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O porządkowaniu
poezji po roku 1989
Jedenaście uwag
zmęczonego krytyka

Uwaga pierwsza
Diagnozowanie sytuacji poezji i porządkowanie poetyckich doświadczeń to jedne z najistotniejszych (i wzbudzających niegdyś największe zainteresowanie) form
krytyczno-poetyckiej aktywności: tak zdają się świadczyć klasyczne wypowiedzi
tego typu, pochodzące z okresu 1956–1980, takie jak Wizja przeciw równaniu Jerzego Kwiatkowskiego, Próba porządkowania doświadczeń Janusza Sławińskiego, Bieguny poezji Jana Błońskiego czy Ewolucja polskiej poezji 1945–1968 Artura Sandauera. Kilkumiesięczna dyskusja, toczona na łamach „Polityki”, wywołana ostatnim
z przywołanych tekstów, do dzisiaj trwa w mojej pamięci.
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Uwaga druga
Autorów przywołanych szkiców (skądinąd: prezentujących bardzo dalekie od siebie
style myślenia) łączyła wiara w istotność poezji i w wagę dokonywanych przez krytyka
rozstrzygnięć. Jerzy Kwiatkowski miał równie mocne poczucie osobistego autorytetu
jak Artur Sandauer; obaj też byli przekonani, iż posiadają dar odróżniania poezji wybitnej od przeciętnej, takiej, o której warto mówić, od takiej, o której wystarczy milczeć.
Uwaga trzecia
Pasja porządkowania i prognozowania nie opuściła krytyków poezji po roku 1989.
Temu krytycznemu wzmożeniu towarzyszyły – jak dobrze wiadomo – zjawiska zewnętrzne wobec niego, przy tym zaś: wyraźnie obniżające jego słyszalność i doniosłość. Myślę – po pierwsze – o marginalizacji wysokiej poezji, po drugie – o wyraźnym obniżeniu instytucjonalnego znaczenia krytyki i indywidualnego autorytetu
krytyków, po trzecie – o rozbiciu życia literackiego i zamknięciu zarówno poezji, jak
i mówienia o niej w rozmaitych gettach i niszach (takich choćby jak uniwersytet).
Uwaga czwarta
Dzisiejszy poeta mało ma szans, by być poważanym jak Miłosz (czy Różewicz); dzisiejszy krytyk poezji nie powinien liczyć na to, że będzie słuchany jak Błoński (czy
Sławiński). Nie znaczy to zresztą, iż obaj nie mogą sobie stawiać najwyższych dostępnych im wymagań.
Uwaga piąta
Pewien znany krytyk opublikował niedawno tekst zaczynający się od zdania: „Z mojego punktu widzenia istnieje tylko młoda poezja”. To stwierdzenie jest mocną odpowiedzią na dzisiejszą sytuację poezji i krytyki: skoro i tak wpiszą cię w ramy subiektywności i partykularności – bądź subiektywny i partykularny w stopniu najwyższym… Doceniam śmiałość krytyka, nie wątpię, iż przywołana fraza spodoba
się wielu czytelnikom – nie przestaję jednak myśleć, że dzisiejszą rozmowę o sytuacji poezji i próbę porządkowania jej doświadczeń lepiej zacząć od kilku nieefektownych oczywistości.
Uwaga szósta
Najbardziej widocznym wydarzeniem w poezji lat 1989–2015 było odchodzenie
kilkorga wielkich poetów: Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza. W tym odchodzeniu najistotniejsza była niezwykła,
bardzo późna aktywność owych poetów, z trudem poddająca się oswojonym językom interpretacyjnym. Istotne były także (dość jednostronnie opisywane) spory
i dialogi między Miłoszem i Herbertem, Miłoszem i Różewiczem oraz Miłoszem
i Szymborską. Wreszcie: ważne było i to, iż Starym Poetom udało się zachować dawną, szczególną pozycję, iż nie dotknęła ich wspominana poprzednio marginalizacja
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wysokiej kultury. (Inną sprawą jest wysoka cena, jaką zapłacili za akceptację przez
kulturę masową). Powtarzam: ostatnie dwudziestopięciolecie to najpierw dopełnianie i ostateczne uwydatnianie dzieł wielkich poetów, domykanie czasu ich panowania w polskiej sztuce słowa.
Uwaga siódma
Drugim z wydarzeń mocno współkształtujących całościowy obraz nowej i najnowszej
poezji było niewątpliwie pojawienie się pod koniec lat 80. grupy debiutantów – oraz
jej dalsze losy. Było ich wielu, towarzyszyło im zaciekawienie czytelników i życzliwość części krytyki, potrafili się dostosować do nastroju chwili, wydawało się, że za
kilka lat poezja w Polsce będzie ich prywatną własnością...
W pierwszej połowie lat 90. zwracano uwagę przede wszystkim na różnorodność ich głosów, później – zaczęto się interesować kluczowymi osobowościami ruchu. W centrum umieszczano najpierw Marcina Świetlickiego (bądź Świetlickiego
i Jacka Podsiadłę), potem Świetlickiego zaczęto przeciwstawiać Andrzejowi Sosnowskiemu, jeszcze później na horyzoncie pojawił się Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Z perspektywy roku 2015 historia debiutantów sprzed prawie 30 lat dopełnia
się najwyraźniej w wierszach Sosnowskiego i Dyckiego. Dziwność tego dopełnienia jest zastanawiająca.
Uwaga ósma
Na odchodzenie wielkich poetów i na historię debiutantów z przełomu lat 80.
i 90. można spojrzeć jak na dwie strony tego samego wydarzenia, tego samego
spektaklu, rozgrywającego się na naszych oczach. Ten spektakl, dodajmy od razu,
należy już do przeszłości. Jego finałem była nie tylko śmierć Tadeusza Różewicza,
ale też wkroczenie Sosnowskiego, Dyckiego, Świetlickiego, Podsiadły – do centrum
dzisiejszej poezji. (Jeśli takie centrum istnieje…).
Uwaga dziewiąta
Spojrzenie na poezję lat 1989–2015 sub specie wspominanego przed chwilą wydarzenia wymusza pytanie o sukcesję. Ściślej: pytanie o wybitnych poetów, którzy mogliby zastąpić Starych Mistrzów, oraz pytanie o taką falę debiutów, która wymazałaby
z pamięci sytuację z przełomu lat 80. i 90. Te pytania powtarzane są od schyłku lat
90., o ich wyraźnym, powszechnie aprobowanym rozstrzygnięciu trudno byłoby
jednak mówić.
Co do kwestii pierwszej: w roku 2015 odtworzenie wzorów wielkości i mistrzostwa, wpisanych w wiersze i twórcze biografie Miłosza, Herberta, Szymborskiej
i Różewicza wydaje się niemożliwe. Zarazem jednak: żyją i tworzą obok nas poeci,
których wybitność zestawiana i porównywana jest z dokonaniami Starych Mistrzów.
Przy czym: odróżnić warto wybitność związaną ze świadomymi gestami nawiązywania do wielkiej tradycji (tak można byłoby mówić o dzisiejszej pozycji Jarosława
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Marka Rymkiewicza, Ryszarda Krynickiego czy Adama Zagajewskiego) od wybitności wynikającej z niezgody na dawne wzory (tak dałoby się traktować uznanie
towarzyszące w ostatnich dekadach Krystynie Miłobędzkiej, Bohdanowi Zadurze
i Piotrowi Sommerowi). Oczywiście: liczni są zapewne i tacy, dla których jedynymi
mistrzami są od dawna Świetlicki, Sosnowski czy Tkaczyszyn-Dycki.
Co do kwestii drugiej: czytelnicy współczesnej poezji wiedzą doskonale, iż po fali
debiutów z przełomu lat 80. i 90. nadeszły kolejne fale – w połowie ostatniej dekady
XX wieku oraz na przełomie wieków XX i XXI… i tak dalej, aż po dzień dzisiejszy.
W tym miejscu mógłbym przywołać długi szereg nazwisk; mógłbym uporządkować kryjące się za tymi nazwiskami poetyckie głosy i oglądy świata; mógłbym się
zająć stosowanymi przez debiutantów z ostatnich kilkunastu lat strategiami: kontynuacji poprzedników, sprzeciwu wobec nich i (najczęstszej bodaj) obojętności…
Nie wykorzystam tych możliwości z jednego, zasadniczego powodu: waga debiutów
z przełomu lat 80. i 90. nie została przez nikogo zakwestionowana i zastąpiona. Inaczej: żadna grupa późniejszych debiutantów nie wywołała takiego zainteresowania,
żadna nie wzbudziła tak silnych oczekiwań, żadnej nie przypisano tak dużego znaczenia. Tak, wiem, że te zdania są niesprawiedliwe.
Uwaga dziesiąta
Poeci, którzy pojawili się w ostatnich kilkunastu latach, ponoszą konsekwencje
przemian, które dokonały się w usytuowaniu poezji i krytyki w latach 90. Czyta się
ich i ocenia wewnątrz rozmaitych nisz; porządkuje się ich dokonania w niszowych
językach. Być może taka sytuacja jest dla owych poetów (i dla towarzyszących im
młodych krytyków) normalna i oczywista. Być może odsłania ona uroszczenia i mitologie dawnej krytyki. Pewne jest to, że najnowszej poezji nie da się porządkować
w sposób, który jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się oczywisty. Pewne jest to
także, że „poeci na nowy wiek” pojawiają się i bardzo szybko znikają. To, kto pozostanie na dłużej, nie jest pewne.
Uwaga jedenasta
Dzisiejsza sytuacja polskiej poezji jest niepokojąca i zastanawiająca. Pustego miejsca po Starych Mistrzach nie da się w prosty sposób zapełnić; debiutanci z przełomu lat 80. i 90. nie zostali zdetronizowani, a najwybitniejszych spośród nich trudno
naśladować i kontynuować; nowi i najnowsi poeci są słabo słyszalni poza niszami,
w których tkwią; rok 1989 przestaje być odczuwany jako granica współczesności.
Coś się powinno stać. Czy energię, nagromadzoną poprzez oczekiwanie na zmianę, wyzwoli ktoś z niedoczytanych poetów ostatnich lat, czy ktoś zupełnie nieznany – nie wiadomo.
Marian Stala
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