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JÓZEF CZECHOWICZ POEMAT 



ALEPH - oto pierwsza w szeregu litera 
pisma, które nam ukazało bieg czasów. 
Przez tę literę, jak przez próg wieczności 
zawsze przelewa się strumień istnienia. 
Zapytajmy kogo, czy wieczność i początek 
są tym samym ? 

ALEPH . Aleńkije, co znaczy 

Szkarłatne, taka jest nazwa wioski, 

gdzie zamieszkali królowie. W dwóch 

izbach obszernej chaty, za małymi szybkami, 

można było widzieć samego króla Zygmunta, 

jego babki starsze od lasu, Annę i Paulinę, 

dzieci królewskie i parobka,Wasyla. 

BETH . Białoruskie morze pieni 

się całą zimę. W warstwach wody 

kipiących nad zalanymi wyspami 

rośliny morskie miotają się, niby 

włosy topielic. Babki króla przędąc 

u okienek nieraz widziały te tańce 

wodorostów i pokazywały je 

Hubertowi. Lecz chłopiec chory 

i smutny patrzył ku zatoce obojętnie. 



Gniewnymi ciosami witał topór 

królewski, szczapy drzewa oszronione i twarde 

Niełatwo je było rąbać na opalenie izb 

aby Hubert mógł wychodzić z łóżka 

i przesiadywać przy złotym ogniu. Bo siostrze 

jego największy mróz nie przeszkadzał 

w wyprawach do lasu. Wracając stamtąd zawsze 
niezwykłe przynosiła nowiny: widziała jędzę. 

białego jelenia lub słyszała głosy samosiekier. 

DALETH . Długą zimę rozjaśniło 

przedwiośnie. Pewnego dnia 

na morzu ukazały się błękitne żagle. 

Tegoż dnia Irena podarowała bratu 

nowy skarb: ołowianego Chrystusika, 

którego znalazła wśród zbutwiałych 

szyszek na pagórku, gdzie śniegi topniały. 



H E 
- Hiram, Pan Świata, przyjechał do nas! - rzekł 

król patrząc z ganku pod słońce. Bo okręt stanął już 

w zatoce i widać było jak żeglarze utwierdzają 

liny na pachołkach przystani. Stał między nimi 

człowiek w futrze. Zionął prawdziwą wspaniałością. 

WAW 
Wiosło srebrne wniesiono przed nim do chaty 

i zaczęła się rozmowa nie lada. - Królu Zygmuncie, 
zaczął przybysz - słyszałem, że masz córkę piękną. 

- Prawda to, panie - odparł ojciec Ireny 

- urodę dziewczyny widzę nawet ja, rodzic jej. 

- Królu Zygmuncie, słyszałem, że urodzaje wasze są słabe 

i przednówek będziecie mieli ciężki... 

- Moje wysokie stodoły pełne są ziarna. I nie tylko za ziarno 

córki mej nie oddam, ale i za większe skarby ziemskie 

- Może oddalibyście ją, królu, za zdrowie pierworodnego? 



ZAIN Zygmunt, król stary, poszedł w góry 

zostawiwszy gościa w chacie. Las ronił igły 

sycił się słońcem i człowieczą boleścią 

Siwe oczy spoglądały ku zatoce i kłóciły się 

z żaglami utkanymi z błękitu: Nie! Nie! Nie! 

A przecież wyraz „Nie"zaczyna się od litery 
nun, która jest w szeregu dopiero 
czternastym znakiem. 

HETH Hardy parobek Wasyl kręcił się 
po izbie, dorzucał drzew na ogień i popatrywał 

w stronę gościa spod oka. Hiram siedział 

na ławie jak w letargu. Myślał o płomieniu 

i władzy. Babki przędły jak zwykle, Hubert 

kaprysił, pytając nieustannie: Gdzie tato^ 

Wreszcie przyszła Irena, wodna i leśna. 



Już jest hasło ucieczki: płomienie. 

Opuszczony młyn trzeba podpalić. 

Stoi on wysoko na górze. 

Gdy domownicy pobiegną tam, 

okręt rozwinie żagle. 

Umkniecie oboje, 

Ireno i Hiramie, 

choć ty jeszcze nigdy 

nie uciekałeś przed nikim. 

Mewy polecą za okrętem, 

bo któż i więcej ? 

JOD 



KAPH „ . Co krok potyka się koń króla 

Zvdmunta. Oto łuna obrzeża niebiosa 

Oto krzyki wstają nad uśpionymi Aleńkami, 
Noc czerwienią zakrywa gwiazdy. 

Królu... 

LAMED . Lniany strój Huberta 

bieli się na izbie. Pobiegł ku pożarowi 

hardy Wasyl, ruszyły na wzgórze 

i babki. Chłopiec rozbudzony, 

niezdrowy, w okna spogląda, 

lecz odwraca się od nich słysząc 

skrzyp dwojga drzwi: w tych z sieni 

stanął człowiek w futrze, w tych 

z komory - Irena w świecidłach 

i koralach, z niewodem na ramieniu. 

Przepadło, Hubercie, twoje zdrowie 

nie będzie ceną miłości. 



MEM Maleją żagle. Z brzegu nie 

słychać, że statek pruje pianę białych 

grzyw. Na statku nie słyszano, 

jak plusnął topór Wasyla 

rzucony z gór za uciekającymi. 

O świcie dopala się młyn. 

Drzewa ronią wonne igły, 

sycą się dymem i słońcem. 



SAMECH. Stodoły króla Zygmunta 
stoją puste. Przednówek i głód - to było jedno 

jak wieczność i początek. 

Szum białoruskiego morza 

dzwony z dalekiego kościoła, płacz chorego.. 

Nie to nie mogło pomagać nikomu 

Babki patrzyły w okienka otępiałym wzrokiem 

takim samym jakim patrzył w zimie Hubert. teraz i one nie widziały włosów topielic pod wodą. 



. Firanka u okna wionęła i zatrzepotała, 

gdy głos z podwórza krzyknął: 

- Otwórzcie! Przybywam od Hirama. 

Pomoc wam przynoszę. 

Cisza była w izbie. 

- Otwórzcie! Słudzy moi zaraz wniosą toboły 

z dobrem wszelakim i naczynie z jadłem. 

Stanął król Zygmunt w oknie i wyrzekł te tylko słowa: 

- Kuszono mnie już nie raz. 

CADE . Kto słucha pieśni wie, iż to jest litera 

osiemnasta i koniec śpiewania niedaleki. 



KOPH . Kto słucha pieśni wie, 

że koniec na wszystko przychodzi, 

a królowie nie są spod tego prawa wyłączeni. 

Nie wiedząc co czyni, wziął Zygmunt 

kosę ze ściany w sieni i wyszedł ku lasowi. 

Za nim szedł ktoś z kosą, lecz niewidzialny. 

Głodny, ledwie narzędzie swoje trzymający, 

kosił król, nie wiedzieć co. 

Zamachiwał się ostro i ciągnął stalą 

po powietrzu. A ono było błękitne, 

jak niektóre żagle. 

REZ . Rży kulawy koń. Płacze Wasyl 

tak, jak to mężczyźni płaczą. Jednego 

dnia znalazł pana swego pod drzewami 

na kosie, martwego 

i Huberta w jasności lnianej odzieży, 

zmarłego w izbie. 

Na jednym słońce płonęło czerwone, 

zachodowe, szkarłatne, aleńkoje. 

Na drugim krzyżyk był, 

krzyżyk z cienia ramy okiennej. 



szin 
Szumiała piana przypływu, gdy 

Irena wybiegła naprzeciw prababkom. 

Przybywam do was w odwiedziny z kraju 

złocistego, wiozę wam toboły z dobrem 

wszelakim, pomoc wam wiozę! 

- Czyś nie widziała po drodze białego 

jelenia? Ani wróżki? I nie słyszałaś... 

- Ach, to takie tylko bajki! 

- Wiedz, że z pogrzebu wracamy. Wasyl 

jeszcze tam lamentuje i zawodzi 

na mogiłkach. Czy słyszysz? 

- Słyszę - serce upadło w Irenie - słyszę. 

To jest samosiekiera... 



THAW. Ostatnia to w szeregu liter 
odwiecznych. Ostatnia jak liść zapalony 
przez jesień i wiszący na drzewie 
samotnie w zlocie swoim czasu zimy. 
przedwiośnia i wiosny. 

T H A W . l t . Tak się kończy 

gminne śpiewanie o narzeczonej 

Pana Świata, co go błękitne żagle 

nosiły po białoruskim morzu 

i o królach, którzy wymarli 

w wiosce zwanej Alenkije, 

co się wykłada: Szkarłatne. Sercom 

królom i śpiewakowi spokoj dobry 
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Czytelnik Poematu nie ma kłopotu - niestety, do czasu - przynajmniej z jedną sprawą: 

od razu mianowicie orientuje się świetnie, co jest największą osobliwością tekstu/ 

Wchodzimy w posiadanie tej wiedzy praktycznie bez jakiegokolwiek wysiłku umysłowego, 

albowiem wszystkie dane niezbędne do jej uformowania umieścił poeta bezpośrednio 

w warstwie powierzchniowej utworu. Nie sposób ich nie zauważyć, gdyż wystawił je 

Czechowicz na widok publiczny z niemałą ostentacją i już z daleka kłuje nas nimi w oczy 

i uszy. Ale osiągnięta tak szybko i łatwo satysfakcja okazuje się nader zwodnicza, ponieważ 

równie łatwo i szybko przeradza się w głęboką frustrację, która ma swe źródło w okoliczności 

całkiem banalnej: otóż nasze skądinąd trafne spostrzeżenia nie przekładają się automatycznie 

na odpowiednio przekonujące objaśnienia. Tak się bowiem składa, że właśnie te ogólnodos-

tępne cechy Poematu, które każdy bez trudu identyfikuje jako wybitnie dla niego charakte-

rystyczne, nie poddają się żadnej prostej wykładni. Owszem, widzimy je dobrze, lecz nie 

bardzo rozumiemy, jakie znaczenie ma ich obecność. Cóż, raz jeszcze potwierdza się obiegowy 

pogląd, iż nie ma nic za darmo. Jak widać, także w sferze aktów czysto poznawczych. 

A na prawdziwą przyjemność będziemy musieli ciężko zapracować. 

Zanim jednak pogrążymy się w tę noc ciemną umysłu, która może doprowadzi nas, jeśli 

mężnie i szczęśliwie przez nią przebrniemy, do owego dreszczu rozkoszy, jaki wywołuje 

przeniknięcie tajemnicy, przemierzmy najpierw ten wstępny, łatwiejszy odcinek drogi. Bo taki 



też jest tu wyznaczony przez tekst porządek percepcji. Przystępujemy zatem już bez dalszej 

zwłoki do opisu i lektury powierzchni Poematu. 

Na samym początku uruchamiane są oczy. Dopiero w dalszej kolejności do wzroku dołączy 

słuch. Niby nic nadzwyczajnego przy lekturze wzrokowej, ale w tym wypadku rzecz ma się 

zgoła inaczej, ponieważ już ten przysłowiowy pierwszy rzut oka natychmiast wydobywa tę 

wspomnianą wcześniej fundamentalną osobliwość tekstu, nad której rozjaśnieniem będziemy 

się później mozolili. Jak zresztą mógłby jej ów rzut oka nie zarejestrować, skoro wprost 

wystaje nad powierzchnię zapisu? 

Nasze nieuzbrojone oko dostrzega więc, że Poemat zbudowany jest na zasadzie alfabetycz-

nej, czyli należy do tej klasy utworów, które w słownikach terminów literackich nazywa się 

zazwyczaj abecedariuszami. Najczęściej są one wierszowane, ale nie to ma w nich największe 

znaczenie. Abecedariusz tym się przede wszystkim wyróżnia, że jego kolejne cząstki 

(np. wersy, strofy, akapity] rozpoczynają się od liter rozmieszczonych w porządku alfabetycz-

nym. I jeszcze jedno: mówi się o nim również, lecz chyba niezbyt słusznie, że stanowi odmianę 

akrostychu, w którym układ liter-nie porządkowanych jednak alfabetycznie - tworzy pewien 

dodatkowy tekst.' Uzyskuje się w ten sposób coś w rodzaju nieskomplikowanego szyfru. Trzeba 

dobitnie stwierdzić, że już tylko ta jedna cecha, czyli alfabetyzm, wystarczyłaby w zupełności, 

aby nadać utworowi Czechowicza wcale niepowszedni walor, ponieważ jej obecność w litera-

turze nowożytnej należy do rzadkości, a w obrębie literatury dwudziestowiecznej jest 

zjawiskiem wręcz incydentalnym. Kiedy do formy tak rzadkiej i archaicznej sięga twórca, 

operujący przecież w swojej poezji formą awangardową, musi nas ten fakt i silnie dziwić, 

i mocno zastanawiać. 

Nie mamy jednakowoż czasu, żeby w tym momencie wnikać głębiej w tę kwestię, 

bo poganiają nas następne spostrzeżenia, które nawiasem mówiąc znacznie ją skomplikują. 

Poemat Czechowicza jest więc abecedariuszem, ale abecedariuszem absolutnie niezwykłym, 

gdyż autor zastosował w nim, zamiast naturalnego w naszym piśmiennictwie alfabetu 

łacińskiego, nadzwyczaj zaskakujący w tym kontekście... alfabet hebrajski! Wprowadził 

do utworu hebrajski alfabet i jego, ma się rozumieć, porządek: od Alefa do Taw. I w ten oto 

sposób powstał całkiem nowy twór, jakiś abecedariusz-hybryda, albowiem spotkały się w nim 

dwa różne systemy alfabetyczne i dwie różne, stojące za nimi, filozofie lub nawet teologie. 

Jak hybryda, to hybryda... Proponuję zatem i ja swoją hybrydę językowo - terminolo-

giczną, która nazwie ściślej tę hybrydyczną formę Czechowiczowego Poematu, gdyż dotychcza-

sowe określenia - abecedariusz albo utwór alfabetyczny - zdecydowanie już tu nie pasują. 

Mówmy raczej, nawiązując do hebrajskich liter i ich porządku, „alefbetgidariusz" lub utwór 

„alefbetyczny". Jest to forma - chciałbym nadać temu stwierdzeniu wyjątkową donośność-

która nie ma bodajże żadnej analogii w całej literaturze polskiej. Wolno przypuszczać, że także 



na terenie literatury światowej nie znaleźlibyśmy zbyt wielu tekstów tego typu. Mamy więc 

do czynienia - staram się ogłosić tę rewelację mimo wszystko ostrożnie - najprawdopodobniej 

z zupełnie oryginalnym wynalazkiem Czechowicza, wynalazkiem szczególnie spektakular-

nym, bo zrealizowanym bez jakichkolwiek wzorów i poprzedników. Przynajmniej nie dostrze-

gam takowych w obrębie „czystej" literatury pięknej. Wynalazek ów nie posiada też w naszym 

piśmiennictwie prawie w ogóle kontynuacji.4 

Ale to jeszcze nie wszystko. Patrzmy dalej. Teraz nasze oczy rejestrują bardzo 

kunsztowną figurę kompozycyjną, jaką poeta utworzył w tym swoim „alefbetgidariuszu", 

posługując się hebrajskim alfabetem. Poemat, co każdy zauważa, ciągle nie wkładając w to 

wysiłku, ma niezwykle wyrazistą kompozycję ramową, lecz potraktowaną tu - zdążyliśmy się 

już chyba do tego przyzwyczaić - nadzwyczaj swoiście. Jak wiadomo, określenie „kompozycja 

ramowa" odnosi się do takiej sytuacji, gdy w utworze występuje dwustopniowy układ fabularny. 

A mówiąc nieco potoczniej, gdy mamy do czynienia z opowieścią, w którą „włożono" inną 

opowieść. Jeśli się ten układ zwielokrotni, przybierze wtedy frapującą postać tzw. kompozycji 

szkatułkowej, jak np. w Rękopisie z n a l e z i o n y m w Saraęossie Jana Potockiego, w której narrację 

można kontynuować teoretycznie bez końca, w każdym razie znacznie dłużej niż przez tysiąc 

i jedną noc. 

U Czechowicza tego zwielokrotnienia akurat nie ma. Coś innego nas zadziwia: zamiast 

typowej dla takiej postaci narracji opowieści w opowieści otrzymujemy... alfabet w alfabecie! 

Powiedzmy trochę dokładniej. W miejsce opowiadania generującego następne opowiadanie, 

wprowadza poeta litery alfabetu, między które wsuwa pewną opowieść, również 

skomponowaną alfabetycznie. Zobaczmy, jak to wygląda: 

ALEPH - oto pierwsza w szeregu litera pisma, które nam ukazało bieg czasów. Przez tę literę, jak przez próg 

wieczności zawsze przelewa się strumień istnienia. Zapytajmy kogo, czy wieczność i początek są tym samym? 

ALEPH. Aleńkije, co znaczy Szkarłatne, taka jest nazwa wioski, gdzie zamieszkali królowie. W dwóch izbach 

obszernej chaty, za małymi szybkami, można było widzieć samego króla Zygmunta, jego babki starsze od lasu, 

Annę i Paulinę, dzieci królewskie i parobka, Wasyla. 

Tak zaczyna się Poemat. A tak się kończy: 

THAW. Tak się kończy gminne śpiewanie o narzeczonej Pana Świata, co go błękitne żagle nosiły 

po białoruskim morzu i o królach, którzy wymarli w wiosce zwanej Aleńkije, co się wykłada: Szkarłatne. 

Sercom, królom i śpiewakowi spokój dobry. 

THAW. Ostatnia to w szeregu liter odwiecznych. Ostatnia jak liść zapalony przez jesień i wiszący na drzewie 

samotnie w złocie swoim czasu zimy, przedwiośnia i wiosny. 

Doskonale widać, jak bardzo mocno -już na poziomie samej optyki!-wyodrębnia 

Czechowicz tę nadrzędną ramę utworu: kursywa, głębokie wcięcie. Ma ona swój nieprzypad-

kowy początek [Alef, pierwsza litera alfabetu hebrajskiego] i ma swój równie nieprzypadkowy 



koniec [Taw, litera ostatnia]. Podkreślmy jednak, że w owej ramie znajduje się tylko sam 

początek i tylko sam koniec, jedynie dwie skrajne, rzec wolno, „brzegowe" litery. W tak zdecy-

dowanie nakreśloną ramę „wprawił" poeta następny tekst, który również zaczyna się od litery 

Alef i kończy się na literze Taw, ale ten drugi tekst przebiega już przez wszystkie pozostałe 

litery hebrajskiego alfabetu. Powstaje więc układ dwustopniowy, jak w klasycznej kompozycji 

ramowej, lecz w odróżnieniu od niej u Czechowicza każdy stopień jest samodzielny i hermety-

cznie zamknięty, ponieważ każdy z nich ma własny i absolutny początek oraz absolutny 

i własny koniec. Ten nadrzędny stopień nie ma tylko swojego „środka". Mamy zatem do czynie-

nia z dwoma identycznymi początkami (dwukrotny Alef] i z dwoma identycznymi końcami 

(dwie litery Taw], Oczywiście, są one ulokowane na różnych piętrach świata przedstawionego. 

Należy też odnotować, że pomiędzy tymi piętrami nie ma żadnego bezpośredniego przejścia. 

Powiedziałbym, konkludując, iż struktura tej kompozycji przypomina raczej kompozycję 

„matrioszki" (czyli ruskiej „baby w babie", gdzie obowiązuje zasada mniejsze w większym] 

niż „rozkwitające" następstwo opowieści w kompozycji szkatułkowej. 

Tak czy inaczej jawi się nam tu Czechowicz jako wyrafinowany architekt struktur 

tekstowych. Nie muszę chyba dodawać, że nie znaliśmy go od tej strony. Taka w tych 

działaniach logika, taki, rzekłbym, „ortodoksyjny" wprost „strukturalizm", według którego 

organizuje swą wypowiedź - to do niego niepodobne. I jeszcze ta cała hebrajszczyzna! 

A jednak - to też on. Czechowicz, poeta zapisujący swoje wizje w luźnych raczej, nieomal 

amorficznych formach, prezentuje się w Poemacie jako jakiś prawie średniowieczny 

scholastyczny konstruktor summ z ich złożoną artykulacją albo też, żeby sięgnąć bliżej, jako 

postmodernistyczny gracz literacki, swobodnie mieszający najrozmaitsze języki, gatunki, 

konwencje. Jak kto woli - do wyboru. 

Idźmy dalej. Nasze obserwacje, nadal powierzchowne, jeszcze się bowiem nie skończyły. 

W tym momencie do współpracy włącza się słuch. Teraz jednocześnie widzimy i słyszymy. 

Posłuchajmy - nie musimy patrzeć, ale możemy - paru „incipitów" wyjętych z Poematu: 

ALEPH. Aleńkije... 

BETH. Białoruskie... 

GHIMEL. Gniewnymi... 

DALETH. Długą... 

HEHi ram. . . 

WAW. Wiosło... 

I tak aż do końca utworu. (Są tu dwa wyjątki, lecz o nich powiemy później.] Rzecz jasna-

to aliteracje. Ostatecznie nic dziwnego, wszak mowa o poecie, u którego ten środek stylistyczny 

odgrywa ważną rolę w organizacji języka poetyckiego. Ba, mowa o autorze, który stworzył 

chyba najwspanialszy w polskiej poezji ciąg aliteracyjny: „zwija się zaułek zawiły / zagubiony 



we własnych załomach". Aliteracje w Poemacie mają jednakowoż-nic nas już tu nie zaskoczy-

specjalny charakter, ponieważ stoi za nimi odmienna motywacja niż ta, którą się zazwyczaj 

przypisuje aliteracjom w teoretycznoliterackich opracowaniach. Są zdecydowanie czymś 

innym niż zwykłe powtórzenia jednakowych głosek na początku wyrazów, które sąsiadują 

ze sobą w tekście. Otóż aliteracje w Poemacie są kolejnym elementem budowy tej nieprawdopo-

dobnej hebrajsko - łacińsko - polskiej hybrydy tekstowej. Jest bowiem tak, iż poeta, decydując się 

wprowadzić do utworu alfabet hebrajski, posługuje się w tym celu jednak alfabetem łacińskim 

i - dopowiedzmy - polskim systemem językowym. Próbuje więc, chociażby w ograniczonym 

zakresie i nieco symbolicznie, dokonać transkrypcji jednego alfabetu na drugi. Więcej nawet: 

usiłuje zachować w swoim „alfabetycznym" przekładzie oryginalne brzmienie hebrajskich 

liter! Stąd też aliteracje Poematu są efektem i zarazem naocznym oraz słuchowym zapisem tej 

translatorskiej operacji. Czytelnik może odnieść wrażenie, że Czechowicz postępuje tu trochę 

mechanicznie: najpierw notuje nazwę [kabaliści powiedzą: imię) litery hebrajskiej i kontynu-

uje już polski tekst od wyrazu, który zaczyna się od tej samej litery, co wyraz hebrajski. „ALEPH. 

Aleńkije...", „BETH. Białoruskie...", „GHIMEL. Gniewnymi...". 

Pewien fragment utworu zdaje się jednak świadczyć, że poeta dostrzega w tej hebrajsko-

polskiej konstrukcji aliteracyjnej coś znacznie głębszego niż prostą w sumie zamianę jednych 

liter na drugie. Oto zapis oznaczony literą Zain: 

ZAIN. Zygmunt, król stary, poszedł w góry zostawiwszy gościa w chacie. Las ronił igły, sycił się słońcem i 

człowieczą boleścią. Siwe oczy spoglądały ku zatoce i kłóciły się z żaglami utkanymi z błękitu: Nie! Nie! Nie!... 

A przecież wyraz 'Nie' zaczyna się od litery nun, która jest w szeregu dopiero czternastym znakiem. 

Skądże! Każdy przecież wie, że wyraz „nie" zaczyna się od litery „n". Każdy, lecz nie 

narrator Poematu. Narrator Poematu, mówiąc to, co mówi w ostatnim z przytoczonych wyżej 

zdań, stawia znak równości między literami hebrajskimi i literami łacińskimi. Być może warto 

nawet wyprowadzić z tej wypowiedzi wniosek, który musi wprawić nas w spore osłupienie: 

tekst utworu napisany jest faktycznie po hebrajsku, chociaż dociera do nas za pośrednictwem 

alfabetu łacińskiego i języka polskiego. Próbę objaśnienia tej intrygującej supozycji odkładam 

do dalszych etapów analizy. Tu wypada jeszcze zauważyć, że w tekście Czechowicza nie tylko 

wyraz „nie" zaczyna się od litery Nun. Oto bowiem przy tej właśnie literze buduje Czechowicz 

taką aliterację: „NUN. Na imię...". Nie trzeba chyba specjalnie podkreślać, że wzmacnia to moje 

przypuszczenia co do „oryginalnego" języka Poematu. 

W tym punkcie kończą się wreszcie nasze, rzec by można, „gołe" spostrzeżenia, dotyczące 

najogólniejszych właściwości struktury alfabetycznej utworu Czechowicza. Zaczynają się nato-

miast komplikacje, które wymagają zaangażowania już nie zmysłów, lecz erudycji. W dodatku 

dość specjalistycznej. Powikłania owe nadal wiążą się z powierzchnią tekstu, ale prowadzą nas 

w bardzo interesującym kierunku, ponieważ zahaczają w pewnym przynajmniej stopniu 



o wiedzę i świadomość autora. Dzięki nim mamy dobrą okazję, aby trochę sprawdzić 

kompetencję Czechowicza w zakresie hebraistyki. A jest to dla nas rzecz ważna, gdyż 

zaskoczeni tą nieoczekiwaną inwazją hebrajszczyzny u naszego, jak się utarło w potocznym 

odbiorze, sielankopisarza, acz skądinąd katastrofisty, chcielibyśmy wiedzieć, skąd się ona 

u niego wzięła i z jakich ewentualnie źródeł mógł korzystać, aby się z nią zapoznać. Nie są 

to bynajmniej zagadnienia łatwe, gdyby chcieć je w pełni rozwinąć. W tym szkicu postaram 

się przedstawić je możliwie najzwięźlej, w zasadzie po to jedynie, żeby dać jakąś wstępną 

próbkę tego, z czym musi liczyć się badacz Poematu -już na jego powierzchni. Nawiasów) 

wtrącę, iż nie zdumiewa mnie wcale fakt, że utwór ten przez sześćdziesiąt z górą lat był 

pomijany przez analityków twórczości Czechowicza.' 

Skoro Czechowicz zagrał z nami w otwarte karty, wykładając natychmiast główną 

osobliwość swego tekstu na stół, podejmijmy tę grę. Chociaż atuty są przedstawione, zawsze 

przecież możemy powiedzieć: mimo wszystko sprawdzam je. Wszak mogą być podrobione. 

Mogą też mylić nasze własne oczy i uszy -to tylko zmysły podatne na iluzjonistyczne zabiegi. 

Jeśli zatem wprowadzimy do dotychczasowych konstatacji elementy pewnej wiedzy o alfabecie 

hebrajskim, naszkicowany obraz ujawni dodatkowe tropy, które mogą nas w konsekwencji 

zaprowadzić Bóg wie gdzie. Ale bez obawy, chwilowo tak daleko się nie wybieramy. Poruszę 

tylko pobieżnie trzy sprawy. 

Pierwsza z nich dotyczy wspomnianej wcześniej niekonsekwencji w starannie przez 

poetę montowanym szeregu aliteracyjnym. Idzie o dwa znaczące odstępstwa, które zresztą 

wszyscy czytelnicy Poematu widzą i słyszą: jedno przy literze Kaf, gdzie Czechowicz pisze 

w ten sposób: „KAPH. Co krok...", drugie zaś przy literze Cade, gdzie czytamy: „CADE. Kto 

słucha...". Słowem, nie ma w tych miejscach spodziewanej aliteracji. Dlaczego? Pomylił się 

poeta, czy coś innego weszło w ten dotąd i później konsekwentnie tworzony ciąg współ-

brzmień głoskowych? Sądzę, że zaburzenia te odsłaniają dokładniej intencję Czechowicza, 

którą kierował się pisząc swój hybrydalny „alefbetgidariusz". Chciał mianowicie, jak się 

wydaje, przekładając alfabet hebrajski na alfabet łaciński, zapisywać przede wszystkim 

wartość fonetyczną, czyli wymowę. Powiem od razu, że jest to z pewnych względów zamiar 

przypominający próbę rozwiązania kwadratury koła. 

Rozpatrzmy po kolei oba przypadki. Są one-w typie „błędu"- dość różne. Trochę inaczej 

ma się rzecz z literą Kaf, ponieważ zalicza się ją w hebrajskim do tzw. liter podwójnych, które 

w zależności od pozycji w słowie wymawiane są albo twardo i wybuchowo, albo miękko i mniej 

gwałtownie. Stąd Kaf wymawia się albo jako k, albo jako dźwięk zbliżony do ch (c-hl Dlatego 

też -zapis Czechowicza przy tej literze jest jakoś jeszcze dopuszczalny, wątpię jednak, czy poeta 

wiedział o tej możliwości. Przekonuje mnie o tym przypadek litery Cade, którą wymawia się 

zawsze tylko w jeden sposób -jako c. Tymczasem Czechowicz zbudował szereg następujący: 



„CADE. Kto...". To błąd. Najwidoczniej sądził, że Cade trzeba wymawiać jako „kade". 

Skąd ta pomyłka? 

Dochodzę w ten sposób do drugiej kwestii, czyli do potencjalnych źródeł erudycji 

alfabetycznej Czechowicza. Nie pomylimy się, jeśli przyjmiemy, że poeta opierał swoją 

wiedzę na pewnych lekturach i z nich przejął pisownię liter hebrajskich oraz sugestie 

co do ich wymowy. Niestety, najprawdopodobniej będziemy musieli zadowolić się tą ogólną 

konstatacją, gdyż ściślejszych ustaleń nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, ponieważ 

w piśmiennictwie europejskim -zarówno polskim, jak i obcojęzycznym - panował wówczas 

olbrzymi chaos w zakresie transkrypcji liter hebrajskich. Historia pomyłki z fonetyką Cade 

mogłaby świadczyć, że Czechowicz miał w ręku jakieś opracowanie francuskie i wydało mu 

się, nieco naiwnie, iż słowo tak zapisane należy wymawiać „z francuska", a więc przez k. 

Że korzystał z zachodnich kompendiów, mogłaby również dowodzić pisownia innych liter, 

zwłaszcza grup spółgłoskowych „ph", „th", „gh". Ale nie trzymał się owych źródeł niewol-

niczo, albowiem literę Szin napisał po polsku poprawnie. (Jest w utworze jeszcze jeden 

dziwoląg pisowniany: litera Resz zapisana jako Rez, lecz w tym wypadku w grę może 

wchodzić zwykły błąd drukarski.). Czyżby więc poeta swoją transkrypcję liter hebrajskich 

(oprócz Szin i Rez, co do której nie mamy jednak całkowitej pewności, czy jest autentycznym 

zapisem Czechowicza] przepisał z nieznanych nam tekstów obcojęzycznych? Może tak, 

może nie. Kiedy bowiem zajrzymy do którejś z dziewiętnastowiecznych edycji B i b l i i Wujka -

dlaczego akurat do edycji dziewiętnastowiecznej, wyjaśni się pod koniec naszego szkicu-

zobaczymy podobną transkrypcję. Więcej nawet: możemy spotkać w obrębie tego samego 

wydania najrozmaitsze pisownie! W jednym miejscu będzie Kaph, w innym zaś Caph, 

raz będzie Tsade, innym razem Sade. Zaiste, transkrypcyjny ogród nieplewiony. Nie 

musiał zatem Czechowicz sięgać aż do obcych źródeł, żeby zastosować taką pisownię -

i fonetykę-z jaką mamy do czynienia w Poemacie. 

Trzecia kwestia obejmuje przypadek szczególny. Święty język hebrajski i jego alfabet 

stanowią rzeczywistość naprawdę tajemniczą i na wskroś mistyczną. Weźmy pod uwagę 

tylko jeden taki aspekt, ten, który dotyczy Czechowicza. Są w alfabecie hebrajskim dwie 

litery, które w językach indoeuropejskich nie mają praktycznie żadnego odpowiednika 

fonetycznego. Rzecz dziwna, ale w zasadzie nie posiadają one również ściśle określonej 

wartości brzmieniowej w języku macierzystym. W związku z tym w bardziej fachowo 

wykonywanych transliteracjach bądź transkrypcjach oznacza się je kreseczkami, 

przypominającymi francuskie akcenty. 

Pierwsza z nich -to Alef, najważniejsza litera alfabetu, król wszystkich liter. Ma swoją 

nazwę-imię, zajmuje centralne miejsce zarówno w systemie językowym, jak i w alfabecie, 

posiada wartość liczbową, ale jest zaledwie słabym przydechem (tzw. s p i r i t u s lenis], leciutkim 



tchnieniem, lżejszym niż powiew wiatru w bezwietrzny dzień. Pewien walor brzmieniowy 

uzyskuje jedynie pośrednio, przejmując część brzmienia od głoski, która występuje po niej 

w danym wyrazie. Nic więc dziwnego, że w mistyce żydowskiej obdarza się tę literę 

specjalnym znaczeniem. Zaprawdę, Alef jest bytem absolutnie spirytualnym. Druga litera, 

która nie ma do końca samodzielnej fonetyki -to Ain. Wprawdzie odpowiada jej dźwięk 

znacznie silniejszy i twardszy [tzw. s p i r i t u s asper) niż w wypadku Alefa, lecz i on nie jest 

w całej pełni wyartykułowany. 

Tymczasem, jak widzimy, Czechowicz nadaje obu niemym literom wartości brzmieniowe. 

Dla obydwu -a. Albo nie wiedział, z jakim fenomenem ma do czynienia, albo też-nie mając 

innego wyjścia -postanowił odnotować tym razem nie dźwięk, lecz pierwszą literę wyrazu, 

który jest nazwą litery hebrajskiej. Tylko nazwą i niczym więcej. Tego nie da się w tej chwili 

rozstrzygnąć. Odłóżmy i tę sprawę na kiedy indziej. 

Zapytajmy natomiast o coś innego: skąd u Czechowicza wzięła się idea takiej kompozycji? 

Powiedziałem wcześniej, że nie znajduję w znanej mi literaturze wzorców dla stworzonej 

przez niego konstrukcji. Obecnie wypada tę opinię uściślić. Owszem, nie widać literackich 

precedensów dla takiej polsko-łacińsko-hebrajskiej hybrydy strukturalnej, bo to przecież 

też nie znany nam dobrze makaronizm, są jednakowoż pewne wzory-po części ideowe, 

po części strukturalne -do których, jak myślę, nawiązywał. Nie ma większego kłopotu 

z ustaleniem tych odniesień. Jeśli więc miałbym odpowiedzieć na pytanie, skąd Czechowicz 

zaczerpnął ogólny pomysł, żeby sięgnąć do alfabetu hebrajskiego jako zasady kompozycyjnej, 

rzekłbym krótko: ależ oczywiście z Biblii. Tam jest źródło tego typu formy. Tekstami alfabe-

tycznymi, czyli abecedariuszami lub dokładniej: „alefbetgidariuszami", są niektóre psalmy 

(9 i 10, 25, 34, 37,111,112,119,145]. Ta sama zasada alfabetyczna występuje także 

w Lamentacjach Jeremiasza oraz w Poemacie o dzielnej niewieście z Księgi Przysłów. Również 

początkowy fragment Księgi N a h u m a ma analogiczną pod tym względem poetykę. 

Dlaczego w takim razie nie zaliczam tekstów biblijnych do bezpośrednich pierwo-

wzorów alfabetycznej poetyki Czechowicza? Znowu powiem skrótowo: bo teksty biblijne 

nie są hybrydami. Jak powszechnie wiadomo, tłumacze Biblii starają się przede wszystkim 

oddać sens świętej księgi i w związku z tym zupełnie rezygnują z prób odwzorowywania 

organizacji dźwiękowej oryginału. W praktyce wygląda to tak, że w odpowiednich 

miejscach pisze się nazwy liter hebrajskich -jak u Czechowicza -ale tekst, do którego 

one się odnoszą, inaczej niż u autora Poematu, nijak nie nawiązuje do sygnowanych 

przez nie brzmień. Jeśli są komentarze, to jedynie w nich tłumacz informuje opisowo 

o co chodzi w tekście oryginalnym. Czechowicz, wszak nie związany narzuconym z góry 

znaczeniem, poszedł o wiele dalej niż tłumacze Pisma świętego. Psalm 111 posłuży nam jako 

ilustracja opisanego wyżej postępowania: 



Alleluja 

Alef Z całego serca chcę chwalić Pana 

Bet w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. 

Gimel Wielkie są dzieła Pańskie, 

Balet mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. 

He Majestat i wspaniałość-to Jego działanie, 

Waw a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. 

Zain Zapewnił pamięć swym cudom; 

Chet Pan jest miłościwy i łaskawy. 

Tet Dał pokarm tym, którzy się Go boją; 

Jod pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. 

Kaf Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich 

Lamed oddając im posiadłości pogan. 

Mem Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. 

Nun Wszystkie przykazania Jego są trwałe, 

Samek ustalone na wieki, na zawsze, 

Ain nadane ze słusznością i mocą. 

Pe Zesłał odkupienie swojemu ludowi, 

Sade ustanowił na wieki swoje przymierze; 

Kof a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. 

Resz Bojaźń Pańska początkiem mądrości; 

Szin wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, 

Taw a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.6 

O zażyłości poety z Biblią mamy sporo informacji. Większość z nich odnosi się do czasu, 

kiedy brał udział w wojnie polsko-sowieckiej. Miał wtedy dwie główne lektury: Tako rzecze 

Z a r a t u s t r a Nietzschego i właśnie Biblię.7 Tadeusz Kłak napisał w związku z tym nawet coś 

takiego: „Ale na białoruskim froncie więcej niż strzelaniem zajmował się czytaniem Biblii".8 

Trudno stwierdzić, czy rzeczywiście tak przedstawiały się proporcje między owymi 

czynnościami, lecz nie ulega wątpliwości, że jakaś dziwna symbioza między wojną i lekturą 

Biblii faktycznie występowała w tamtym czasie u Czechowicza. 0 Nietzschem też nie powin-

niśmy zapominać. Chwilowo jednak interesuje nas motyw biblijny. 

W 1938 roku opublikował poeta opowiadanie-w tym samym roku ukazał się w druku 

również Poemat- pod wielce znamiennym tytułem Litery? Jest to opowieść o tym, jak do rąk 

narratora-bohatera trafiła Biblia i czym była dla niego jej lektura. Rzecz dzieje się gdzieś 

na froncie litewsko - białoruskim wojny z Rosją Sowiecką. Po bitwie bohater podszedł do grupy 



jeńców i jednemu z nich dał trochę papierosów. Ot, taki ludzki gest. Ten z kolei odwdzię-

czył się i obdarował naszego bohatera książką. Książką, niezwykłą, bo Pismem świętym: 

Było to berlińskie wydanie przekładu Wujka z roku 1861. Skąd miał kozak tę polską książkę ani kim był -

nie dowiedziałem się. Natomiast Biblia owa i dziś mi jeszcze służy.'" 

Trwa wojna, bohater i jego egzemplarz Świętej Księgi przechodzą przez rozmaite 

dramatyczne perypetie. Kiedy tylko może, czasami także wtedy, gdy nie może, żołnierz 

stara się czytać Biblię. Posłuchajmy jego opowiadania o tej wojennej lekturze: 

(...) ona właśnie sprawiała, że ciężar karabinu i bagnetu stawał się mniej uciążliwy albo i rozpływał się 

zupełnie w dziejach Saula i Dawida, w natchnionych strofach proroków izraelskich, w prostej a rzewnej 

opowieści o żywocie Chrystusa z Nazareth. 

Zapadałem w książkę jak w sen i to była moja obrona przed rzeczywistością pełną pogrzmotu odstrzałów 

i wybuchów. Grały w niebie pociski dział, drobne ptactwo kul ścinało gałęzie nad nami, sypało cetynę i liście, 

a mnie prócz tego dudniły w głowie wozy wojenne faraona i kopyta jeźdźców Gedeonowych. W oszołomieniu 

mijały dni, zapchane wypadkami i literami. Może dlatego, że mundur i całe moje żołnierzowanie za duże były 

dla mnie, pokochałem Biblię bardzo i nie tylko ją: wszystko, co z liter." 

Nie będziemy rozstrzygali, czy ów drobniutki trop literowy, który pojawił się tutaj 

w związku z lekturą Biblii, bezpośrednio prowadzi do literowej kompozycji Poematu, ale nie 

sposób nie zauważyć, iż zbieżność ta jest co najmniej zastanawiająca. A formuła „wszystko, 

co z liter" prezentuje się nieomal jak aluzja do tego fragmentu ze słynnej Księgi J e c i r a h , który 

w charakterze motta otwiera nasz szkic. 

Wiemy zatem, skąd mógł Czechowicz wziąć projekt swojej niecodziennej kompozycji. 

Do wyjaśnienia pozostaje problem znacznie ważniejszy: do czego był mu potrzebny alfabet 

hebrajski w Poemacie? Czy mamy do czynienia jedynie z wyszukanym konceptem kompozy-

cyjnym, w którym chodziło głównie o efekt zrodzony w wyniku zastosowania tego, co forma-

liści rosyjscy określali mianem „prijom ostranienija"? (Ktoś usposobiony zgryźliwie mógłby 

w tym momencie orzec, że ten „chwyt uniezwyklenia" staje się u Czechowicza chwytem 

udziwnienia.] Rzecz jasna, litery hebrajskie nadają utworowi cechę niezwykłości, ale czy 

jest to ich jedyna funkcja? Nawet pobieżna lektura Poematu każe odpowiedzieć negatywnie. 

Ani funkcja jedyna, ani szczególnie istotna. Widzimy bowiem, że alfabet tworzy nie tylko 

czysto zewnętrzny porządek kompozycyjny, lecz stanowi także jeden z wewnętrznych wątków 

świata przedstawionego. Czterokrotnie w Poemacie (i na obydwu jego piętrach kompozycyjnych) 

litery są przedmiotem narratorskiej wypowiedzi. Już wcześniej przytaczaliśmy zdanie poświę-

cone literze Nun („A przecież wyraz 'Nie' zaczyna się od litery nun, która jest w szeregu 

dopiero czternastym znakiem."), teraz dodajmy jeszcze, że fragment dotyczący litery Cade 

w całości traktuje tylko o niej: 

CADE. Kto słucha pieśni wie, iż to jest litera osiemnasta i koniec śpiewania niedaleki. 



Tyle na terenie tekstu wmontowanego w ramę nadrzędną utworu. Natomiast owa rama jest 

wypełniona zapisami wyłącznie odnoszącymi się do liter Alei i Taw. Trzeba zauważyć, nie 

wchodząc w szczegóły, że treść tych okalających całość fragmentów dość jednoznacznie 

ujawnia pokrewieństwo z mistyką liter. Powiedzmy wreszcie bez ogródek -toż to kabalistyka! 

Czechowicz -kabalista? W Poemacie - t a k . Cóż zatem naprawdę znaczy alfabet hebrajski w tym 

utworze? Jakiś przekaz ezoteryczny-zapewne. Lecz jaki? Żeby się tego dowiedzieć, musimy 

przeanalizować bardzo dokładnie cały tekst aż do samego końca. Być może, bo gwarancji nie 

ma, wtedy objawi się nam jego sens. Wcześniej-nie. I tak powierzchniowy motyw, od którego 

zaczęliśmy ogląd Poematu, odsyła w głąb i na koniec. Kabaliści ze szkoły Izaaka Lurii uczyli, 

że restytucja rozproszonego sensu jest procesem postępującym od absolutnego początku do 

absolutnego końca. Kiedy proces ten osiągnie swój kres, nastąpi powrót do początku, który 

będzie już pełną jasnością, czyli ostatecznym zbawieniem. Właśnie niniejszą skromną 

deskrypcją rozpoczęliśmy t i k k u n Czechowiczowego Poematu. 



Przypisy 

* Tekst niniejszy jest początkowym fragmentem monograficznego studium W krainie purpurowego mitu. 

Prolegomena do przyszłych studiów nad „Poematem "Józefa Czechowicza. 

1 Księga Jecirah, przeł. M. Prokopowicz, Warszawa 1994. 

2 Pierwodruk Poematu ukazał się w „Ateneum" (1938, nr 4-5; lipiec-wrzesień, s.661-663], Utwór był później 

przedrukowywany jeszcze trzykrotnie: najpierw w „Kamenie" (1957, nr 19], następnie-bez genologicznego 

uzasadnienia-w Utworach dramatycznych Czechowicza (oprać. T. Kłak, Lublin 1978, s. 116-121], i wreszcie w formie 

osobnego druczku bibliofilskiego ogłosił go R. Krynicki w Bibliotece Poetyckiej Wydawnictwa a 5 (Poznań 1992] 

w nakładzie 120 egzemplarzy. W notce od wydawcy czytamy, iż jest to „zapowiedź wydania bibliofilskiego, 

które ukaże się na wiosnę roku 1993 w opracowaniu graficznym Henryka Wańka". Prawdopodobnie nie udało 

się zrealizować tej zapowiedzi wydania jeszcze bardziej bibliofilskiego, ponieważ nie natrafiłem na jego ślad 

ani w katalogach bibliotecznych, ani w wykazach publikacji Wydawnictwa a 5. Tekst Czechowicza cytuję 

za pierwodrukiem, gdyż przedruki - zwłaszcza wydanie Kłaka - znacznie się od niego różnią, a ich wydawcy 

zmian tych w żaden sposób nie objaśniają. 

3 Zob. reprezentatywne kompendium The New Princeton Encyclopedia oj Poetry and Poetics, ed. A. Preminger 

and T.V.F. Brogan, Princeton 1993. 

4 

Próbowałem fragmentarycznie nawiązać do tej formy w eseju Oko cadyka i,Kresy" 1999, nr 40], 

5 Jedyny bodaj dotąd tekst-bardzo impresyjny -jaki poświęcono Poematowi to dwustronicowy fragment 

w szkicu J. Witana Zaklęte kolo. Wizja czasu i historii w poezji Józefa Czechowicza, „Nowy Wyraz" 1974, nr 8, s. 26-29. 

(Przedruk: tenże, Piękna plejada, Warszawa 1980], 

6 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów 

polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań - Warszawa 1980. 
7 

Zob. J. Czechowicz, Notatki pamiętnikowe 1920 roku, w: tenże, Koń rydzy. Utwory prozą, zebrał, 

opracował i wstępem opatrzył T. Kłak, Lublin 1990. 

8 T. Kłak, Czechowicz-mity i magia, Kraków 1973, s. 26. 
g 

Przedruk: Koń rydzy, s. 204-210. 

10 Tamże, s. 206. 

" Tamże, s. 206-207. 
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We wsi Aleńkije, leżącej nad „białoruskim morzem", w obszernej dwuizbowej 

chacie mieszkał król Zygmunt, „jego babki starsze od lasu", Anna i Paulina, 

oraz dzieci królewskie, chory syn Hubert i piękna córka Irena. Był tam też parobek Wasyl. 

Pewnego razu, a było to przedwiośnie, do wsi przypłynął Hiram, Pan Świata, aby prosić 

króla o rękę jego córki, bo doszły do niego wieści o jej niezwykłej urodzie. W zamian ofiarował 

żywność, ponieważ słyszał, iż urodzaje były słabe i zapowiada się ciężki przednówek. Dumny 

król odrzucił jednak tę ofertę. Także i następną: ręka Ireny za zdrowie Huberta. Wtedy Pan 

Świata porwał dziewczynę-nie bez jej zgody, albowiem już wcześniej widywała go w snach-

i odpłynął do swojego kraju. 

W Aleńkach zaczął się głód. Hiram przysyła żywność, ale uparty król Zygmunt nie przyj-

muje jej. Oszalały z głodu i rozpaczy idzie do lasu i popełnia samobójstwo. Umiera również 

Hubert. Kiedy więc z pomocą przybywa sama Irena, nie zastaje przy życiu ani ojca, ani brata. 

Tak się kończy gminne śpiewanie o narzeczonej Pana Świata, co go błękitne żagle nosiły po białoruskim 

morzu i o królach, którzy wymarli w wiosce zwanej Aleńkije, co się wykłada: Szkarłatne. Sercom, królom 

i śpiewakowi spokój dobry1. 

Mniej więcej w ten sposób można streścić, jedynie ostatnie dwa zdania są tu przytocze-

niem, Poemat Józefa Czechowicza, kalecząc przy tym niemiłosiernie całą jego literacką urodę, 

która jest równie wielka, jak uroda córki królewskiej. Zdecydowałem się na taki zabieg, 



ponieważ utwór ów - z niezrozumiałych powodów-nie należy do tekstów, mówiąc oględnie, 

zbyt dobrze znanych: ani profesjonalnym badaczom twórczości autora Poematu o mieście 

Lublinie, ani też zwykłym czytelnikom'. Chociaż w pełni zasługuje i na jedno, i na drugie. 

Bo jest to dziełko wyjątkowo osobliwe, wypełnione aż po brzegi tajemniczymi odniesieniami, 

gęste od tropów, które prowadzą w najrozmaitsze strony. Zadziwiające i enigmatyczne-

wielorako. W moim przekonaniu to najbardziej oryginalny utwór, jaki Czechowicz kiedy-

kolwiek napisał. W niczym nie przypomina jego innych tekstów. Jakby w ogóle nie wyszedł 

spod jego pióra. Słowem, jakiś inny, nieznany nam dotąd Czechowicz. Czegóż tu bowiem nie 

ma! Jest więc przede wszystkim to, co natychmiast rzuca się w oczy i uszy-niezmiernie rzadko 

w nowszej literaturze stosowana kompozycja alfabetyczna, gdzie poszczególne fragmenty 

tekstu przyporządkowane są kolejnym literom alfabetu. W Poemacie-jakby tego było mało-

alfabet ten jest alfabetem... hebrajskim. W dodatku ów porządek literowy został wpisany 

w nadrzędną ramę kompozycyjną-również literową i również wziętą z hebrajskiego alfabetu'. 

I tę kabalistycznej proweniencji hebrajszczyznę zastosował Czechowicz do opowieści dziejącej 

się na jakiejś fantastycznej Białorusi, której dał, zupełnie jak Szekspir Czechom, dostęp do 

morza. Jednak co jedną ręką ofiarował, zabrał drugą: białoruska wieś ma rosyjską nazwę, 

a miejscową rodzinę królewską, wyraźnie schłopiałą, nie tylko wyposażył w polskie imiona, 

lecz jeszcze ją definitywnie uśmiercił. 

Otóż ten niezwykły i dość złożony utwór ma także i tę zaskakującą właściwość, iż jest 

w pewnym sensie jednym z najprostszych tekstów Czechowicza. Jakąś bowiem przyjemność 

z lektury tej smutnej i dziwnej baśni może mieć w zasadzie każdy czytelnik bez zawracania 

sobie głowy tymi wszystkimi komplikacjami. Wystarczy, aby postępował tak, jak się postępuje 

właśnie z baśnią: czytać i o nic nie pytać. Jednak czytelnik perwersyjny, za jakiego się uwa-

żam z powodu wykonywanej profesji, poszukuje-posłużę się formułą Rolanda Barthesa-

„przyjemności edypalnej", której dostarcza mu odkrywanie tego, co zasłonięte". A okazji do 

tego typu satysfakcji w Poemacie nie brakuje. Niech będzie to mały, rzecz jasna tymczasowo, 

rąbek. Na przykład taki: kim jest ten jakiś tajemniczy Hiram, Pan Świata, z którym uciekła 

piękna córka króla Zygmunta, doprowadzając ojca do rozpaczy? Bezpośrednich o nim infor-

macji nie ma w utworze wiele. Domyślamy się, że musiał być kimś nadzwyczajnym, skoro 

pojawiał się w marzeniach sennych dziewczyny i skoro zdecydowała się na tak tragiczny 

w skutkach postępek. A ten jego tytuł, Pan Świata, cóż oznacza? Zapewne wielką władzę i moc 

czynienia rzeczy niemożliwych dla zwyczajnych śmiertelników-świadczy o tym między 

innymi jego propozycja uzdrowienia królewskiego syna. Zarazem jednak ów potężny władca, 

który tyle może, musi [albo chce] uciekać po kryjomu, aczkolwiek-jak czytamy-jeszcze nigdy 

dotąd przed nikim nie uciekał. Pytam zatem o jego drzewo genealogiczne, jak przystało zresztą 

na fabułę królewską, a może nawet więcej niż królewską. 



Rozpoczynam więc dochodzenie w sprawie pochodzenia Hirama. Poemat ukazał 

się w 1938 roku, prawie dokładnie na rok przed śmiercią Czechowicza, lecz 

ślad prowadzi do samych początków jego twórczości, do roku 1923. Właśnie wtedy narodził się 

nasz bohater. Ten wstępny etap nie jest zbyt trudny do uchwycenia, gdyż dysponujemy wcale 

obszerną dokumentacją w postaci wspomnień lubelskich przyjaciół poety, Wacława Gralew-

skiego i Konrada Bielskiego, listów, jakie Czechowicz do nich kierował, wreszcie fragmentów 

jego niepublikowanej za życia prozy. Dowiadujemy się z tych materiałów, że po napisaniu 

i oddaniu do druku Opowieść o papierowej koronie (ukazała się w „Reflektorze", jak wiadomo, 

w czerwcu 1923 rokuj przyszły (wówczas) poeta planował wielkie dzieło-prozą lub prozą 

poetycką, chociaż pisał też o poemacie-które miało być jej swoistą kontynuacją. 

Jedną z części owego młodzieńczego magnum opus miał Czechowicz zamiar poświęcić 

opowieści o czarnoksiężniku Hiramie. W listach nadawał jej tytuł H i r a m . Z planowanej całości 

właśnie ta część była najbardziej pisarsko zaawansowana. Pracował nad nią intensywnie 

i w wielkim napięciu od wiosny do grudnia 1923 roku. Początek inspiracji ujmował niemal 

w kategoriach religijnego objawienia i datował go bardzo precyzyjnie: „[...] pierwszy błysk 

Hiramowej mocy olśnił mnie 27 III 1923" pisał gdzieś w listopadzie do Bielskiego^ W każdym 

liście z tego okresu do Gralewskiego i Bielskiego zwierza się Czechowicz, czasami dość 

obszernie, ze swoich postępów w pracy nad H i r a m e m . Ale po 1923 roku wszelkie wzmianki na 



ten temat znikają6. Najprawdopodobniej Czechowicz przerwał pisanie i postać czarnoksiężnika 

Hirama została skazana na literacki czyściec, tam, gdzie przebywają-zacytuję Brunona 

Schulza jako poetyckie podsumowanie tej sprawy-,,[...1 powieści bez nazwy, epopeje ogromne, 

blade i monotonne, bezkształtne byliny, bezforemne kadłuby, giganci bez twarzy zalegający 

horyzont, ciemne teksty pod wieczorne dramaty chmur, a dalej jeszcze-książki-legendy, 

książki nigdy nienapisane, książki-wieczni pretendenci, błędne i stracone książki i n partibus 

infidelium..." 7. 

Pojawił się ponownie po piętnastu latach, zupełnie nieoczekiwanie, bez żadnej zapowiedzi 

i w zmienionej literacko formie. Z pierwotnego H i r a m a , tego z 1923 roku, przetrwał do naszych 

czasów jedynie niewielki kawałek, który Czechowicz posłał Gralewskiemu8. Zaglądamy do 

niego z dużą ciekawością-może dowiemy się czegoś więcej o tym nowym Hiramie z Poematu. 

Natychmiast też odnajdujemy motyw, który jednoznacznie wskazuje, iż ciągle chodzi o tę samą 

personę. Oto bowiem czarnoksiężnik Hiram tak mówi o sobie: 

Wyszedłem z puszcz, by ziemią władać i stanąć nad królów karkiem jako Pan świata...'. 

Otrzymujemy również informację, jak ów Pan Świata (taką pisownię stosuje Czechowicz 

w Poemacie] wyobraża sobie to swoje panowanie nad światem: 

Sławy i krwi żądam! Wielkiego na świat cały tryumfowania!'" 

I takie też są w opowieści jego czyny. Ktoś z najbliższego otoczenia tego przerażają-

cego władcy (jednak jego status jest niejasny) wygłasza o nim taką opinię: 

Hiram okrutny jest z natury, bez mordu żyć by nie mógł i z cudzej krwi jego siła nieziemska". 

Czytelnik owego strzępu Czechowiczowskiej narracji w tym momencie nabiera przeświad-

czenia, że ten czarnoksiężnik stanowi czyste wcielenie zła, może nawet jest samym naczelnym 

szatanem określanym przecież w biblijnych tekstach kanonicznych jako „książę tego świata". 

Tym bardziej że zarówno jego, jak i jego podwładnych nazywa się w opowiadaniu 

„archaniołami", co jest niewątpliwym nawiązaniem do biblijno - apokryficznego mitu 

o upadłych aniołach. W takim razie rodowód Hirama miałby źródła zdecydowanie 

demonologiczne. Takie przeświadczenie znajduje dodatkowe wsparcie także w innych 

pomysłach pisarskich Czechowicza z tamtego okresu. 12 maja 1922 roku, czyli prawie rok 

wcześniej zanim „pierwszy błysk Hiramowej mocy olśnił" go, zanotował w dzienniku: 

Przemyśliwałem o poemacie. Treścią jego miała być noc świętojańska. Ognie stosów oświetlałyby tańce. 

W dymie zjawiliby się naraz skrzydlaci ludzie. Byliby to synowie niebios, o których GENESIS wspomina. Rzecz 

kończyłaby się fanfarą na cześć pokolenia, które się z tych istot narodzi, gdy się połączą z córkami ziemskimi". 

Tak prosto jednak nie jest. Albowiem zanim powyższe rozpoznanie zdoła się w nas 

zakorzenić jako pewna oczywistość, musimy je szybko poddać rewizji, ponieważ autor 

niespodziewanie odsłania całkiem odmienną genealogię swojego Hirama. Niezwykle 

zaskakującą. W końcowej partii zachowanego fragmentu jeden z bohaterów zwraca się 



do innej postaci z prośbą: 

[...] a teraz proszę nam zaśpiewać o Iwanie Groźnym i carewiczu. 

Albo pieśń o Hiramie, budowniczym króla Salomona... I ! 

Zaczyna się pieśń o Hiramie i nader szokująca narracja. Przytaczam cały passus: 

Salomon, wierny sługa Pana 

Królowi Tyru listy śle... 

Słuchają, widzą przed oczyma cyklopowe głazy wyrwane z łona gór. Widzą tysiące budujących 

ludzi i wielkiego, okrutnego Hirama. On, jak Cheops, piętrzy głaz na głazie w mur przeogrom-

ny. I śmierć piętrzy na śmierci. W białych dziedzińcach świszczą bicze na krnąbrnych niewol-

nikach krwawione. Na każdym kamieniu budowli śmierć ludzka, na każdej kolumnie krew. 

I wznosi straszny budowniczy chram Boży na krwi, na męce i śmierci. 

Na końcu śpiewa się, jak Hiram w sławie i bogactwie wraca do Tyru, a stary ojciec wita go 

u bram grodu. I mówi starzec: 

Żagle okrętów twoich wyżąć, 

A krew poleje się na toń... 

Zgasła pieśń. Milczenie pod czarem wizji wielkiej14. 

W tym kontekście Hiram Czechowicza jawi się nam raczej jako szczególna reinkarnacja 

Hirama biblijnego niż upadły archanioł. Zło jednak niezmiennie stanowi jego podstawowy 

atrybut, gdyż historia biblijna jest tu specyficznie zinterpretowana, bo z punktu widzenia 

popełnionych przy budowie świątyni Salomona okrucieństw. Trzeba tę kwestię wyjaśnić 

na terenie B i b l i i - tam prowadzi trop. 

Lecz zanim tym się zajmę, muszę wskazać na jeszcze jeden zagadkowy ślad, który 

również należy do tego, co niegdyś Juliusz Kleiner nazywał „fikcją genezy". 14 maja 1923 roku 

pisał Czechowicz z Włodzimierza Wołyńskiego do Gralewskiego: 

Przyjedź, drogi, koniecznie. Chcę z Tobą pomówić o czarnoksiężniku Hiramie. On nie jest Tobą i Ty nie jesteś 

nim. Jego pierwowzorem Twe marzenia odgadnione przeze mnie'5. 

Aż się nie chce wierzyć: czyżby Czechowicz uważał, że jego serdeczny przyjaciel skrycie 

marzy o panowaniu nad światem i mordowaniu ludzi? Że nosi w sobie cechy kogoś, kto byłby 

jakąś potworną krzyżówką krwawych dwudziestowiecznych dyktatorów?! Trudno taką wersję 

przyjąć, ale nie wiadomo, przynajmniej w tym punkcie naszych poszukiwań, jak należy 

inaczej rozumieć słowa Czechowicza. Nie pomogą nam tu wspomnienia Gralewskiego, 

aczkolwiek pojawia się w nich nowy motyw: 

Czechowicz interesował się zagadnieniami metapsychicznymi. Być może stało się to trochę pod moim 

wpływem. [...] Był czas, kiedy eksperymentowałem dużo. Przy różnych doświadczeniach asystował Czechowicz. 

Wywoływały one w nim duże zainteresowanie. Pod ich wpływem chciał napisać Opowieść o Hiramie Czarnoksięż-

niku, której wątkiem miały być wyżej wspomniane doświadczenia. Praca ta pozostała tylko w nikłym 



fragmencie, podobnie jak wiele jego zamierzeń w dziedzinie prozy"'. 

I w innym miejscu: 

Interesowały mnie, jak wspominałem, zagadnienia parapsychiczne. Może dzięki wrodzonym 

uzdolnieniom dokonałem szeregu eksperymentów, których świadkiem m.in. był i autor ballady z tamtej strony. 

Pozostawiły one w jego młodzieńczym wtedy umyśle silne wrażenie. Częściowo pod ich wpływem chciał pisać 

Hirama Czarnoksiężnika, którego prototypem miała być moja osoba". 

Szkoda, że autor tych wspomnień, na ogół wielomówny, w tej właśnie sprawie zachował 

powściągliwość, chwalebną skądinąd, i nie opisał nieco dokładniej owych eksperymentów 

parapsychicznych. I szkoda też, że nie objaśnił, w jakim zakresie jego osoba miała być 

prototypem postaci czarnoksiężnika Hirama. Zdaje się, że Czechowicz wiąże tę prototypicz-

ność Gralewskiego z jego ukrytymi lub nieuświadomionymi marzeniami. Sam natomiast 

Gralewski wskazywałby raczej na swoją rolę eksperymentatora w dziedzinie parapsychologii. 

Eksperymenty tego typu mają coś z czarnoksięstwa. Więc może ten właśnie aspekt wchodził 

tu w grę. Gralewski jako czarnoksiężnik, jego marzenia odgadnięte przez Czechowicza-

marzenia o czarnoksięstwie? Bardzo możliwe. Ale Hiram bez wątpienia jest z B i b l i i . 



Historia jest trochę zawiła, lecz nie na tyle przecież, żeby nie dało się jej uporząd-

kować. O Hiramie traktują zasadniczo dwie księgi biblijne: Pierwsza Księga Królewska 

i Druga Księga Kronik. Marginalnie pojawia się też w Drugiej Księdze Samuela i w Pierwszej Księdze 

K r o n i k . Dorzucić trzeba także uwagę, że występują tam rozmaite zapisy tego imienia: Hiram, 

Hirom, Huram, Huram-Abi. Zawsze jednakowoż chodzi o tę samą osobę czy też -ściślej rzecz 

ujmując -osoby, ponieważ faktycznie mamy w Biblii do czynienia z dwoma Hiramami. 

Hiram pierwszy jest królem Tyru. To stary przyjaciel i sojusznik jeszcze króla Dawida, 

a później jego syna, króla Salomona. Kiedy ten ostatni rozpoczął wreszcie budowę świątyni 

jerozolimskiej, zwrócił się do władcy Tyru z prośbą o dostarczenie materiałów budowlanych 

i odpowiednich fachowców. Oczywiście, nie za darmo. Do robotników Hirama dodał Salomon 

również swoich robotników -żeby pracowali razem i uczyli się. Po zbudowaniu świątyni król 

Salomon zajął się innymi projektami, między innymi tworzeniem floty na Morzu Czerwonym. 

1 w tym też mu pomógł król Hiram, posyłając wykwalifikowanych żeglarzy. Później ich floty 

pływały razem, przywożąc z Ofiru i Tarszisz złoto, srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie, 

dzięki czemu, jak czytamy, „król Salomon bogactwem i mądrością przewyższył wszystkich 

królów ziemi" (1 Kri 10, 22-23]18. 

Hiram drugi jest artystą brązownikiem, poddanym Hirama pierwszego. Gdy budowa 

świątyni była już ukończona, król Salomon sprowadził go z Tyru, aby wykonał rozmaite 



prace w brązie (i nie tylko] służące do jej przyozdobienia. Przytaczam wyimki z królewskiej 

korespondencji w tej sprawie: 

Przyślij mi teraz mądrego człowieka, aby umiał wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i żelaza, 

z purpury, karmazynu i fioletowej purpury, aby umiał rzeźbić, razem z artystami, którzy są ze mną w Judzie 

i w Jerozolimie, których przygotował mój ojciec Dawid (2 Krn, 2,6], 

Na tę prośbę król Hiram, w tej księdze występujący jako Huram, odpowiedział następująco: 

Posyłam ci obecnie mądrego, roztropnego człowieka, Hurama-Abi, syna pewnej kobiety spośród Danitek 

i z ojca Tyryjczyka. Umie on wyrabiać przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i z żelaza, z kamieni, z drewna, 

z czerwonej i z fioletowej purpury, z bisioru i karmazynu. Umie on wykonywać wszelkie rzeźby i obmyślać 

każdy projekt, jaki będzie mu dany, razem z twymi artystami i artystami mego pana, a twego ojca Dawida 

(2 Krn 2,12-13]. 

Hiram, „mądry człowiek" i artysta, przybył do Jerozolimy i wykonał zlecone mu zadanie. 

Święte teksty są w tej sprawie niezmiernie pedantyczne i zawierają kompletny wykaz prac 

Tyryjczyka w świątyni. Z przekazu biblijnego wynika ponad wszelką wątpliwość, że obydwaj 

Hiramowie mieli swój znaczący wkład w budowę świątyni, ale żaden z nich nie był jej budow-

niczym w nijakim sensie. Budowniczym inwestorem, co do tego także nie ma wątpliwości, był 

król Salomon, który wcielił w życie ideę powziętą jeszcze przez króla Dawida. Jego też należy 

obciążyć ewentualnymi okrucieństwami popełnionymi przy jej wznoszeniu, ponieważ-mówi 

się o tym wyraźnie w Bibli-powołał do pracy kilkadziesiąt tysięcy robotników przymusowych. 

O Hiramie natomiast -ani jednym, ani drugim -w tym kontekście nie ma jakiejkolwiek 

wzmianki. Aczkolwiek jest pewien szczegół, który mógł przyczynić się do takiej z gruntu 

mylnej identyfikacji. Otóż przełożonym robotników przymusowych mianował Salomon nieja-

kiego Adonirama. Musiał on nieźle dać się we znaki swoim podwładnym, bo gdy następcą króla 

Salomona został król Roboam „cały Izrael obrzucił go kamieniami, tak iż umarł" [lKrl 12,18). 

Podobieństwo imion Hiram-Adoniram zdaje się leżeć u podstaw tej pomyłki. 

Takie jednakowoż pomyłki, jak te, o których tu mowa, może popełnić jedynie ktoś, kto zna 

bardzo słabo teksty biblijne. A o młodym Czechowiczu wiadomo, że był pilnym czytelnikiem 

B i b l i i . Zatem skąd mu się przyplątał ów Hiram, budowniczy króla Salomona, okrutny w dodat-

ku? Skąd w ogóle wziął mu się biblijny Hiram, gdyż ani w judaizmie, ani w chrześcijaństwie 

nie jest to postać w żaden sposób istotna? Obydwaj Hiramowie giną po prostu w olbrzymim 

tłumie drugorzędnych postaci zaludniających święte księgi. Jak więc mogło dojść do wysunięcia 

na plan pierwszy persony, która tak niewiele znaczy w judeochrześcijańskiej tradycji? 

Owszem, w judaizmie czci się budowniczego Bożego sanktuarium, lecz jest nim Becalel, którego 

zresztą sam Bóg powołał, aby zbudował Mu Przybytek, gdy Izrael wędrował z Mojżeszem 

do Ziemi Obiecanej. Także w świeckiej kulturze żydowskiej zajmuje Becalel ważne miejsca: 

jego imię-na przykład -nosi Muzeum Sztuki i Tradycji Żydowskiej w Jerozolimie. 



Jeśli nie Biblia jest tym najściślejszym źródłem genealogicznym dla Czechowiczowskiego 

motywu Hirama-architekta świątyni jerozolimskiej, to co w takim razie? Pewnie jakaś 

inna tradycja. Ale jaka? Odpowiedź będzie tak nieoczekiwana, że pozwolę ją sobie sformułować 

w tonie nieco (albo całkiem) lżejszym: jak nie wiadomo dokładnie, kto lub co stoi za Hiramem, 

to wolno przypuszczać, że w grę może wchodzić tylko... masoneria. I w istocie tak jest: właśnie 

w legendzie wolnomularskiej -i jedynie w niej -Hirama uznaje się za budowniczego świątyni 

Salomona i od niego wyprowadza się całą tradycję organizacyjną lóż masońskich. Jest też 

centralną postacią wszystkich wolnomularskich rytuałów inicjacyjnych. Mamy zatem kolejny 

punkt zwrotny w prowadzonym tu dochodzeniu personalnym. 

W mitologii masońskiej historia Hirama przedstawia się-w bardzo dużym skrócie, taki nam 

wystarczy -następująco: kierujący budową świątyni architekt z Tyru podzielił pracowników według 

ich kwalifikacji zawodowych na trzy grupy -na uczniów, czeladników i mistrzów. Każda z grup 

otrzymała specjalne hasło, aby przy zapłacie mógł rozpoznać, z kim ma do czynienia i jaka 

w związku z tym przysługuje mu stawka. Jednak trzech niecnych czeladników postanowiło poznać 

hasło zarezerwowane dla mistrzów i zająć wyższe, niż należało im się stanowisko. Gdy Hiram nie 

chciał zdradzić tajemnicy mistrzowskiego hasła, zamordowali go. Ciało pogrzebali i żeby zamas-

kować ślady, wetknęli w ziemię gałąź akacji. Stało się inaczej, bo maskująca w intencjach zabój-

ców gałąź zdemaskowała miejsce pochówku Hirama, gdyż zwróciła uwagę poszukujących 



swoją nienaturalnością. Stąd też akacja jest w wolnomularstwie drzewem kultowym19. 

Pytanie, jakie bodaj nieuchronnie pojawia się w tym momencie, musi brzmieć: skąd wzięła 

się motywika wolnomularska u dwudziestoletniego Czechowicza, pracującego wówczas w zapad-

łych kresowych wsiach? (W dzienniku napisze o sobie: „Jestem na krańcach Europy ubogim 

nauczycielem"20.] Niestety, trudno w tej kwestii zdobyć się na coś więcej niż na niezbyt ory-

ginalne (za to wielce ogólnikowe] przypuszczenie, że pewnie stoją za tym jakieś nieznane 

nam lektury młodego autora21. W każdym razie, wprowadzając odwołanie do wolnomularstwa, 

wpisuje się Czechowicz, skromnie i na odległym marginesie oraz zapewne absolutnie nieświa-

domie, chociaż w takich sprawach nigdy nie można mieć całkowitej pewności, na ekskluzywną 

międzynarodową listę artystów, którą w muzyce otwiera Mozart ze swoim C z a r o d z i e j s k i m f l e t e m , 

a w literaturze Nerval jako autor Historii Królowej Poranka i Solimana Księcia Geniuszów, jednej 

z dwóch najważniejszych opowieści, jakie zawiera jego Podróż na Wschód. Chciałbym bardzo, 

żeby Czechowicz miał znacznie więcej z Nervalem wspólnego niż tylko samą obecność postaci 

Hirama. Ale cieszę się, że i tak nikła wspólnota stwarza okazję, aby przywołać tu nazwisko 

(właściwie pseudonim) i dzieło francuskiego pisarza. Zdaje się zresztą, uprzedzając nieco ciąg 

dalszy, powiem już teraz, że występuje u obydwu autorów pewien dodatkowy wspólny motyw. 

Nerval rozwinął masoński mit o Hiramie we wspaniałą i obszerną opowieść, jak dotąd 

najobszerniejszą i najwspanialszą narrację literacką opartą na tym micie, która daleko 

wykracza poza swe wolnomularskie źródła i wprowadza wątki, jakich nie znają bracia spod 

znaku kielni lub -jak kto woli -fartuszka. Bo też, jak twierdzą niektórzy interpretatorzy jego 

twórczości, opowieść o losach Hirama jest w swych istotnych rysach po prostu opowieścią 

o losach samego Nervala. Już sytuacja narracyjna odznacza się nie byle jaką pikanterią: 

pierwszoosobowy narrator Podróży na Wschód, wyraźna kreacja literacka, której nie da się 

w sposób prosty utożsamić z autorem, jest najprawdopodobniej wolnomularzem (ma ze sobą 

odpowiedni dyplom), ale wolnomularską legendę, o której zdaje się nie mieć najmniejszego 

pojęcia, poznaje z ust perskiego bajarza napotkanego przypadkowo w tureckiej kawiarni 

w Konstantynopolu! Pers opowiedział mu Historię Królowej Poranka i Solimana Księcia Geniuszów 

jako jedną z licznych i obiegowych na muzułmańskim Wschodzie historii o ludowej prowe-

niencji. Tymczasem pod tytułem tym-orientalnie wystylizowanym-kryje się masońska 

legenda o Hiramie, lecz o masonerii i chrześcijańskiej Europie, której jest przecież samodziel-

nym produktem, nie ma tu żadnej wzmianki. I on też-wbrew tytułowi-jest faktycznym 

bohaterem opowieści. Bo spotkanie tytułowej pary, czyli mitycznej królowej Saby i króla 

Salomona, którzy w ramach orientalizacji nazywają się w narracji Persa Balkis i Solimán, 

z pięknymi zresztą dodatkami, pięknymi zaiste wschodnią urodą: Królowa Poranka i Książę 

Geniuszów, stanowi jedynie ramę fabularną dla całej historii. Aczkolwiek obecność królowej 

Saby ma dla Nervalowskiej wersji opowieści o Hiramie ogromne znaczenie: Hiram jest w niej 



zakochany. Wolnomularska opowieść o tragicznych dziejach budowniczego jerozolimskiej świątyni 

staje się również, dla autora chyba przede wszystkim, opowieścią o genialnym artyście i niemoż-

liwej do spełnienia miłości". Właśnie wątek miłosny byłby tym, co niejako nadprogramowo 

zbliża (ale bez przesady!] Czechowiczowego Hirama do Hirama Nervala. U Czechowicza motyw 

ten istnieje zarówno w Poemacie, gdzie odgrywa podstawową wręcz rolę w rozwoju fabularnych 

wypadków, jak i w zachowanym fragmencie Opowieści o Hiramie Czarnoksiężniku. 

Kontekst polski jest, jak zwykle, kulturowo skromny, ale warto o nim wspomnieć, 

gdyż zajmuje, tak to ujmę, w pewnym sensie bardzo centralną pozycję. Chodzi o Salę 

Salomona w pałacu łazienkowskim (spalona w 1944 r.) z malowidłami Marcelego Bacciarellego 

prezentującymi rozmaite sceny z działalności króla Salomona. Wśród nich zwraca naszą 

uwagę obraz, któremu historycy nadawali tytuł Narada króla Salomona z królem (?) Hiramem 

nad budową ś w i ą t y n i . W związku z uwagami o Nervalu dopowiem jeszcze, że było tam również 

i takie malowidło: Królowa Saba odwiedza króla Salomona. Nie dziwi nas wcale informacja, 

że król Salomon ma twarz ostatniego naszego władcy, który zresztą sam opracował ideowe 

założenia i przesłanie tego cyklu obrazów. Nadworny artysta otrzymał jasne wskazówki''. 

Wystąpił tu nasz król w swej wolnomularskiej odsłonie jako brat Różanego Krzyża z loży 

„Karol pod Trzema Hełmami": Eques Salsinatus albo Salsinatus Magnus. (Oczywiście, każdy 

w tym dziwacznym Salsinatusie natychmiast rozpoznaje anagram królewskiego imienia 

w jego łacińskiej pisowni.] Powiedzmy pełnym zdaniem: Salsinatus eąues a Corona v i n d i c a t a " . 

Ot co. Ale ta windykacja korony, pomyślana nader proroczo, chociaż wszystko było dobrze 

widać od dawna, okazała się dość żałosna. Cóż, bo i nasz Eąues Salsinatus nawet z wyglądu nie 

przypominał tego Eąues Polonus Rembrandta, którego notabene posiadał w swoich zbiorach. 

Aha, Bacciarelli też był wolnomularzem. A kto wtedy nim nie był? 

Nie piszę dziejów Hirama w kulturze polskiej, więc niech ten jeden motyw wydobyty 

z historii pełni reprezentacyjną (przecież królewski) funkcję''. Ze współczesności Czechowicza 

też wybieram tylko jeden przykład -nadzwyczaj zaskakujący. Kiedy wczesną wiosną 1923 r. 

Czechowicza olśnił „pierwszy błysk Hiramowej mocy", pewnie nawet w snach nie podejrzewał, 

że coś z tego tak głęboko intymnego olśnienia przyjdzie mu wkrótce dzielić z innym ówczes-

nym młodym poetą, który, jak na ironię, okazał się skuteczny -inaczej niż on-bo swój utwór 

napisał i opublikował, chociaż rzecz przeszła (i nadal przechodzi wraz ze swoim autorem: 

passe, passe...) bez zauważalnego echa. Mówię o niezbyt rozległym poemacie Adama Ważyka 

H i r a m i s h . Napisał go rok, może półtora roku później niż Czechowiczowski niedokończony 

projekt z Hiramowym błyskiem. Jego fikcję genezy (lubię ten Kleinerowski termin) 

tak Ważyk określił po latach: 

Pewien wpływ partykularny wywierały na mnie koncepcje Leona Chwistka. Z jego fantazji na temat 

architektury sferycznej wysnułem poemat Hiramis". 



Lecz przecież - zauważmy - postaci budowniczego Hiramisa (dodam jeszcze, że akcja 

poematu toczy się współcześnie] oraz motywu robotniczego buntu nie zaczerpnął od Chwistka. 

Ważyk o tym nie pisze, co może świadczyć, ale nie musi, że Hiram zinterpretowany wolnomu-

larsko przeszedł już w tamtych czasach w sferę ogólnokulturowej topiki, która nie wymaga 

każdorazowej legitymizacji. Nie wiadomo, czy Czechowicz zapoznał się z utworem Ważyka. 

Jeśli tak, mogę sobie z łatwością wyobrazić jego reakcję. (Miałbym podobną.) Wiadomo 

natomiast, że poezji Ważyka z tamtego czasu nie cenił. W liście (z 16.07.1925) do Bielskiego pisał: 

Szczerze ci się przyznam, że chociaż idziemy obaj na lewo, to jednak wagmanostwo I Wagman to poprzed-

nie nazwisko Ważyka - przyp. W. P. I zadowolić nas nie może [...]. najlepszym zaś dowodem tego okres jasieńsz-

czyzny, dekoracyjnej, patetycznej i bluffowej. Nie ulega kwestii, że od Ważyka do Brunona jest cofnięcie, ale mnie 

ono bynajmniej nie zabolało. Co gorsza, recepta Ważyka tak prosta jak ta trzcina etc. Obrzydła mi, i solennie 

obiecuję sobie nic podobnego nie pisać28. 

Nie wiadomo z kolei, czy Ważyk przeczytał Poemat Czechowicza. Jeśli czytał go w 1938 

roku, mógł siebie widzieć w roli kogoś, od kogo Czechowicz przejął imię Hiram. Niewiele, ale 

jednak coś... Jeśli przeczytał w 1977 roku (wtedy wyszła) korespondencję Czechowicza z 1923 

roku, mógł pomyśleć, gdyby zwłaszcza był umysłem otwartym szerzej, tak jak nie był, na 

ezoterykę, o tajemniczej intrydze (naturalnie, intrydze Nieskończoności i bynajmniej 

niehistorycznoliterackiej), która w pierwszej połowie lat dwudziestych naprowadziła ich 

obu, niezależnie od siebie, na tę samą personę. Wiadomo natomiast, co Ważyk myślał o poezji 

Czechowicza. Opinia Ważyka o Czechowiczu jest generalnie dużo lepsza niż Czechowicza 

o Ważyku, ale też została sformułowana kilkadziesiąt lat później, gdy wiele spraw się wyjaś-

niło i perspektywa oglądu była zdecydowanie inna. A bardzo młody Czechowicz pisał 

0 jeszcze młodszym Ważyku bez jakiegokolwiek dystansu i właściwie o pierwocinach 

twórczości. Przytaczam pogląd Ważyka na zakończenie tej sekwencji w całości -w ramach 

rekompensaty za Czechowiczowską złośliwość: 

Pierwsze liryki Czechowicza były mi z wielu względów bliskie: zachowywały pewien nieporządek 

bezpośredniego przeżycia albo spontanicznego wspomnienia, grały na napięciu między chwilą obecną a dawną. 

Nie w moim guście była nadmierna skłonność do inkantacji i echa wiejskich piosenek. Pewien obraz poetycki 

stał się egidą Czechowicza. Nazwisko jego natychmiast wywoływało ten obraz z pamięci: 

Cyganka dzwon spódnicy 

W tych słowach było prawie wszystko, łagodność i znakomity rozkład dźwięków, gramatyczne dopowiedzenie, 

które przybrało pozór luźnego zestawienia, trafny i czysty rysunek, w którym metafora splotła się z metonimią. 

I możliwość zaśpiewu. Całość, z której pochodzą te początkowe słowa, spełniała zawarte w nich obietnice z wyjąt-

kiem jednej: obrazy traciły wyrazistość i tonęły we mgle. Czechowicz wywodził się z małych romantyków zasłu-

chanych w kresowe zaśpiewy na styku polsko - ukraińskim, z sentymentalistów, których poznaje się po miękkim 

dźwięku. Miał skłonność do tęsknej i ciemnej zadumy. Wyobraźnią ciążył do Młodej Polski, do Wyspiańskiego 



i Micińskiego, do bizantyńskiego złota i serafinów. Luźny potok obrazów, który wprowadził pod wpływem 

doświadczeń kubistycznych, spajał melodycznością wiersza. Ostatecznie można go było określić jako poetę 

rozpylonego symbolizmu. Jego refleksje filozoficzne nie przemawiały do mnie, były nieostre i często niejasne. 

Pewniejszy i trwalszy grunt odnajdywałem w jego lirycznych pejzażach wsi i miasteczek. Piękny był wiersz 

0 Norwidzie, Dom św. Kazimierza. W temacie gotowym, znanym, temacie historycznym i narodowym ciemna 

zaduma Czechowicza stawała się przejrzysta'". 

Koniec ekskursji -wracamy do Czechowiczowego Hirama. Wyciągając zatem odpowiednie 

wnioski z tezy o „papierowej" genezie tego bohatera, jakieś inne możliwości spotkania 

młodocianego autora z tą postacią zaliczam do dziedziny fantazji -niezbyt wyrafinowanej. 

Nie będę więc w duchu masońskim odczytywał jego wiersza plan a k a c j i . Puszczę również mimo 

uszu jego Szkic organizacji czasopisma „Zmowa", nie dopatrując się żadnej dwuznaczności ani 

w samym tytule projektowanego czasopisma, ani nawet w tym, że członkom komitetu 

redakcyjnego powymyślał godności nawiązujące do wolnomularstwa, a Czesławowi Miłoszowi 

nadał wprost masoński tytuł: Brat Straszny. [Dla siebie zarezerwował tytuł największy: Król 

Litewski, Cesarz Encyklopedii]30. Nie będę też dokonywał hermeneutyki jego wypowiedzi 

epistolarnych: ani tej z listu [z4.02.1934] do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego: „Z dwojga 

złego wolę masonów niż mesjanistów"31, ani tej z listu (z 18.03.1934] do Stanisława Czernika: 

„Co prawda stosunki osobiste moje z Braunem zostały po dawnemu jak najlepsze, ale mam 

wrażenie, że w cichości ducha podejrzewa mnie on, iż jestem «masonem wysokiej klasy». 

Drobiazg"32. I nie podejmuję tych czynności jedynie dlatego, że są to wszystko teksty o wiele 

późniejsze niż ten pierwszy Czechowiczowski Hiram. Chodzi przede wszystkim o sposób, 

w jaki obchodzi się on z tym ważnym wolnomularskim motywem. Owszem, bierze centralną 

dla mitologii masońskiej postać, ale przekształca ją wybitnie antymasońsko! Dla wolnomularzy 

bowiem Hiram-inaczej niż u młodego Czechowicza-nie jest katem, lecz ofiarą, nie jest zły 

i okrutny, lecz dobry i sprawiedliwy. No, i nie jest też żadnym czarnoksiężnikiem ani Panem 

Świata. Jak wiadomo, masonerii jako organizacyjnej całości przypisuje się chęć panowania 

nad światem, ale nie dotyczy to postaci Hirama, który nie jest tak postrzegany ani wewnątrz 

organizacji, ani na zewnątrz. Mamy zatem w Hiramie Czechowicza do czynienia z kolejną 

transgresją. Gdzie nas teraz ona zaprowadzi? 



Muszę w tym momencie wyznać, że postępowanie w sprawie rodowodu Hirama 

wkracza powoli nie tyle może w ślepy zaułek, ile raczej w przestrzeń, która 

zaczyna przypominać Borgesowski „ogród o rozwidlających się ścieżkach": z jednej strony 

wyczerpują się możliwości kulturowo pewnej identyfikacji poszczególnych „części składowych" 

tej postaci, z drugiej zaś systematycznie wzrasta indywidualny pierwiastek kreacyjny, jaki do 

jej budowy zastosował Czechowicz. Dotarliśmy bowiem wreszcie do miejsca, gdzie wyraźny 

dotąd trop przechodzi w wiele niekoniecznie wyraźnych śladów. A i te w końcu też nikną. 

Jeszcze coś zdołam ustalić, ale już nie za dużo. Wcale mnie to nie martwi, bo tam, gdzie nie 

będę mógł rozpoznać niczego znajomego, rozpoczyna pracę wyobraźnia, posłużmy się jego 

określeniem, „wyobraźnia stwarzająca" samego Czechowicza. 

Pan Świata-ten tajemniczy tytuł Hirama nie doczekał się do tej pory w moim wywodzie 

żadnego oświetlenia. Spróbuję coś z tym zrobić, nie rozwodząc się jednakowoż zbytnio, 

ponieważ kontekst kulturowy, jaki to określenie niemal automatycznie ewokuje, jest tak 

ogromny, że najkrótszy nawet referat byłby dla nas stanowczo za długi. Maksymalnie więc 

problematykę upraszczając i skracając, należy wskazać podwójny kontekst, w jakim wystę-

puje postać nazywana Panem Świata. Po pierwsze, jest to niezmiernie obszerna i wielowąt-

kowa tradycja religijności dualistycznej, w której istnieje zasadniczy podział Bożych 

kompetencji: Bóg dobry -to jedna domena rzeczywistości. Bóg zły -to druga. Właśnie ten 



ostatni nosi ów tytuł Pan Świata, w rozmaitych zresztą formułach stylistycznych -w biblijnych 

tekstach kanonicznych, co sygnalizowałem wcześniej, szatan nazywany jest „księciem tego 

świata"; u katarów ów „książę tego świata" nosi miano Rex M u n d i 3 3 . Po drugie, jest to także 

tradycja myśli hermetycznej, zwłaszcza alchemicznej. W pewnych wątkach tej refleksji 

pojawia się postać zwana Aenigma Regis (Zagadkowy Król], który też jest Panem Świata 

już to jako Merkuriusz filozoficzny, już to jako Rebis. W słynnym traktacie alchemicznym 

R o s a r i u m p h i l o s o p h o r u m są piękne miedzioryty ukazujące owego Pana Świata: pod stopami 

ma kulę ziemską (czasami sierp księżyca], ale depcze rozciągniętego na niej węża albo 

smoka. Sensu tego obrazu, mającego swoje ikonograficzne i semantyczne odbicie w katolic-

kim obrazie Matki Chrystusa, nie trzeba daleko szukać. Wszystkie wymienione tu alchemiczne 

figury są figurami symbolizującymi człowieka doskonałego, którego doskonałość [ciągle do 

osiągnięcia w procesie przemiany -jak złoto] polega na tym, iż bezkonfliktowo łączy w sobie 

wszelkie przeciwieństwa. Stąd też Rebis [res b i n a = rzecz podwójna), ale i Merkury również, 

w alchemii przybierają postać hermafrodyty, gdyż zróżnicowanie płciowe i jego przezwycię-

żenie dobrze tę ideę reprezentuje34. 

Jak widać, tytuł Pan Świata przywołuje nie tylko rozmaite konteksty, lecz i sensy dość 

przeciwstawne. U Czechowicza istnieją odwołania do obydwu kontekstów: we fragmencie 

z 1923 roku Hiram występuje wyposażony zarówno w atrybuty dualistyczne („książę tego 

świata"), jak i w cechy alchemiczne („czarnoksiężnik"). I żaden z nich, jak mogliśmy się 

przekonać, wędrując śladami Hirama, nie ustanawia pełnego znaczenia Czechowiczowego 

bohatera. Nie odkryła tego znaczenia również owa wędrówka tropami tajemniczego Tyryj-

czyka: mam poczucie, że do czegoś się przybliżam, że coś zostało obrysowane, że prześwitują 

jakieś kontury. Ale ten, który w Poemacie sygnowany jest nazwą własną, Hiram, Pan Świata, 

nadal wymyka się i pozostaje ciągle, mówiąc językiem Romana Ingardena, przedmiotem 

wielorako niedookreślonym. Może więc jeszcze jeden krok, a nuż okaże się decydujący? 

Biorę pod lupę [wybieram tę, której rękojeść (uchwyt?) ma kształt hermy zwieńczonej 

popiersiem pseudosecesyjnej kobiety] korespondencję Czechowicza z 1923 roku. Jedna kartka 

pocztowa i sześć listów. Do Gralewskiego i Bielskiego. Zaczyna się pięknie: kartką (z 4.04) 

z reprodukcją obrazu Velazqueza Infantka Małgorzata („Waciowi Gralewskiemu o f i a r u j e tę 

Infantkę J. Czechowicz")35. Skłonny jestem widzieć w tym symboliczny gest, także w spacji 

podkreślającej (ale co?) słowo „ofiaruje", otwierający królewski temat przywołaniem 

wybitnego dzieła sztuki o tematyce właśnie królewskiej. 

Pierwszy list do Gralewskiego z Włodzimierza Wołyńskiego (hotel „Paryż", 14.05): 

Przyjedź tylko, a opowiem Ci mój nadludzki poemat i sam osądzisz, czy nie mam prawa tak go nazywać. 

Rzecz jasna, mowa o Hiramie. Cały czas (prawie) pisze Czechowicz o tym projekcie, 

ale ja zwracam uwagę na taki fragment: 



Tam w pomyśle moim jest kilku nadludzkich ludzi i każdy jest czerwoną tragedią. Los i fakty spiętrzą się, 

ich rękoma wznoszone ponad cały świat i ponad nich, aż runie wreszcie wieża babelska. Tu będzie cała 

synteza poezji między szczytem i otchłanią. 

Kto zostanie po pogromie, nie półbogiem będzie, lecz półczłowiekiem-duszą kostniejącą za życia"'. 

Jest już jesień: 3 listopada Czechowicz wysyła (ciągle z Włodzimierza Wołyńskiego) któryś 

z kolejnych listów do Gralewskiego. Nas może zainteresować ten passus o Hiramie: 

W Regionach Nieznanych on ożywa i buduje swą duszę jak blużnierczą wieżę -ku niebu. Ten cień urzekł 

mnie, nie mogę się przejąć niczym poza nim, a ilekroć przejmę się czymś -on mnie do upamiętania przywodzi. 

Nie dziwiłbym się, gdyby się ta zjawa wszechmocnej duszy realizowała, zmaterializowała którejkolwiek 

z marzennych nocy. Myślę o nim tak dawno i tak intensywnie, że wydarłszy mi go, ujrzelibyście półpustynne 

wnętrze, pełne korzeni, z których rósł on, Hiram37. 

Ależ tak, nie mylimy się, gdyż nie możemy nie zauważyć tego, co widać nawet okiem 

niewzmocnionym naszą ozdobną lupą: Czechowicz charakteryzuje Hirama (i H i r a m a , trzecią 

część H e n r y k a , dla której miał też tytuł Dzieje bajeczne) terminami i ideami zaczerpniętymi 

z Zaratustry Nietzschego! Identyfikator, gwarantujący pewność takiego rozpoznania, 

ulokowany jest w kategorii wręcz stereotypowo kojarzonej z tym właśnie dziełem filozofa -

to rzecz jasna termin „nadludzki". „Nadludzki poemat", dziwaczny oksymoron „kilku 

nadludzkich ludzi"- są w pierwszej linii, ale mamy i drugą linię, gdzie znajduje się parę 

innych określeń, mniej ewidentnych, jednak, jak sądzę, o niewątpliwym nietzscheańskim 

rodowodzie: „zjawa wszechmocnej duszy", „cień", bohater, który „buduje swą duszę jak 

blużnierczą wieżę -ku niebu". Dla Czechowiczowskiej wizji bohatera, którą próbuje 

w przytoczonych tu fragmentach listów wyartykułować, nietrudno odnaleźć -nie wnikam, 

jak głębokie -analogie w Z a r a t u s f r z e . Na przykład w takiej oto formule: „Gdyż to jest tajemnicą 

duszy: wprzódy bohater opuścić ją musi, zanim nawiedzi ją w marzeniu-nadbohater"'8. 

Są tu rzeczy i sprawy jednakowoż ważniejsze niż mniej lub bardziej ścisłe relacje 

językowe i intertekstualne. Otóż wydaje się, mówię ostrożnie, chociaż jestem o tym 

przekonany, że właśnie w Zaratustrze (i w Zaratustrze) mógł znaleźć Czechowicz zasadniczą 

inspirację do kreacji Hirama, Pana Świata. Podwójną inspirację. Po pierwsze, Hiram jako 

nadczłowiek, bo jest on bez wątpienia jakimś (cokolwiek miałoby to znaczyć) nadczłowiekiem, 

który jawi się również (znowu cokolwiek miałoby to znaczyć) jako „pan świata". 

Mówią królowie w Zaratustrze: 

(...] wyruszyliśmy w drogę, aby znaleźć wyższego człowieka-

człowieka, coby wyrastał ponad nas: którzy królami wszak jesteśmy. 

(.. .} Albowiem człowiek najwyższy winien być najwyższym panem na ziemi39. 

Odpowiada im Hiram w cytowanym już fragmencie z 1923 roku: 

Wyszedłem z puszcz, by ziemią władać i stanąć nad królów karkiem jako Pan świata...40 





Zatem inspiracja na tym poziomie dotyczyłaby szczegółowych, aczkolwiek do końca 

dla nas niejasnych atrybutów bohatera. Są też -po drugie -zależności ogólniejsze: Zaratustra 

jako model jeszcze innego typu postaci literackiej, takiej mianowicie, która pochodzi z bardzo 

określonego świata (w tym wypadku religia irańska], ale zostaje z niego „wyjęta" i przenie-

siona w całkiem odmienną rzeczywistość, gdzie funkcjonuje jako ktoś, kto ma ze swym 

pierwotnym wcieleniem, zdawać by się mogło, jedynie wspólne imię. Czechowicz, wybie-

rając na swego bohatera Hirama, postąpił analogicznie jak Nietzsche z Zaratustrą. Jednak, 

wydobywając tę postać z jej macierzystych kontekstów i przenosząc w ostatecznym 

rezultacie w 1938 roku do Poematu, nie wypełnił jej -inaczej niż Nietzsche-„swoimi" 

treściami. Zostawił imię i tytuł: Hiram, Pan Świata. W ten sposób uruchomił mechanizm 

opisywany w semiotyce nazw własnych: jego bohater mieści w sobie wszystkie możliwe 

sensy, jakie tylko wiążą się z imieniem i owym tytułem, jego bohater jest wielką opowieścią, 

której poszczególne rozdziały są tymi wszystkimi opowieściami, jakie wiążą się z jego 

imieniem. „Wszystkie wersje należą do mitu" głosi klasyczna już od dawna teza Claudea 

Levi-Straussa41. Utkał swego Hirama Czechowicz z rozmaitych wątków, można je nawet 

dokładnie wskazać, ale utożsamić z którymś -nie. Hiram, Pan Świata, który w 1938 roku 

przypłynął do wioski zwanej Aleńkije, co się wykłada Szkarłatne, żeby porwać córkę króla 

Zygmunta, to postać wydestylowana w „wyobraźni stwarzającej" poety. Jej działanie 

zaprezentował Czechowicz w ekfrazie, opisującej pewien fragment fresku w kaplicy 

św. Trójcy na lubelskim Zamku. Jest ona również figurą jego własnej wyobraźni, która 

ujawniła się także w konstrukcji postaci Hirama: 

Jeszcze inny obraz: anioł z rozwiązanymi skrzydłami u bark, lwiogrzywy i silny, zwraca głowę 

ku klęczącej przy nim kobiecie. Ona drobna, o słodkim profilu, unosi w dłoniach duży dzban. Klęczy-ale na 

czym? Jestże to sfałdowana w antropomorficzne kształty szata anioła? Czy może obłok zwrócony smutnym, 

przerażającym obliczem ludzkim ku dołowi, a w stronę prawą łbami ryb potwornych? Czy owo dziwaczne 

rozwichrzenie linij, ta aluzja do kształtu, nie zaś sam kształt, wyobraża legendarnego Lewiatana? 

Nieco dalej - podsumowanie tego opisu, po którym wie się albo zbyt mało, albo zbyt dużo. 

Jak z Hiramem, Panem Świata: 

Najbardziej tajemniczy, najbardziej kreacyjny jest fresk lubelski, gdzie wyobraźnia stwarzająca 

odrealniła kształt do tego stopnia, że przestał być jednoznaczny4''. 

Czy jakąś rolę w tym zaiste alchemicznym procesie transmutacji odegrały 

również okoliczności, które za Brunonem Schulzem mógłbym nazwać „wczesną 

antycypacją duszy", takie, jak ta, iż w dniu urodzin Czechowicza w miejskim teatrze, 

kilkadziesiąt kroków dalej, grana była sztuka zatytułowana Nadczłowiek, i jak ta, że 

policmajstrem lubelskim był wówczas człowiek noszący nazwisko potężnego czarnoksięż-

nika, niejaki kapitan Merlin-naprawdę nie wiem43. 
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30 Zob. Czechowicz, Szkic organizacji czasopisma „Zmowa", w: tenże, Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, 

wstęp, wybór i opracowanie T. Kłak, Lublin 1972, s. 93-96. 

31 Czechowicz, Listy, s. 244. 

32 Tamże, s. 257. 
33 

Zob. H. Rousseau, Bóg zła, przeł. A. Kotalska, Warszawa 1988; 

G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita, Warszawa 1988. 
34 

Pisma alchemiczne C. G. Junga są tu podstawową literaturą: zob. przykładowo jego Rebis, 

czyli kamień filozojów, wybrał, przełożył i poprzedził wstępem J. Prokopiak, Warszawa 1989; tenże, 

Psychologia przeniesienia, przeł. R. Reszke. Warszawa 1993. 
35 

Czechowicz, Listy, s. 28. 

36 Tamże, s. 30 i 31. 

37 Tamże, s. 41. 
38 

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, 

przeł. W. Berent. Warszawa 1907, s. 142. 

39 Tamże, s. 304. 

40 Czechowicz, Opowieść o Hiramie Czarnoksiężniku, s. 116. 
41 

W sprawie semiotyki nazw własnych zob.: R. Barthes, Proust: nazwy i nazwiska, w: tenże, Lektury, 

przeł. K. Kłosiński, M. P. Markowski, E. Wieleżyńska, wybrał, opracował i posłowiem opatrzył M. P. Markowski, 

Warszawa 2001; J. Łotman, B. Uspienski, Mit-imię-kultura, w: Uspienski, Historia i semiotyka, 

przeł. i przedmowa B. Żyłko, Gdańsk 1998. 
42 

Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca, w: tenże, Wyobraźnia stwarzająca, s. 98 i 98-99. 

43 

Zob. mój esej: Kapucyńska 3: dwa obrazki. Szkic semiotyczny na urodziny Józeja Czechowicza, 

„Gazeta na Urodziny Poety", Lublin 15.03.2002, dodatek do „Gazety Wyborczej". 
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Poemat Józefa Czechowicza 

Podstawę niniejszego wydania Poematu stanowi sporządzony przez Józefa Czechowicza 

maszynopis, pochodzący ze zbiorów Tomasza Miernowskiego. Tekst został uzgodniony 

z pierwszą publikacją utworu w „Ateneum" 1938, nr 4-5, lipiec-wrzesień, s. 661*663. 

Znak kabalistyczny. O „Poemacie" Józefa Czechowicza. Fragmenty Władysław Panas 

Publikowane w książce teksty Wł. Panasa ułożone są chronologicznie według dat ich 

powstania. Zostały zachowane wszystkie przypisy autora do tych tekstów mimo, że zdarzają się 

w nich powtórzenia. 

0 tym, że teksty te miały być częścią większej całości świadczy uwaga Władysława Panasa 

zamieszczona przy tekście Hiram. Fragment o „Poemacie" Józefa Czechowicza [w:] Józef Czechowicz. 

Od awangardy do nowoczesności [s. 31]: 

„Tekst niniejszy jest szkicem jednego z rozdziałów książki Z n a k kabalistyczny. O „Poemacie" 

Józefa Czechowicza". 

Również komentarz autora do tekstu Dwadzieścia dwie litery. O „Poemacie" Józefa Czechowicza 

uwagi wstępne |w:l Czytanie Czechowicza [s. 91] wskazuje na to: „Tekst niniejszy jest początkiem 

fragmentu monograficznego studium W krainie purpurowego mitu. Prolegomena do przyszłych 

studiów nad „Poematem" Józefa Czechowicza". 

Informacje bibliograficzne: 

1. Dwadzieścia dwie litery. O „Poemacie" Józefa Czechowicza uwagi wstępne, „Roczniki 

Humanistyczne" 2000, z. 1, s. 17-30 (przedruk w: Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, 

J. Kopciński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003]. 

2. Hiram. Fragment o „Poemacie" Józefa Czechowicza w: Józef Czechowicz. Od awangardy 

do nowoczesności pod redakcją Jerzego Święcha, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii - Curie 

Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 31-48 (przedruk w: Tajemnica Siódmego A n i o ł a , Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 2005]. 
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