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Wstęp.. 
Poeci „wielu żywiołów”

Powietrze którym wszyscy oddychamy

Powietrze którym dusimy się wszyscy1

– pisał Stanisław Barańczak w Hymnie porannym otwierającym tom Sztuczne 
oddychanie z 1974 roku. Dla poezji pokolenia ’68 znamienna jest, jak to wie-
lokrotnie zauważali krytycy i badacze, metaforyka związana z żywiołem po-
wietrza, odwiecznym żywiołem wolności, ducha i – samej poezji. Motywy od-
dychania wspólnym powietrzem, braku powietrza i „sztucznego oddychania” 
to rozpoznawalne znaki Nowej Fali2. Inny jej żywioł to ogień, zwłaszcza ten 
z wczesnych wierszy Adama Zagajewskiego – język ognia, którym przemawia 
„zwykły mieszczański / obrońca praw jednostki”3:

[...] pamiętam

płomienny apel tego ognia który wysusza 

spragnione wargi tłumu a potem pali

książki i zwęgla skórę miast, [...]4

To również „ogień Kartezjusza i Pascala”, ignis intellectualis z późniejszego 
wiersza Ogień, ogień:

ogień, który paląc się nie niszczy 

tylko tworzy5

1 S. Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 81–82.
2 W roku 1981 formuła „wspólne powietrze” znajdzie się w tytule zbioru poetyckiego młodszego od 

nowofalowców Bronisława Maja.
3 A. Zagajewski, Ogień [w:] tegoż, Późne święta, Warszawa 1998, s. 39.
4 Tamże.
5 A. Zagajewski, dz. cyt., s. 85.
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Wyobraźnia Ryszarda Krynickiego jest pełna medytacji nad materią; jego 
poetyckie kamienie pochodzą nie tylko z tomu Kamień, szron. Trudno jednak 
mówić w jego przypadku wyłącznie o wyobraźni tellurycznej; patronują jej 
w dynamicznej równowadze cztery żywioły, a raczej pięć Arystotelesowskich 
elementów (bo jest wśród nich także eter)6.

Jak w poezji każdego czasu, żywiołem wyobraźni urodzonych pod koniec 
II wojny światowej i tuż po niej są miłość i śmierć, Eros i Tanatos. Bywa nim 
także lęk i choroba, nie tylko „choroba na śmierć”, ale wieloraki ból fi zycz-
ny i duchowy (to zwłaszcza domena poezji Lipskiej i Barańczaka). Żywiołem 
nowofalowców bywa podróż i wędrówka, ruch i wygnanie, „pęd pogoni, pęd 
ucieczki” jak u Krynickiego, bywa nim też dom i bezdomność, czego dowo-
dem jest twórczość Ewy Lipskiej. Wektorem przemian poetyckich staje się 
metafi zyczne pragnienie i poszukiwanie „jakiegoś ty”, niepewnych dowodów 
na to, że „on działa” (poszukiwania te są widoczne przede wszystkim w utwo-
rach Krynickiego, Barańczaka i Zagajewskiego).

Wszyscy przedstawiciele pokolenia są poetami miast: Krakowa, Poznania, 
Gliwic z dzieciństwa Zagajewskiego i Kornhausera, górnośląskich enklaw 
miejskich u Jerzego Kronholda, Wiednia Ewy Lipskiej czy Paryża, miast rze-
czywistych i miast symbolicznych. Nie są, albo bardzo rzadko bywają, poe-
tami natury. Antynomię natura–kultura dawno wyparły u nich inne, całko-
wicie zanurzone w przestrzeni tego, co międzyludzkie, jak choćby opozycja 
solidarność–samotność z tytułu ważnej książki Zagajewskiego. Materiałem 
wyobraźni rówieśników debiutujących około 1968 roku bywa sztuka i fi lo-
zofi a, muzyka i malarstwo – dawne i współczesne. Dobrze wiedzą oni, jak 
trudno stworzyć poetycki autoportret, ale wciąż, na każdym etapie zadają py-
tania o to, kim są. Gdy pożegnali się już z młodością, podejmują elegijne 
i nieelegijne powroty do dzieciństwa. Niektórzy z nich ćwiczą starannie swój 
„gest pożegnania”7. Dokonali już pierwszych podsumowań dawnych etapów 
twórczości8. Wciąż nieufni, zwłaszcza wobec języka, i „niepodlegli nicości” nie 
przestali traktować poezji jako wyzwania i zadania.

6 Por. I. Misiak, Pięć żywiołów w poezji Ryszarda Krynickiego [w:] Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX 
i XX wieku, red. A. Czabanowska-Wróbel, I. Misiak, Kraków 2008.

7 Por. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 
1999.

8 Por. Co nam po Nowej Fali, „Dekada Literacka” 2005, nr 3/4.



Wstęp.. Poeci „wielu żywiołów” 

9

* * *

Autorzy książki to uczestnicy konferencji naukowej doktorantów zatytuło-
wanej „Wyobraźnia i inne żywioły”, poświęconej tym razem poezji poko-
lenia ’68. Konferencja odbyła się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w marcu 2008 roku – a więc w 40. rocznicę przeżycia genera-
cyjnego poetów Nowej Fali. Niektórzy spośród autorów tekstów interpreta-
cyjnych nie byli jeszcze formalnie doktorantami, gdy przystępowali do pracy, 
ale dziś już nimi są. Kilkoro spośród nich zdążyło już, natomiast, obronić 
swoje rozprawy doktorskie.

Czternaścioro młodych badaczy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z Uniwersytetu 
w Białymstoku i oczywiście z Uniwersytetu Jagiellońskiego pisze o siedmiu 
indywidualnościach twórczych z generacji ’68. Jak można zauważyć, szcze-
gólnie chętnie pochylają się nad wierszami Stanisława Barańczaka i Ryszarda 
Krynickiego. Zainteresowała ich również wyobraźnia poetycka Ewy Lipskiej, 
Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera, Jerzego Kronholda i Jacka 
Bierezina.

Pomimo „marcowej”, rocznicowej okazji naszego spotkania założyliśmy, że 
temat odważnego wkroczenia samych poetów w sprawy polityczne, w prob-
lemy życia w „określonej epoce”9, zostanie odsunięty na dalszy plan przez 
poszukiwanie dominant ich wyobraźni, jej głównych sił czy wektorów – ty-
tułowych „żywiołów”. Autorzy szkiców sami nie mogą pamiętać ani czasów 
młodości Nowej Fali, ani nawet stanu wojennego (o ile to pierwsze jest dla 
mnie w pełni zrozumiałe, o tyle drugie przyjmuję do wiadomości z pewnym 
trudem...). Nie unikają zagadnień politycznych, ale mają one dla nich wymiar 
historyczny. Tematy, które wybrali, świadczą więc tyleż o pasjach wyobraźni 
poetów urodzonych w latach 1943–1948, ile o fascynacjach i zainteresowa-
niach młodych badaczy.

Ich uwagę skupiły przede wszystkim pojmowane na różne sposoby kwe-
stie tożsamości i pamięci, które znalazły miejsce w szkicach z pierwszej części 
Żywiołów..., zatytułowanej „Tożsamość i pamięć”. Hanna Marciniak bada fi -
gury pamięci w twórczości Ryszarda Krynickiego; Joanna Farysej interpretuje 
(właśnie w kontekście historii) fi gurę dziecka w poezji Ewy Lipskiej; Katarzyna 
Gzik zadaje pytania o tożsamość podmiotu wiersza Stanisława Barańczaka 
N.N. budzi się; Jakub Zając analizuje pamięć raju utraconego w twórczości 
poetyckiej i prozatorskiej Juliana Kornhausera.

9 To nie tylko tytułowa formuła z wiersza Barańczaka, ale także tytuł antologii tematycznej Nowej 
Fali autorstwa Tadeusza Nyczka. 
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W kręgu poszukiwań interpretatorów są także rzadziej dotychczas podej-
mowane w badaniach nad poezją Nowej Fali tematy cielesności, intymno-
ści i erotyki (wyjątek stanowiła tu jak dotąd poezja Wojaczka, który zarazem 
należy i nie należy do tej generacji i utwory poetki pod wieloma względami 
„osobnej” – Ewy Lipskiej). Kolejny dział książki, „Cielesność i eros”, zawiera 
dwa studia poświęcone „żywiołom ciała”. Dla Piotra Sobolczyka lektura wier-
sza Stanisława Barańczaka Hemofi lia jest okazją do zaproponowania nowego 
odczytania jego antropologii poetyckiej. Aneta Piech-Klikowicz bada katego-
rię intymności w wierszach Ewy Lipskiej.

„Przezroczystość i wzniosłość” to tytuł trzeciej części książki. Karolina Cicha 
pisze tu o wyobraźni sensorycznej Adama Zagajewskiego. Lustra i odbicia za-
fascynowały Magdalenę Fojcik w kontekście wyobraźni poetyckiej Jerzego 
Kronholda. Anna Zientała interpretuje wiersz Stanisława Barańczaka Szyba; 
wreszcie Marta Baron rozważa poetyckie aporie Walk Stanisława Barańczaka.

Ostatnia część zatytułowana „Poetyka i etyka” w oczywisty sposób nawią-
zuje do ważnej książki Stanisława Barańczaka. Przestawienie kolejności w ty-
tule jest znaczące – dominuje tu biegun poetyki. Tomasz Cieślak-Sokołowski 
przedstawia wnikliwe rozważania dotyczące wiersza Ryszarda Krynickiego to, 
nic na tle jego metody poetyckiej. Iwona Misiak (dodam, że bez jej wysiłku or-
ganizacyjnego konferencja z marca 2008 roku nie doszłaby do skutku a książ-
ka ta nie ukazałby się drukiem) spojrzała z uwagą na jeden spośród wierszy-
-zagadek Ryszarda Krynickiego. Biegun etyki reprezentuje Tomasz Majdosz, 
który rozważa zagadnienia etyczne i kategorię buntu w poezji Jacka Bierezina. 
Stanisław Wójtowicz powraca w przemyślany sposób do pojęć formy i treści, 
stosując je do interpretacji Podróży zimowej Stanisława Barańczaka

* * *

Pragniemy podziękować Dziekanom Wydziału Polonistyki UJ prof.prof. 
Jackowi Popielowi, Renacie Przybylskiej i Jerzemu Jarzębskiemu, bez których 
wymiernej pomocy nie odbyłaby się konferencja i nie mogłaby się ukazać 
książka, a także kierującej Studium Doktoranckim Wydziału Polonistyki UJ 
prof. Marcie Wyce, której słowa otwierały naszą sesję. Chcemy podziękować 
promotorom doktorantów: profesorom: Małgorzacie Czermińskiej, Krystynie 
Jakowskiej, Marcie Wyce, Stanisławowi Balbusowi, Wojciechowi Ligęzie, 
Ryszardowi Nyczowi, Ewie Wiegandt, Józefowi Wróblowi, wreszcie Danucie 
Opackiej-Walasek z Uniwersytetu Śląskiego, która poprowadziła jedną z na-
szych konferencyjnych dyskusji.
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* * *

Pokolenie poetów urodzonych w latach 40. XX wieku w oczach znacznie 
młodszych interpretatorów nie musi stanowić i nie stanowi jednolitej całości. 
Jednak to autentyczna generacja obdarzona i obciążona intensywną pamięcią 
powojennego dzieciństwa i wspólnego doświadczenia z młodości, pisząca za-
równo językiem etyki, jak i rozmaitych poetyk. Wciąż tworząca z wiarą (co 
z tego, że podawaną w wątpliwość, podgryzaną przez ironię), że tam, gdzie jest 
poeta, znajduje się centrum świata, a raczej – przecinają się osie wielu światów. 
W jednym z wczesnych wierszy Adam Zagajewski przypominał: 

Jeśli żyjesz w środku świata 

musisz się liczyć ze wszystkim

Patrzą na ciebie żywi i umarli10

Ryszard Krynicki powtarzał:

Synowie jednej śmierci i wielu żywiołów,

wszyscy jesteśmy dziećmi11.

Anna Czabanowska-Wróbel

10 A. Zagajewski, Nowy świat [w:] tegoż, dz. cyt., s. 23.
11 R. Krynicki, Wyspa śmierci. Piosenka [w:] tegoż, Magnetyczny punkt. Wybrane wiersze i przekłady, 

Warszawa 1996, s. 60.


