
197

Artur Grabowski
Uniwersytet Jagielloński

Mistycyzm jako mistyfi kacja, 
czyli o słabej poezji i jej mocnych czytelnikach

Po raz pierwszy poniższe słowa wypowiadałem publicznie w Chicago podczas 
konferencji ku czci Adama Zagajewskiego; odbywała się w obecności poety, a ja 
byłem jedynym, który odniósł się do jego twórczości krytycznie. 

Byłem oczywiście świadom, że zgodziłem się wówczas mówić o poecie polskim 
cieszącym się największym sukcesem w Ameryce; wiedziałem, że mówię do ame-
rykańskich czytelników jego wierszy, wierzących iż obcują z poetą przynoszącym 
im strawę duchową podobną do tej, którą oferowali niegdyś Czesław Miłosz albo 
Zbigniew Herbert – wrażliwość i myśl, jakiej tylko z Europy Wschodniej może się 
spodziewać wyjałowiony komfortem umysł człowieka Zachodu. Występując przed 
tym gremium, zmuszony byłem wytrzymać chłodne spojrzenie samego poety oraz 
ironiczne uśmieszki jego apologetów; czułem zarazem powstrzymujący mnie dys-
komfort i dodającą odwagi powinność. Dziś rozumiem, że być może stanowiło to 
również odruch buntu wobec presji postkolonialnej mentalności moich amery-
kańskich kolegów albo wynikało z naiwnego przekonania, że oto robię brawurowy 
gest deziluzji. Wszakże, jeżeli wtedy powodowała mną przekora, to teraz, pięć lat 
później, uczucie to ośmieliłbym się nazwać troską. Uważam bowiem, że mamy do 
czynienia z problemem znacznie głębszym i o poważniejszych konsekwencjach 
niż tylko obcowanie ze słabym (duchem i maestrią) poetą; zdaję sobie też sprawę, 
że łatwo posądzić mnie o niskie uczucia. Wciąż jeszcze mam wrażenie, że oto stoję 
przed ciężką bramą, która wzywa, by ją otworzyć... 
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I

1. Zacznę przeto od lektury wiersza, którego tematem jest lęk i odwaga – Brama1.

Czy kochasz słowa tak jak nieśmiały czarodziej kocha chwilę ciszy –
już po występie, kiedy jest sam w pustej szatni, w której
płonie smolistym, tłustym płomieniem żółta świeca?

Oto poeta, wielbiciel słów, porównuje się do, nieśmiałego wprawdzie, ale jed-
nak – czarodzieja. Ponieważ mówi się tu o „występie” scenicznym, możemy śmiało 
założyć, że nie chodzi o cudotwórcę, kogoś zdolnego rzeczywiście przemieniać 
rzeczy w inne rzeczy, lecz o magika, którego rzemiosłem jest stwarzanie na oczach 
gawiedzi przekonujących i, niewątpliwie, urodziwych iluzji. Ów iluzjonista „kocha 
słowa” jak „ciszę po występie”. Jakież to słowa godne są miłości? 

Ano takie, których nie słychać. Mówiący jest przecie sam z sobą, wypowiadane 
słowa wracają do niego; wielbi słowa, z których korzysta, bo ośmielają go nieco 
(sam się nimi ośmiela?), ale przede wszystkim chyba niosą mu ukojenie, choćby 
to miał być tylko ten odpoczynek w szatni po ciężkim występie. Są to zatem sło-
wa pocieszenia i za owo pocieszenie, jak się zdaje, zasłużyć chcą na pokochanie. 
Bynajmniej jednak nie o słodkie kłamstwa tu chodzi. Czułe słówka nieśmiałego 
magika płyną ze źródła nazbyt intymnego, by mogło być zatrute cyniczną mani-
pulacją na własnej psychice; to słowa prawdy, jakie wypowiada się po ściągnięciu 
maski, w półmroku, ale zapewne przed lustrem, w garderobie, usuwając charak-
teryzację. Wypowiada je ktoś czuły na ironię zawartą w retorycznym pytaniu „czy 
kochasz słowa”, ktoś zarazem okrutnie świadomy siebie i boleśnie bezradny wobec 
własnej słabości: 

Jaka miłość dozwoli ci pchnąć ciężką bramę, tak żebyś znowu
poczuł zapach tego drewna i rdzawy smak wody z archaicznej studni,
i żebyś raz jeszcze ujrzał wysoką gruszę, dumną matronę, która w jesieni
arystokratycznie oddawała nam swe doskonałe w kształcie owoce,
po czym niemo pogrążała się w rozpatrywaniu nieszczęść zimy.

Oto stoi teraz przed ciężką bramą niby przed jakąś próbą. Z dalszych zwrotek 
dowiadujemy się, że chodzi o bramę do jego dzieciństwa, to brama rodzinnego 
domu, wejście do czasu minionego. Pocieszające słowa, magiczne twory magika, 
przenoszą go zatem do miejsca pocieszenia, przywracają stan błogiej niewinności. 
Czarodziej słów obdarza słowa czułością podobną do tej, jaka łączy najbliższych, 
wydaje się, jakby czuł się zobowiązany spłacić dług, w formie szczególnego sza-
cunku, za ich opiekuńczą moc. 

1 A. Zagajewski, Brama [w:] tegoż, Anteny, Kraków 2005, s. 61.
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Powrót rzeczywisty do bezpiecznego schronienia w dzieciństwo jest przecież 
niemożliwy, jednak magiczne formuły zdołają wyczarować świat, w którym moż-
liwe będzie przeżycie zastępcze – sztuczna kryjówka w krainie poezji. Bo też jego 
pragnienie powrotu nie wynika chyba z nostalgicznej tęsknoty, zaczyna się wszak 
od samozwrotnego pytania o słowa, i to one są celem tej podróży w czasie. A za-
tem owa tajemna brama wiedzie również do źródła mocy twórczej, źródła bijącego 
z najgłębszej intymności poety-magika. Jednak na drodze za nią wędrowiec napo-
tyka przeszkodę. W początkowym pytaniu wychwytuję nutę napomnienia, słychać 
w nim lęk, jakieś poczucie winy niewdzięcznego dziecka. Czy coś mogłoby dodać 
mu sił i odwagi? To, co zwykle – upewniające odczucie aprobaty, jakie dają słowa 
pocieszenia, słowa spodziewane. Wie o tym doskonale, zna siebie przecież; chce po 
raz kolejny odzyskać ów stan czułej akceptacji, a wraz z nim siebie z tamtych czasów 
– z dzieciństwa. 

2. Jak wiele wierszy Zagajewskiego, ten również stanowi zapis rozmowy z sobą, 
rejestruje proces autoanalizy; wszakże jej celem nie jest poznanie ciemnych zaka-
marków własnej psychiki, jest nim raczej ponawiany rytuał odnawiania wyraźnie 
określonej autokreacji – raz jeszcze przywoływanie zapamiętanego, a więc i spo-
dziewanego wizerunku siebie. Ten powracający temat nadaje wierszowi struktu-
rę hermeneutyczną eseju – refl eksyjnej próby dochodzenia do właściwej formuły 
autoportretu. W rezultacie tym, co bohaterowi/autorowi monologu objawia się 
w wierszu, jest jego własne myślenie o sobie. 

Jeśli zatem w tej poezji zdarzają się objawienia, to nie nadchodzą z zewnątrz, ale 
dokonują się w zamkniętej przestrzeni świadomości autora. Każdy niemal wiersz 
Zagajewskiego (tego po „przełomie” antynowofalowym) sprawia wrażenie, jakby 
autor próbował przełamać tę inercję, i za każdym razem mu się nie udaje. Klęski 
te nie wydają się jednak zasmucać poety, co najwyżej nadają jego twarzy (tej w lu-
sterku) wyraz łagodnej melancholii, która z kolei znakomicie nadaje się do analizy 
jako dzieło sztuki z lekka nierealistycznej. Mocna autodefi nicja staje się wówczas 
źródłem mocy twórczej, celem tworzenia okazuje się zaś magiczna formuła pocie-
szenia, jakie daje powrót (cóż z tego, że „wtórny”) do świata, którego wartość po-
twierdza autorytet – oczekujący u kresu, czyli u źródła. W przydymionym świetle 
dogasającej świecy magik zagląda do lustra, z którego czule patrzy nań... chłopiec. 

To zatem miłość, choć nieznana, jest ową mocą. Dlaczego jednak tak ciężko 
wrócić do domu? Bo dom ów niezupełnie „tamtym” jest miejscem, a raczej ja-
kimś tworem „stąd” – kompensacją niespełnienia? Słowo „znowu” sugeruje, że 
oczekiwane przeżycie powrotu właśnie powtórzeniem będzie, emocją sprawdzoną 
uprzednio, bezpiecznie przewidywalną. Powtórzyć to wszak również tyle, co „po-
wiedzieć raz jeszcze”, przepowiedzieć sobie zadaną lekcję; a może nawet: zamienić 
przeżycie na przeżywanie – w słowach. „Jaka miłość”, pyta poeta-czarodziej, „do-
zwoli” (czyli: dopuści) powtórzyć uczucie pełnej akceptacji podmiotu w jego au-
tokreacji? I odpowiada sobie: miłość do słów. Kochając słowa, które „powtarzają” 
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ich podmiot i przedmiot zarazem, zdoła w nich pokochać siebie, czyli osiągnie 
stan podobny do ówczesnego. 

W rezultacie to słowa, reprezentujące rzeczy minione, staną się faktycznym 
przedmiotem adoracji; słowa nie jakiekolwiek wszakże, lecz słowa własne, na-
znaczone czułością pamięci o intymnym przeżyciu i wartością autorytetu, który 
tamte chwile „uwznioślił”. Słowa takie, jak „dozwoli”, „ujrzał”, „matrona”, „niemal” 
podnoszą styl na piętro patosu mimowolnie, odsłaniając nieświadomie przyjętą 
przez mówiącego postawę estetyczno-erudycyjnego kapłana; wypowiadane obok 
takich – świadomie tym razem użytych – określeń wzniosłości, jak „archaiczny”, 
„dumny”, „arystokratyczny”, „doskonały”, magiczne formuły quasi-sakralnego ję-
zyka zdają się kompromitować szczerość tego wyznania. Dobra wola słuchacza 
mogłaby doszukać się w tym oratorskim stylu stylizacji (na łacińską elegię?), gdy-
by nie natrętnie czułostkowy autobiografi zm, który domaga się od czytelnika em-
patii należnej wspomnieniom z dzieciństwa. 

Powrót będzie zatem doświadczeniem zastępczym, może nawet świadomie 
sztucznym, w innym środowisku się dokona. W jakim? We wzniosłym języku, 
pośród szlachetnych i pięknych przedmiotów. Poeta chce wspomnieniem wró-
cić do form doskonałych, do uczuć dumnych i arystokratycznych, do doświad-
czeń jednocześnie dotykalnie zmysłowych i fundamentalnie archaicznych. Nie na 
podwórko, nie do kolegów, nie do inicjacyjnych doświadczeń młodości, nie do 
chłopięcych przygód, nie do matczynego ciepła nawet – nie do tego, co swojskie, 
zwyczajne, proste. Przeciwnie, wraca do czegoś, czego jako chłopiec zapewne nie 
postrzegał – do ogrodu z królewską gruszą, szczodrze obdarowującą pięknem, 
w miejscu, gdzie spodziewać by się można raczej dzikiej jabłonki... Eseistyczno-
-autobiografi czna wyprawa z wiersza Brama to więc najwyraźniej powrót do źród-
ła sztuki. Nie po skarb prawdy wyprawa, lecz po nową inspirację. Nie tajemnicę, 
raczej coś gotowego chce zyskać poszukiwacz. Po złotym runie pozłacanych wspo-
mnień, czego się spodziewa sztukmistrz wyczerpany?

Cała strofa brzmi patetycznie, dzięki słowom archaicznym ton jej kojarzy się 
z kulturą wysoką, obcą chyba chłopakowi ze śląskiego podwórka. W tej estetycz-
nej ramie wspomnienie dzieciństwa wzięte jest jakby w cudzysłów... Zaiste, z tru-
dem uniknąć ironii. Takimi słowy, przypomnijmy, opisany jest dom rodzinny, 
sam w sobie chyba skromny, dzięki słowom jednak uwznioślony. Przeto powrót 
do przeszłości nie ze względu na nią samą się dokonał, okazał się raczej sprawnym 
wehikułem – umożliwił wstąpienie w najwyższe progi tradycji. Ta zaś, poparta 
(„arystokratyczna matrona”) wiekiem i urzędem, zwróci (lusterkiem?) adorato-
rowi moc, której zużycie („po skończonym występie”) po raz kolejny odczuwa. 
Poeta wraca do mitu jak do siebie – po siebie. Nie do prywatnego mitu dzieciń-
stwa wszakże, lecz do prywatności zmityzowanej, przemienionej w elitarną kultu-
rę. Tam, odnajdując w sobie chłopca, napotyka marmurową fi gurkę Kapłana Stylu 
Wysokiego – i to jemu udzieli głosu.
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3. Wydawałoby się zatem, że bohaterem większości wierszy Zagajewskiego jest 
wrażliwy esteta. Dziwny to jednak sztuki adorator, bo nigdy nie obcujący z dziełem 
samodzielnie, a przez pośredników zawsze. Osobnik jakoby „przebrany” (magik 
z estrady?) w przygotowany uprzednio kostium odgrywanej przed sobą samym 
roli – uczonego artysty przeżywającego doświadczenie „cudzego piękna”. Jakby na 
zbliżeniu się do śladu cudzych emocji zależało mu bardziej, niż na wzbudzeniu 
w sobie prawdziwie własnego odczuwania świata. 

Skutkiem tego eksperymentu będzie utrata żarliwości, a wraz z nią twórczej 
energii; poeta zdolny jedynie do precyzyjnego powtórzenia osiągnie co najwyżej 
akademicką poprawność. Pozostaje mu więc cieszyć się dostępem do powierzch-
ni potencjalnego zaangażowania, odbiciem rzeczywistości, które spłaszcza rzeczy 
w obrazki gotowe do wklejenia w zeszyt zakupiony w muzealnym sklepiku. Upar-
cie używa w tym celu stylu wysokiego, słusznie podążając za wielkimi poprzedni-
kami, za mistrzami „wglądu” w istotę doświadczenia. Aliści, używając stylu wy-
sokiego ze względu na jego autorytet, praktycznie uniemożliwia sobie usłyszenie 
głosu własnego, a w konsekwencji traci szansę artystycznej dojrzałości. Używając 
autorytetu elitarnej kultury jako pośrednika, czyni z niej narzędzie zaspokojenia 
hedonistycznej przyjemności i kompensacji poczucia niższości, przeto jako orygi-
nalny twórca ponosi nieuchronną klęskę. 

I jest jej świadom z porażającą jasnością. I z równie rażącą, dodajmy, niekon-
sekwencją. „Styl wysoki – pisze w jednym z programowych esejów – pośredni-
czy pomiędzy duchami przeszłości a prowizorką teraźniejszości”2. I zaraz dodaje: 
„Kłopot polega jednak na tym, że tak naprawdę styl wysoki nie jest ze swej na-
tury pośrednikiem [...] rodzi się z odpowiedzi na rzeczy ostateczne, jest reakcją 
na tajemnicę”. Przeto żeby uniknąć „arytmetycznej średniej i umiarkowanej ni-
welacji”, analityk stylu proponuje „skromność metafi zyczną”. Czy jednak na pew-
no to właśnie skromność będzie właściwym remedium na wyjałowienie duszy? 
Skromność to cecha mieszczańska, to wymuszona społecznym konformizmem 
fałszywa pokora, która ma usprawiedliwić – że przywołam słowa Wieszcza – „zle-
niwienie ducha”. Co więcej, skromność zdecydowanie nie godzi się z, tak pożąda-
ną, wzniosłością, która jako jedyna ma ponoć szansę wypełnić duchową pustkę. 
Wtedy „wzniosłość jest przede wszystkim przeżyciem tajemnicy świata, dreszczu 
metafi zycznego, wielkiego zdziwienia, olśnienia poczuciem bliskości tego, czego 
nie wolno wypowiedzieć”. Czy jednak faktycznie chodzi o zaspokojenie pragnień 
metafi zycznych? Widać wyraźnie, że celem jest tu przede wszystkim przeżycie 
„dreszczu” – nie mistyczne spotkanie z „Innym”, lecz raczej odnalezienie minio-
nego podniecenia – śladu po wygasłej żarliwości. 

Ale dlaczego zgasła? Poezja pozbawia się żarliwości wtedy, kiedy zamiast ry-
zykować odpowiedź komuś/czemuś w istocie mówi do lusterka, powtarzając bez-

2 Wszystkie cytaty z tomu A. Zagajewski, Obrona żarliwości, Kraków 2002, s. 41 i passim.
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pieczne formułki. Gdybyż przynajmniej zmęczonego czarodzieja stać było na bez-
czelny egotyzm! Nie, zapatrzony w ciemniejące lustro, zamiast zachwycenia wizją 
zostawia na nim mgiełkę lęku... Przed zniknięciem? Ów lęk brzmi w wierszach 
Zagajewskiego najszczerszą chyba nutą, słychać w nim uświadomioną koniecz-
ność podtrzymywania swoistej iluzji wolności. „Pisarz współczesny – powiada pi-
sarz współczesny – ma stopy uwięzione w raczej komicznym i wygodnym światku 
społeczeństwa konsumpcyjnego”. „Czy kieruje nami mądrość – zapytuje się w bez-
piecznie mnogiej liczbie – czy konformizm tylko?” Mądrość, a jakże, i mądrości 
siła. Poeta wie wszak doskonale, że poeta pozostaje „silny tylko niegasnącą ambi-
cją poszukiwania czegoś wyższego, pamięcią o wzniosłości”. Zostaje mu (nam?) 
pamięć i marzenie, rzeczywistość została za progiem marginesu – niezapisana. 
Jeśli styl wysoki nie stosuje się do opisu rzeczywistości, to wyraża fałsz; albo skazu-
je rzeczywistość na zagarnięcie przez style niskie, wraz z ich niskimi pobudkami.

Stosunek popularnego w kampusach nauczyciela mistyki do kultury wysokiej 
dałoby się więc określić jako postawę wyrafi nowanego klienta w sklepie z antyka-
mi; powiedziałbym nawet: w supermarkecie. Cóż, nie da się ukryć, nie daje się tego 
zataić nawet przed sobą – styl wysoki jest w tej poezji skutecznym opakowaniem 
kulturalnego produktu. I, jak każda etykietka, służy zachęcie do nabycia. W istocie 
jest to propozycja intelektualnie łatwa – popularna wersja kultury wyrafi nowanej, 
prosta w obsłudze zabawka dla erudytów z dobrym świadectwem maturalnym... 
Ale któż oprze się pięknym pakunkom pod choinką? Kogo nie skuszą magiczną, 
tajemną mocą, która obiecuje cuda? Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci pu-
stym pudełkiem!

4. Jakiej miłości, miłości do czego mu trzeba, by się udało pokonać słabość? Mi-
łości do siebie zmityzowanego, miłości własnej do, udrapowanego w szatę melan-
cholii, arystokraty ducha. Ta wyprawa ad fontes nie zawiera w sobie ryzyka od-
krywcy, jest powrotem do świata bezpiecznego, jest ucieczką przed nieznanym 
i brutalnym. Poeta nie wróci z niej z dziełem nowym i własnym, przyniesie coś cu-
dzego, coś doskonale powtórzonego. Będzie to lęk leczący nie tylko jego prywatne 
kompleksy, pomoże też innym, podobnie uzależnionym od „cudzego piękna”, tak 
samo ubezwłasnowolnionym dominacją autorytetu. Ale, trzeba przyznać, bohater 
nie oszukuje się bynajmniej, wie doskonale, od czego ucieka:

Tuż obok dymił obojętny komin fabryki i milczało brzydkie miasto,
ale w ogrodach głęboko pod cegłami pracowała niestrudzona ziemia,
nasza czarna pamięć i przepastna spiżarnia umarłych, dobra ziemia.

Elementy rzeczywistości „obojętne i brzydkie” nie pasują do jego opowieści, 
odrzucone z pogardą, egzystują obok, służąc posłusznie za tło. Żeby zaś jeszcze 
wzmocnić mityczny fundament, przywołany będzie kult przodków. Przodkiem 
jest tutaj matka, przedtem grusza/matrona, teraz „pracowita ziemia”. Za chwilę 
obraz matki pojawi się w dalszej części, rzucając za siebie światło interpretacji. 
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Matka zdominuje wręcz całe wspomnienie, wykluczając innych członków ro-
dziny; to ona będzie czytała gazetę, jak ojciec, to ona reprezentuje „wszystkich”. 
Na dodatek komin i budynek fabryczny, kojarzący się z męską pracą, okażą się 
elementem martwym i bezdusznym, ustawionym na życiodajnej i wyposażonej 
w pamięć, czyli w duchowość, ziemi. Ten motyw podkreśla dziecinność posta-
wy bohatera, jego bezbronność, jego tęsknotę za stanem niewinności wynikającej 
z podporządkowania się „starszemu”. Nieśmiały czarodziej, ten, którego zawodem 
publiczne prezentowanie sztuczek, macierzyńskiej pragnie opieki. Protekcji od 
mamy i od tradycji – pragnie skryć się pod skrzydła Matki Kultury. Przed kim? 
Przed ojcem rzecz jasna – twardym i brzydkim, bezosobowym i bezdusznym – jak 
nieopisana rzeczywistość. Po stronie domu jest święto, po stronie świata praca; po 
jednej stronie kobieca czułość i dziecinna niewinność, po drugiej – męska robo-
ta i nieczyste ręce człowieka doświadczonego. Powrót do dzieciństwa okazuje się 
więc również ucieczką od dorosłości. Będąc jednak powrotem do kultury, mimo-
wolnie czyni z niej rezerwat niedojrzałości. 

Ale przecież poprzednia strofa, wróćmy tam na moment, zadaje pytanie mo-
ralne – „jaka miłość dozwoli” wrócić, na jakich warunkach wolno przekroczyć 
próg w jakimś sensie zakazany? Co takiego stoi na straży powrotu do dzieciństwa? 
Dojrzałość, nie ta „postulowana”, ale ta realna, obecna w ciele i pamięci. Ta, od 
której uciec nie sposób. Mąż ów nie jest wszak dzieckiem, jego powrót do dzieciń-
stwa będzie więc zawsze jakimś zerwaniem z rzeczywistością; gdyby się powiódł, 
powrót taki uwolniłby go od odpowiedzialnej samodzielności i od męskiego trudu 
wraz z jego brudną robotą, która skazuje na błędy i ciągłe poczucie winy. Powrót 
do domu kultury oznacza zatem coś przeciwnego – odzyskanie poczucia bezpie-
czeństwa i pewności, jakie grzecznemu synowi, dobremu uczniowi, daje adoracja 
i bezkrytyczne posłuszeństwo. 

W istocie jednak zatrzymuje go pojedyncze... Czy, jak Miłosz, uwiecznia epifa-
nię? Dla Miłosza ważna będzie erozja wyobraźni religijnej, niezdolnej już do mi-
stycznego przekroczenia samej siebie. Jego epifania zdarza się tu i teraz, w czasie 
mierzonym „ziemskimi pokarmami”; to punkt pozornej ruchomości, praktycznie 
polegającej na pulsowaniu stanu wyjścia/wejścia, czyli powrotu jako zawrócenia 
– do oświeceniowych konstrukcji, które wyobraźnię biorą za wizję. Czynią to z do-
brą wiarą? Tak, ale i przekonaniem o własnej nieomylności. Czy za Herbertem 
pójdzie raczej, który traktuje dzieło sztuki jak wehikuł, jak dźwignię? Herbert, 
kiedy tylko przeczuwa pokusę idolatrii, nie pozwala sobie na nią, psuje sobie kom-
fort. Żeby zawsze w końcu przegrać, oddać pole zwycięzcom pewniejszym siebie? 
Ci dwaj nauczyciele poezji (do terminowania u nich Zagajewski się przyznaje) 
nie dają się nabrać, konfrontacja ze sztuką nie odbiera im władzy nad nią. Ale 
to, co mistrzów wzmacnia, ucznia ubezwłasnowolnia, co im daje siłę, jemu tylko 
pocieszenie. Ich tragiczna wizja gromu w obłoku niewiedzy – u niego zmienia się 
w różową chmurkę nostalgii. 
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Wydaje się przeto, że w sztuce życia duchowego popełnia gdzieś błąd. Czy za-
tem, zapytam bezczelnie, można było inaczej? Zrazu adept podąża za mistrzem, 
we wszystkim go naśladuje, potem opuszcza nauczyciela, zazwyczaj brutalnie i bez 
pożegnania, tak jak tamten niegdyś opuścił swojego przewodnika. Opuszczając 
mistrza, uczeń przestaje być uczniem, jako uczeń umiera. Jak to się odbywa? Za-
pewne tak, że uczeń odmawia nauczycielowi dalszego uznania jego wyższości; wy-
powiada mu posłuszeństwo i, pozbawiając go jego roli, sam tym samym uwalnia 
się od swojej. Nie jest już dobrym uczniem, jest teraz niegrzecznym chłopakiem, 
którego należy usunąć ze szkoły. Taki niejako sam się wypędza, odchodzi z wil-
czym biletem w kieszeni, słysząc za plecami oskarżenia i wyzwiska. 

Ale nie wszyscy uczniowie są tacy. Niektórzy zostaną w szkole na zawsze – to 
prymusi. Prymusowi w szkole dobrze. Brak mu bezczelności, nie ma potrzeby od-
różnienia się, rewolucyjnego gestu. Ale tęskni chyba za taką postawą, bo fascynu-
ją go rebelianci. Niezdolny znaleźć sobie miejsca (za to zapewnia sobie pozycję), 
zdaje się nie odczuwać lęku przed wpływem, który (jeżeli prymus chce być artystą) 
stanowi źródło poetyckiej żarliwości. W sławetnej koncepcji Harolda Blooma ar-
tysta nie lęka się wroga, lecz przyjaciela, którego czyni sobie rywalem. Tak Miłosz 
walczy z Mickiewiczem o rząd dusz, kształtując nam Wieszcza na swoje podobień-
stwo; tak Herbert chce abordażem przejąć antyk, by wykorzystać go w sobie wia-
domym celu. Zagajewski zdaje się nie mieć przeciwników – i to właśnie pozbawia 
go nie tylko oryginalności, ale i najmniejszego śladu zaangażowania. Pozostaje mu 
rola dostarczyciela poetyckich przyjemności... 

5. Zagajewski nie jest wolny od podejrzewania siebie o ten grzech deprawacji; po-
pełnia go świadomie, choć z żalem. Bohaterem jego esejów nie jest już bowiem 
ten patetyczny prymus z wierszy, jest nim ktoś boleśnie świadomy swojej niemo-
cy, ktoś, kto wie, że ucieka od konieczności dokonania rozstrzygnięcia pomię-
dzy prawdą o sobie a zadowoleniem z siebie. Tylko miłość (ale jaka?) mogłaby tę 
ucieczkę usprawiedliwić? Ucieczkę w mit wysokiej kultury, która oferuje doświad-
czenia powtórzone, a więc iluzoryczne, sztuczne. Tylko wielka miłość do słów. Ale 
słowa, wie to doskonale ich wyrafi nowany koneser, to jednak magia, iluzjonistycz-
na sztuczka. Czy pokochać piękne słowa, porzucając niepiękne rzeczy, nie jest aby 
moralnie podejrzaną pokusą? Czy wolno dla ich arystokratycznej podniosłości 
zdradzać upadłą rzeczywistość? W tym wierszu-eseju dociekliwy krytyk-morali-
sta zadaje kłopotliwe pytania sobie-poecie.

Rozdwojony w sobie bohater wiersza zadaje te pytania na wstępie rozważań, 
przeczuwając niejako, że na szlaku wyprawy po złote runo poetyckiej inspiracji, 
wracając po piękno, napotka moralną przeszkodę, jakieś ukryte w gąszczu pokus 
zamknięte wrota. Czuje, że po tamtej stronie czeka go szczęście w nieprawdziwym 
świecie, po tej zaś – bolesna egzystencja w prawdzie; tam jest poezja opisowa, tu 
rzeczywistość nieprzedstawiona. Toteż „brzydkie miasto” pozostanie niczyje, bo 



205

Mistycyzm jako mistyfi kacja, czyli o słabej poezji i jej mocnych czytelnikach

miłość, którą można by je pokochać, wymaga odwagi – dojrzałego, samodziel-
nego zaakceptowania tego, co jednostkowe i niepowtarzalne – nieubezpieczonej 
samotności. 

A jednak dręczą go wątpliwości. Zdaje sobie bowiem sprawę, że aby tego ary-
stokratycznego wyboru dokonać, trzeba by nie tylko złamać zasady obowiązujące 
w salonie czytających poezję na deser, ale i narazić się na konfrontację z czymś 
chyba groźniejszym od towarzyskiej marginalizacji...

Jakiej odwagi trzeba, żeby pchnąć ciężką bramę,
jakiej odwagi, żeby zobaczyć was wszystkich znowu
zebranych w jednym pokoju pod gotycką lampą –
mama nieuważnie czyta gazetę, ćmy uderzają o szybę,
nic się nie dzieje, nic, zaledwie wieczór, modlitwa; czekamy...

Żeby wrócić do przeszłości i wynieść z niej skarb skutecznej inspiracji, trzeba 
stanąć wobec tego, co minęło; więcej, wobec faktu, że pamiętanego nie ma, a w za-
mian jest tylko nicość. Czego nie ma? Nie ma mnie tamtego, tamtego bezpieczeń-
stwa, tamtej pewności, tamtego ciepła. To wszystko zniknęło, umarło; ja umarłem 
już kiedyś, umrę więc i taki, jaki teraz jestem. Skarby powtórzone, choćby jak cen-
ne były, to rzeczy martwe – piękne, ale puste muszle. To bowiem, co faktycznie 
było do zyskania, to pojedynczość życia, jego jednorazowa oryginalność. Ostat-
nie słowa: „tylko raz żyliśmy” następują po obrazie pustki, przychodzą jak echo 
straconej szansy. Jakiej miłości i odwagi zatem trzeba, aby jednak ciągnąć dalej, 
mimo wszystko, raz jeszcze... Co zrobić? W ten sam sposób wrócić po inspirację, 
po jeszcze jeden taki sam wiersz. Za każdym razem jednak płacąc coraz wyższą 
cenę świadomości klęski. Tak jak, decydując się na powrót do własnej przeszłości, 
narażamy się na bezpośrednią konfrontację ze śmiercią, tak czerpiąc z przeszłości 
kultury, zyskujemy inspirację powtórzoną, pewną, ale martwą, mocną formą, ale 
słabą żarliwością. Taki jest koszt miłości do słów, które przynoszą pocieszenie za-
miast wzmocnienia. 

Dominującym tematem jest przecież słabość, niemoc. Niemoc we wnętrzu, 
przed bramą zbyt ciężką, by ją otworzyć. Podobnie jak pierwszy, również ostatni 
obraz wprowadza nas do środka, do miejsca „swojego”. Czy da się oswoić mu-
zeum? Dziecinna niewinność, arystokratyczna kultura..., gdzie to wszystko jest? 
Wiersz przywołuje obrazy: zamkniętego pokoju, a przedtem ciemnej ziemi, a jesz-
cze wcześniej oświetlonej świecą teatralnej szatni. A zatem – w intymności, w ży-
ciu wewnętrznym, które autor w swoich esejach opisuje jako życie duchowe. Jest 
ono „duchowe”, bo bezinteresowne; tu „nic się nie dzieje”. Gdzie nic się nie dzieje? 
Tam, gdzie życie zastępuje pozór ruchu, przepływ zmiennych obrazów. To życie 
umysłu, co wzlatuje o zmierzchu. Życie podobne nawet do religijnej „modlitwy” 
– czekanie, doskonała bierność, nadzieja objawienia... Życie, które nie nadejdzie, 
bo kto miałby dość odwagi i miłości, dość żarliwości, by wyjść mu na spotkanie?
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II

1. A jednak sam autor, prowokacyjnie, nazywa swoją poezję „mistycyzmem dla 
początkujących”3. Sprawdźmy zatem, bardzo pobieżnie, jak poezja ma się do 
mistyki. 

Jan Andrzej Kłoczowski w książce Drogi człowieka mistycznego podaje cechy 
diagnostyczne takiego przeżycia. „Pierwsza z nich to doznanie radykalnej bierno-
ści”, bo mistyk „czuje się ogarnięty i przeniknięty” przez „wyższą rzeczywistość, 
która go przekracza”4; doprowadzi go to do „pozytywnej dezintegracji” osobowo-
ści, która właśnie pozwoli mu niejako pozbyć się swojej kondycji człowieka stara-
jącego się zrozumieć, bo rozumiejące Ego przesłania sobą Boga; mistyk doprowa-
dza więc do śmierci swoją podmiotowość, żeby mógł „narodzić się jako człowiek 
nowy”. Bierność nie polega tutaj na „czekaniu”, ale właśnie na pracy nad „całko-
witym przekształceniem własnego bytu”5; mistyka poznaje się po tym, że „jego 
postępowanie zmienia się radykalnie”. 

Kłoczowski podkreśla z naciskiem: „mistyka nie jest sferą ulotnych przeżyć, 
ale zasadniczą przemianą w bycie całego człowieka”6. Doświadczenie „rzeczy bo-
skich w sobie – cytuje Pseudo-Dionizego Areopagitę – różne jest od wiedzy o nich 
i różne od doświadczenia samego siebie”. Stan mistyczny to stan wprowadzenia 
w tajemnicę, stan współistnienia z przedmiotem poznania, to przekroczenie gra-
nic wiedzy. Doświadczenie mistyczne jest więc z istoty wywrotowe i jako takie 
wydarza się poza kulturą. Owszem, używa kultury, ale żeby ją przekroczyć lub 
się z niej wycofać. Kultura jest dla mistyka niedoskonałym narzędziem, bo jako 
przedmiot adoracji staje się idolem i zasłania okno. Mistyk rozbija wtedy przeźro-
czystą zasłonę. 

W przeciwnym razie, co mu grozi? Najpierw zachwyt..., a potem konieczny 
wydech – i para osiada na szybie. Można narysować serce? Dla człowieka uducho-
wionego, pisze Kłoczowski, 

[...] wszystko, co spotyka na drodze, ma strukturę symbolu. Ale symbole mają przewrotną 
naturę. Symbole mają pokazywać poza siebie, czyli odsłaniać rzeczywistość, którą same nie 
są, lecz którą oznaczają, na którą wskazują. Symbol musi być przejrzysty, aby był czytelny. 
Ale symbole bądź źle czytane, bądź też takie, które utraciły przejrzystość, mogą zatrzymy-
wać na sobie, a przez to ograniczać zdolność widzenia7.

3 Mysticism for Beginners to tytuł amerykańskiego wydania wierszy Adama Zagajewskiego, 
New York 1999.

4 J.A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001, s. 22.
5 Tamże, s. 24. 
6 Ten i kolejny cytat tamże, s. 25. 
7 Tamże, s. 53. 
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Przeciwieństwem mistycyzmu jest więc kwietyzm, pseudoreligijny sentymen-
talizm. Kiedy duchowość czuje własną słabość, ucieka w hedonizm, nie odnajduje 
tam jednak swojej własnej przestrzeni wewnętrznej, ale owo komfortowe wnętrze 
niejako wynajmuje sobie na mieszkanie, aby się w nim zamknąć. Komfort życia 
domowego nazywa wówczas życiem wewnętrznym, a rzeczywistość, to brzydkie 
przedmieście, pozostaje nieopisana, za bramą ogrodu. Przeciwieństwem mistyka 
będzie więc hedonistyczny konsument kultury.

Mistyk nie pisze od siebie, jak ktoś, kto wyraża swój sąd, nie uprawomocnia 
swojej wizji przez porównanie z widzeniami innych – ta jego jest przecie jedy-
na – wyznaje swoje przeżycie, ale nie opowiada sobie o sobie jak ktoś, kto myśli 
krytycznie. Dlatego celem mistycznego tekstu (a mistyk zarazem czuje przymus 
i zmusza się do pisania) będzie nie prezentacja, lecz penetracja; swoista „niewie-
dza” napędza mistyczną logoreę. Tekst mistyczny jest świadectwem obecności 
Boga w człowieku, a nie świadectwem analizy jego własnych przeżyć; pisząc, mi-
styk używa swojej pamięci, aby wydestylować z niej to, co w niej „obce”, co się 
w niej niejako „zapisało” samo z siebie. Dlatego tekst taki, chociaż brzmi jak opis, 
w istocie rejestruje wyznanie; chociaż często ma formę eseju jest, niczym poemat, 
dziełem natchnionym. Mistyk i poeta doświadczają jednak czegoś podobnego – 
źródłowości, czyli odkrycia jedynej i niepowtarzalnej relacji pomiędzy absolut-
nie swoistym indywiduum (nie rozumowym podmiotem, ani społecznym ego) 
a transcendentną rzeczywistością. Obaj też mylą się podobnie – jeśli doznania 
psychiczne, a nie przedmiot poddają obserwacji oraz jeśli treść swojego doświad-
czenia testują przez porównanie z innymi. Wtedy adorują idola – subiektywność 
samozwrotną, lub obiektywność cudzą; fantazmat albo stereotyp, potwierdzenie 
wizji przewidzianej. 

Na dobrą sprawę „mistyka” powstaje w chwili swojego upadku. Aż do 
XVIII wieku funkcjonował jedynie przymiotnik „mistyczny”, dopiero w wieku 
rozumu, pod piórem Rousseau, pojawia się „mistyka” jako rzeczownik; i od razu 
staje się świecka, co spowoduje, że zostanie pomylona z wyobraźnią, odtąd trudno 
je od siebie odróżnić. Bękartem tego mezaliansu będzie kwietyzm, czyli przeżywa-
nie przeżywania, rozkosz przeżycia. Odtąd nie chodzi już o metafi zykę: dla poetów 
to „życie wewnętrzne”, dla uczonych zgrabna metafora psychiki. Teraz mistykami 
zajmą się krytycy sztuki i psychiatrzy, bo w istocie tęsknota zastąpiła wymagania, 
stając się przez to moralną ubezpieczycielką duchowego komfortu. Taka tęsknota, 
która przecież boli, nie będzie pokonana – zostanie przekształcona w przyjem-
ność. Za pomocą pocieszających słów wiersza religijne niespełnienie zrodzi du-
chowy hedonizm konsumowania sztuki. 

Zagajewski sam, w esejach, zauważa niejednokrotnie, że żyjemy w kulturze 
ametafi zycznej, przeto pozostało nam przeżywanie pustej „wzniosłości”, a właści-
wie jej tęskne wypatrywanie. Wtedy w epifaniach doświadczamy nie rzeczywisto-
ści, ale jej impresji, którą bierzemy za objawienie. Wydaje się, że poeta dziedziczy 
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tę oświeceniową „mistykę” w cudzysłowie, ale tęskni za tą wcześniejszą, bezpo-
średnią. Wskazuje na to jego fascynacja antyoświeceniowymi pisarzami, takimi 
jak: Nietzsche, Benn, Junger, Cioran, Eliot. Dlatego sam nie uważa się za mistyka, 
ale ma nadzieję, wywiedzioną z pism swoich apologetów, że jest przynajmniej – 
jak to niegdyś zgrabnie ujął Grotowski – „nauczycielem performera”. Jako poeta, 
rzecz jasna. 

2. Mamy więc prawo zapytać, jaka powinna być poezja, która przygotowuje czy-
telników do życia duchowego? Czy poezja może być ćwiczeniem medytacyjnym? 

Egzaminowi takiemu poddaje poezję amerykańską Peter Sharpe w wydanej 
niedawno książce łączącej rozważania o technice poetyckiej z analizą technik 
medytacyjnych. Zasadnicza teza tego studium brzmi: wiersz ma szansę osiągnąć 
poziom medytacji pod jednym warunkiem – że nie będzie to poezja opisowa, two-
rzona na wzór eseistycznej refl eksji. Jego książka jest właściwie rozprawą o meta-
forze, ale jej celem nie jest bynajmniej kolejna analiza retorycznego tropu, raczej 
opis pewnej postawy duchowej – poetyckiej odwagi. Metafora zajmuje go, bo 

[...] kiedy naruszamy normy klasyfi kacji naszego doświadczenia przez odczytywanie nie-
znanego obszaru poznania w terminach innego, bliższego nam obszaru, ustanawiamy wów-
czas akt „transgresji” albo przeniesienia, który odtąd będzie nową podstawą osiągniętego 
właśnie poznania8. 

Autor jest przekonany, że „praktyka pisania jako medytacji wywodzi się z prze-
konania, że przedstawicieli wyższego porządku nie da się znaleźć ani w układzie 
społecznym, ani w referencyjnych aspektach i funkcjach języka”. Wybiera zatem 
trzech amerykańskich poetów, tworzących na granicy późnego modernizmu 
i wczesnego postmodernizmu, „pokazując, jak każdy z nich zdołał wytworzyć swój 
język z duchowych pragnień [...] w kontekście poezji, która nasłuchuje świętości”. 
W rezultacie zastanawia się, w jaki sposób nowoczesny poeta może aktywizować 
uśpioną wrażliwość metafi zyczną czytelnika. Sytuuje taką poezję w przestrzeni 
medytacji, pomiędzy stanem refl eksji a kontemplacji.

Refl eksja zachodzi wówczas, gdy przedmiot przemienia się w obraz; pozostaje 
on wtedy wewnątrz umysłu jako odbicie, które trwa w umyśle, rozciągając chwilę 
jak smak w ustach. Medytacja to konfrontacja podmiotu z przedmiotem, ujęcie go 
z zewnątrz, ale zarazem zaangażowanie weń. Refl ektujący jeszcze rozważa niuan-
se i światłocienie, medytujący widzi już bezpośrednio, bezkrytycznie. Medytacja 
aktywizuje podmiot, paradoksalnie przygotowując go do klęski, prowadzi bowiem 
ku przedmistycznej dezintegracji. Z kolei kontemplacja to współistnienie z przed-
miotem, kontemplujący właściwie nie widzi, on jest, i jest kimś innym; kontempla-
cja przemienia podmiot, niszcząc go w istocie, bo pozbawia go tej istotnej cechy 

8 Ten i dalsze cytaty z tomu P. Sharpe, Th e Ground of Our Beseeching, Selingsgrove 2004, s. 20 
[przekład – A.G.].
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podmiotu, jaką jest poczucie odrębności, tutaj „poznanie” jest synonimem „spot-
kania” – stan mistyczny zachodzi w Nigdzie. Na medytację składają się etapy okre-
ślonego procesu; mogą one wszakże przebiegać tak szybko lub tak niezauważalnie, 
że czasami mamy wrażenie skoku, gwałtownego przejścia od fazy początkowej 
od razu do końcowej, z pominięciem pośrednich. Dlatego tekst mistyczny często 
sprawia wrażenie niespójnego w kategoriach racjonalnie prowadzonego rozumo-
wania. Jest raczej liryczny niż eseistyczny. 

Jak się to ma do poezji Adama Zagajewskiego? Bohater tych wierszy pozostaje 
w stanie refl eksji, wręcz go podtrzymuje. Błyskotliwy krytycyzm współczesności 
maskuje rzeczywiste poczucie zdegustowania, szczere tęsknoty metafi zyczne zastę-
pują duchowe zaangażowanie, w rezultacie owocuje to akademickim opisem, który 
blokuje emocjonalną żarliwość potencjalnej ekspresji. Słowa istnieją tu zamiast – są 
suplementem przeżycia mistycznego, w praktyce je uniemożliwiając. Tym sposo-
bem nauczyciel duchowości utwierdza adepta w niekończącym się stanie ucznia 
i naśladowcy. Tekst duchowo wygodny staje się przyjemnością nie do odparcia – 
uzależniając, degraduje odbiorcę do poziomu pożądań, które zaspokaja.

3. Walles Stevens mówił, chłodno i przekonująco, o trudnej konieczności tworze-
nia „poezji w czasie niewiary”. Pisał o tym (czyżby udawał, że nie zna Hölderlina?) 
piękne wiersze. Czy można przedmiotem wiersza uczynić niewiarę? Można, zapi-
sując klęskę próby uwierzenia, w formie żalu po nieosiągniętym objawieniu. 

Przeczytajmy drugi wiersz, tym razem w dwóch językach równocześnie9:

Wędrowiec

Wchodzę do poczekalni dworcowej, gdzie
duszne powietrze.
W kieszeni mam książkę,
czyjeś wiersze, ślady natchnienia.
Obok, na ławkach, dwóch włóczęgów i pijak
(albo dwóch pijaków i jeden włóczęga).
Na drugim końcu sali, patrząc gdzieś
w górę w stronę Italii i nieba,
siedzi wytworne starsze małżeństwo.
Zawsze byliśmy podzieleni. Ludzkość, narody,
poczekalnie.
Zatrzymuję się na moment,
niepewny do którego przyłączyć się
cierpienia.

9 Po polsku z tomu A. Zagajewski, Jechać do Lwowa, Londyn 1985, s. 13; po angielsku w tłuma-
czeniu Clare Cavangh z tomu A. Zagajewski, Without End: New and Selected Poems, New York 2003, 
s. 34.
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Wreszcie siadam pośrodku,
czytam. Jestem sam, ale nie samotny.
Wędrowiec, który nie wędruje.
Gaśnie
olśnienie. Góry oddechów, duszne
doliny. Wciąż trwa dzielenie.

Wanderer

I enter the waiting room in a station.
Not a breath of air.
I have a book in my pocket,
someone’s poems, traces of inspiration.
At the entrance, on benches, two tramps and a drunkard.
(or two drunkards and a tramp).
At the other end, an elderly couple, very elegant, sit
staring somewhere above them, toward Italy and the sky.
We have always been divided. Mankind, nations,
waiting rooms.

I stop for a moment,
uncertain which suff ering I should
join.

Finally, I take a sit in between
and start reading. I am alone but not lonely.
A wanderer who doesn’t wander.

Th e revelation
fl ickers and dies. Mountains of breath, close
valleys. Th e dividing goes on.

Poeta wchodzi do „waiting room in a station”. Już w pierwszej linijce pojawia się 
subtelne przesunięcie znaczeń pomiędzy tekstem polskim a przekładem. W wersji 
angielskiej mamy wyraźnie wzmocnioną bierność i stan wyczekiwania, podkreślają 
to dwa słowa: „waiting” oraz „station”. W polskim tłumaczeniu mamy „poczekalnię 
dworcową”, która wprawdzie kojarzy się z czekaniem, ale też jednoznacznie z za-
miarem wyjazdu. Przychodzi się tutaj, żeby „poczekać na”, czyli „przeczekać” ja-
łowe chwile przed właściwą akcją. W polskim słowie „dworcowa” brak też sugestii 
powstrzymania ruchu, jakie znajdujemy w angielskim „station”. Jego odpowiedni-
kiem byłaby ewentualnie „stacja”, podobnie wyrażająca „zatrzymanie”. 

No więc, ktoś wchodzi do poczekalni i uderza go panująca tam atmosfera, 
jeszcze w tym samym wersie; dopiero w następnym wersie orientuje się on, że to 
„duszne powietrze”. Polskie słowa: „zaduch, duchota, duszność” opisują nieprzy-
jemny stan duszenia się, często też smrodu, ale zarazem natychmiast przynoszą 
skojarzenie ze słowami „dusza, duch, duchowość”. W słowie „duszne”, w tym obra-
zie-wyrazie, tworzy się „zaduch”, czyli uciążliwa i nieprzyjemna dla wchodzącego 
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atmosfera, spowodowana oddechami innych ludzi albo... cudzą duchowością. Po 
angielsku mamy nowe zdanie, w kolejnym wersie, co wskazuje na wyraźne, racjo-
nalne zapewne, uwewnętrznienie przeżycia „braku możliwości oddychania”. Żad-
nego też skojarzenia z „duszą”, co najwyżej eteryczne „air”. Brak również sugestii, 
jakoby to oddechy, czyli dusze innych czekających, były przyczyną „duszności” 
wchodzącego. 

Idźmy dalej, bo wejść w końcu pora, zamiast tak stać w progu... Tutaj (Czyli 
gdzie? Słowo to nie przypadkiem wystaje ze złamanego pierwszego wersu.) siedzą 
włóczędzy i pijacy. Fraza „obok, na ławkach” zmusza czytelnika do pewnego wy-
siłku logicznego przeanalizowania sytuacji albo pozostawia go obojętnym na wy-
magania dokładności, pozwalając mu zadowolić się „poczuciem bliskości”. Za to 
język angielski, który zazwyczaj domaga się większej precyzji, określa przestrzeń 
jako „przy wejściu”, a więc w miejscu, które, chcąc nie chcąc, wchodzący musi 
minąć. W polskim tłumaczeniu zatem ci ludzie siedzący są jakby bliżej człowieka 
wchodzącego, ale będąc „obok” zdają się przez niego, mimowolnie chyba, odrzu-
ceni; w tekście angielskim, siedząc pod drzwiami, wyglądają jak żebracy (Sięgnąć 
do kieszeni?) przed kościołem. Ależ nie! To „pijacy”, należy im się przeto policzek 
ironii – w nawiasie oko puszczone do czytelnika w kiepskim dowcipie. No dobra, 
kimkolwiek by byli, to tylko dwaj „włóczędzy”, ci, co się „włóczą”, czyli wędrują 
bez celu. Nasz poeta (Kto nosi wiersze w kieszeni?) już wkrótce nazwie siebie „wę-
drowcem”, podkreślając swoje pozorne podobieństwo do owych, donikąd przecie 
się wybierających, wędrowców i zarazem akcentując subtelną różnicę w charakte-
rze swoich peregrynacji. Co więcej, również owi staruszkowie, tęsknie wyglądają-
cy Italii, raczej nie przekroczą granic województwa. Jeżeli ktoś stąd odjedzie, i to 
bardzo daleko, to poeta. Szczęściarz. 

Nie to jednak chciałem powiedzieć... Chciałem podsłuchać przekład, obcy ję-
zyk miewa bowiem zdolność zdradzania oryginału. Oto na przykład użycie słowa 
„tramp” nieodparcie nasuwa mi (być może mnie tylko, niedoskonałemu użytkow-
nikowi angielszczyzny) skojarzenie z osobą nieco komiczną, z postacią farsową, 
nawet jeżeli miałaby być to smutna farsa Becketta. Skojarzone z nazbyt sportowym 
„tramping”, słowo to chce być synonimem „bezdomnego”, czyli skazanego na wę-
drówkę, którą inni czekający podjęli dobrowolnie. Bo przecie ten dworcowy „włó-
częga” to ktoś, kto nie może stąd wyjechać (jak to zaraz uczyni nasz poeta) i nie 
ma dokąd wrócić (co pewnie zrobi w końcu para staruszków); pijani czy trzeźwi, 
nie włóczą się z własnej woli, „mieszkają” tu, gdzie upadli, na ostatecznym przy-
stanku. W strofach literata pozostaną jednak w postawie wyprostowanej, niczym 
romantyczny pomnik tułacza na połoninach papieru. 

W przeciwieństwie do nich poetę określa tłumaczka jako „wanderer”. Dwu-
znaczność tego słowa w języku angielskim jest nieodparta, ten „wędrowiec” naj-
wyraźniej „poszukuje odpowiedzi” – „he wonders what’s happening”. Ależ nie, on 
właśnie „nie wędruje”! On siedzi i błąka się myślami (He wonders/wanders) po 
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ścieżkach cudzych wędrówek duchowych. Mimo że jest chyba prawdziwym „wę-
drowcem”, skoro przyszedł na dworzec i, nim odjedzie, siedzi tam z własnej woli, 
dusząc się między bliźnimi. Nie wędruje, tylko czeka i „wonders”, niezobowiązu-
jąco pozwala biec myślom poszukującym uwolnienia od nudy. Czytając wiersze 
w poczekalni, nie przyłączył się do żadnego z cierpień, zamiast cudzego cierpienia, 
wybrał „cudze piękno” w doskonałym „pomiędzy, czyli obok”. To był świadomy 
wybór – będę z nieobecnym poetą na szlaku jego natchnienia (polskie „na-tchnie-
nie” tłumaczone angielskim „in-spiration” zdradza wspólne pochodzenie od ła-
cińskiego spirare, umożliwiając obu tekstom złapanie, głębokiego aż po jednoczą-
cy fundament, oddechu), co pozwoli mi zachować „separację”, ale uchroni przed 
„samotnością” – dwa pocieszenia w jednym, a oba dzięki poezji. Metonimia „ślady 
natchnienia” wydała mi się zrazu natrętnie banalna, zużyta. Ale, pomyślałem po 
chwili, czy nie dlatego trafna? Przecież to właśnie ścieżki cudzych oddechów, prze-
tarte szlaki, wyprowadzają poetę z domu ubogich. 

Ale znowu nie to chciałem powiedzieć... Chciałem zwrócić uwagę, że język 
polski wyraźnie zbliża „wędrowca” do „włóczęgów”, i tym samym jego ironiczna 
autodefi nicja, „wędrowiec, który nie wędruje”, niesie w sobie nutę żalu, może na-
wet bólu, mimowolnie odsłania bowiem szczelinę – głęboką jak przepaść, która 
oddziela pozornego wędrowca od prawdziwych włóczęgów w tej poczekalni. Oni 
wędrują fi zycznie, nie przeczekują na „meta-fi zycznym przystanku” przy szlaku 
poetyckich wersów, ale zmierzają dokądś, bezskutecznie i usilnie. Za to „wanderer” 
odcina się od nich zdecydowanie swoją intelektualną „innością”, tak dalece, że 
określenie „wanderer who doesn’t wander” niebezpiecznie przekracza granice au-
toironii..., zdradzając rzeczywistą przyczynę duchowej klęski pogrążonego w lek-
turze poety, wyalienowanego intelektualisty, którego nic nie dziwi (doesn’t won-
der), toteż i nigdzie się nie wybiera (doesn’t wander). 

4. Co nastąpi po tym akcie bolesnej iluminacji? Polski poeta pisze: „gaśnie”, 
zostawiając to słowo w osobnym wersie, wydzielonym na dodatek akapitem. Nie 
wiemy jeszcze, o co chodzi, ale już znamy efekt. I taki porządek zdania zgodny jest 
z porządkiem doznań, bo emocjonalną aurę zjawisk psychicznych „czujemy” na 
moment przed intelektualnym „uświadomieniem” sobie ich znaczenia. Ale grama-
tyka języka angielskiego preferuje rozumowanie, domaga się podmiotu, a później 
żąda od niego wyjaśnień. Po angielsku uczucia to nie przypadłości, ktoś zawsze 
ponosi za nie odpowiedzialność. W kulturze, która język traktuje jak objawienie 
myśli, nawet poetom wierzy się na słowo.

W tym zdaniu podmiotem jest zjawisko – „olśnienie”, które amerykańska tłu-
maczka oddaje słowem „revelation”. Atrakcyjne słowo, zaiste. Ale, proszę pozwolić 
mi na akademicką dygresję, scholastyczna terminologia języka angielskiego ko-
jarzy mi się z uniwersytetem w Oxfordzie, którego łacińska dewiza brzmi: Deo 
illuminatio mea... Wróciwszy zatem ad rem (z tego wyskoku za Kanał), będę się 
upierał, że słowo „olśnienie” słuszniej by tłumaczyć na język Szekspira jako „ilu-
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mination”, mimo niefortunnych skojarzeń z fajerwerkami. Na dodatek tłumaczka, 
wiedziona polskim „światłem” w słowie „olśnienie”, dodaje od siebie „fl ickers”, jak-
by podkreślając „rozjaśniający” charakter zdarzenia, słowo, którego nie ma w ory-
ginale. Autor pisze prosto, krótko, brutalnie: „gaśnie/olśnienie”. A więc... rewelacji 
nie było. Zgasło, nim zabłysło. A przecież my nie gęsi i logikę znamy – język polski 
też woli mieć podmiot na czele, więc można było powiedzieć i oddzielić wersami: 
„olśnienie/gaśnie”, czyli dokonało się i przeminęło. I tak właśnie mamy po angiel-
sku, słowo „the revelation” zajmuje cały wers, dumne jak sztandar zwycięstwa na 
fl ankach linijki. I tak zamiast wyraźnego poczucia klęski, jakie znajdujemy w pol-
skiej „poczekalni dworcowej”, w angielskim „waiting room” zdarzyła się poecie 
kolejna, szczęśliwa, choć krótka, epifania. 

Czy zatem faktycznie jemu się to wszystko przytrafi ło? Czy może gorliwie op-
tymistycznym czytelnikom? Przecież wiadomo, o czym pisze Adam Zagajewski, 
od A do Z o metafi zyce. I to nie jakiejś tam oxfordzkiej albo gliwickiej, ale amery-
kańskiej – successful revelation! A skoro mowa o Ameryce, wróćmy na chwilę do 
książki Petera Sharpe’a. Ta akademicka rozprawa o metaforze w wierszach trzech 
hermetycznych i dawno umarłych poetów jest w istocie próbą zbadania ducho-
wości współczesnych Amerykanów średniego pokolenia. Kulturę, w której żyją ci 
potencjalni czytelnicy wierszy Zagajewskiego, określa autor jako „psychologicznie 
zorientowaną”, a miejsce religii zajęła w niej „oportunistyczna duchowość baby-
boomers”. „Tutaj, wiara brzmi jak coś do kupienia, obok niskotłuszczowych jogur-
tów i lekcji jogi”10. Niektórzy poeci potrafi ą nas z tej kultury wyprowadzić (o nich 
właśnie pisze autor), stając się przewodnikami duchowymi, inni zachęcą nas do 
pozostania, aby nas po niej oprowadzać jak po starannie odrestaurowanym mie-
ście, gdzieś w środkowej Europie...

Ostatni obraz przypomina wspomnienie z górskiej wyprawy. Czyżby jednak na 
wakacje? Oddechy współczekających tworzą teraz „góry i doliny”, przy czym po 
polsku doliny są „duszne”, co momentalnie skierowuje uwagę czytającego na po-
czątek wiersza. Poeta jakby znów znalazł się między ludźmi, jakby wrócił ze „szla-
ku natchnienia” do świata oddychających. Był pomiędzy górą a doliną – oddech, 
cykl wdech-wydech naśladuje wspinaczkę i zejście – w momencie szczytowym 
wzniosłej duchowości, i na dnie bezdechu. Może sąsiedzi chrapią? Jeśli faktycznie 
dokonało się jakieś zachwycające objawienie, to na pewno nie tutaj, lecz gdzieś 
daleko, w czystej atmosferze świeżego powietrza na wysokich ścieżkach cudzego 
natchnienia. A teraz powrót w duszną dolinę, gdzie każde olśnienie zgaśnie, nim 
cokolwiek objawi, jedynie możliwym momentem jasności będzie boleśnie auto-
ironiczna myśl, że w istocie „nic się nie dzieje, czekamy”. Wystarczy rozejrzeć się 
dookoła: bezdomni cuchną wódą, ubodzy marzą o Italii. Póki nie nadjedzie pociąg 
– czytać, czytać wiersze. 

10 P. Sharpe, Th e Ground of Our Beseeching..., s. 34.
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Ale „doliny”, miejsca cuchnące, „full of spiritual breath”, jak dworcowa pocze-
kalnia, to również rozpadliny pomiędzy szczytami, to przepaści, miejsca, w któ-
rych jakaś siła (wyższa czy podziemna?) dokonała brutalnego rozdzielenia. Tym-
czasem w przekładzie doliny są „zamknięte”, co sugeruje wprawdzie (chyba tylko 
tym, co znają oryginał) jakiś rodzaj „duszności”, ale bardziej jednak izolację. Zno-
wu tam, gdzie polskojęzyczny poeta próbuje, fakt że bez entuzjazmu, jakoś zbratać 
się z innymi, tam poeta „amerykański”, ten jakiś metafi zyczny guru, zamyka się 
w swojej rajskiej dolinie, pomiędzy górami zachwytów. 

No, powiedzmy – że tam go trzymają. Ale któż to ośmiela się więzić człowieka 
w demokratycznym kraju? W cesarskiej republice poetów!

Jestem po stronie Rzymu, przeciwko barbarzyńcom – chociaż niegdyś w moim kraju miesz-
kali barbarzyńcy. [...] Moim Rzymem są tylko wiersze i myśli. Moimi sojusznikami – sprzy-
mierzeńcami, którzy tak często mnie zawodzą – są kształty już istniejące, drzemiące w cu-
dzych wierszach, obrazach, powieściach11.

Więc tylko tyle? Rzym cały? Te zgliszcza? Rzym, jak każde miasto, powstał 
jako targowisko; miejsce pożądane przez okolicznych prowincjuszy. Czyż nie tu 
właśnie przyjdą ci, którym Rzym się należy, bo o nim marzyli? 

5. Dla Zagajewskiego mistyczna jest świadomość znaków wieczności i całości, ale 
tylko wtedy stają się one możliwe do rozpoznania, kiedy daje się je porównać do 
już rozpoznanych w kulturze. Znajduje je zawsze jako nie swoje, za to doskonale 
oswojone. Co zatem swojego znajduje w konfrontacji z nimi? Świadomość ich bra-
ku. Objawia mu się sytuacja współczesnego intelektualisty – tęsknota do mistycz-
nej żarliwości i niezdolność do niej. Czy zatem, eseista zapytuje poetę, „można 
wyobrazić sobie mistyka oswojonego?”. I sam sobie odpowiada: „Niestety, można”. 
To wędrowiec, który nie wędruje. Ale autor Mistycyzmu dla początkujących nie jest 
oszustem udającym żarliwość, raczej mimowolnie, pisząc lękliwie, tworzy przed-
miot zastępczy – wiersz, który jemu i jego czytelnikom daje możliwość uniknięcia 
duchowego ryzyka i gwarantuje dobre samopoczucie. 

Czytając eseje Adama Zagajewskiego, ma się wrażenie, że ich autor doskonale 
zdaje sobie sprawę ze swojej słabości; mimo to, jako poeta, wpada w te wszystkie 
pułapki, przed którymi jako racjonalny analityk ostrzega. Toteż w jego rozważa-
niach zdaje się tkwić pewna, może nawet uświadomiona, sprzeczność. Przy takich 
założeniach, poezja niejako skazana jest na zdradę samej siebie – zatrzymuje roz-
wój duchowy, zasłania wizję, uniemożliwia otwarcie się. Jeżeli nawet uda jej się 
być mistyką dla początkujących, to tylko w tym sensie, że utwierdza i zatrzymuje 
uczniów w stanie wiecznego początku, a może nawet nierozpoczęcia. 

Kończąc, należałoby się więc zastanowić, czy admiracja amerykańskich inte-
lektualistów dla wschodnioeuropejskich poetów nie bierze się aby z tej potrze-

11 A. Zagajewski, Obrona..., s. 46.
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by podpisania się pod ich niewinnością? Czy nie stąd wynika instynktowna chęć 
podtrzymania tamtego podziału jako rezerwatu czystych wartości? Czy po to, żeby 
samemu trwać w złudzeniu, że nie legitymizują coraz bardziej autokratycznej wła-
dzy polityczno-gospodarczego establishmentu i coraz bardziej totalitarnego pań-
stwa jako narzędzia w jej rękach? Chcą czy nie chcą, są po stronie Rzymu. Tworząc 
bowiem coś w rodzaju alternatywnej kultury duchowej, zwalniają tym samym in-
stytucjonalną część cywilizacji amerykańskiej z jej kulturotwórczych obowiązków. 
Za pomocą swojej krytyki Zachodu przez pochwałę Wschodu w istocie żerują na 
tym podziale – kulturze, która ich utrzymuje, podsuwają bezpieczne alibi. 

Z kolei absolutna płaskość i nudna poprawność mogłyby wystarczyć, aby zro-
zumieć zupełny brak zainteresowania dla tej poezji ze strony polskich czytelników, 
ich obojętność, zastępowaną co najwyżej ofi cjalną propagandą sukcesu. Jednak 
na dłuższą metę postawa taka niesie w sobie również poważniejsze zagrożenie – 
akceptację szatańskiego odwrócenia. Tego rodzaju sztuka pseudowysoka i niby-
-głęboka przyczynia się do utrwalenia dewaluacji literatury jako takiej; dewaluacji 
przez uwznioślenie, które sytuuje dzieło sztuki poza sferą „życia”, aby umieścić je 
w strefi e specjalnej – w muzeum. W przestrzeni duchowej tak rozumianej poe-
zji panują wówczas bogowie pozoru: kult autorytetu zamiast prawdy, przyjemny 
pozór zamiast realności, impresje zamiast myślenia, estetyczna rozkosz zamiast 
etycznego dramatu, niedojrzałość przebrana za cnotę łagodności, obojętność 
w szatach tolerancji... Wyliczać by można długo. 

Czy wyrażone w prostych zdaniach i czystych obrazach myśli niosą w swo-
im szlachetnym ubóstwie jakąś odkrywczą tezę? Pomimo wielu niezaprzeczalnie 
urodziwych i sprawnych wierszy, znakomita ich większość wyraża stereotypy po-
dzielane przez „ogół” zachodnich intelektualistów, pichci łatwą i lekkostrawną 
strawę duchową. Dla kolejnych prymusów? Prymus najczęściej zostaje nauczycie-
lem, jednak niczego nie uczy, bo sam potrafi  tylko powtarzać wyuczone lekcje, za 
to udziela pouczeń. W tej postawie Zagajewski okazuje się nieodrodnym synem 
polskiej inteligencji, uczestnikiem jej epopei wiecznych korepetycji z poprawno-
ści. Jego akceptacja właśnie w Ameryce jest przeto nieprzypadkowa, spełnia on 
bowiem oczekiwania stawiane obywatelom drugiej kategorii – od takich wymaga 
się prostych posług i sprawnego wykonywania obowiązków, za to odmawia się im 
prawa do stawiania zadań, do zadawania trudnych – bo konkretnych a nieoczy-
wistych – pytań. Prymus nie przerywa profesorom i nie wtrąca się do rozmów 
starszych.

I trzeba przyznać, że nasz autor ma jasną świadomość tego stanu, jego ostatnie 
eseje to nic innego jak biadolenie nad wygasłym żarem, nad wypalonym miejscem 
po niegdysiejszym ogniu zachodniej cywilizacji. Może więc faktycznie tu tkwi 
przyczyna – wiek XX był okrutnym pożarem i nas wypalił? Wciąż jednak od nas 
zależy, czy zobaczymy w tym miejscu piramidkę jedwabistego popiołu, czy ciemny 
stygmat w pachnącej świeżością trawie. Ścieżka biegnie przy ścieżce...




