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Anna Kuchta

Poeta wobec przemocy. Analiza 
wybranych utworów poetyckich 
Adama Zagajewskiego

Wydzia! Filozo"czny, Uniwersytet Jagiello#ski

Wystarczy pój!" za kulisty – a#tam, w#pó$mroku […]  
kryj% si& [...] cienie Ko$ymy i#Ravensbrück1

Poezja Zagajewskiego rodzi si$ w%&wiecie, którego równowaga zosta!a naruszona przez 
burzliwe wydarzenia dwudziestego wieku, w%uniwersum, okre&lanym przez Tadeusza 
Nyczka, znawc$ twórczo&ci eseisty, jako „gruzowisko by!ych wielko&ci, zetla!ych na-
dziei, spróchnia!ych rewolucji”2. Trauma wojny i%Holocaustu, wygnania i%wysiedle-
nia, trudy dorastania w&ród politycznych zawirowa# i% niemo'no&( zde"niowania 
w!asnej to'samo&ci – nie wszystkie te zjawiska dotkn$!y poet$ osobi&cie, lecz pami$( 
o%nich k!adzie si$ cieniem na &wiadomo&ci artysty. „Nie mo'na ca!kowicie bezkar-
nie do&wiadczy( za!amania si$ !adu cywilizacyjnego”3, t!umaczy autor, wykazuj)c, 'e 
konsekwencje minionych krzywd odciskaj) si$ bole&nie nie tylko w%pami$ci tych, 
które faktycznie je prze'yli, ale tak'e rzutuj) na wyobra*ni$ przysz!ych pokole#.

Nie ma w%owym &wiecie harmonii i%nie sposób ju' nawet marzy( o%ca!o&ci. „Za-
wsze byli&my podzieleni. / Ludzko&(, narody, poczekalnie”, diagnozuje rzeczowo, 
lecz nie bez zadumy Zagajewski w%wierszu zatytu!owanym W&drowiec. Ów podzia! 
implikuje niepewno&( bohatera lirycznego, który „[zatrzymuje] si$ na moment,  
/ niepewny do którego przy!)czy( si$ cierpienia. / Wreszcie [siada] po&rodku”4. Poeta 
nie tylko wskazuje tutaj na konieczno&( wyboru, ale tak'e akcentuje swoje szczególne 
po!o'enie. Lokalizacja „po&rodku” zdaje si$ charakteryzowa( zarówno twórczo&(, jak 
i%postaw$ samego autora: postaw$ dystansu, który nie oznacza jednak braku zaanga-
'owania. Jest „po&rodku”, nigdy „obok”, a%to po!o'enie dotkliwie mu doskwiera. Aby 
zilustrowa(, i' specy"ka „bycia pomi$dzy” jest uniwersalna dla twórczo&ci Zagajew-
1 A. Zagajewski, Pe$nia lata [w:] idem, Pragnienie, Kraków 2000, s. 40.
2 T. Nyczek, Kos. O#Adamie Zagajewskim, Kraków 2002, s. 15.
3 A. Zagajewski, Poeta rozmawia z#'lozofem, Warszawa 2007, s. 22.
4 Idem, W&drowiec [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 109.
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skiego, w!niniejszym artykule celowo zestawione ze sob" zostan" utwory pochodz"ce 
z!ró#nych okresów twórczo$ci poety (a!tym samym: z!ró#nych tomów), które %"czy 
jednak wci"# powracaj"ce pytanie o!kondycj& powojennej rzeczywisto$ci: W!drowiec 
(zbiór Jecha" do Lwowa, 1985), Ogl#daj#c Shoah w$ pokoju hotelowym, w$Ameryce 
(zbiór P%ótno, 1990), Uchod&cy oraz Referendum (zbiór Ziemia ognista, 1994), Spró-
buj opiewa" okaleczony 'wiat oraz Podwodne miasto (zbiór Anteny, 2005). „Nie jestem 
wysiedlonym, ani osiad%ym”5, napisze z!nut" melancholii w! eseju Lekka przesada, 
wskazuj"c na dwoisto$' i!brak poczucia przynale#no$ci; z!jednej strony jest $wiado-
my, i# wi&kszo$' dwudziestowiecznych tragedii nie dotkn&%a go osobi$cie, z!drugiej 
– nie sposób pomin"', #e „wojna, Zag%ada i!komunistyczny despotyzm” wp%yn&%y na 
kszta%towanie si& jego osobowo$ci, pami&ci (mo#e: postpami&ci?6) i!– w!konsekwencji 
– etosu $rodkowoeuropejskiego intelektualisty i!twórcy.

Dylemat ten Zagajewski formu%uje explicite w!eseju Poeta rozmawia z$(lozofem7, 
pisz"c: „oto jeden z!wa#niejszych dylematów kultury polskiej (i!europejskiej): pytanie 
o!to, jak kto$, kto my$li, ma si& zachowa' wobec barbarzy(stwa masowej zbrodni”8. 
Czy poezja winna sta' si& re)eksj" historyczn", rozrachunkiem z!przesz%o$ci", ho%dem 
wobec poleg%ych, czy te# mo#e zachowa' autonomi&, niczym nieskalan" swobod& 
twórcz", tak#e w!zakresie doboru tematyki – zdaje si& zastanawia' autor. Parafrazuj"c 
za$ *eodora Adorno, który analizuj"c status cz%owieka po do$wiadczeniach Holo-
caustu, stwierdzi%, #e mo#liwo$' swobodnego tworzenia poezji zosta%a mu odebrana9 
– a!parafraza ta wydaje si& by' tym bardziej zasadna, i# Zagajewski sam nawi"zuje do 
owego +lozofa10 – dylemat ten mo#na wyrazi' w!sposób bardziej dobitny, pytaj"c: 
jaka poezja mo#liwa jest po Auschwitz?

5 Idem, Lekka przesada, Kraków 2011, s. 55.
6 Okre$lenie postpami!" w!kontek$cie twórczo$ci Zagajewskiego jest niezwykle istotne, poniewa# cho-

cia# poeta urodzi% si& po zako(czeniu II Wojny ,wiatowej, to dorastanie w!cieniu jej wspomnienia 
sprawi%o, #e tematyka ta stale powraca w! jego twórczo$ci, cz&$ciowo uformowanej przez t&skno-
t& za utraconym miastem (Lwowem), dzieci(stwem, kulturowym dziedzictwem. Por.: M. Hirsch, 
)e!Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, vol. 29:1, ss. 103-128. Na temat postpami&ci 
w!twórczo$ci Zagajewskiego por. tak#e: A. Kuchta, W$poszukiwaniu straconego miasta. Lwów, Gli-
wice, Kraków w$esejach Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 
(Nauki Humanistyczne) 2014 nr 1 (8), ss. 51-67.

7 Warto doda', i# ów szkic, pochodz"cy ze zbioru pod tym samym tytu%em, po$wi&cony jest Henryko-
wi Elzenbergowi, intelektuali$cie, którego postawa i!twórczo$' sta%a si& cz&stym punktem odniesienia 
dla Zagajewskiego. Zob. równie#: A. Zagajewski, Obrona *arliwo'ci, Kraków 2002, s.!97-115.

8 A. Zagajewski, Poeta rozmawia..., s. 20.
9 W%a$'.: „Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch”. Por. T. Adorno, Prismen. 

Kulturkritik und Gesellschaft, Berlin, Frankfurt a. M. 1955, s. 342.
10 O!roli poezji po Auschwitz Zagajewski wspomina nawi"zuj"c do twórczo$ci Paula Valery’ego, który 

to „nie dopuszcza% do siebie my$li, #e móg%by cierpienia wojny uczyni' tematem swej poezji. W!akcie 
pisania M%odej Parki mie$ci%o si& pewnego rodzaju wyzwanie rzucone dramatowi wojny, lecz tylko 
w!sensie przeciwstawienia mu czystego, krystalicznego pi&kna, tworu wolnego umys%u. Gdyby wie-
dzia%, ze pó.niejsze dzieje poezji zbli#" je do re)eksji historycznej, #e ból historii przeniknie literki 
wierszy, #e kto$, pewien suchy teoretyk, b&dzie móg% wr&cz zakwestionowa' status i!znaczenie poezji po 
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Wiersz Ogl!daj!c Shoah w"pokoju hotelowym, w"Ameryce wnikliwie, lecz nie na-
chalnie ilustruje dysonans mi!dzy codzienno"ci# wspó$czesnego cz$owieka a%pami!ci# 
by$ych, nieswoich, tragedii. Podmiot liryczny – turysta11, chwilowy lokator pokoju 
hotelowego – znajduje si! pomi!dzy (kolejny raz akcentowany jest stan „po"rodku”) 
odg$osami zabawy dobiegaj#cymi z%pokoju obok a%telewizyjn# projekcj# &lmu „Sho-
ah”12. Weso$e przyj!cie zdaje si! zag$usza' d(wi!k telewizora – „[...] krzyczeli happy 
birthday to you / (wo$ali g$o"niej ni) umieraj#cy *ydzi”13) – ale bohater liryczny 
wiersza, obci#)ony bolesn# „pami!ci# historyczn# i%"wiadomo"ci#”14, nie jest w%stanie 
odwróci' od niego wzroku. Typowa dla Zagajewskiego poetyka (wiersz wolny, zda-
niowy, tok przerzutniowy) pozwala w%plastyczny, niemal)e namacalny, sposób ukaza' 
owe przenikanie si! dwóch porz#dków – )ycia i%"mieci – oraz narastaj#ce napi!cie: 
wersy nawi#zuj#ce do "wi!towania za "cian# wplecione s# we fragmenty wspomnie+ 
Holocaustu (i, by' mo)e, znamienny jest równie) fakt, i) s#siedzi podmiotu celebruj# 
rocznic! urodzin, podczas gdy kadry z%&lmu Lanzmanna eksponuj# "mier', przemoc 
i%cierpienie, które nikn# jednak po"ród odg$osów „coraz bardziej [hucznego]”15 przy-
j!cia). I%chocia) beztroscy uczestnicy zabawy nie s# niczemu winni, przez kontrasto-
we zestawienie przebija niemy, niewyra)ony wprost, wyrzut.

Warto zwróci' równie) uwag! na wykorzystan# przez autora metaforyk!: per-
soni&kowane zostaj# buty („buty O"wi!cimia skar)y$y si! cicho”16) oraz telewizor 
(„zapewnia$ mnie: / my obaj jeste"my poza wszelkim podejrzeniem”17). Antropomor-
&zacja nale)y do powtarzaj#cych si! w%poezji Zagajewskiego zabiegów stylistycznych, 
wi!c jej wykorzystanie nie jest zaskakuj#ce dla wnikliwego czytelnika; niezwykle inte-
resuj#ca jest jednak dysproporcja w%o)ywieniu owych przedmiotów. „Buty O"wi!ci-

Auschwitz, zdumia$by si! bardzo, jak s#dz!. […] W%poezji zdawa$ si! zak$ada', )e czas nie mo)e mie' 
)adnego wp$ywu na wers, obraz i%tre"' poematu”. Por. A. Zagajewski, Lekka... , ss. 45,46.

11 Okre"lenie bohatera lirycznego jako „turysty” kieruje odczytanie wiersza w%"wietle Baumanowskiej 
typologii cz$owieka ponowoczesnego, któremu doskwiera sta$y brak przynale)no"ci. Ten trop inter-
pretacyjny wydaje si! zasadny nie tylko ze wzgl!du na kreacj! podmiotu lirycznego jako niemal)e 
niezale)nego obserwatora wy$#czonego ze wspólnotowych zobowi#za+, ale równie) z%powodu wy-
korzystania w%utworze licznych atrybutów cywilizacji ponowoczesnej: pokoju hotelowego, anoni-
mowo"ci bohatera lirycznego, Ameryki, telewizora, który autor celowo antropomor&zuje, nadaj#c 
mu si$! sprawcz# („Telewizor zapewnia$ mnie: my obaj jeste"my poza wszelkim podejrzeniem”). Na 
postmodernistyczne orientacje w%twórczo"ci Zagajewskiego zwraca$ uwag! mi!dzy innymi Jaros$aw 
Klejnocki, warto jednak zaznaczy', i) re-eksje zawarte w%wierszach ukazuj#, )e ponowoczesny tu-
rysta jedynie pozornie wydaje si! by' beztroski i%niezale)ny, faktycznie za" przeszywa go sta$y egzy-
stencjalny niepokój. Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996; J. Klejnocki, Bez utopii? 
Rzecz o"poezji Adama Zagajewskiego, Wa$brzych 2002, ss. 90 i%n.

12 Por. Shoah (Shoah), Claude Lanzmann, Francja 1985.
13 A. Zagajewski, Ogl!daj!c Shoah w"pokoju hotelowym, w"Ameryce [w:] idem, Wiersze wybrane, Kra-

ków 2010, s. 134.
14 J. Klejnocki, op. cit., s. 123.
15 A. Zagajewski, Ogl!daj!c Shoah..., s. 134.
16 Ibidem, s. 135.
17 Ibidem.



!"

Anna Kuchta, Poeta wobec przemocy. Analiza wybranych utworów poetyckich...

mia”, metaforyczne pars pro toto rzeczywisto!ci wojny oraz Zag"ady, s# bezsilne, mog# 
jedynie „skar$y% si& cicho”, podczas gdy telewizor „przemawia” dobitnie i'z'niezbit# 
pewno!ci#. Mo$na zawa$y% tutaj paralelizm: spokój telewizora i'jego pseudoautorytet 
zag"usza skarg& butów w'podobny sposób, jak zabawa zza !ciany zag"usza historyczn# 
re(eksj& bohatera lirycznego.

Jaros"aw Klejnocki charakteryzuje ów wiersz jako „[wizualizacj&] wyrzutów su-
mienia”18, rodz#cych si& w'wyniku niemo$no!ci odnalezienia si& podmiotu w'!wie-
cie, w'którym przysz"o mu $y%, który z'jednej strony kusi „[arkadi#] turysty”19, lecz 
z'drugiej jest naznaczony rysami by"ych tragedii, niepozwalaj#cymi o' sobie zapo-
mnie%. Fina"owe wersy utworu:

Buty O!wi&cimia skar$y"y si& cicho 
niestety, prze$yli!my ludzko!%20

zdaj# si& brzmie% jak swoisty wyrzut cz"owieka, który odczuwa bolesn# niepew-
no!% otaczaj#cego go uniwersum i'w"asnego istnienia. Czy$by mo$na dopatrywa% 
si& w'tek!cie Zagajewskiego formy kompleksu ocalonego? Paradoksalnie, bo trudno 
nazywa% „ocalonym” urodzonego po zako)czeniu wojny eseist& – jednak nie sposób 
oprze% si& wra$eniu, $e on sam zdaje si& traktowa% swoje $ycie z'du$# doz# sceptycy-
zmu, jak gdyby znalaz" si& na !wiecie w'sposób nie do ko)ca uprawniony, „[prze$y"] 
ludzko!%”. „Fakt, $e kto! urodzi" si& po ko)cu wojny, graniczy" z'$artem”21 – t& my!l 
rozwija poeta w'eseju Dwa miasta. Czy$by rzeczywisto!% drugiej po"owy dwudzieste-
go wieku jawi"a mu si& jako ironiczny $art losu?

Jak powinien zachowa% si& intelektualista w' sytuacji rozdarcia? Czy wolno mu 
docenia% szcz&!liwe chwile, spokój codzienno!ci, drobne i'wi&ksze rado!ci w"asnej 
„wzgl&dnie szcz&!liwej – w'podstawowym rozumieniu, bo nie do!wiadczonej nie-
szcz&!ciem zag"ady – […] doli”22, czy te$, pod#$aj#c za pami&ci# historyczna i'poczu-
ciem odpowiedzialno!ci, winien „[lokowa%] si& po stronie cierpienia”23? Przytacza-
j#c w'odpowiedzi s"owa samego Zagajewskiego, mo$na za"o$y%, i$ prawdopodobnie 
przy!wiecaj# mu „dwie naczelne potrzeby duchowe – uczestniczenia i'dystansu”24. 
Zagajewski napisze w'ten sposób o'twórczo!ci Zbigniewa Herberta, ale te same ten-
dencje mo$na zauwa$y% tak$e i'w'jego w"asnej poezji. Ponadto paralelizm ten mo$na 
uzna% za szczególnie uprawniony, poniewa$ Zagajewski wielokrotnie przyznawa", 
i$ traktuje Herberta jako swojego literackiego mentora: „w' tej poezji [Herberta – 
przyp. A. K.] idzie o'ból XX wieku, o'otwarcie na okrucie)stwo nieludzkiego stu-

18 J. Klejnocki, op. cit., s. 126.
19 Ibidem, s. 123.
20 A. Zagajewski, Ogl!daj!c Shoah..., s. 135.
21 Idem, Dwa miasta, Warszawa 2007, s. 29.
22 J. Klejnocki, op. cit., s. 122.
23 Ibidem, s. 124.
24 A. Zagajewski, Poeta rozmawia..., s. 106.
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lecia, o!nadzwyczajne wyczucie rzeczywisto"ci. A! #e poeta nie traci przy tym ani 
liryzmu, ani poczucia humoru – to ju# trudny do odgadni$cia sekret wielkiego arty-
sty”25. Uczestnictwo i!dystans to nie tylko zachowanie równowagi mi$dzy zachwytem 
a!wspó%czuciem, ale równie# harmonia w%asnych emocji i!osobistych odczu& oraz 
uniwersalnych znacze' i!sensów w!twórczo"ci.

Doskona%( ilustracj( takiej postawy jest wiersz zatytu%owany Uchod!cy, w!któ-
rym autor %(czy obrazy tragedii niezwykle konkretnych („Bo"nia, dzisiaj, / Polska 
we wrze"niu 39, Francja – osiem miesi$cy pó)niej”26) z!uniwersalnym motywem 
przemocy, wojny, wygnania:

„Zgarbieni pod ci$#arem […] 
ma%omówni m$#czy)ni w!grubych kaftanach […] 
stare kobiety o!pomi$tych twarzach  
[…] 
Zawsze jest wóz, albo przynajmniej wózek 
wype%niony skarbami (pierzyna, srebrny kubek 
i!szybko ulatniaj(cy si$ zapach domu)”27.

Zagajewski nie stara si$ opisa& ani wydarze' rozgrywaj(cych si$ w!Bo"ni, ani tych 
z! rodzimego kraju, ani z!Afganistanu czy Turyngii – znamienny jest fakt, i# wers 
wprowadzaj(cy geopolityczne odniesienia to hipoteza: zaczyna si$ bowiem od s%ów 
„to mo#e by&”28, jak gdyby autor stara% si$ dobitnie zaznaczy&, i# przywo%ane w!wier-
szu realia s( nieistotne dla interpretacji. „To mo#e by&” zarówno Bo"nia jak i!Somalia, 
poniewa# zawsze „jest wóz, albo przynajmniej wózek”, militarne kon*ikty i!kolumny 
wyp$dzonych, przemoc i!cierpienie – „oto uniwersalny model”29, który nie przekre"la 
jednak konkretów oraz realizmu, nios(cych za sob( autentyczne emocje.

Odczytuj(c wiersz w!historycznym kontek"cie, warto doda&, i# do"wiadczenie wy-
gnania bliskie jest samemu autorowi, którego biogra+a naznaczona jest traumatycz-
nym przesiedleniem z!„mitycznego” Lwowa do prowincjonalnych Gliwic. I!chocia# 
Zagajewski celowo nie opisuje osobistych prze#y& – zachowuje dystans, anonimo-
wo"&, nie narzuca odbiorcom kierunku interpretacji – to emocje, które przekazuje, s( 
szczere i!zrozumia%e. Pos%uguj(c si$ symbolicznymi obrazami (wózek pe%en po"piesz-
nie ratowanego dobytku, „samochód bez benzyny, porzucony w!rowie”30, pochylone 
postaci uchod)ców), sprawia, i# wiersz pozostaje aktualny i!mo#e ilustrowa& tak#e 
potencjalne kon*ikty zbrojne. Jak bowiem wnikliwie zauwa#a Klejnocki, celem Za-
gajewskiego jest nie tyle ukazanie konkretnych momentów w!historii, lecz opisanie 
stale obecnego momentu samotno"ci skrzywdzonego, „[chaosu] i! #adnej pomocy, 
25 Ibidem, s. 108.
26 A. Zagajewski, Uchod!cy [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 152.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 J. Klejnocki, op. cit., s. 120.
30 A. Zagajewski, Uchod!cy…, s. 152.
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poza utrwalaj!cym na wieczno"# spojrzeniem poety”31, który nigdy nie odwraca si$ 
od pokrzywdzonych, nie stara si$ zoboj$tnie# czy zapomnie#, przeciwnie, „ma dobr! 
pami$#; pami$ta, co by%o wspania%e i&co by%o straszne w&europejskiej historii”32.

Dualizm pami$ci i&historii Zagajewski ilustruje tak'e w&wierszu zatytu%owanym 
Referendum, który w&zwi$z%ych s%owach przedstawia wspó%istnienie dwóch rzeczywi-
sto"ci: tej spokojnej i&leniwej oraz tej pe%nej niepokoju i&w!tpliwo"ci:

Na Ukrainie odbywa%o si$ referendum 
w&sprawie niepodleg%o"ci. 
W&Pary'u by%o mglisto […] 
Pary'anie kr!'yli po mie"cie 
ukryci w&ciep%ych lodenowych p%aszczach33.

Dwa narody, dwa pa(stwa, których codzienno"# nale'y do zupe%nie innych po-
rz!dków – Ukraina w&ci!g%ym napi$ciu i&Francja „kipi!ca syto"ci!”34 – po przeciw-
nych stronach niesprawiedliwego biegu dziejów. Zagajewski zestawia ze sob! wa'ne 
politycznie wydarzenie oraz nieszczególnie wyj!tkowe warunki pogodowe Pary'a 
(„pochmurny, ch%odny dzie(”35), jednak, podobnie jak w& przypadku poprzednio 
omawianego utworu, znów zauwa'y# mo'na znacz!c! dysproporcj$. Wersy po"wi$-
cone paryskiej beztrosce dominuj! nad tymi o&sytuacji na Ukrainie, analogicznie do 
urodzinowego przyj$cia z&wiersza Ogl!daj!c Shoah w"pokoju hotelowym, w"Ameryce, 
które zag%usza%o narracj$ po"wi$con! Zag%adzie. Co istotne, przewaga ta okazuje si$ 
jedynie pozorna, gdy przyjrze# si$ zako(czeniom obu wierszy: )na%em pierwszego 
by%o wspomnienie skargi butów O"wi$cimia, drugi wprowadza w&znudzon!, miejsk! 
atmosfer$ motyw zburzenia Bastylii i&pami$# gilotyny.

Poeta zarysowuje scenerie obu wierszy jako uniwersa stosunkowo bezpieczne 
(a&wi$c w&owym momencie nieska'one bezpo"rednim kon*iktem, wojn!, niespra-
wiedliwo"ci!, bólem) – pokój hotelowy w&Ameryce, paryskie aleje – za" bohaterowi 
lirycznemu (który by# mo'e jest odzwierciedleniem samego autora) nadaje uprzywi-
lejowany status. Jest on po"rednim obserwatorem przemocy i&cierpienia, nie za" ich 
uczestnikiem, dzi$ki czemu mo'e mówi# o&nich z&dystansem i&w&szerszej perspek-
tywie. Mimo to jego my"li kr!'! wokó% dramatycznych wydarze( – nie jest bierny, 
lecz wykazuje si$ niepokojem i&zaanga'owaniem, pami$ci!, "wiadomo"ci! i&re*eksj! 
solidaryzuj!c si$ w&„[ge"cie] jedno"ci z&pokrzywdzonymi”36. W&ten sposób podmiot 
liryczny wiersza – alter ego autora – podkre"la, i' niezale'nie od rzeczywisto"ci, w&ja-
31 J. Klejnocki, op. cit., s. 120.
32 A. Zagajewski, Poeta rozmawia..., s. 125. Warto doda#, i' na znaczenie pami$ci, która dostrzega tak 

chwalebne jak i&wstydliwe etapy dziejów, Zagajewski zwraca% uwag$ tak'e w&eseju Lekka przesada. 
Por. idem, Lekka..., s. 215.

33 Idem, Referendum [w:] idem, Ziemia ognista, Pozna( 1994, s. 21.
34 J. Klejnocki, op. cit., s. 121.
35 A. Zagajewski, Referendum, s. 36.
36 J. Klejnocki, op. cit., s. 122.
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kiej si! znajduje, nie zapomina o" cierpi#cych. A"wi!c nie jest obserwatorem bez-
my$lnym czy beztroskim, przeciwnie: wiedza o"obecnej w"$wiecie dysharmonii nie 
pozwala mu osi#gn#% wewn!trznego spokoju. Si!gaj#c po terminologi! Czes&awa Mi-
&osza, mo'na zaryzykowa% hipotez!, 'e istot# jego postawy jest wra'liwo$%, poczucie 
wspó&odpowiedzialno$ci i"uwa'no$%37.

Owa dysharmonia przenika ca&# twórczo$% Zagajewskiego, ale tej poezji nie sposób 
okre$li% jako katastro(cznej czy pesymistycznej. Wr!cz przeciwnie – mimo i' autor nie 
stroni od trudnych tematów, nie zapomina jednocze$nie o"tym, co w"$wiecie pi!kne 
i"warto$ciowe. Jego pisanie to oscylowanie mi!dzy dwoma biegunami: „oto wi!c na-
sza o$: po jednej stronie zachwyt, po drugiej ból”38. Poezja Zagajewskiego nigdy nie 
odwraca si! od pokrzywdzonych, nie pomija obrazów bolesnych czy budz#cych niepo-
kój, ale jednocze$nie cierpienie i"przemoc nigdy nie staj# si! jej centralnym punktem. 
Obraz rzeczywisto$ci, któr# autor zarysowuje w" swojej twórczo$ci, to s&odko-gorz-
ka wizja $wiata, który „nigdy nie zostanie przez nas zaakceptowany”39, ale zarazem 
uniwersum, które oferuje mo'liwo$% tworzenia nowych narracji. Wizj! t! Zagajewski 
przekazuje w"wierszu o"tytule Podwodne miasto, który nawi#zuje do motywu w!drów-
ki w"poszukiwaniu tego, co utracone (chocia' w"utworze nie pojawiaj# si! konkretne 
nazwy, mo'na podejrzewa%, i' poeta wspomina tutaj opuszczony Lwów40):

Nie b!dzie ju' tego miasta, nie b!dzie glorii 
wiosennych poranków […] 
A"jednak 'yjemy nadal, spokojnie, 
skromnie [...]41.

Mimo i' opis miasta, którego ju' nie ma, przesycony jest nostalgi# („atakami nie-
mej rozpaczy”42), wiersz niesie z"sob# tak'e immanentny &adunek spokoju: „a"jednak 
'yjemy nadal” – notuje autor. Przywo&uj#c ruiny miasta, Zagajewski si!ga po liry-
37 Termin ten stosuj! za Czes&awem Mi&oszem, który t&umaczy „uwa'no$%” jako „postaw! uwa'nej 

'yczliwo$ci wobec przyrody i"ludzi, tak 'e spostrzegamy w"ka'dym szczególe to, co dzieje si! wo-
kó& nas […] jest to, rzec mo'na, opór duchowo$ci wobec jednowymiarowego $wiata”. Doskonale 
charakteryzuje to bohatera lirycznego Zagajewskiego, który obserwuje $wiat w"holistycznym kon-
tek$cie i"nigdy nie opuszcza go $wiadomo$% bycia jego cz!$ci# oraz poczucie wspó&odczuwania z"po-
krzywdzonymi. Zob. wi!cej: Cz. Mi&osz, Inne abecad!o, Kraków 1998, ss. 181)184.

38 J. Klejnocki, op. cit., s. 140.
39 Ibidem.
40 T! hipotez! interpretacyjn# zdaje si! potwierdza% nie tylko sam opis tytu&owego miejsca (np. „zielo-

ne wzgórza / dr'# we mgle i"unosz# si! w"gór!”, warto doda%, 'e o"Lwowie jako mitycznym mie$cie 
na wzgórzach Zagajewski pisa& tak'e w"eseju „Dwa miasta”), ale równie' fakt, i' wiersz wspomi-
na ow# miejscowo$% w&a$nie z"perspektywy postpami!ci („tak jakby$my niejasno pami!tali / co$, 
czego nie mo'emy pami!ta%”), która jest typowa dla lwowskich opowie$ci autora. A. Zagajewski, 
Podwodne miasto, [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 251. Por. A. Zagajewski, Dwa..., 
op. cit. Na ekspansywny charakter postpami!ci, która nierzadko zaczyna konkurowa% lub wypiera% 
autentyczne wspomnienia zwraca&a uwag! m. in. M. Hirsch. Por. M. Hirsch, op. cit., s. 106.

41 A. Zagajewski, Podwodne..., s. 251.
42 Ibidem.
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k! opisow" i#konwencj! bezosobow" („nienaganna perspektywa parkowych alei nie 
przykuwa niczyjej uwagi”), w#czwartej stro$e wiersza pojawiaj" si! jednak czasowniki 
w#pierwszej osobie liczby mnogiej („%yjemy”), by& mo%e aby podkre'li&, i% podmiot 
liryczny wiersza, sam autor przemawiaj"cy jego s(owami43, a#tak%e czytelnik znajduj" 
si! w#paralelnej sytuacji i#maj" przed sob" analogiczne zadanie.

Zadanie to eseista przedstawia wprost w#wierszu Spróbuj opiewa! okaleczony "wiat, 
a#wyra%one w#nim przes(anie mo%na traktowa& jako my'l przewodni" ca(ej twórczo'ci:

Pami!taj o#d(ugich dniach czerwca 
i#o#poziomkach, kroplach wina rosé. 
O#pokrzywach, które metodycznie zarasta(y 
opuszczone domostwa wygnanych44.

Sensualny opis letniego ciep(a i#s(odyczy poziomek zostaje zestawiony z#samotno'ci" 
wygnanych w#sposób niezwykle p(ynny: poziomki, pokrzywy – by& mo%e Zagajewski 
celowo si!ga tutaj po kontrastow" botaniczn" metaforyk!, aby pokaza&, i% dobro i#z(o 
wspó(istniej" w#sposób równie naturalny, jak dwa gatunki )ory. Delikatno'& pozio-
mek autor zestawia z#niewspó(miern" si(" pokrzyw (dysproporcja ta widoczna jest 
nawet w#j!zyku, poziomki s" jedynie wspomniane, podczas gdy si(a drugiej z#ro'lin 
zostaje wzmocniona przez opis wykonywanej czynno'ci oraz epitet „metodycznie”, 
jak gdyby mo%na jej przypisa& zorganizowane i#'wiadome dzia(anie), by& mo%e chc"c 
zaakcentowa& bezsilno'& wobec agresji, zach(anno'ci i#przemocy.

Sam motyw wygnania, sta(y topos w#twórczo'ci Zagajewskiego, jest wspomnia-
ny w#wierszu kilkakrotnie („Widzia(e' uchod*ców, którzy szli donik"d”45), jednak, 
w#przeciwie+stwie do poprzednio omawianych utworów, nie pojawiaj" si! konkrety. 
Wr!cz przeciwnie, mo%e si! nawet wydawa&, i% autor celowo stara si! sformu(owa& 
tekst w#sposób maksymalnie uniwersalny, pos(uguje si! równie% licznymi metafora-
mi, których wieloznaczno'& pozwala na opis mo%liwie wielu sytuacji. Przyk(adem 
owej metaforycznej wieloznaczno'ci mo%e by& fragment:

Patrzy(e' na eleganckie jachty i#okr!ty; 
jeden z#nich mia( przed sob" d(ug" podró%, 
na inny czeka(a tylko s(ona nico'&46.

Chocia% poeta nie si!ga tutaj po nazwy w(asne ani nie stara si! opisywa& konkretnych 
wydarze+ w#czasie i#przestrzeni, opis mo%e charakteryzowa& dowoln" sytuacj! nie-
sprawiedliwo'ci oraz dysproporcji losów ludzkich. Uniwersalno'& tekstu korespon-
duje ze stylem, jakim pos(uguje si! autor: wiersz, przypominaj"cy poetycki apel, kie-
rowany jest wprost do czytelnika (liryka zwrotu do adresata), na co wskazuje cho&by 
43 Autobiogra$czny kontekst wiersza pozwala klasy$kowa& wiersz jako liryk! osobist".
44 A. Zagajewski, Spróbuj opiewa! okaleczony "wiat [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 250.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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mnogo!" czasowników w#drugiej osobie liczby pojedynczej (na przyk$ad „spróbuj”, 
„pami%taj”, „patrzy$e!”, „widzia$e!”47). Odnosz&ce si% do odbiorcy czasowniki wyst%-
puj& w#dwóch trybach; te w#trybie oznajmuj&cym i#czasie przesz$ym s$u'& do opisu 
wydarze(, podczas gdy tryb rozkazuj&cy to wskazówki i#nakazy, które autor wplata 
w#tok wiersza. By" mo'e w$a!nie ze wzgl%du na liczne zwroty do czytelnika stara si% 
opisywa" sytuacje typowe, które bliskie b%d& ka'demu z#odbiorców i#pozwol& na 
mnogo!" interpretacji. Analizuj&c poetyk%, warto równie' zwróci" uwag% na swo-
isty paralelizm: tytu$ utworu, niczym motto, zostaje dodatkowo wzmocniony przez 
czterokrotne powtórzenie go (w#zmienionych celowo formach) tak'e w#tre!ci. Spró-
buj opiewa! okaleczony "wiat, proponuje autor, rozpoczynaj&c wiersz. W#kolejnych 
wersach owa zach%ta powraca, zmieniaj&c si% w#polecenie, rozkaz („musisz opiewa"”, 
„powiniene! opiewa"”48), aby )nalnie przyj&" form% krótkiego przykazania („opiewaj 
okaleczony !wiat”49). S$owa te pe$ni& funkcj% magiczn&, a#poezja staje si% narz%dziem 
zaklinania rzeczywisto!ci50 i#odwracania z$a.

Leksykalny minimalizm owego przykazania nie przek$ada si% jednak na prostot% 
jego wykonania – Zagajewski doskonale zdaje sobie spraw% z# tego, 'e opiewanie 
okaleczonego uniwersum mo'e by" ogromnym wyzwaniem, tak dla poety, jak i#dla 
ka'dego pojedynczego cz$owieka. By" mo'e swoj& twórczo!ci& pragnie on nie tylko 
odpowiedzie" na zawarte w#niej implicite pytanie o# status powojennej twórczo!ci 
lirycznej, ale tak'e da" czytelnikowi przyk$ad, i' mimo trosk i#cierpie(, wojen, prze-
mocy, niesprawiedliwo!ci, !wiat wci&' zas$uguje na akceptacj%. Ulotne chwile po-
tra)& zachwyca" („jesieni& zbiera$e! 'o$%dzie w#parku”51), a#drobne rado!ci – ciep$o 
czerwcowego popo$udnia, smak poziomek (zastosowany zmys$owy konkret mo'e 
$&czy" si% z#osobistym do!wiadczeniem) – nie trac& urody nawet w#obliczu tragedii. 
„Nie!pieszny komentarz wiersza potrzebny jest tak'e XXI wiekowi, który jeszcze nie 
wie, czy b%dzie stuleciem [...] p$aczu czy !miechu”52, zauwa'y trafnie sam Zagajewski 
w#eseju Poeta rozmawia z#$lozofem. Poezja, tak'e – a#mo'e szczególnie „po Auschwitz” 
– ma wi%c dla twórcy znaczenie fundamentalne, jest ona nie tylko komentarzem, ale 
i#kreatorem sensów: zmusza do re*eksji, nierzadko stawia trudne pytania i#kieruje 

47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Pisz&c o#zaklinaniu rzeczywisto!ci, nawi&zuj% do metaforyki zastosowanej przez Jana Prokopa do 

opisu poezji Cz. Mi$osza. Wed$ug Prokopa jest to twórczo!", która z$u przeciwstawia si$% prawdy, 
re*eksji i#!wiadomo!ci, a#pisz&c o#warto!ciach, poeta pragnie dawa" czytelnikom nadziej% i#nadawa" 
!wiatu sens. Zagajewski, przywo$uj&c w#swoim wierszu sensualne obrazy poziomek i#wina, akcen-
tuje dobre chwile i#– na przekór wszechobecnemu cierpieniu i#przemocy – namawia czytelnika 
do ci&g$ego opiewania nieidealnego uniwersum. Zob. wi%cej: J. Prokop, Antynomie Mi%osza [w:] 
Poznawanie Mi%osza, red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985, ss. 229+241.

51 A. Zagajewski, Spróbuj..., s. 250.
52 Idem, Poeta rozmawia..., s. 94. Na temat si$y tkwi&cej w#wierszach Zagajewskiego zob. równie': 

B. Bodzioch-Bry$a, Kap%an Biblioteki. O#poetyckiej i# eseistycznej twórczo"ci Adama Zagajewskiego, 
Kraków 2009, ss. 24+25. 
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!wiadomo!" czytelnika w#stron$ bolesnej tematyki. Lecz jest to zarazem poezja pe%na 
nadziei, akceptacji, dojrza%ego optymizmu, która nie odwraca si$ od tego, co okale-
czone, ale pragnie „zwraca" si$ do ca%o!ci !wiata, do !wiata, w#którym jest i#bosko!", 
i#ból, i#rozpacz, i#rado!"”53.
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Summary

Poetry in the presence of violence. A study  
of selected Adam Zagajewski’s poems

!e article focuses on Adam Zagajewski’s poetry and on the subject concerning the 
condition of European culture after traumatic times of war, which is omnipresent 
in his works. From the perspective of literary theory and cultural studies the au-
thoress analyzes selected Zagajewski’s poems (Ogl!daj!c Shoah w pokoju hotelowym, 
w"Ameryce, Podwodne miasto, Referendum, Spróbuj opiewa# okaleczony $wiat, Uchod%cy) 
in the light of !eodor Adorno’s statement that creating poetry after Auschwitz is 
“barbaric”. Paraphrasing Adorno’s words into a question, the article opens with an is-
sue of the status of postwar poetry. Basing on research material the authoress proves, 
that in Zagajewski’s literary works one can "nd both confrontation with 20th century 
tragedies and also a constant acceptance  – of even admiration  – of “mutilated world”.


