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„Nová metafyzičnost“

V literatuře  existovala  doba  Nové  vlny,  Nové  privátnosti.  Teď  přišel  čas  Nové
metafyzičnosti.  V krajině  polské  poezie  se  objevila  nová  literární  skupina:  tvoří  ji
metafyzikové z okruhu krakovského časopisu  Sfera („Sféra“). Krakovští metafyzikové tvoří
protiklad  k přízemním  „bruLionovcům“.  Mají  blíže  k existenciální  poezii  20.  století  než
kdokoliv  z polských  básnířek  a  básníků,  kteří  se  narodili  v 60.  a  70.  letech.  Představují
personalismus, individualismus, ale v hodnotové sféře vysoké kultury.

Poezie nastupující generace je od začátku zbavena protestu. Dominuje jí duchovnost,
soustředění se na situaci člověka konfrontovaného se vztahem k nepoznatelnému. Je pokus
opisu  neobvyklosti,  vlastní  jedinečnosti,  světa  jako  kosmu  lidského  dramatu,  Boha  jako
tajemství imanentně včleněného do světa a do člověka – to jsou charakteristické atributy nové
metafyzičnosti v poezii okruhy Sfery v polovině 90. let 20. století.

Poezie  nové  metafyzičnosti  směřuje  k uchopení  hodnoty.  Chce  ukázat  důstojnost
člověka,  lásku,  tajemství  existence.  Poezie  mladých  autorů,  kteří  ve  Sfeře publikují,  je
subtilní, jemná, vznešená a tichá. Umělecké mistrovství je pro ni stejně důležité jako ideové
poselství (ve formě umělecky příjemné). Poezie „sférovců“ stojí v opozici k „o’ harysmu“,
postmodernismu  (ať  už  ho  chápeme  jakkoliv).  Novým prvkem je  zde  odkrývání  tradice,
návrat ke kořenům velké poezie, odklon od básnicky banální nabídky „textů rychlé obsluhy“
z přelomu  posledních  desetiletí  ve  prospěch  hlubšího  pohledu,  myšlenky,  intelektuální
distance  spojené s emocionálním napětím.  To jsou hodnoty,  o  které  usilují  mladí  básníci.
V jejich tvorbě můžeme najít moudrost víry,  moudrost, která jim dovoluje zachovat si tvář
v situacích svobodného výběru mezi dobrem a zlem. V této poezii spatřuji věrnost ideálům
krásy, pravdy a dobra. V textech neometafyziků-sférovců vítězí reflexe sebe sama a hledání
naplnění. Nová metafyzičnost se opírá o metafyzický realismus usilující v konkrétní realitě
postřehnout to, co je za ní. (...)

Pokud  kritici  a  čtenáři  chtějí  vědět,  co  dále  s polskou  literaturou,  chtějí-li  poznat
budoucnost  polské  literatury  21.  století,  je  třeba,  aby  se  seznámili  s neometafyzickými
„sférovci“,  bez nichž  by současná literatura  byla  chudší  o  novou kvalitu,  kterou je právě
dlouho a toužebně očekávaná metafyzičnost. (...)
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