,	 zresztą	 nie	 znała	 litości	 dla
rodzinnego	grodu.

 Przekorny	 Czyżewski	 spojrzał	 od	 strony	 straganu	 z
kolorowym	 parasolem	 jako	 konkurenta	 wieży	 ratuszowej.
Kłaniają	 się	 u	 niego	 Mariackie	 wieże,	 lamentują	 chóry
przekupek,	 fiakrów,	studentów,	święty	Franciszek	baraszkuje	z
Lajkonikiem	 powiadającym	 do	 niego:	 „O,	 święty	 cynamonowy
Dobry	 staruszku.“	 Jednym	 słowem,	 napotykamy	 wszystkie
elementy	miasta-Krakowa,	z	których	Wyspiański	kleił	uroczyste
całości,	 ale	 tym	 razem	 puszczone	 w	 śmieszny	 ruch,	 podobny
owoczesnym	pomysłom	z	buffo-poematów	Gałczyńskiego.

 Jakiś	 groteskowy	 teatrzyk,	 bez	 poszanowania	 mieszający
wszystko,	 co	mieści	 rynek	 krakowski.	 Jakaś	 ludowa	w	 gruncie
rzeczy	 teatralizacja	 w	 duchu	 owej	 piosenki	 krakowskiej:
„Przyleciał	ptaszek	z	Łobzowa,	usiadł	na	rynku	Krakowa.”	Gdzie
w	następnej	zwrotce	domy	stają	na	głowie[1].

 Tom	 o	 Lajkoniku	 przynosi	 nadto	 drugie	 podstawowe
osiągnięcie	 liryki	 Czyżewskiego:	 jego	 wiersze	 hiszpańskie.
Znamienna	 rzecz!	 Polska	 awangarda	 poetycka,	 która	 już	 raz,



dzięki	 pobytowi	 Tadeusza	 Peipera	 w	 Hiszpanii,	 skrzyżowała
szpadę	 z	 hiszpańskim	 barokiem,	 jego	 rozległą,	 ozdobną	 i
kapryśną	 frazą	 poetycką,	 powtarza	 ten	 gest	 dzięki
Czyżewskiemu.	Nawet	dosłownie	powtarza,	 jak	w	 jego	pysznej
balladzie	Corrida:

Błyszczy	szpada	Lalandy

w	słońcu	żmija	złośliwa

a	byk	to	czarna	chmura

o	wstęgach	krwawego	deszczu

hombres!	woła	Lalanda

jak	Roland	woła	na	sługi

podajcie	inną	szpadę

promień	boskiego	Mitry

 Wiersze	hiszpańskie	poety	w	jakiś	sposób	stykają	się	z	gęstą
ornamentyką	 ujrzaną	 przez	 niego	 na	 krakowskim	 rynku,	 są
również	zdobnicze,	 lecz	na	modłę	bardziej	patetyczną,	bardziej
barokową	 i	 pełniejszą	 kontrastów.	 Hiszpania	 miast,	 obyczaju,
religijności	przez	Czyżewskiego	zapamiętana	—	jest	po	swojemu
ludową	Hiszpanią,	 także	 i	 w	 tym	miejsko-ludową,	 co	 podobne
do	 polskich	 stosunków.	 „W	 Sewilli	 na	 plac	 Ferdynanda
nadjeżdża	 tramwaj	 zielony	 kwiaciarka	 niesie	 bukiety	 fiołków	 i
jaśminu“	—	 równie	dobrze	na	Małym	Rynku	wszystko	 to	dziać
się	może.	 Jest	 też	w	 tych	wierszach	coś	z	architektonicznych	 i
syntetyczno-nastrojowych	 wizji	 polskich	 miast	 i	 miasteczek
kreowanych	 podówczas	 przez	 Józefa	 Czechowicza.	 U



Czyżewskiego	 Zaragoza	 Zaragoza,	 Grenada,	 Róże	 Andaluzji.

Były	 to	 przecież	 w	 pewnym	 stopniu	 pokrewne,	 podobnie	 w
ludowości	 i	 jej	 wyszukanej	 prostocie	 zagłębione	 organizacje
artystyczne,	Czechowicz	i	Czyżewski.

 O	 Tytusie	 Czyżewskim	 jako	 poecie	 zaiste	 zbyt	 mało
pamiętano	 za	 jego	 życia.	 Jego	 miejsce	 w	 nowatorskiej
problematyce	 poetyckiej	 dwudziestolecia	 jest	 donioślejsze,
aniżeli	 się	 przypuszczało.	 Należał	 do	 inicjatorów,	 chociaż	 nie
odegrał	 roli	 przełomowej.	 Inicjował	 funkcję	 techniki	 w	 sztuce
dzisiejszej,	 odnowiony	 ku	 grotesce	 temat	 antyczny,
uwspółcześniony	 temat	 ludowy.	 A	 także	 oprawę	 artystyczną
tych	 tematów	 inicjował,	 gdzie	 tradycja	 łączyła	 się	 z
prymitywem,	 lud	 z	 barokiem,	 groteska	 wyrastała	 ze	 starych
kamieni,	 zaś	 artysta	 na	wskroś	współczesny	 uczył	 się	 własnej
wymowy	na	gramatyce	ludowej	składni	wyobrażeń.

 Artyści	 kultur	 zachodnioeuropejskich	 po	 składnię	 podobną
musieli	się	wyprawiać	w	głąb	Afryki	czy	na	Wyspy	Polinezyjskie.
W	Polsce	wystarczyło	przystanąć	na	rozstaju	za	podgórską	wsią,
pod	 kapliczką	 z	 Frasobliwym,	 i	 posłuchać	 w	 zamieci,	 jak
nadciągają	kolędnicy.	To	też	uczynił	Tytus	Czyżewski	jako	poeta.

1945,	1949

«PASTORAŁKI»	CZYŻEWSKIEGO

 Wzruszenia	 związane	 z	 obrzędowością	 Bożego	 Narodzenia
stanowią	 w	 Polsce	 nie	 tyle	 składnik	 uczucia	 religijnego,	 ile
patriotycznego.	 Niekoniecznie	 patriotycznego	 w	 sensie	 bardzo
podniosłym,	 jak	 w	 scenach	 Wyzwolenia	 Wyspiańskiego,	 gdzie



poeta	kładzie	znak	równości	pomiędzy	domem	polskim	w	ogóle

a	 kołyską	 z	 Dzieciątkiem	 i	 jego	 Matką.	 Wystarczy,	 że
patriotycznego	 w	 sensie	 obyczajowym.	 W	 sensie	 domowego
ciepła,	 wdzięku	 rodzimego	 zwyczaju,	 całej	 tej	 poświaty
lirycznej,	którą	w	Polsce	przeciętny	mieszkaniec	w	sercu	swoim
nosi	 od	 dzieciństwa,	 podówczas	 w	 nie	 zaszczepioną.	 I	 która
nawet	 ironii	 nadaje	 smak	 pobłażania.	 „I	 pod	 rozpalonej
konstelacji	znakiem	jadają	ryby,	miód	i	kluski	z	makiem“	—	z	tą
pobłażliwą	ironią	wspominał	Norwid.

 Łączność	 domowego	 obrzędu	 i	 wzruszenia	 religijnego
nawiązała	się	bardzo	dawno.	Wymownie	świadczy	o	tej	łączności
średniowieczna	 sztuka	 polska.	 Przypominam	 wydany	 przed
wojną	 album	Michała	Walickiego	Święta	 noc.	Walicki	 cytuje	 za
Kallimachem,	 jak	 to	 —	 „około	 1470	 roku	 bernardyni	 lwowscy
przyczynili	 się	 do	 niemałego	 zgorszenia	 w	 mieście,	 jako	 że
ustawili	 w	 swym	 kościele	 jasełka	 z	 Dzieciątkiem
Nowonarodzonym	w	żłobku,	pobudzając	lud	do	lulania	kołyski	i
śpiewów“.

 Świadectwa	 najnowszej	 poezji	 równie	 dobitnie	 mówią	 o
charakterze	 tej	 łączności.	 Oczywista,	 wymowniejsze	 w	 tej
mierze	 będą	 utwory	 pisarzy	 dalekich	 od	 religijności,	 jako	 że
dowodzą,	 iż	 oni	 również...	 W	 Wierszach	 z	 obozu	 Tadeusza
Hołuja,	w	Latach	powrotu	Leona	Pasternaka	napotykamy	 liryki
dowodzące,	 że	 nie	 tylko	 u	 Rydla	 Betlejem	 bywało	 polskie.	 W
Kujbyszewie	i	Oświęcimiu	również.	Nawet	w	getcie	galicyjskiego
miasteczka	 bohater	 jednej	 z	 nowel	 (Sprawa	 godności)	 Artura
Sandauera	 słyszy	 nocą,	 jak	 kolędują	 na	 posterunku	 żydowscy
milicjanci.	Wzdycha:	„Bóg	stał	się	popularny	na	dwa	tygodnie...
Bohater	przebojów	religijnych.“[2]



 W	okresie	dwudziestolecia	międzywojennego	dwa	występują
dzieła	 poetyckie,	 które	 w	 nowoczesny	 sposób	 utrwaliły	 tę
zbieżność	 wyobraźni	 zbiorowej	 i	 obrzędu.	 Pastorałka	 Leona
Schillera	 i	 Pastorałki	 Tytusa	 Czyżewskiego.	 O	 wiele	 więcej	 niż
tytuł	łączy	te	dwa	dzieła.

 Przede	wszystkim	 łączy	wspólne	 źródło	 teatralnej	wyobraźni
ludowej,	w	wypadku	obydwu	tych	dzieł	jeszcze	bliżej	dające	się
określić.	 Jeśli	pamiętać,	że	Czyżewski	 to	 także	autor	Lajkonika
w	chmurach.	Źródło	ludowe	i	krakowskie,	podobna	spontaniczna
teatralizacja	 obrzędu	 na	 wsi	 podgórskiej	 co	 na	 rynku
krakowskim.	Pysznie	powiada	o	tym	Schiller,	jak	by	Lajkonika	w
chmurach	(później	Zaczarowaną	dorożkę)	uzasadniał,	w	swojej
autointerpretacji	Pastorałki:

 „Kraków	w	 latach	mojego	dzieciństwa	był	 jeszcze	 sceną,	na
której	przez	 cały	 rok	odgrywała	 się	większość	owych	widowisk
ludowych	 [...]	 teatr	 krakowski	 stał	 się	 Wawelem,	 a	 Wawel	 w
teatr	się	przemienił.	Za	poetą-guślarzem	[Wyspiańskim]	wcisnął
się	 przez	 zapadnie,	 spłynął	 z	 paldamentów	 na	 stalowych
«flugach»	 i	 kręgiem	 scenę	 opasał	 korowód	 dobrze	 nam
znanych,	 a	 jakby	 zapomnianych	 postaci.	 Spotykaliśmy	 je	 w
szopce,	 na	 rynku,	 w	 kościołach	 i	 wioskach	 okolicznych,	 a	 nie
wiedzieliśmy,	 że	 są	 tak	 piękne	 i	 na	 coś	 w	 sztuce	 przydać	 się
mogą.	Zaraz	też	«w	żywym	teatrze»	wszystko	się	przeobraziło	i
głębszego	sensu	nabrało:	procesja	 i	Lajkonik,	wesela	chłopskie
cwałujące	z	Bronowic	do	Mariackiego	kościoła	 środkiem	rynku,
wianki	i	odpusty	a	przede	wszystkim	Wawel	i	szopka.“

 Tak	 przecież	 przez	 zapełniony	 rynek	 cwałowało	 wesele
Lucjana	Rydla,	nim	dotarło	na	karty	Wesela.

 Pastorałka	 Schillera	 jest	 kompozycją	 złożoną	 z	 tekstów



starych	 kantyczek,	 z	 pieśni	 zapisanych	 u	 Kolberga	 czy
przechowanych	 w	 odwiecznych	 rękopisach	 Biblioteki
Jagiellońskiej,	złożoną	z	melodii	ludowych	przetkanych	niekiedy
własnym	tekstem	znakomitego	inscenizatora.	Mimo	to	w	równej
mierze	 należy	 ją	 uważać	 za	 dzieło	 oryginalne,	 co	 na	 przykład
rysunki	Noakowskiego,	oparte	na	podobnie	idealnym	rozeznaniu
i	 przetworzeniu	 kształtu	 plastycznego	 przeszłości.	 Pastorałki
Czyżewskiego	 jako	 tworzywo	 i	 budulec	 mogłyby	 wejść	 w	 tę
kompozycję.	 Z	 wyobraźni	 ludu	 i	 z	 prymitywizującej	 wyobraźni
dziecka	 są	 ukształtowane	 w	 sposób	 taki,	 jakby	 ze	 starego
rękopisu,	 upstrzonego	 po	 marginesach	 ptasim	 ćwierkaniem	 i
pohukiwaniem	pastuchów	—	artysta	je	odczytał.

 Gdyby	 naiwne	 i	 urocze	 Narodzenie	 z	 Ptaszkowej	 podpisać
takim	 oto	 tekstem	 Czyżewskiego	 —	 nie	 bylibyśmy	 zdziwieni.
Dadaistyczne	 zawodzenie	 i	 czułość	 późnego	 średniowiecza	 nie
leżą	od	siebie	daleko	—

u	by	u	by	mu	by

poklękały	buby

tiu	li	tiu	li	u	li

uśniyże	matuli

w	słomianej	stayence

przy	świentey	Panience

 Jak	starałem	się	 tego	dowieść	w	artykule	napisanym	krótko
po	zgonie	Czyżewskiego[3],	wyprzedził	 on	współczesnych	 sobie
nowatorów	 i	 niejedno	 zainicjował,	 co	 drugim	 się	 powszechnie
przypisuje.	 Bezwzględnie	 zaś	 przewyższył	 w	 poetyckim



rozwiązaniu	unowocześnionego	tematu	ludowego.

 Dowodem	 głównym	 na	 to	 ostatnie	 zdanie	 są	 Pastorałki.
Składają	się	one	z	kolędy	zatytułowanej	Pastorałki,	z	kantyczki
Ptakowie	 leśni	 przylecieli,	 z	 trzech	 misteriów,	 dwukrotnie	 pod
tytułem	Pastorałki,	oraz	U	szopy	i	Kolędy	w	olbrzymim	mieście.
Wszystkie	określenia	gatunkowe	pochodzą	od	Czyżewskiego,	on
je	 wyróżniał.	 Widnieje	 w	 tym	 dążenie	 do	 podtrzymania,	 a
zarazem	możliwie	 pełnego	wykorzystania	 artystycznego	 form	 i
gatunków	przekazanych	przez	ludową	poetykę	i	wyobraźnię.

 Szczególnie	w	tym	celują	trzy	misteria.	Trzy	uteatralizowane
po	ludowemu	teksty,	z	których	najobszerniejszy	nie	przekracza
stu	pięćdziesięciu	wierszy.	W	nich	bowiem,	przy	całej	aluzyjnej
zwięzłości,	 dzięki	 niej	 właśnie,	 skala	 naiwnego	 humoru	 i
równoczesnej	 rzewności	najszerzej	 się	 rozpościera.	Któż	 to	nie
przychodzi	do	szopy	w	tych	niewielkich	poematach!	Zlatują	się
ptaki	 w	 takiej	 liczbie,	 jakby	 wszystkie	 figury	 głośnego
świątkarza	 Wowry	 przyszły	 nawiedzić	 stajenkę.	 Gruchają
gołębie,	 czyżyki,	 drozdy	 i	 kosy	 gwiżdżą.	 Jednocześnie	 juhasi
sprzeczając	 się	 z	 sobą	 przynoszą	 „dwa	 syrki,	 dwa	 pogmyrki,
parę	 króli,	 trochę	 gruli”.	 Nie	 brak	 i	 Żydka	 z	 Nowego	 Sącza,
organisty,	 kowala.	 Naturalnie	 w	 każdym	 z	 misteriów	 trzej
mędrcy	 od	 Wschodu,	 czy	 to	 ptaszkowie	 ich	 poprzedzą,	 czy
juhasi.

 I	 dlatego	 kiedy	 Leon	 Schiller	 —	 jak	 sam	 powiada	 —
dokonywa	 „obróbki	 różnych	 tekstów	 kantyczkowych”,	 obróbka
podobna	 daje	 rezultaty	 do	 złudzenia	 podobne	 misteriom
Czyżewskiego,	 temu	 podobne,	 co	 artysta	 uniósł	 ze	 swojego
dzieciństwa.	Maścibrzuch	i	Dameta	identyczne	przynoszą	dary	i
w	 podobnym	podają	 duchu,	 co	 jego	 anonimowi	 pasterze	 spod



sądeckiego	Beskidu:

Ja	bym	ci	dał	ten	serek,	lecz	suchy,	nieboże,

A	ten,	kto	ząbków	nie	ma,	ugryźć	go	nie	może,

Ale	ci	za	to	jutro,	kiedy	nie	masz	ząbków,

Na	rosołek	przyniosę	choć	parę	gołąbków.

[...........]

Ja	ci	zaś	ofiaruję	to	małe	jagniątko,

Iżbyś	sobie	z	nim	igrał,	miluchne	Dzieciątko,

Nie	żałowałbym	nawet	tłustego	barana...

Ale...	go...	kwestarz...	zabrał...	wczorajszego	rana...

 To	 już	 do	 starego	 Reja	 niedaleko.	 U	 Czyżewskiego	 też	 tak
bywa.	 Posiada	 on	 rozwinięte	 poczcie	 humoru	 i	 za	 jego
pośrednictwem	 łagodzi	 zbyt	 rzewny	 lub	 zbyt	 kanciasty	wygląd
podjętych	 form	 ludowych.	 Chwyta	 ton	 góralskiej	 pogwarki,
pamięta	o	znakomitej,	tetmajerowskiej	tradycji	podhalańskiego
dialogu	 i	 gawędy.	 „Baca	 bacy	 szepce	 jacy	 piékne	 dziécie
wydarzone	rączki	nóżki	utoczone	piékne	dziécie	to.”

 Cykl	Czyżewskiego	leży	też	dosyć	blisko	tomu,	który	—	przy
jakże	 licznych	 martwych	 w	 nim	 stronicach	 —	 stanowczo	 jest
niedoceniony	kosztem	zbyt	przecenianej	Księgi	ubogich.	Mowa	o
Moim	świecie	Jana	Kasprowicza.	Podtytuł	tego	zbioru,	„pieśni	na
gęśliczkach	 i	 malowanki	 na	 szkle”,	 mógłby	 z	 powodzeniem
obsłużyć	 i	 określić	wyobraźnię	Czyżewskiego.	Kasprowiczowi	w
najlepszych	lirykach	tego	cyklu	(Święty	Jerzy,	W	świętą	Alleluję,
Kalwaryjskie	 dziady)	 udało	 się	 osiągnąć	 tę	 samą	 przepojoną
humorem	 pozorną	 niezręczność,	 w	 jakiej	 celuje	 Czyżewski.



Posłuchajmy:

W	naszym	górskim	domu

U	jodłowej	ściany

Wisi	święty	Jerzy,

Na	szkle	malowany.

Kto	nie	wierzy	—	niech	nie	wierzy:

Ale	święty	Jerzy,

Najpierwszy	z	rycerzy,

Na	swoim	rumaku

Pędzi	do	ataku.

[...........]

Bez	lęku	i	strachu,

A	pełen	rozmachu,

Był	ten	majster,	ten	konował,

Co	konia	zmajstrował:

Troska	go	nie	chwyta,

Że	koniowi	w	rybie	pletwy

Rozmazał	kopyta.

Kto	nie	wierzy	—	niech	nie	wierzy:

Ale	święty	Jerzy,

Najpierwszy	z	rycerzy,

Na	swoim	rumaku

Pędzi	do	ataku.

 Dalszy	 sąsiad	 Pastorałek	 to	 dadaizm,	 jego	 infantylne



dowolności,	szukanie	poezji	przypadkowej,	opartej	wyłącznie	na
brzmieniowej	 wartości	 słowa.	 Dadaizm	 słaby	 znalazł	 w	 Polsce
oddźwięk,	ale	jednak	znalazł.	Pastorałki	nie	będą	w	tym	stopniu
dadaistyczne	 co	 Słopiewnie	 Tuwima,	 najdojrzalszy	 u	 nas
egzemplarz	 gatunku.	 Nie	 będą,	 chociaż	 Czyżewski	 w	 sposób
świadomie	 infantylny	 posługuje	 się	 zespołami	 dźwięków	 mało
sensownych,	czasem	po	prostu	dziecinnie	onomatopeicznych.	W
jednym	 z	 misteriów	 przygrywa	 kapela	 miejska,	 a	 pośród	 niej
„klarynet”	w	 te	dźwięki.	Znamy	podobnie	brzmiące	klarynety	 i
skrzypki	 w	 Słowie	 o	 Jakubie	 Szeli	 Jasieńskiego,	 na	 weselisku
tegoż	 Szeli.	 No	 cóż,	 w	 ramach	 identycznego	 chwytu
artystycznego	potrafią	stać	obok	siebie	zjawiska	tak	biegunowo
dalekie,	skądinąd	bliskie,	bo	rozsnute	na	osnowie	nowoczesnej
ludowości:

mula	—	ula	u	la	la

matulina	matula

kolebina,	koleba

telebina.	teleba

 u	—	la	—	la

 I	to	dopiero	zespolenie	elementów	pobranych	ze	złóż	ludowej
poetyki,	 zespolenie	 ich	 z	 własnym	 humorem	 oraz	 pogłosami
nowatorskich	 współczesnych	 prądów	 poetyckich	 nadaje
Pastorałkom	 ich	 niełatwy	 do	 przedstawienia,	 oczywisty	 w
przeżyciu	 artystycznym	 wdzięk.	 Chyba	 najbardziej	 widoczną
jakość	estetyczną	ujęcia	właściwego	Czyżewskiemu[4].

 Tadeusz	Makowski,	który	siedmioma	drzeworytami	zaopatrzył



Pastorałki,	znakomicie	utrafił	w	ich	ton.	Śmieszne	i	prymitywne,
wdzięczne	 i	 poetyczne	 —	 drzeworyty	 jego	 przemawiają	 w
sposób	tak	samo	zwięzły	i	wieloznaczny,	jak	czyni	to	w	tekście
Czyżewski.	 Makowski	 nie	 rozprasza	 się	 na	 szczegóły,	 chociaż
wprowadza	ich	wiele	 i	całkiem	wiernie	 ilustruje	tekst.	Wymowa
anegdotyczno-ilustracyjna	 tej	 narracji	 poetyckich	 szczegółów
zostaje	 bowiem	 podsumowana,	 plastycznie	 ujednolicona	 przez
cięcie	 grube	 i	 twarde.	 Zostaje	 sprowadzona	 do	 gry	 mocnych
plam	 i	 gęstych	 płaszczyzn,	 w	 których	 oko	 dopiero	 po	 czasie
dostrzega	ilustratorską	anegdotę.

 Wyraz	 poety	 i	wyraz	malarza	 jest	 zgodny.	 Żywi	 je	 podobna
naiwna	 fantazja	 i	 ona	 to	 pozwala	 Makowskiemu	 wprowadzić
pomysły	będące	jego	tylko	własnością,	w	swojej	tonacji	zgodne
z	 ludowymi	 pożyczkami	 poety	 —	 Tytusa.	 Malarz	 na	 strzesze
betlejemskiej	 sadza	 bociana	 na	 kole,	 malarz	 basiście	 każe
przygrywać	na	własnym	brzuchu.	Tym	sposobem	wtóruje	poecie
—	nie	tylko	ilustrując.

 Ostatnie	zdania	artykułu	pragnę	pozostawić	w	kształcie	znaku
zapytania.	Chodzi	o	związek	poetyckiego	wyrazu	Czyżewskiego
z	 jego	 malarstwem.	 Przykłady	 innych	 artystów	 dwustronnie
uzdolnionych	 świadczą,	 że	 związki	 takie	 zawsze	 istnieją	 i	 że
domagają	 się	 traktowania	 bardzo	 ostrożnego,	 opartego	 o
materiał	 dokładnie	 przemyślany.	 Bo	 jak	 w	 wypadku	 bliźniąt
syjamskich,	nigdy	nie	wiadomo,	w	którym	miejscu	talenty	będą
zrośnięte.

 Gdzie	u	Czyżewskiego	są	one	zrośnięte,	nie	umiałbym	dzisiaj
odpowiedzieć.	 Nie	 ma	 monografii	 jego	 malarstwa.	 Nie	 było
dotąd	 wystawy	 zbiorowej.	 W	 samym	 materiale	 trudno	 się
zorientować,	 cóż	 dopiero	 we	 wnioskach	 i	 analogiach.	 Pytanie



zaś	 główne	 brzmi:	 czy	 ta	 przewaga	 tematu	 i	 ujęcia

wyobrażeniowego	 ludowego,	 która	 w	 jego	 poezji	 pojawia	 się
jako	jeden	z	jej	głównych	motywów,	jest	podobnie	widoczna	w
malarstwie?	Skłonny	jestem	temu	zaprzeczyć.

 Dlaczego?	Oto	znak	zapytania,	którym	wypada	zakończyć.

1947

 Wystawa	 —	 o	 tyle,	 o	 ile	 —	 zbiorowa	 Czyżewskiego,	 i	 to
łącznie	 z	 pokazem	 wybranych	 dzieł	 Tadeusza	 Makowskiego,
odbyła	się	dopiero	latem	1956	roku	w	Sopocie.	Postawiony	znak
zapytania	w	świetle	wspólnej	wymowy	płócien	Czyżewskiego	 z
wszystkich	 okresów	 jego	 działalności	 malarskiej	 wcale	 nie
rozjaśnił	 się	 —	 w	 moim	 osobistym	 przekonaniu.	 Malarstwo
Czyżewskiego	 z	 ludowości	ma	 chyba	 tylko	 dobitną,	 krzyczącą,
zdobniczą	 gamę	 kolorystyczną,	 nieraz	 o	 takich	 zestawieniach,
jak	 byś	 oglądał	 kram	 ze	 wstążkami	 w	 przedwojennych
Sukiennicach.	 Chyba...	 Sprawa	 domaga	 się	 rozpatrzenia,	 znak
zapytania	 trwa	 i	 chciałbym	 go	 przekazać	 w	 ręce	 mądrej
organizatorki	 owego	 pokazu,	 przekazać	 wraz	 z	 całą	 wiązanką
krakowskich	wstęg	i	przeplatańców	jemu	poświęconych.

1	I	1957

Przypisy
[1].Wszystko	to	—	zapowiedź	Zaczarowanej	dorożki.	Skoro	o	to	pierwszeństwo
sam	Czyżewski	upomnieć	się	dzisiaj	nie	może,	jak	uczynił	był	wobec	Peipera,
trzeba	za	niego	tego	dokonać	(przypis	z	r.	1957)



[2].Także	i	w	filmie	umiano	niekiedy	tę	łączność	wyzyskać.	Przypomnę	Forda
Młodość	Chopina,	kolędę	Lulajże,	Jezuniu	i	scherzo	Chopina	na	tym	oparte
motywie,	rozbrzmiewające	w	śnieżnym	pejzażu	Warszawy.	Zaś	w	Robinsonie
warszawskim	Andrzejewskiego	i	Zarzyckiego	pomysł	o	wiele	pamiętniejszy	—
w	noc	wigilijną	w	okopach	wśród	pustyni	wypalonego	miasta	pieśń	Stille	Nacht,
heilige	Nacht	(przypis	z	r.	1957).

[3].Poezja	Tytusa	Czyżewskiego,	„Odrodzenie”	1945,	nr	27;	w	niniejszym
zbiorze	ujęcie	później	przepracowane	pt.	Czyżewski-poeta.

[4].Interesujące	i	prawdziwie	trafne	określenie	istoty	zamiaru	artystycznego
Czyżewskiego	zawartego	w	słownictwie	sprymityzowanym,	jednocześnie
ludowym	i	wyrafinowanym,	znajduję	w	później	wydanej	książce	Stefana
Szumana	O	kunszcie	i	istocie	poezji	lirycznej	(Łódź	1948):	„Żywcem	prawie
został	tu	naśladowany	tekst	ludowych,	nieporadnych	kolęd.	Poza	tym
starodawna	jakaś	pisownia	—	staroświecka.	Poza	tym	gwara	ludowa,
nieokrzesana,	prawie	śmieszna.	Poza	tym	jeszcze	dziwne	zawołania,
nawoływania,	zaśpiewy	z	niezrozumiałych	brzmień...	A	jednak	małe	arcydzieło
—	kolęda	w	nowym	wymiarze,	ciosana	z	chłopska	po	staroświecku,	z
przedziwną	wrażliwością	dla	smaku,	który	ucho	odczuwa	w	wyrazach	w	starej
pisowni	słyszanych,	w	duchu	gwary	wymawianych,	a	przeplatanych	tymi
dziwnymi	nutkami	zaśpiewów...	Nowy	wymiar,	nowa	chwila	pozaświata	rodzi
się	z	artystycznego	odcieleśnienia	słowa,	z	przywrócenia	słowu	swojskich,	a	nie
wyzyskanych	w	wymiarze	poetyckim	dźwięków,	z	doprowadzenia	do	tego,	aby
się	słowo	stało	malutkie,	proste	a	bogobojne,	jako	oni	pasterzowie	u	żłóbka.“

Koniec	Wersji	Demonstracyjnej



Dziękujemy	za	skorzystanie	z	oferty	naszego	wydawnictwa
i	życzymy	miło	spędzonych	chwil	przy	kolejnych	naszych	publikacjach.
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