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Zdecydowanie  odmawiam  tworzenia  rankingów.  Uważam,  że  to  dla  artysty  poniżające.  Wybitne
dzieło sztuki jest bowiem miarą samo dla siebie, a jego wartość określa stopień spełnienia ambicji,
które ono samo sobie stawia. Zatem nie ma takich kryteriów oceny – doskonałości czy ważności -
które dałoby się zastosować do wszystkich tomów. Tym bardziej,  że poezja jest w istocie historią
poezji,  bo  poezji  rozumienie,  również  wstecz,  zmienia  się  pod  wpływem  kolejnych  znaczących
książek. I właśnie na taką historię samowiedzy polskiej poezji nowoczesnej tutaj się silę…

Pierwsze, bo jakoby pierwotne,  miejsce – pod względem siły  oddziaływania na nasze rozumienie
poetyckości – należy się bez wątpienia tomowi  Tadeusza Różewicza „Niepokój” (1947). Publikując
swoją  książkę zaraz  po wojnie,  ten zaledwie  26-letni  debiutant,  otwiera  i  zamyka (w tej  właśnie
kolejności)  polskiej  poezji  usta,  uszy  i  umysł  jednocześnie.  Dokonuje  resetu  i  stawia  najwyższe
wymagania; domaga się bowiem, ni mniej ni więcej, tylko zaczęcia wszystkiego od początku, a więc
żąda zdefiniowania podstaw poezjowania. Nie można było lepiej zacząć w tym momencie. Co więcej,
ten chłopak nie zrobił tego dla siebie (niczym jakiś Rimbaud), on świadomie i brutalnie wjechał na
ambicję polskiej poezji; i ta będzie próbowała mu odpowiedzieć przez całą resztę stulecia. Różewicz
nie postulował bowiem, jak futuryści, zapomnienia tradycji, lecz uwolnienie się od jej balastu poprzez
zapanowanie  nad  nią  radykalnie  i  totalnie.  Jesteśmy  dojrzali,  przyszedł  czas  samodzielności;
dziedzictwo poezji  powinno stać  się  w pełni  nasze,  czyli  wcielone  w poetycką  wrażliwość,  a  nie
wyłożone w poetyckich konwencjach. Tym tomem poeta nauczył nas czytać słowa poetycko, a nie
poetyzować język, nauczył nas obcować z tekstem jak z wierszem, nie odwrotnie. Wpłynęło to nie
tylko na przyszłych pismaków i czytaczy, lecz i na nasze postrzeganie poezji dawnej, przynajmniej tej z
najbliższej nowoczesności. Polska poezja powojenna nie była bowiem kontynuacją tego, co zaczęło
się w Dwudziestoleciu, była raczej na tamtą poezję reakcją. Paradoksalnie zatem, ten tom ze środka
20stego stulecia stoi niejako u początków epoki. 

Różewiczowy gest strącenia figur poprzedził jednak historycznie tom stojący na antypodach
książeczki debiutanta, tom utwierdzający zasady gry w poezję solidnie i z nie mniejszą butą. Mam na
myśli oczywiście  Czesława Miłosza „Ocalenie” (1945). Ten niemłody już poeta, na konspiracyjnych
wieczorkach  wyszydzony  przez  genialnych  młokosów,  którzy  (na  szczęście  dla  niego)  zakończyli
karierę w punkcie szczytowym, i to bez wstępów i bez epilogu, miał okazję dać dowód (bo przecież
były to wiersze znakomite), że konwencja poetycka nie jest zależna od zmiennych wiatrów polityki i
ekonomii. A więc jednak książka przedwojennego poety, choć nie była wywrotowa, też miała moc
ozdrowieńczą. Miłosz pokazał bowiem jak korzystać z tradycji w czasie marnym, czyli wtedy, kiedy nią
gardzono. Odnosił się tu niewątpliwie do swojej własnej przeszłości sprzed wojny, do swojej walki o
język  dostojny,  walki  z  awangardowymi  deformacjami,  ale  przecież  antycypował  zarazem
niszczycielską  siłę  tej  nowoczesności,  która już  stała za progiem. Miłosz  nauczył  poetów polskich
korzystać  z  historycznego  skarbca  form  i  dykcji,  w  pewien  sposób  bowiem  podsumował  polską
poezję,  ujawniając  różne  jej  tajemnice.  Za  jego  przykładem pójdą  liczni  w  powojniu  stylizatorzy,
klasyczni i barokowi. A on sam wkrótce odnajdzie głos bardziej własny -  między wierszem a mową,
między ironią a cytatem. W tej sztuce osiągnie mistrzostwo w moim ulubionym cyklu z jego dorobku,
czyli w „Nieobjętej ziemi” (1984); ta cudowna sylwa sarmacka, otwierająca możliwości połączenia
mądrości ze zmysłowością, zmieni nasze rozumienie tego, czym jest poetycka książka. 

Postawienie tych dwóch tomów na początku listy  nie  jest  oczywiście niczym nowym. Ale
przychodzi mi do głowy jeszcze jeden poeta, wyskakujący na scenę z przedwojennych kulis… W tuż
powojennym roku ukazuje się tom  Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Zaczarowana dorożka”
(1948),  a  poprzedzi  go  publikacja  (w  1946!)  poematu  „Kolczyki  Izoldy”,  cudownie  frywolnie
rozpoetyzowanych,  surrealistycznych  pieśni,  które  arogancko  nie  pasują  do  ruin  Warszawy  i
dogasających krematoriów; są też swoistym kopniakiem Polski przedwojennej w podbrzusze Polski
Ludowej. Wierszy Gałczyńskiego nie da się zamknąć w okładki konkretnych książek, ona działa całą



sobą.  Na  pewno  jednak  bez  przedwojennego  jeszcze  „Balu  u  Salomona”  nie  byłoby  późniejszej
„Karuzeli z Madonnami” – i z poezji polskiej uleciałaby radość liryzmu i szaleństwa. 

Ta  radość  i  ta  bezpośredniość  cieszenia  się  wierszem  -  w  całej  jego  pogańsko-źródłowej
ciemności, w całej jego orfickiej tajemnicy, w całej jego cielesnej, tanecznej sile – w poezji polskiej
odsłania się zwykle na początku kolejnych epok wyzwolonych… Pojawiła się i w roku 1919 w tomie
Kazimierza Wierzyńskiego „Wiosna i wino”, rewelacyjnym w swojej prostocie, genialnym w sięganiu
do trzewi młodego życia; tego życia, bez którego żadna poezja nie może się zacząć. No, czyż i nasza
nie zaczęła się od lirycznych fraszek i dworsko-ludowych pieśni Kochanowskiego? 

Poetycki wiek dwudziesty w ogóle rozpoczyna się od sięgnięcia do materii wiersza, do języka,
do  pokładów mówienia  niepragmatycznego.  W poezji  naszej  otwiera  tę  epokę  chyba  drugi  tom
Bolesława Leśmiana „Łąka” (1920). Za tym odważnym krokiem następny przychodzi już bez wysiłku,
jakby naturalnie, organicznie, szczerze zatem. Podążanie za językiem w stronę wyobraźni, która nie
daje się odsłonić samą intencją umysłu, okaże się w powojennej poezji nurtem wzbierającym aż do
rwącego nurtu lingwizmu, a potem w rozlanych po piaskach polszczyzny najnowszej językach obcych,
cudzych, a przecież dzięki temu nowych i odświeżających zatęchłe koryta wiersza. 

Tym czasem jednak w latach dwudziestych Leśmian uchodzi za epigona, a w awangardzie idą
młodzi (duchem) i ambitni nowatorzy. W tym samym 1924 roku ukazują się tomy Tadeusza Peipera
„A”  i  „Żywe  linie”,  a  rok  później  „Śruby”  Juliana  Przybosia;  mistrz  i  uczeń  debiutują  niemal
równocześnie,  zaraz  też  ich  drogi  się  rozejdą.  Zostawią  po  sobie  ślad,  który  zrazu  wydaje  się
prymitywnym odbiciem podeszwy, (Tak jakby poezję pisało się nogami!), ale w miarę zastygania w
historię stanie się on coraz częściej przedmiotem studium. A jest co studiować, bo oto obaj poeci
pokazują jak się wiersze robi. Czyż wiersz, złożony nierównym drukiem, nie jest przedmiotem? I to nie
do  biernego  kontemplowania,  lecz  do  użycia.  Tak,  trzeba  poświęcić  mu  trochę  czasu.  Poetyka
konstruktywistyczna,  jej  formalny  konceptyzm,  domagała  się  od  czytelnika  uważności  i  wysiłku
(znakomita  typografia  tomu  Przybosia,  dzieło  Strzemińskiego,  uczyła  widzenia  tekstu),  a  więc
zaangażowania, a więc… Poezja jest ważna! Ale wówczas nijakiego uważania te ekscesy nie miały. Bo
o uważności dowiemy się dopiero od Różewicza…, Przybosia progenitury.

Z przeciwległego krańca swój głos zgłasza zupełnie inna awangarda; źródłowa. W roku 1932
ukazuje się tom Józefa Czechowicza „Ballada z tamtej strony”, a potem znakomite podsumowanie
wysiłków  tego  poety,  ostatnia  książka  przed  śmiercią  „Nuta  człowiecza”  (1939).  Tutaj  wiersz,
owszem, jest dziełem umysłu, jeżeli  umysł jest podstawą tego, co w nas człowiecze. To zaś jest…
przedludzkie. Odzywa się w nas rytmem, rezonuje dźwiękiem, wydobywa sens ze zmysłów, które
pozwalają umysłowi nawiązać kontakt z rzeczywistością. Czegoś takiego pozwala nam doświadczyć
fraza,  która  wytacza  się  z  polszczyzny  wrodzonej,  jest  skutkiem działania  mowy,  której  jesteśmy
uczestnikami, nie zaś użytkownikami. To mowa stwarza obrazy, a one odnajdują swoje desygnaty w
świecie, potwierdzając autentyczność doświadczenia. To głębokie wejście w język wraca w historii
literatury raz po raz, a powrót taki to zawsze symptom dotarcia do źródeł – do energii wierszowania.
Wywieziony stamtąd wiersz to twór uzmysłowiony, czyli taki, który poruszył w nas aparat artykulacji. 

Spośród  przedwojennych  poetów wyróżniłbym jeszcze  jednego,  który  znakomicie  potrafił
udowodnić,  że  poetycka  tradycja,  uobecniona  w  konwencjach,  w  istocie  wyrasta  z  natury
człowieczego sposobu obcowania z Naturą. Mam na myśli tom Jarosława Iwaszkiewicza „Lato 1932”
i  potem  późną  jego  książkę  „Mapa  pogody”  (1977).  W tych  eleganckich  wersach,  podobnie  jak
wcześniej  u  Miłosza,  poezja  polska  osiąga  przeźroczystość,  piękno  uwalnia  umysł  od  pokusy
spekulacji. Tutaj mowa nie stawia oporu, to antypody językowego wysiłku.

A więc do czasu powojennego wystąpienia Różewicza wszystko jest już ustalone? Owszem,
wielkość  i  tragizm krótkiego Międzywojnia  polega właśnie  na  tym zasiewie.  Różewicz  był  jednak
niezbędny, byśmy zdołali to zrozumieć. Chodzi oczywiście o intuicję, nie o teorię. Kiedy w sławetnym
roku 1956 objawia nam się kolejny początek, to wiadomo, że jest on faktycznie kontynuacją. Pierwsze
tomy wierszy Zbigniewa Herberta – „Struna światła” (1956) oraz „Hermes, pies i gwiazda” (1957),
pozwalają objawić się polskiej poezji surrealistycznej, tendencji znakomicie podsumowanej w tomie
„Studium  przedmiotu”  (1961).  Herbert  stosuje  obrazowanie,  którego  nie  sposób  namalować,
medytuje  za  pomocą  czysto  poetyckich  narzędzi,  w  praktyce  tworząc  literacki  odpowiednik



hermeneutyki fenomenologicznej. To jest metoda filozoficzna najwyższej próby, dopiero w tomie Pan
Cogito  (1974) zmieniona,  ale  równie  świetnie,  w  oszałamiająco  konsekwentne  rozumowanie  za
pomocą metafor. Precyzja mówienia skontrowana ironią, odwaga wyznania i odwaga wątpienia, to
żywioł wiersza, którym się myśli. Poezja demonstruje tu swoją wyższość nad jakąkolwiek krytyczną
filozofią,  staje  się  wręcz  niezbędna  do  zrozumienia  świata  w  czasach  lęku  przed  dociekaniami
metafizycznymi. Dzieje się to niejako w zastępstwie filozofii, której w Polsce nie wolno uprawiać, pod
groźbą oskarżeń o megalomanię. Proces głębokiego wglądu w naturę umysłu nigdy nie osiągnął w
polskiej poezji takiej skuteczności jak w tych tomach. 

Chociaż  trzeba  przyznać,  że  Herbert  nie  był  na  tym  polu  osamotniony.  Z  nie  mniejszą
skutecznością  towarzyszył  mu  kolega  znacznie  bardziej  ludyczny,  aliści  śmiertelnie  poważnie
analizujący egzystencję, z pasją pozornie tylko egotyczną. Wydane w 1956 „Obroty rzeczy” Mirona
Białoszewskiego wywodzą się  wprost  z  Leśmiana,  ale  nie  ominęły  też  Przybosiowej  awangardy i
poematów  Gałczyńskiego.  Ten  sposób  wierszowania  dowodzi,  że  poezja  nie  jest  formą,  lecz
formowaniem doświadczenia, które przedostaje się do świadomości przez język, ale nie przekształca
się tam w pojęcia, lecz wydobywa się na powierzchnię międzyludzkiej komunikacji. Czytanie wierszy
Białoszewskiego udaje się bowiem wówczas, kiedy czytelnik odważy się dopuścić do siebie znaczenia,
które poeta w nim wyzwala. Takiego stopnia „człowieczości” dialogu, przy jednoczesnej precyzji  i
prostocie wyrazu poezja polska nigdy wcześniej nie osiągnęła. 

Wszystko, co poetyckie, było jednak w poezji od zarania… Taki wniosek nasuwać się musiał
czytelnikom po lekturze „Ballady rycerskiej” (1956) Stanisława Grochowiaka. Oto narodził się poeta,
którego  świadomość  historyczna  polszczyzny  poetyckiej  nie  ustępuje  w  niczym  Miłoszowej.  Ten
pierwszy  wszakże  posługuje  się  swoją  wiedzą  na  sposób  cokolwiek  belferski,  ten  drugi  bawi  się
tradycją z wdziękiem dandysa. Grochowiak rymował i wywijał składnią, jak tylko da się w tej naszej
giętkiej polszczyźnie, a obrazami zmusił czytelników do tego, by zauważyli swoją cielesność, realność
materialnego wymiaru bycia człowiekiem. Nauczył jak wejrzeć w ciemnię niewiedzy o sobie, której
treścią jest to, co nieludzkie i zarazem współludzkie, cała potworność bycia istotą ziemską, czyli taką,
która może doznawać rozkoszy. 

Jeden rok i tyle się wydarza! Zaiste trzeba czasu, żeby to skonsumować. A tu jeszcze umiera
młodziutki  Andrzej Bursa,  i  zostaje po nim tom pośmiertnych  „Wierszy” (1958), który odzywa się
głosem tak nieznanym dotychczas,  że  szybko przyjdzie  go zapomnieć… Bursa  nie  ma następców,
czeka na swoich późnych wnuków. 

Wnuków nie doczekają się też Chłopcy z Powstania… Baczyński i Gajcy, ci najwybitniejsi, nie
mają swoich tomików, bo samizdaty wydane w podziemiu nie przedrą się przez zasieki z ruin. Wrócą
do nas już uklasycznieni w  wydaniach zbiorowych, nie da się więc przypisać im znaczących tomów.
Zresztą, ich oddziaływanie na polskich poetów powojnia będzie niewspółmiernie nikłe w porównaniu
z ich popularnością, jakże zasłużoną, pośród późniejszych młodych nadwrażliwców. Chociaż… 

Czy nie z tej linii byłby poeta agresywny i w obrazach ostry, całkiem odmienny temperament
od  delikatnego Krzysztofa  Kamila?  Tomy  „Sezon”  (1969)  i „Inna  bajka”  (1970)  Rafała  Wojaczka
zawierają  wiersze  wizyjne,  abstrakcyjne  i  zmysłowe  jednocześnie,  erotyczne  i,  na  swój  sposób,
heroiczne, na miarę metalem brzęczących zwrotek Gajcego. Ten chłopak ze Śląska nie przebiera w
słowach, wie jak działa prowokacja, jak smakuje bluźnierstwo. A jednak nie rzuca tych słów na wiatr,
trzyma je  na  uwięzi,  wsłuchuje  się  w asocjacje  i  buduje  aluzje  do nie  wiedzieć  czego,  nie  mniej
abstrakcyjne  od  swoich  wyrafinowanych  poprzedników.  Wojaczek  potrafi  wszystko,  śpiewać  i
przeklinać, jest wirtuozem, który nie musi udawać sztukmistrza, bo wie, że skazany na zagładę nie ma
czasu  do  namysłu,  wyrzuca  z  siebie  wiarę.  Prawdziwy  romantyk,  wprowadza  do  wiersza  Siebie
Naszego, i ten poczeka tam na Marcina Świetlickiego…  

Tym czasem gdzieś na dalekim Zachodzie siedzi sobie poeta, któremu za życia powojennego
uda się wydać jeden tom, cudownie chaotyczny, cały złożony z genialnych fragmentów… Potem, po
śmierci  zbiorą  się  zbiorki  jeszcze  lepsze,  piękne  i  mądre,  wyrosłe  zarówno  z  awangardy  jak  i  z
historyzmu, intymne i filozoficzne w jednym, swobodnie klasyczne; takiej syntezy nie osiągnie nikt.
Aleksandra  Wata  „Wiersze”  (1957)  ujrzymy  w  druku  w  roku  przełomu,  ale  kolejne  „Wiersze
śródziemnomorskie” (1962)  i  „Ciemne świecidło” (1968) wrócą do nas dopiero po latach. Pisząc z



trudem, Wat uczył się swojego własnego języka, który nawiedził go jeszcze przed wojną, ale wówczas
nawet on sam nie zauważył, co właściwie się stało. Kiedy do rozpalonej głowy dyktuje mu się szalony
poemat  „Ja z jednej strony, ja z drugiej strony mojego mopsożelaznego piecyka” (1919)  nie wie
jeszcze,  że  jest  poetą  orfickim,  nie  wie,  że  pod  koniec  życia  Pan  obdarzy  go  cierpieniem,  które
zaowocuje wyznaniem tak głęboko sięgającym źródeł poezji, że znowu Polakom niepotrzebna będzie
filozofia. Wiersze doskonale chropawe, o fakturze podobnej do arte povera, do rzeźb Giacomettiego,
odsłaniające samo sedno greckiego początku poezjowania jako duchowego wysiłku.

Największym jednak filozofem w polskiej poezji okaże się twórca konsekwentnie realizujący
swój projekt sięgnięcia granic języka figuratywnego… Początkowo tylko testuje możliwości polskiej
frazeologii, jest w tym sprawny, ale jeszcze łatwy; nauczą się od niego wiele chłopcy nowofalowcy. A
przecież już wie, że to tylko powierzchnia, bo prawdziwe skarby kryją się głębiej, więc dotarcie do
nich  wymaga  ryzyka.  Będzie  to  ryzyko  zrozumiałości.  Rozumienie  tego,  co  pisze  się  samo,
kontrolowanie energii, która wyzwala się w słowach zestawionych ze sobą tak, jakby łączyła je więź
fizjologiczna, jakby tworzyły układy krwionośne wiersza, to zadanie dla umysłu nadnaturalnego, w
istocie więc niepojedynczego.  Kiedy ukazuje  się gruby tom z poematem  Tymoteusza  Karpowicza
„Odwrócone światło” (1972), to czytelnikom poezji załamują się kolana; tego nie sposób udźwignąć.
Karpowicz,  w  całym  swoim  skomplikowaniu,  wznosi  się  na  szczyt,  który  wskazała  prostota
Różewicza… Wydaje się, że odbudowana z ruin poezja, całkowicie samodzielna, a zarazem bezlitośnie
wykorzystująca tradycję, osiąga - w poemacie opartym na scenariuszu Ewangelii, posługującym się
matrycą  kompozycyjną  zapożyczoną  z  matematyki,  wywodzącym  znaczenia  z  genealogii  na  wzór
Leśmiana – apogeum swoich możliwości. Język jest tutaj na wskroś polski, mit najbardziej europejski,
a  przesłanie  ogólnoludzkie.  Jest  to  zarazem poezja  religijna  i  materialna,  archaicznie  mistyczna i
związana z postchrześcijańską współczesnością. Wiersz niczego nie nazywa, mawiał Peiper, on odbija
w słowach znaczenia, które nosimy w sobie jako użytkownicy języka, bo przecież język jest stąd, z
ziemskiego doświadczenia. Karpowicz jednak dodaje do tego jeszcze erotyzm, jak Leśmian widząc w
nim most (darowany?), który łączy niejasną cielesność z oślepiającym widzeniem rzeczy takimi, jakimi
zechce je nam pokazać mówienie. Mistrz powróci do swoich uczniów (a będzie miał legion nowych)
książką,  będącą  wzorem  kompozycji,  artefaktem  wykraczającym  poza  deski  kodeksu  –  „Słoje
zadrzewne” (1999) – żeby ośmielić lingwistycznych entuzjastów początku nowego milenium. 

Kiedy ten wspaniały starzec (mam wrażenie, że od urodzenia był starym mędrcem) zasiedzi
się w Ameryce (słusznie obrażony na lenistwo krajowych literatów), na szarych osiedlach wielkich
miast wyrasta nowe pokolenie poetów wychowanych w Polsce realnego socjalizmu. Barak, w którym
mieszkają, jest ponoć najweselszy w całym obozie, ale życie codzienne pozostaje szare jak tęsknota za
wakacjami.  Nie  przypadkiem więc chyba wiersze  poetów, którzy  przypłynęli  jako „nowa fala” po
starej  fali  wyobraźniowców, lingwistów i  post-awangardzistów, ukazują zwykle pejzaż zimowy lub
jesienny, wnętrza brzydkie, a w nich ciała zdeformowane. A jednak tym wierszom nie brak energii;
bierze się ona znowu z samego języka, którego dynamikę czują ci młodzi nadzwyczajnie. Znakomity w
swojej  niezrozumiałej,  ale  jakże  pociągającej  technice  obrazowych  i  semantycznych  metamorfoz
będzie tom Ryszarda Krynickiego „Pęd pogoni, pęd ucieczki” (1968), a po nim genialny, precyzyjny w
języku i kompozycji całości, wirtuozerski w rymach i rytmach cykl  Stanisława Barańczaka „Dziennik
poranny”  (1972),  powtórzony  chyba  nie  przypadkiem  w  rozszerzonej  wersji  dekadę  później.
Barańczak  nie  spuści  z  tonu,  jego  wyrafinowany  formalizm,  czasem  krytykowany  za  estetyzm,
przetrwa próbę czasu, co nie będzie udziałem większości sztukmistrzów rozbijania tworzydeł języka
komunistycznej  propagandy.  Po  wyjeździe  do  Ameryki  polski  poeta  i  kongenialny  tłumacz  wyda
zbiorek  „Widokówka z  tego świata”  (1988), który  na  trwałe  przeniesie  go do panteonu poetów
filozoficznych, a przecież przystępnych, aż nieprzyzwoicie mieszczańsko… cnotliwych.  Jego kolega,
Ryszard  Krynicki,  będzie  tym  czasem  redukował  wiersz  do  zapisu  epifanii,  gnomicznej  formuły,
dowartościowując tym sposobem postawę skupienia. Na starość redukowanie przejdzie w manierę,
ale zanim to nastąpi otrzymamy znakomity tom  „Niepodlegli nicości” (1988), w którym znajdą się
miejsca puste, bo pozostałe po wierszach usuniętych przez cenzurę, doskonale wkomponowujące się
w  pejzaż  białych  kartek  z  kilkulinijkowymi  medytacjami.  Znowu  odpowiadając  na  wezwanie
Różewicza?



Całe stado było tych nowofalowców, buntowników inteligenckich, niezbyt zadzierżystych, za
to wzajemnie solidarnych; ta cecha uczyniła z nich literacki establishment. Po Julianie Kornhauserze
zostały wiersze szczere i mocne, po Jerzym Kronholdzie czy Jarosławie Markiewiczu niewiele, po Ewie
Lipskiej  eleganckie  truizmy,  Adam  Zagajewski  popadł  w  odgrzebywanie  kulturalnych  banałów,
których lepiej nie cytować po polsku… Czy ktoś przypomni sobie panią Poświatowską? Jeżeli tak, to
raczej jej aurę niż jej poetyckie książki. Tak jak nie zapamiętamy tomików, znakomitej skądinąd poetki
Iłłakowiczówny, czy nie mniej czułej liryczki, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, nawet tomy poetyckich
dam tak świetnych jak Wisława Szymborska, czy Julia Hartwig nie zostały w pamięci pokoleń, chociaż
ich piękne pojedyncze wiersze krążą i zachwycają. 

Jeden  wszakże  z  pokolenia  roczników  40stych  wypłynie  po  latach…  Nie  pierwszym  i  nie
kolejnym swoim tomem, nie w czasach, kiedy kariery robili jego koledzy. Dopiero wydany w Londynie
tom  „Czynnik liryczny” (1988) Piotra Sommera  przywróci tego poetę polszczyźnie. A to za sprawą
sławnego niebieskiego numeru  Literatury na Świecie (1986), w którym autor ów zaprezentował się
jako polski głos poetów amerykańskich z lat 50tych i 60tych. Okazało się, że Sommer nie tylko mówi
inaczej, ale jeszcze potrafi skorzystać na cudzym, żeby odbić się w polskiej poezji, i od niej zarazem.
Wprowadzi  do  niej  zaiste  nowy,  delikatnie  ironiczny  ton,  przywróci  liryzm  zapomniany  przez
lingwistów,  filozofów  i  moralistów,  odważy  się  być  prywatny,  dyskretnie  intymny,  a  przy  tym
niezwykle  dowcipny.  Był  niewątpliwie  dzieckiem lingwistów,  ale  korzystał  z  wieloznaczności  słów
nader  ostrożnie,  wręcz  na  granicy  zauważalności.  Nie  starał  się  rozbijać  frazeologizmów,  lecz
prześlizgiwał się nad nimi, dotykając ich tylko, i tym samym pozostawiając im możliwość zachowania
pierwotnego  znaczenia,  dzięki  czemu  nie  ingerował  w  język  z  pozycji  wiedzącego  lepiej,  lecz
pozostawał na poziomie czytelnika. Poetyckość rodzi  się tutaj  jakby na zewnątrz tekstu, w aurze,
która go otacza,  kiedy naruszymy naturalną nieoczywistość znaczeń. Wszystko pozostaje w trybie
przypuszczającym, co znakomicie zgrywa się z powściągliwością rozstrzygnięć, tak charakterystyczną
dla późnej nowoczesności. 

Dlatego to właśnie Piotr Sommer stanie się nieoczekiwanie patronem nowego, urodzonego w
latach 60tych pokolenia poetów, a nie zapomną o nim i późniejsi. Zapomniani przecież zawsze zostają
przypomniani, żeby na nich powstało coś nowego… po staremu. Do takich odkryć po latach należy też
Krystyna Miłobędzka, której wczesna książka „Dom pokarmy” (1975) została wprawdzie zauważona,
ale nie wzbudziła rezonansu, podobnie jak znakomity, oryginalny w swoim wizualnym konceptyzmie
tom  „wszystkowiersze”  (2000),  zapowiadający  wybuch  zainteresowania  taką  poezją,  kulminujący
tomem „Zbierane” z wierszami z lat 1960-2005. Poetka od początku konsekwentnie, jak jej przyjaciel
Karpowicz, rozwijała swój poetycki zamysł. Jej estetyka ewoluuje od intymnych zapisów codzienności
w delikatnie  lingwistycznej  manierze,  poprzez nowatorskie  rozwinięcie  poetyki  fragmentu,  zapisu
porwanego,  odsłaniającego  niedoskonałość,  swoistą  słabość  umysłu,  nieradzącego  sobie  z
egzystencją. Ten język słów niedokończonych, fraz mieszających się ze sobą, a jednocześnie ukazujący
wyraźnie codzienność, domowość, cielesność życia okazał się nie tylko przejmujący, ale i atrakcyjny
formalnie; był kolejnym dowodem na żywotność lingwistycznej szkoły post-awangardy. Z niego, i z
Sommera,  wyjdzie  cała  szkoła  poetów debiutujących już  w Polsce  postkomunistycznej.  Tak  różni
twórcy  jak  Sosnowski,  Sendecki,  Biedrzycki,  Wiedemann,  Niewiadomski  i  wielu  innych  rozwiną
językową uważność każdy w swoim kierunku. 

Do  plejady  odpomnianych  należałby  na  koniec  dodać  jeszcze  Witolda  Wirpszy  tom
„Komentarze do fotografii” (1962)  oraz poematy „Liturgia” (1985)  i Faeton (1938-66), które wyda
Instytut Mikołowski dopiero na początku drugiego tysiąclecia. Wraz ze znakomitymi powieściami tego
pisarza  będą  czytane  i  wykorzystywane,  bo  nurt  filozoficzny,  który  Wirpsza  kontynuował  z
nonszalancką  ostentacją  prozaizując  poetycki  dyskurs,  to  chyba  najmocniejsza  strona  polskiego
wiersza.  

Dwudziestolecie od połowy lat 50tych do połowy 70tych było poetycko tak intensywne, tak
różnorodne i  tak ambitne,  że nastąpiło  chyba przesilenie.  W latach wielkiej  smuty ósmej  dekady
tomików  poetyckich  walało  się  wszędzie  setki,  tych  oficjalnie  wydawanych,  tych  samizdatowo
powielanych i tych z zagranicy szmuglowanych. Nic, tylko czytać, tym bardziej, że pokus wokół jak na
lekarstwo.  Ale  czytało  się  wówczas  wielkich  mistrzów,  na  swoich  nie  bardzo  licząc.  Pamiętam z



nastoletniej młodości tomik Bronisława Maja „Zmęczenie” (1986), przejmująco bezpośredni, prawie
konfesyjny, a zarazem jakoś symboliczny w stylu niemal młodopolskim, co wówczas nie budziło we
mnie,  nadwrażliwym  dyletancie,  estetycznego  sprzeciwu.  Dziś  zresztą,  przechorowawszy  cynizm
dojrzewania, wracam do tego moralitetu z podziwem za umiejętność utrzymania równowagi między
wyznaniem a parabolą. To był swoisty nie-wstyd uczuć, którego tak brakowało w zakłamanym świecie
późnej komuny. Mocniejszym głosem mówił poeta zdecydowanie polityczny, oburzony i wewnętrznie
wstrząśnięty tym, czemu przyszło mu świadczyć. Tomy takie jak  „Ogień” (1983)  i „Drzewa” (1987)
Jana Polkowskiego  przeżyłem głęboko, ale dopiero późny zbiór  „Elegie z Tymowskich Gór” (1990)
dotarł  do  mnie  w  pełni  świadomie;  tak  bardzo,  że  znajdowałem  w  nim  linię  prowadzącą  do…
Różewicza, którego wówczas miałem za autora z wypisów szkolnych, ale czułem, że jest ważniejszy
niż ten slogan z lekcji. 

Jednak ci dwaj nie byli dla nas, debiutujących wówczas, ani wrogami ani przyjaciółmi, należeli
do  świata  martwego,  do  nie-przyszłości;  a  tej  ostatniej  wyglądaliśmy  jak  kania  deszczu.  Wtedy
przyszły  tomy  fioletowej  serii  brulionu,  z  „Zimnymi  krajami”  Marcina  Świetlickiego  (1992),
wypełnionymi wierszami mocnymi wprawdzie, ale przecież jakby już skądś znanymi, ale i z tomem
Miłosza Biedrzyckiego, zupełnie niespodziewanym stylistycznie i o niewymawialnym tytule  „*”. Za
rok będzie jeszcze „Nieudana pielgrzymka” Krzysztofa Koehlera (1993), który porzuci swój grzeczny
klasycyzm debiutu i pokaże się od strony ekspresjonisty, nowego romantyka, wyciągając zarazem z
polskiego baroku nieznany nam dotychczas nurt swojskiego heroizmu. Gdzieś w tle tej buńczucznej
rewolty  tworzył  już  Andrzej  Sosnowski,  który  z  Ameryki  przywiózł  „Życie  na  Korei”  (1992),
niesamowity splot języków własnych i cudzych, które wkrótce zaduszą się tą rozwiązłością, ale... 

Początek tysiąclecia otworzy mi oczy na nowe głosy. Na razie docierają jako wyraźniejące
sygnały... Tu zatem chyba muszę skończyć, bo nie potrafię zdystansować się do tomów z czasów,
kiedy sam zacząłem publikować.


