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Jozef Czechowicz - krytyk sztuki. Prolegomena

1 J. Lobodowski, Zywot czlowieka gwaltownego. Wspomnienia, wst^pem opatrzyl J. Trznadel, Warszawa 2014, s. 90.

Nie bez znaczenia dla prob krytycznych
w dziedzinie sztuki podejmowanych przez Jozefa
Czechowicza byl rowniez fakt, ze w ramach wi^kszosci literackich ruchow preawangardowych
i awangardowych dochodzilo do bardzo bliskiego
wspoldzialania, a cz^sto i przenikania si^ tworczosci literackiej i plastycznej. Przykladow tego
jest az nadto —poczqwszy od poznanskich ekspresjonistow, przez formistow po srodowiska „Bloku”,
„Almanachu Nowej Sztuki”, „Zwrotnicy”, bliskiej
wspolpracy Juliana Przybosia i Wladyslawa Strzeminskiego. W Lublinie swiadectwem tej bliskosci
bylo chociazby zamieszczenie w ostatnim numerze „Reflektora”, w maju 1925 roku, drzeworytow
Tadeusza Kulisiewicza czy niezwykle staranne pod
wzgl^dem graficznym i typograficznym edycje tomikow poetyckich - jak na przyklad Parabole Stanislawa Gr^dzinskiego z 1926 roku, Kamien Jozefa
Czechowicza z 1927 roku czy Wczoraj Bronislawa
Ludwika Michalskiego z 1932 roku.
Jest jeszcze jedna, chyba najciekawsza okolicznosc zwiqzana z zainteresowaniem autora nuty
cziowieczej zyciem artystycznym swoich (i nie tyl
ko) czasow. Jesli wierzyc bowiem opublikowanemu przez niego w 1938 roku na lamach dziennika
„Czas” artykulowi Z mojego warsztatu literackiego,
to obcowanie ze sztukq plastycznq stanowilo je 
den z waznych etapow jego pracy tworczej:
Zbiory reprodukcji obrazow i rzezb sq mi potrzebne jak slownik naukowcowi. Nieraz wiersz jest
uformowany ostatecznie i tylko w jednym miejscu
wyczuwam, wedlug mego poj^cia, blizn^. Trzeba to
m iejsce oczyscic, zamowic uroki slowem nalezytym, ale to slowo si^ nie zjawia. Wowczas zatapiam
si^ w zupelnie innym materiale, optycznym, nie
slownym, i godzinami oglqdam Breughla, G rünewalda, Stwosza i Chirico, M iro i Spiessa, co daje
efekt narkotyczny. Podobnie jak pogrqzeni we snie
dochodzimy tajemniczymi drogami do rozplatania
spraw trudnych jeszcze wczoraj, tak ja, po zagl^bieniu si^ w kompozycje barw i linii, stworzone przez
nowych i dawnych mistrzow, odnajduj^ z nagla, nie
wiadomo skqd, wlasciwe slowo i klad^ je w wiersz,
i oddycham z ulgq2.

2 J. Czechowicz, Z mojego warsztatu literackiego, „Czas”
1938, nr 105, przedruk w: tegoz, Pisma zebrane, t. 5, Szkice
literackie, oprac. T Klak, Lublin 2011, s. 114.
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Krytyka sztuki nie nalezala do wiodqcych form
aktywnosci tworczej Jozefa Czechowicza. Jej sladem jest zaledwie kilkanascie tekstow, pisanych
z roznych przyczyn i w rozmaitych okolicznosciach. Zacznijmy od najbardziej oczywistych.
Pierwszym z powodow zainteresowania si^ poety
tq formq wypowiedzi bylo to, ze dorastajqc i dojrzewajqc w niewielkim osrodku, jakim byl Lub
lin, silq rzeczy wchodzil w bliskie relacje osobiste
i towarzyskie ze srodowiskiem artystycznym, ktore — stosunkowo nieliczne — integrowalo si^ nie
tylko w ramach „specjalizacji”. Jak to obrazowo
ujql Jozef Lobodowski — „obijalismy si^ o siebie
na kazdym kroku, jakze wi^c nie mialo dojsc do
zblizenia”1. Wsrod przyjaciol i bliskich znajomych
Czechowicza nie brakowalo zatem malarzy i grafikow —byli wsrod nich mi^dzy innymi Jan Wydra,
Jan Samuel Miklaszewski, W iktor Ziolkowski czy
W itold Chomicz. Te bezposrednie relacje nie pozostawaly zresztq bez wplywu na opinie lubelskiego poety o sztuce, gdyz pewna cz^sc jego tekstow
poswi^conych tej tematyce powstala w ramach
„prywatnych obowiqzkow”, by uzyc okreslenia
Czeslawa Milosza. Autor nuty cziowieczej cz^sto
staral si^ bowiem opisywac i interpretowac, a tym
samym popularyzowac tworczosc ludzi sobie bliskich. Tak bylo chociazby w przypadku szkicow
poswi^conych malarstwu i rysunkom Jana Wydry
—przyjaciela Czechowicza jeszcze z lat mlodzienczych, ktoremu zawdzi^czal, jak pisal w wierszu
autoportret, „wydarcie” „ze snow dziecinstwa”
i „z nudow ksiqzki szkolnej”.
Kolejna przyczyna byla bardzo prozaiczna.
Poeta juz od 1924 roku pracowal jako dziennikarz
i redaktor — najpierw w „Expressie Lubelskim”,
pozniej w „Ziemi Lubelskiej”, „Kurierze Lubel
skim”, „Dzienniku Lubelskim”, a po przeprowadzce do Warszawy w „Glosie Nauczycielskim”, „Plomyku” i „Plomyczku”, „Miesi^czniku Literatury
i Sztuki”, „Pionie”, w ostatnich latach redagowal
pismo „Pioro”. Ponadto byl wspolpracownikiem
mi^dzy innymi „Przeglqdu Lubelsko-Kresowego”,
„Zetu”, „Panstwa Pracy” czy „Apelu” (dodatku
do „Kuriera Porannego”). Zdarzalo mu si^ zatem
w ramach obowiqzkow redakcyjnych pisac takze
relacje i recenzje z wystaw.
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Jozef Czechowicz pozujqcy do obrazu w habicie mnicha, Kazimierz Dolny, poczqtek lat 30. XX wieku.
Zbiory Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Poniewaz podstawq odroznienia sztuk jest roznica
mi^dzy zmyslowymi przekazicielami wyrazu estetycznego (wzrok, mowa, sluch), sztuki plastyczne
krystalizujq stan ducha w punkcie dojscia, tam
gdzie dochodzi on do wyobrazenia rzeczy, podczas
gdy sztuka slowa wydaje si^ utrwalac ow nieokreslony ksztalt, jak i przybiera stan ducha jeszcze
przed nabraniem formy przestrzennej i wizualnej.
Przypomina si^ to, co mowil M atthew Arnold, ze
poezja jest bardziej intelektualna od sztuk plastycznych, bardziej interpretujqca; poezja jest mniej
artystyczna od sztuki, ale pozostaje w scislejszym
zwiqzku z rozumnq naturq czlowieka, ktory jest
istotq myslqcq3.

W jednej z najstarszych zachowanych notatek
literackich mlodziutki Czechowicz przywolywal
malarskq wizj^ nie tylko jako ilustracj^, ale rowniez jako swego rodzaju syntetyczne podsumowanie projektowanego tekstu poswi^conego Henrykowi Poboznemu:
Henryk zyje zwiqzany z matkq swojq, Jadwigq. Zbliza si^ ku Slqskowi groza tatarska. Henryk wyjdzie
w pole, lecz wie, ze nie zwyci^zy, i to jest jego smutek. W izdebce Salom ei, dworki, zjawia si^ archaniol Gabriel i zwiastuje je j, ze tej nocy po cichu
b^dzie na swiecie naszym Pan Jezus. O polnocy
przed bitwq straze wprowadzajq ubogiego. To O n.
Zasiada do poznego posilku z ksi^ciem i jego matkq.
Salom ea i Jadwiga obmywajq mu nogi.
— Wprowadz^ ci^ w raj m^ki - mowi Pan Jezus do
ksi^cia.
O swicie wyrusza rycerstwo z zamku (vide obraz
M atejki).
N a tym kohczy si^ sprecyzowana cz^sc pomyslu4.

W przywolanym „obrazie M atejki” wyraz twarzy ksi^cia Henryka Poboznego zdaje si^ sugerowac brak wiary w zwyci^stwo, ponure przekonanie o nieuchronnosci kl^ski — stqd wydaje si^,
ze zamkni^cie „sprecyzowanej cz^sci pomyslu”
wzmiankq tej plastycznej wizji stanowi jednoczesnie „dopi^cie” ideowej wymowy projektowanego

3 M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przel. W. Jakiel, Gdansk 2006, s. 38.
4 J. Czechowicz, Notatki pamigtnikowe 1920 roku, [w:]
tegoz, Pisma zebrane, t. 9, Varia, oprac. J. Cymerman,
A.Wojtowicz, Lublin 2013, s. 31.

tekstu. Ponadto do kontekstow zaczerpni^tych ze
sztuk plastycznych cz^sto odwolywal si^ Czecho
wicz w swoich szkicach literackich —tak jest mi^dzy innymi w programowym artykule Wyobraznia
stwarzajqca z 1937 roku, w ktorym sformulowanq
przez siebie zasad^ „fantazjotworstwa” zilustrowal
opisem obrazow Hieronima Boscha, Pietera Breugla Starszego, a takze jednego z freskow z lubelskiej Kaplicy Trojcy Swi^tej.
Wrazliwosc na sztuki plastyczne stanowila zatem u lubelskiego poety istotny element procesu
tworczego. Jak juz wspomnialem, plon jego aktywnosci w roli krytyka sztuki nie nalezy do obfitych.
Poczqtkowo teksty tego rodzaju powstawaly jako
cz^sc jego pracy w lubelskich dziennikach i dotyczyly przede wszystkim lokalnych wystaw i wydarzen artystycznych. Taki charakter majq jego
teksty publikowane pod koniec lat 20. na lamach
„Expressu Lubelskiego”. Sq wsrod nich dwie notki
poswi^cone wystawie drzeworytow Lucjana Kobierskiego, o ktorym w zapowiedzi wspomnial, ze
„to glosne w Polsce nazwisko”, „jeden z najwi^kszych talentow graficznych Polski wspolczesnej”
oraz ze „chociaz obecnie zwiqzany z innymi srodowiskami artystycznymi (Krakow, Podhale) jest
z pochodzenia lublinianinem”5. O samej wystawie
kilkanascie dni pozniej napisal:
K to wszedl, stawal od razu w kr^gu Zwiastowah
i M adonn, narzucajqcych zwiedzajqcym cisz^.
M imo iz na otwarciu byla duza grupa lubelskiej
kulturalnej publicznosci, cisza panowala niezwykla,
niemal koscielna. W milczeniu podziwiano wielkie
kompozycje Kobierskiego6*.

W tych pierwszych tekstach poswi^conych
sztuce mlody Czechowicz nie wychodzil poza
obiegowe sqdy, a w opisie samej wystawy bardziej
interesowal go nastroj niz same dziela — z notki o drzeworytach mozemy dowiedziec si^ tylko
o kilku tytulach, z ktorych wynika, ze pozostajq
one w kr^gu tematyki religijnej i ze „kompozycje
Kobierskiego” sq „wielkie”. W zasadzie jedyne, na
co warto zwrocic uwag^, to fakt, ze poeta w ogole
o nich napisal. Byc moze mialo to zwiqzek z tym,
ze w dyskusjach wokol prezentowanego w Lublinie w 1925 roku Salonu Dorocznego Towarzystwa
Zach^ty Sztuk Pi^knych w Warszawie pojawily si^
5 S. C. [Jozef Czechowicz], C iekaw a wystawagraficzna
otwarta zostanie w najblizszym czasie w Lublinie, „Express
Lubelski”, 16.04.1927, przedruk w: tegoz, Pisma zebrane,
t. 9, Varia, s. 73.
6 S. C. [Jozef Czechowicz], Wprzybytkusztuki. Otwarcie wystawy drzeworytow Kobierskiego, „Express Lubelski”,
29.04.1927, przedruk w: tegoz, Pisma zebrane, t. 9, Varia,
s. 74.
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O ile wi^c, jak pisal Czechowicz, pierwszy im
puls podczas pisania wierszy „poczqtek ich, zrodlo
i os zarazem sq natury muzycznej” — to ich ostateczny szlif nast^puje pod wplywem „zagl^bienia
si^ w kompozycje barw i linii”, ktore ma charakter
„narkotyczny”. W interesujqcy sposob koresponduje to ze spostrzezeniem zawartym w klasycznej
ksiqzce Mario Praza:

m

glosy, iz wobec slabosci ekspozycji grafik<^ „godnie” reprezentowal wlasnie mi^dzy innymi Lucjan Kobierski7, tym samym uznano go za jednego
z nielicznych lubelskich tworcow niegrzeszqcych
zachowawczosciq lub brakiem talentu.
Przypuszczenie to w pewnym sensie potwierdza tekst Czechowicza W lubelskim „barwistanie”
opublikowany 24 grudnia 1929 roku w „Dodatku
Swiqtecznym” do „Expressu Lubelskiego”, poswi^cony „gwiazdkowej wystawie plastykow”. Swoj
artykul zaczyna od stwierdzenia, ze „tegoroczna
wystawa lubelskich artystow plastykow nie rozni
si^ w charakterze od dotychczasowych dorocznych »jarmarkow na plotna«”, po czym wyrzuca
lubelskim tworcom (przede wszystkim Karolowi
Westfalowi i Stefanowi Dylewskiemu), ze brak
u nich „nowosci” i ze „nie wykazujq post^pu”. Zauwaza natomiast, ze „uczta artystyczna czeka nas
dopiero przy oglqdaniu drzeworytow” Franciszka
Czekaya, Juliusza Kurzqtkowskiego i Kazimierza
Wiszniewskiego. Chwalqc tego ostatniego, pisze
nawet, ze „zmanierowane juz mistrzostwo Skoczylasa wydaje si^ bladq robotq w porownaniu z tymi
swiezymi i pi^knymi pracami”8. Zestawiajqc ten
tekst z notkami sprzed niespelna dwu lat, widac
duze zmiany w sposobie pisania o sztuce. Czechowicz, prezentujqc t^ wystaw^, staral si^ umiescic
eksponowane prace i oceniac je w pewnym kontekscie (ograniczonym jednak przede wszystkim
do dokonan artystow lubelskich), wykazal si^ znajomosciq technik (zwlaszcza drzeworytniczych),
a szczegolnq uwag^ zwracal na k o m p o z y j opisywanych dziel.
Ciekawym przykladem „eksperymentu w dziennikarstwie” jest opublikowana 10 kwietnia 1932
roku na lamach ,,Kuriera Lubelskiego” „recenzja
zbiorowa pod redakcjq Jozefa Czechowicza” z pokazywanej wowczas w Lublinie „Ruchomej Wystawy Sztuki”. Pelniqcy wowczas f u n k j redaktora naczelnego gazety autor Poematu o miescie
Lublinie postanowil przy omowieniu poszczegolnych dzialow oddac glos specjalistom w poszczegolnych dziedzinach. Sam podjql si^ omowienia
„rysunkow, rytow i litografii” (pod wlasnym nazwiskiem), „sztuki stosowanej” (tu pod pseudonimem „Zygmunt Klimuntowicz”) oraz zachowal
prawo do redakcji calosci. W pierwszym przypad-

7 Zob. I. J. Kamiftski, Zycie artystyczne w Lublinie
1901-1926, Lublin 2000, s. 2 98-299.
8 S. C. [Jözef Czechowicz], W lubelskim „barwistanie”. Gwiazdkowa wystawa plastykow, „Express Lubelski”,
24.12.1929, „Dodatek Swiqteczny”, przedruk w: tegoz,
Pisma zebrane, t. 5, Szkice literackie, Lublin 2011, s. 275—
276.
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ku skrytykowal (ponownie) Wladyslawa Skoczylasa i pochwalil prace Tadeusza Kulisiewicza,
podkreslajqc jego „spolecznikostwo”, choc jednoczesnie nieco je odpolitycznil, uznajqc, ze „proletariackie tematy sq dla niego raczej koniecznosciq
wynikajqcq z poczucia, ze tam wlasnie znajdzie
pretekst do swoich kanciastych i fantastycznych
ksztaltôw”. Jako Zygmunt Klimuntowicz zajql siç
z kolei traktowanq czçsto po macoszemu sztukq
uzytkowq, opisujqc jq krôtko, ale uwaznie, stosujqc w przypadku ceramiki, lamp i tkanin podobnq
miarç jak w odniesieniu do prac plastycznych.
„Ruchoma Wystawa Sztuki”, majqca stanowic „maly przeglqd sztuki”, wspierana byla
„moralnie i finansowo przez czynniki rzqdowe”9
— dlatego mozna bylo na niej oglqdac dziela powstajqce w krçgach, jak zauwazyl Ireneusz J. Ka
minski, „milych sferom oficjalnym”10 — miçdzy
innymi w Bractwie sw. tukasza, Stowarzyszeniu
Artystôw Polskich „Rytm”, Stowarzyszeniu Polskich Artystôw Grafikôw „Ryt” czy Spôldzielni
Artystôw „Lad”. Czechowicz w „recenzji zbiorowej” z tej wystawy omôwienie poszczegôlnych
dzialôw powierzyl zaprzyjaznionym twôrcom
i krytykom - Kazimierzowi Pieniqzkowi (Olej
i akwarela), Janowi Samuelowi Miklaszewskiemu
(Rzezba ), Wiktorowi Ziôlkowskiemu („Grafika”).
Ten ostatni fragment dotyczyl pisma o tym samym
tytule —dwumiesiçcznika wychodzqcego w latach
1930—1939, bçdqcego organem Zwiqzku Polskich
Artystôw Grafikôw i Zrzeszenia Kierownikôw
Zakladôw Graficznych. Jak zwrôcil uwagç wspomniany I. J. Kaminski, „Ziôlkowski zdystansowal siç przebiegle wobec wystawy”11 —nazywajqc
okladkç jednego z numerôw, autorstwa Henryka
Stazewskiego, „najbardziej nowoczesnq formq
graficznq reprezentowanq w ogôle na wystawie
ruchomej w Lublinie”12*. Tym samym wskazano
na nieobecnosc na ekspozycji sztuki awangardowej, ktôra, jako kojarzona z rewolucyjnq lewicq,
byla przez ôwczesne wladze niezbyt mile widziana.
Sam Czechowicz —twôrca awangardowy i ceniqcy
awangardowe poszukiwania nie tylko w dziedzinie literatury — byl jednoczesnie blisko zwiqzany
z sanacjq i musial ten dystans starac siç zacho-

9 Z. Dunin-Wolska, Wstçp, [w:] Ruchoma Wystawa
Sztuki. Katalog, kwiecieft-maj-czerwiec 1932, s. 4.
10 I. J. Kamiftski, Lubelskie zycie artystyczne podczas
Wielkiego Kryzysu odswiçtne i codzienne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” 2004, sectio L, vol. 2,
s. 21.
11 Tamze.
12 Ruchoma Wystawa Sztuki. Recenzja zbiorowa pod redakcjq Jozefa Czechowicza, „Kurier Lubelski” 1932, nr 98.

W takim wlasnie duchu opisal prezentowane
na wystawie drzeworyty artystow bulgarskich,
czechoslowackich, jugoslowianskich i ukrainskich. W przypadku tych ostatnich — dostrzegajqc je osobno na „kawalku sciany, ozdobionej
13 Warto zwrocic uwag^, ze w styczniu w 1931 roku
na lamach „Ziemi Lubelskiej” (nr 12) ukazal si^ podpisany inicjalami J. H. (pod ktorymi jako Jozef Henryk mogl
ukrywac si^ Czechowicz) tekst poswi^cony lodzkiej grupie „a.r.”, w bardzo przychylny sposob opisujqcy jej pro
gram i dokonania (zob. J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 9,
Varia, s. 4 7 0 -4 7 1 ).
14 H. Zaslawski [Jozef Czechowicz], Slowianie na Mi%dzynarodowej Wystawie Drzeworytow, „Zet” 1934, nr 14,
przedruk w: tegoz, Pisma zebrane, t. 5, Szkice literackie,
s. 277.

Obraz ten jest przelomowy dla stylu Jana Wydry.
W artosci kolorystyczne wybijajq si^ w nim bowiem
na pierwsze m iejsce, aczkolwiek linia, „japonszczyzna”, gra powaznq rol^ w calosci. Upodobnienie
charakteru dziela do charakteru prac pejzazowych
artysty daje mu wielkq swobod^ i cech^ nowoczesnosci, ktorej nie czulo si^ w spatynowanych
umyslnie innych kompozycjach Wydry16.

W sierpniu 1939 roku na lamach dziennika
„Czas” ukazal si^ kolejny tekst Jozefa Czechowi
cza poswi^cony sztuce - Felieton o pewnej wysta
wie. Dotyczyl on wystawy w Muzeum Narodowym
15 Pierwszy z nich - O zyciu i dzielach Jan a Wydry - zostal opublikowany przez Czechowicza pod pseudonimem
Henryk Zaslawski na lamach „Dziennika Porannego”
(1937, nr 99), a nast^pnie przedrukowany pod tytulem
Przedwczesna smierc zgasila wielki talent. O zyciu i dzielach
lubelskiego malarza Jan a Wydry w „Expressie Lubelskim
i Wolyhskim” (1937, nr 104). Drugi natomiast - „Trud
i dzielo artysty (Rzecz o sztuce Jana Wydry)” - zachowal
si^ w postaci maszynopisu w zbiorach Waclawa Gralewskiego (obecnie w Muzeum Jozefa Czechowicza) z odr^cznymi dopiskami Czechowicza podpisanego pseudonimem
Jan Kowalski i najprawdopodobniej nie ukazal si^ za zycia
autora. Tekst tego artykulu opublikowany zostal dopiero
w 1973 roku w opracowaniu Jadwigi Seredybskiej w „Studiach i Materialach Lubelskich” (1973, VII, s. 6 3 -6 7 ).
Obydwa teksty zostaly przedrukowane w Pismach zebranych Jozefa Czechowicza w tomie 5 Szkice literackie.
16 J. Kowalski [Jozef Czechowicz], Trud i dzielo arty
sty (Rzecz o sztuce Jan a Wydry), [w:] tegoz, Pisma zebrane,
t. 5, Szkice literackie, s. 28 7 -2 8 8 .
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Wystarczy wzrok olsniony bogactwem barw i czystosciq linii przeniesc z dziel grafikow j aponskich na
twory francuskiego kunsztu, by zrozumiec, ze szerokosc geograficzna je st elem entem estetycznym nie
do pogardzenia. Wystarczy porownac pelen buty
i brutalnosci ryt niem iecki z archaizowanym charakterem dziel italskich mistrzow, by zrozumiec, ze
to, co wyraza si^ w Mussolinim, nie moze przybrac
postaci H itlera14.

napisem Z SSR” — z przykrosciq zauwazyl, ze „artyzm ukrainskich grafikow obraca si^ przewaznie
w granicach urz^dowego naturalizmu” (chodzi tu
zapewne o socrealizm).
Szalenie interesujqcym przypadkiem, wartym
osobnego studium, sq artystyczne relacje lqczqce Czechowicza ze wspomnianym juz na wst^pie
przyjacielem z lat szkolnych — malarzem i grafikiem Janem Wydrq. Jego przedwczesna smierc na
gruzlic^ 5 kwietnia 1937 roku stala si^ dla poety
impulsem do napisania dwu szkicow poswi^conych jego tworczosci15. Awangardowy poeta,
przyjazniqcy si^ od lat z „Jaszkiem” (jak w listach
nazywal Wydr^), czlonkiem Bractwa sw. tukasza
—staral si^ w obu tych artykulach —byc moze tro
che na wyrost —pokazac, ze odszedl on w „przelomowym momencie” „zawsze szukajqcej, zawsze
wynalazczej tworczosci”, jakby sugerujqc mozliwe
zerwanie malarza z tradycjonalizmem. Jako swiadectwa tego przelomu podawal mi^dzy innymi takie prace, jak Zrgkowiny czy Rybaczka. T ostatniq
uznal za „juz calkowicie nowoczesnq”, a o pierwszym plotnie, znanym rowniez jako Swaty lub Konkury, dzis uchodzqcym za zaginione, pisal:

Or

wywac. Oddawszy w ramach „recenzji zbiorowej”
glos przyjacielowi, przy jednoczesnym zachowaniu
pozycji „redaktora” mogl sobie lubelski poeta pozwolic na zawoalowanq krytyk^ nieco przesadnej
„propagandy sztuki” o charakterze tradycjonalistycznym13.
Opisanie przez Czechowicza we wspomnianej
„recenzji zbiorowej” pod wlasnym nazwiskiem
drzeworytow i innych rytow prezentowanych
w ramach „Ruchomej Wystawy Sztuki” nie bylo
dzielem przypadku. Wydaje si$, ze ta technika
graficzna byla mu szczegolnie bliska — swiadczy
o tym rowniez recenzja z gwiazdkowej wystawy
lubelskich plastykow w 1929 roku w sporej cz^sci
poswi^cona wlasnie drzeworytom. W 1934 roku
na lamach pisma „Zet” opublikowal pod pseudonimem Henryk Zaslawski dosc obszernq r e l a j
z Mi^dzynarodowej Wystawy Drzeworytow, skupiajqc si^ na prezentacji dokonan artystow pochodzqcych z krajow slowianskich (co wynikalo
z ideowego profilu „Zetu” —dwutygodnika o charakterze mesjanistycznym, jednoczesnie zaangazowanego w budowanie porozumienia pomi^dzy
narodami slowianskimi). Przy tej okazji Czechowicz (przypomnijmy, ze ukryty pod pseudonimem)
postawil we wst^pie do tej recenzji „tez^ atakowanq wielokrotnie i nami^tnie, ze sztuka jest emanacjq ducha narodowego, wbrew wszelkim opowiesciom o ponadnarodowym i ponadgeograficznym
charakterze tworczosci”:

prezentujqcej projekty, jakie wplynçly na konkurs
na warszawski pomnik Jôzefa Pilsudskiego, ktôry
mial stance na placu Na Rozdrozu. Autor ballady z tamtej strony zaczql od nieco minoderyjnego
stwierdzenia, ze zdaje sobie sprawç, iz „opinia poety o rzezbach i pomnikach nie moze miee innego znaczenia dla »specjalistôw«, jak tylko wyraz
indywidualnego gustu”, niemniej zdecydowal siç
zabrae glos, gdyz, jak przyznal —nie môgl milczee
w sprawie „wykonania postaci najwiçkszego Polaka naszych czasôw”17. Ciekawe, ze sposrôd wielu
projektôw najwiçksze wrazenie zrobil na nim pro
jekt jugoslowianskiego rzezbiarza Ivana Mestrovicia ukazujqcego „konny posqg Pilsudskiego na tle
spokojnego luku triumfalnego, ktôrego trzy przeloty majq jednakowy charakter”. Co zaskakujqce
— awangardowy twôrca w tym wypadku okazal
siç milosnikiem klasycznego umiaru i harmonii —
w zakonczeniu szkicu stwierdzal bowiem, ze „luk
i konna postae, a wiçc to, co wystarczylo Cezarom
i Medyceuszom —i nam wystarczy”18.
Ow Felieton o pewnej wystawie ukazal siç drukiem 24 sierpnia 1939 roku —zaledwie kilkanascie
dni przed tragicznq smierciq poety. Tym samym

opinie Czechowicza-krytyka sztuki okazaly siç
jednym z ostatnich ogloszonych publicznie glosôw autora Poematu o miescie Lublinie. Jednoczesnie, sqdzqc po wyraznie dostrzegalnym rozwoju
jego warsztatu krytycznego, wiele wskazuje na to,
ze w tej dziedzinie (podobnie zresztq jak i w wielu
innych) môgl miee jeszcze wiele do powiedzenia.
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STRESZCZEN IE
Artykul je st poswiçcony jest prôbom, jakie podejmowal autor Poematu o miescie Lublinie w dziedzinie
krytyki sztuki. Waznym kontekstem s^ tu spory polityczne, spoleczne i estetyczne dwudziestolecia miçdzywojennego, w ktôre Czechowicz jako poeta, ale takze
dziennikarz i publicysta byl uwiklany. Tekst nakresla
ponadto pokrôtce rolç inspiracji malarskich, a takze

pisane i publikowane przez autora nuty czlowieczej na
lam ach prasy relacje z wystaw oraz szkice przypominaj^ce przedwczesnie zmarlego przyjaciela poety - Jana
Wydrç, malarza i czlonka Bractw a sw. tukasza.
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SUM M ARY
Jozef Czechowicz - A rt Critic. A Prolegomenon
T h e article focuses on the actions undertaken
by Jôzef Czechowicz in the aspect o f art criticism.
T h e co n tex t o f political, social and aesthetical dilem
mas o f the Interwar Period, by which Czechowicz was
influenced as a poet, journalist and publicist, is noted.
Additionally, the article outlines the role o f painting
inspirations in poet’s creative process, as well as ex
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1939, nr 233, przedruk w: tegoz, Pisma zebrane, t. 5, Szki
ce literackie, s. 289.
18 Tamze, s. 291.
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amines exhibition accounts he wrote and published
in press and sketches about his prematurely deceased
friend - Jan Wydra, painter and member o f Society
o f St. Luke.
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