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NIEREGULARNE PISMO KOŁA MŁODYCH STOWARZYSZENIA PISARZY POLSKICH w Krakowie 

Marek Mariusz Tytko

Nowa 

metafizyczność
 Poezja wstępującej generacji jest pozbawiona bezpo-

średnio polityki, kontestacji wobec totalitaryzmu. Nasy-

cona jest prywatnością, wnętrzem. Dominuje w niej 

metafizyka, duchowość, skupienie się na sytuacji czło-

wieka wpisanego w relację z niepoznawalnym. Próba 

opisania dziwności, niezwyczajności siebie jako osoby, 

świata jako kosmosu dramatu ludzkiego, Boga jako ta-

jemnicy wpisanej immanentnie w świat i w człowieka - 

oto metafizyczność w poezji kręgu „Sfery” w połowie lat 

dziewięćdziesiątych. Także w erotykach daje się odczuć 

dowartościowanie osoby, poczucie smaku i umiar. Poe-

zja ta dąży do uchwycenia wartości. Chce pokazać god-

ność człowieka, miłość, tajemnicę istnienia.  

Zauważalne jest wyraźne odejście od panseksuali-

zmu lansowanego maniakalnie zarówno przez pokolenie 

lat osiemdziesiątych z płaskim, wulgarnym „bruLionem”, 

jak i przez krąg postkomunistycznych „Wiadomości 

Kulturalnych”. 

Uważam, że poezja młodych publikujących w „Sfe-

rze” jest subtelna, delikatna, wzniosła i cicha. Kunszt 

artystyczny znaczy w niej tak samo wiele jak przesłanie 

idei. Nawet bunt wyrażony jest w formie estetycznie 

łagodnej. „Powrót pokorny do rzeczy istotnych” – oto 

esencja nowej poezji metafizycznej. Ta poezja stoi w 

opozycji wobec o’haryzmu, postmodernizmu, czy po 

prostu niechlujstwa brulionowego. Nowością jest także 

odkrywanie tradycji, powrót do korzeni wielkiej poezji. 

Odwrócenie się od banalnej poetycko propozycji „tek-

stów szybkiej obsługi” z przełomu ostatnich dekad na 

rzecz głębszego spojrzenia, namysłu, intelektualnego 

dystansu połączonego z napięciem emocjonalnym – oto 

jakość, którą próbują realizować młodzi poeci. Można 

dostrzec w ich utworach mądrość wiary, mądrość, która 

pozwala zachować twarz w sytuacjach wolnego wyboru 

pomiędzy dobrem a złem.
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Dostrzegam w tej poezji wierność ideałom piękna, 

prawdy i dobra. W tekstach przebija refleksja nad sobą i 

szukanie spełnienia. Widzę punkty odniesienia: Herbert, 

Miłosz, Brodski, Zagajewski, ks. Jan Twardowski..., 

przykłady niektórych tylko poetów, którzy przywiązani 

do swoich ideałów – pozostali wierni absolutowi. Poezja 

młodych nie opiera się na czymś, co jest relatywne; do-

maga się fundamentu z wartości niezmiennych. Podsta-

wowe wartości są obecne w poezji „sferycznej”, twór-

czości z wysokich sfer czyniącej (jak okular) wyrazisty-

mi szczegóły powszedniego dnia. Metafizyczna moty-

wacja poetycka pulsuje odkryciami w sztuce. Ukazuje, 

że wartości są możliwe: przyzwoitość, granica miary, 

poczucie formy, szacunek dla tradycji, przy jednocze-

snym szukaniu nowych dróg. Kondensacja, dążenie do 

skupienia, wyciszenie, odrzucenie brutalizmu, ekspre-

sjonizmu „nowych dzikich” (brulionowych i styropia-

nowych) są cechami nowej poezji. Skupienie się na sy-

tuacji egzystencjalnej, dostrzeżenie paradoksów, dobra 

wola szukania osobistej drogi wbrew głupocie krytyków 

lansujących swoje schematy i próbujących narzucić te 

schematy młodym - zaowocowały uchwyceniem tego, co 

uniwersalne. Bunt przeciwko przygodności sztuki, nie-

zgoda na bylejakość, dbałość o warsztat literacki – oto 

nowa poezja metafizyczna. Warstwa wartości artystycz-

nych odsyła do sfery sacrum, sfery tajemnicy, sfery me-

tafizycznej. Autorzy „Sfery” tworzą taką sztukę osobistą, 

poezję osobową. Podać wielką prawdę o ludzkim życiu 

w prostych słowach i pokazać wartość – oto ideał. Za-

chwycać, unieść, zadziwić – jest programem intuicyjnie 

realizowanym przez tak różnych poetów jak: Białas, 

Burgieł, Buska, Fajto, Grzesiak, Kantor, Kumorek, Lisak, 

Mazurkiewicz, Spiechowicz, Sułowski, Zalewski... Poe-

zja jako poznanie siebie. Poezja jako ogród metafizyki. 

Poezja jako duchowa spowiedź, konfesja. Poeta nie jest 

kapłanem, ani też nie jest błaznem. Poeta jest wiernym. 

Wiernym sobie, wiernym wartościom nadrzędnym wo-

bec świata biologii i zmysłów. Poezja nie jest jednak 

ilustratorką idei, lecz wyrazem głębokiego przeżycia 

rzeczy istotnych. Wiersze te budzą nadzieję w zdehuma-

nizowanym świecie, są ucztą duchową wśród nudnego 

chaosu przedmiotów materialnych, konsumpcji. Odwaga 

poetycka dzisiaj jest w cenie, jeśli przez poezję rozu-

miemy uobecnianie wartości w słowie, sugerowanie tego, 

co najważniejsze. Poezja metafizyczna jest próbą ak-

tywnej kreacji, współdecydowania o wyglądzie świata (a 

skoro nie można inaczej - to jest taką próbą przynajmniej 

na papierze...). 

Marek Mariusz Tytko 

 


