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O poezji Adama Zagajewskiego

Dariusz SoÊnicki

Poza programem
Mówi si´, ˝e wiersze Adama Zagajewskiego od z górà 20 lat prowadzà po-
dwójne ˝ycie. Na Êwiecie ceni si´ je bardzo, w kraju zaÊ, poza kr´giem wy-
znawców, traktuje nieufnie. Oczytany Niemiec albo Hiszpan nazwie Zaga-
jewskiego wybitnym twórcà europejskim, m∏ody poeta z Polski przyzna, ˝e
owszem, autor Komunikatu Êwietnie rozpoczà∏ karier´, ale doÊç pr´dko zre-
zygnowa∏ z powa˝nych ambicji artystycznych na rzecz poezji wielkich s∏ów,
choç w gruncie rzeczy uproszczonej, pisanej troch´ na okràg∏o, jakby od ra-
zu z myÊlà o t∏umaczach i odbiorcach obcoj´zycznych. Ze szczególnym
uwzgl´dnieniem amerykaƒskich studentów literatury, dodadzà bardziej z∏oÊli-
wi, majàc w pami´ci efektownà karier´ uniwersyteckà Zagajewskiego, naj-
pierw w Houston, ostatnio w Chicago.

Nie powiem, ˝ebym nigdy si´ z nimi nie zgadza∏. Tak, Adam Zagajewski na-
pisa∏ w ostatnich latach wiele utworów nieprzekonujàcych. Deklaratywny
i kaznodziejski ton jego esejów bywa nieznoÊny. Jednak kiedy widz´ w ksi´-
garni nowà ksià˝k´ poety, nie mog´ jej sobie odmówiç. I czytam. A potem
zwykle znowu, nawet jeÊli w pierwszej lekturze widaç wyraênie, ˝e zmieni∏o
si´ niewiele albo zgo∏a nic; robi´ to, choç w zasadzie uznaj´ regu∏´ jednej ∏y˝-
ki zupy, która albo smakuje, albo nie. Prosz´ si´ nie oburzaç, to regu∏a Gom-
browiczowska, porównanie te˝ jego. 

O co wi´c chodzi? Napisanie wiersza uchodzàcego za dobry jest w gruncie
rzeczy ∏atwe. Mo˝e dziÊ w Polsce zbyt ∏atwe. Tymczasem Zagajewski jest
poetà Êwiadomym, wie, czego chce od poezji i co mo˝e jej daç. Nie boi si´
o tym mówiç, bez wzgl´du na literackie koniunktury. Ma odwag´ myliç si´
na w∏asnà r´k´, a jego kl´ski i zaniechania sà równie wymowne jak sukcesy.
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Co wi´cej, jest poetà zaskakujàco konsekwentnym: gdy ogarnie si´ ca∏e jego
dzie∏o, widaç wiernoÊç sformu∏owanej na prze∏omie lat 60. i 70. zasadzie,
niech b´dzie, ˝e jest to wiernoÊç swoiÊcie pojmowana. 

Chwileczk´, jaka to zasada? Co majà wspólnego bezkompromisowoÊç i ekspe-
ryment literacki z czasów Nowej Fali z odwracaniem si´ od rzeczywistoÊci
i pochwa∏à stylu wysokiego, tak wysokiego, ˝e nie widaç ju˝ z jego pu∏apu
prawdziwego Êwiata i prawdziwych ludzi, nie widaç „tu” i nie widaç „teraz”?
Sprawa jest troch´ bardziej skomplikowana. W tym pisarstwie nie∏atwo od-
dzieliç to, co nowofalowe, od reszty. Z drugiej zaÊ strony, jeÊli Zagajewski
zbli˝a∏ si´ nazbyt do literatury programowej, by nie powiedzieç tendencyjnej,
to w∏aÊnie w Âwiecie nie przedstawionym i w Sklepach mi´snych, ksià˝kach
z okresu uchodzàcego za najbardziej heroiczny. Mo˝e warto o tym pami´taç
w czasach, gdy polityczny klucz znów zdaje si´ pasowaç do wszystkich drzwi
w domu polskiej literatury.

Jak to by∏o w najg∏oÊniejszym bodaj eseju Zagajewskiego? „Gdyby jeszcze
polski pisarz [...] móg∏ mówiç jako cz∏owiek i artysta rzeczywiÊcie samotny,
zagro˝ony i swobodny zarazem; zagro˝ony i ratujàcy si´ przed zniszczeniem;
samotny nie tylko w tym sensie, ˝e myÊlàcy na w∏asne ryzyko, poza towarzy-
skim konformizmem, ale i samotny od systemów, Marksizmu, Awangardy,
Opozycji Demokratycznej, urz´dowego Katolicyzmu, Personalizmu, Struktu-
ralizmu, Nowej Fali, Moralnego Niepokoju” – toutes proportions gardées1.

Jak to jest dzisiaj? „Niektórzy autorzy biczujà przy pomocy ironii spo∏eczeƒ-
stwo konsumpcyjne, inni wcià˝ walczà z religià, inni jeszcze z bur˝uazjà.
Niekiedy ironia wyra˝a jeszcze co innego – zagubienie w pluralistycznym
Êwiecie. Czasem pokrywa po prostu ubóstwo myÊlowe. Bo na pewno, jeÊli nie
wiadomo co robiç, najlepiej byç ironicznym. Potem si´ zobaczy”2.

Poeta zatem konsekwentnie od 30 lat stawia na samotnoÊç i odmawia wspó∏-
udzia∏u, choç dziÊ kieruje s∏owa do nieco innej wspólnoty. Odrzuca doraêne, zbyt
jednoznaczne cele poezji, ale wcale nie sprzeniewierza si´ przez to swemu po-
wo∏aniu, wr´cz przeciwnie, odkrywa jego w∏aÊciwy sens. Sens pierwotny, chcia-
∏oby si´ powiedzieç, który w latach 70. zosta∏ na pewien czas zapoznany.

Nowofalowy epizod i epifania
W gruncie rzeczy debiutancki Komunikat z 1972 roku nie jest jeszcze ksià˝kà
nowofalowà, dopiero odczytanie jej w perspektywie Sklepów mi´snych, tomu
programowego sensu stricto, eksponuje wàtki i tony typowe dla tej poetyki.
Ró˝nica wcale nie jest subtelna. W Komunikacie roi si´ od pomys∏ów na wiersz
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i ambicji: mamy tu dostrajanie w∏asnego g∏osu, poszukiwanie prawdy o sobie,
swoich czasach i Êwiecie. Przebijaniu si´ przez fa∏sz ideologii towarzyszà pra-
gnienia typowe dla ksià˝ek z lat póêniejszych. Weêmy wiersz Trzeba dla nich
z jego wyraênà pochwa∏à poezji powa˝nej i wznios∏ej oraz sprzeciwem wobec
frazy nazbyt swojskiej, ocierajàcej si´ o infantylizm. DziÊ poeta móg∏by powtó-
rzyç ten argument dos∏ownie, choç pewnie sam wiersz wyglàda∏by nieco inaczej.
W Komunikacie nawet teksty epatujàce rewolucyjnà frazeologià cz´sto mówià
w gruncie rzeczy co innego, ni˝ zapowiadajà. Co powiedzieç o Nie czytajcie
Jastruna czy Prestidigitatorze? Przecie˝ te tyrady przeciw starej poezji tyle
majà w sobie demaskatorskiej pasji, ile t´sknoty do wiecznoÊci i epifanii.

Tymczasem w Sklepach mi´snych poetyka tak ciekawie zapowiedziana w debiu-
cie krzepnie i przeradza si´ w system. Czytelnik doÊç szybko odnosi wra˝enie,
˝e wiersze z tego tomu, choç wyraziste i mocne, sà do siebie podejrzanie po-
dobne. Wyostrzywszy krytyczne narz´dzia, nowofalowa poezja Zagajewskie-
go skutecznie dobiera si´ do skóry propagandzie komunistycznej, ale tym sa-
mym traci szerszà perspektyw´ i – paradoksalnie – czujnoÊç. Âwiat znowu jest
nieprzedstawiony.

Najbardziej charakterystyczne dla twórczoÊci krakowskiego poety by∏oby
wi´c pragnienie przebicia si´ przez pozór do prawdy, znalezienia przejÊcia ze
Êwiata oczywistego, narzucajàcego si´ czy narzucanego nam – do Êwiata, któ-
ry jest bardziej prawdziwy. JeÊli w okresie nowofalowym pragnienie to mia∏o
charakter emancypacyjny, to póêniej staje si´ ono na wskroÊ metafizyczne.
Zaryzykujmy takie porównanie: OÊwiecenie daje obywatelowi si∏´, aby ten
uÊwiadomi∏ sobie wi´zy, które go kr´pujà, a nast´pnie si´ od nich wyzwoli∏,
przed cz∏owiekiem pojmowanym szeroko zakrywa jednak mitycznà czy reli-
gijnà jednoÊç Êwiata. Artysta z wiersza Prestidigitator potrafi na moment od-
krywaç zwiàzki, które ∏àczy∏y przedmioty, „zanim pojawi∏a si´ nasza skrupu-
latna gadatliwoÊç”. A wi´c doÊwiadcza epifanii tak w∏aÊnie rozumianej: jako
wglàd w rzeczywistoÊç przekraczajàcy ograniczenia pokartezjaƒskiej myÊli.
Jako widzenie ponadjednostkowe, na kraw´dzi j´zyka, mo˝e nawet rozumu.
Poeta nowofalowy musi traktowaç takie eksperymenty duchowe z programo-
wà przekorà, niczym dezercj´ z frontu walki o godnoÊç jednostki. Jednak po-
eta, który wybra∏ samotnoÊç, poeta po prostu, nie b´dzie si´ czu∏ zobowiàza-
ny. Kierunek zosta∏ ju˝ wyznaczony. Teraz wystarczy samemu zerwaç p´ta.

Gdy tego dokonamy, Êwiat wokó∏ tak˝e wydob´dzie si´ z ciasnych definicji,
poezja zaÊ objawi si´ w swojej pe∏ni – jako forma ˝ycia duchowego. Jego figurà

1 Zagajewski A., SolidarnoÊç i samotnoÊç, pierwsze wydanie krajowe, Warszawa 2002, s. 81.
Wydanie emigracyjne (pierwsze w historii ksià˝ki) datuje si´ na rok 1982.

2 Idem, Obrona ˝arliwoÊci, Kraków 2002, s. 13.
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w wierszu ma byç wznios∏oÊç, stara kategoria estetyczna, którà Zagajewski re-
aktywuje. Jak jà nale˝y rozumieç dziÊ? „Trzeba odjàç temu poj´ciu jego neo-
klasycystycznà pomp´, alpejski sztafa˝, teatralnà przesad´ – wznios∏oÊç jest
dziÊ przede wszystkim prze˝yciem tajemnicy Êwiata, dreszczu metafizyczne-
go, wielkiego zdziwienia, olÊnienia poczuciem bliskoÊci tego, czego nie wol-
no wypowiedzieç (i, rzecz jasna, wszystkie te dreszcze muszà znaleêç dla sie-
bie artystycznà form´)”3.

Zagajewski stawia zatem przed sobà ambitne cele. I wiele poÊwi´ca, aby je
osiàgnàç. Materi´ poetyckà zaczyna przy tym traktowaç doÊç wynioÊle, jak na-
rz´dzie, bez którego co prawda nie mo˝na si´ obejÊç, ale które w kluczowych
momentach po prostu zniknie, zostawiajàc nas sam na sam z prawdà, najwi´kszà
nagrodà za artystycznà pasj´. Co to znaczy dobrze u˝ywaç? Przede wszystkim
nie pozwoliç, by zacz´∏o ˝yç na w∏asnà r´k´. Skupiaç si´ na sensach s∏ów, nie zaÊ
na ich brzmieniu czy melodii zdania, bo to sensy, mimo wszystko, najbardziej
przybli˝ajà nas do rzeczywistoÊci. J´zyk bywa dzikim mi´sem, owszem, ale
sztuka poetycka polega mi´dzy innymi na jego okie∏znaniu. Podpowiedzi j´zy-
ka bywajà zbawienne, zgoda, jednak inicjatywa musi pozostaç w naszych r´kach.

Chyba jednak estetyzm
W latach 80., zw∏aszcza w tomie Jechaç do Lwowa, strategia ta przynios∏a
wiele utworów przekonujàcych, nawet znakomitych. Obcujàc z takimi wier-
szami, jak choçby Jechaç do Lwowa czy Gotyk, odczuwamy wr´cz fizyczny
napór Êwiata, jego radosne bogactwo; na tym tle momenty chcàce uchodziç
za wglàd w wy˝szà rzeczywistoÊç wypadajà doÊç wiarygodnie. Âwiat jest tu
naprawd´ obecny; jeÊli opromienia go chwa∏a innego Êwiata, to odbywa si´ to
niemal naturalnie, z wn´trza przedmiotów i krajobrazów. Intelekt pozostaje
czujny, lecz na szcz´Êcie nie jest specjalnie gorliwy, i dobrze, bo gdy ju˝ wy-
chodzi na pierwszy plan, wiersz nie przygasa, ale zyskuje na g∏´bi i ostroÊci
rysunku zarazem, jak w finale Pokolenia, b´dàcym krótkà medytacjà nad gra-
nicami „ja” i pochodzeniem ˝ycia duchowego:

Âciany nie sà szczelne, okna otwierajà

si´ w noc, na deszcze, na zduszony

przez odleg∏oÊç Êpiew gwiazd. [...]

W ten sposób powstaje inna ojczyzna,

którà tworzymy jak od niechcenia,

budowana na zapas, w dó∏, korytarzami,

jasny cieƒ pierwszej, niedokoƒczony

dom4.
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Jednak przy kolejnej wnikliwej lekturze najlepszych wierszy Zagajewskiego
z tego okresu pojawia si´ wàtpliwoÊç. Czy rzeczywiÊcie dà˝à one do metafi-
zycznie pojmowanej prawdy i czym tak naprawd´ jest to, co chce uchodziç
w nich za epifani´? Deklaracje poety sà jednoznaczne, jednak gdy oddamy
znowu g∏os jego przeciwnikom, s∏owo „estetyzm” pojawi si´ niechybnie, byç
mo˝e nawet opatrzone przymiotnikiem „pusty”. To si´ nie zmienia przynaj-
mniej od dwóch dekad.

Zarzuca si´ Zagajewskiemu, ˝e przy lekcewa˝eniu retorycznego aspektu j´zy-
ka przesadnie dba o powierzchownoÊç wiersza, ˝e – mówiàc wprost – ma
sk∏onnoÊç do ∏adnych obrazków. Owszem, mo˝na odnieÊç takie wra˝enie,
nawet cz´sto. Trudno mi na przyk∏ad zrozumieç, dlaczego emblematem wy˝-
szego porzàdku musi byç zachód s∏oƒca, co gorsza zwykle oglàdany nad wodà.
Dlaczego w ogóle rzeczom ∏adnym i ∏adnym krajobrazom (uliczka nadmor-
skiego miasteczka we W∏oszech, letni wieczór, m∏ody kot) ma byç bli˝ej do
nieskoƒczonoÊci ni˝ rzeczom niedoskona∏ym, u∏omnym, czasem przejmujàco
brzydkim? To pozostanie chyba tajemnicà poety.

Wa˝niejsze wydaje mi si´ co innego. Cz∏owiek estetyczny, znany z antropo-
logii filozoficznej Sørena Kierkegaarda, jest czarnym charakterem szkiców
Zagajewskiego z po∏owy lat 70. Drugi oddech, którego musi zaczerpnàç de-
biutant, aby rozpoczàç dojrza∏à dzia∏alnoÊç, jest równoznaczny z odnalezie-
niem trwa∏ej formu∏y dajàcej oparcie twórczoÊci. Z pewnoÊcià nie mo˝e to
byç formu∏a czysto estetyczna, powiada poeta, „bo to za ma∏o, by pociàgnàç
za sobà dzia∏anie, które mog∏oby wykroczyç poza manierystyczny stosunek
do kultury. Nawiasem mówiàc, austriacki pisarz Hermann Broch zdefiniowa∏
kiedyÊ kicz jako rezultat wy∏àcznie estetycznego nastawienia. Dopiero inten-
cja celujàca w wartoÊci wy˝szego rz´du, etyczne czy historyczne, mo˝e wy-
dêwignàç dzie∏o w sfer´ sztuki”5.

JeÊli dobrze rozumiem Zagajewskiego, to odwrót od nowofalowej poetyki
Sklepów mi´snych móg∏ on uwa˝aç za przejÊcie na wy˝szy poziom wtajemni-
czenia w ˝yciu i sztuce. (Kierkegaard wymienia stadium estetyczne, etyczne
i religijne, poeta nieco to modyfikuje, zamiast religii pojawia si´ historia, co
chyba ∏atwo wyt∏umaczyç „realiami” politycznymi lat 70. w Polsce). Jakkol-
wiek wczesne wiersze by∏y zaanga˝owane spo∏ecznie, co oddala od poety
posàdzenie o narcyzm, to jednak skupienie si´ na sprawach doraênych i po-
∏o˝enie akcentu na sam j´zyk mog∏o si´ Zagajewskiemu wydawaç w jakimÊ
sensie niedojrza∏e. Szkopu∏ w tym, ˝e estetycznoÊç, zaocznie wyrzucona

3 Ibidem, s. 36.
4 Zagajewski A., Pokolenie, [w:] Jechaç do Lwowa, Londyn 1985.
5 Idem, Drugi oddech, Kraków 1978, s. 142.
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drzwiami z domu poezji, wraca do niego oknem. Tam, gdzie w póêniejszych
wierszach oczekuje si´ przeb∏ysku wy˝szej prawdy, cz´sto mamy do czynie-
nia z estetycznym wygaszaniem konfliktów tego Êwiata. Spójrzmy pod tym
kàtem choçby na pierwsze wiersze z tomu Jechaç do Lwowa. Czy nie prze-
ciwstawia si´ tu ˝ywio∏u historycznego (ludzie z ich pasjà symbolizowanà
przez ogieƒ w obu postaciach z wiersza Ogieƒ, ogieƒ) Êwiatu postrzeganemu
w czysto estetycznej kontemplacji? (PodkreÊlenia moje – D.S.)

[...] z wolna zacz´∏y odzywaç si´

ptaki, szczyg∏y, drozdy i kosy ukryte

w balkonach ga∏´zi; ka˝dy mówi∏ inaczej,

innym g∏osem, o nic nie proszàc, bez

goryczy i ˝alu6.

[...] szukaliÊmy sprawiedliwoÊci

i znajdowaliÊmy jà tylko w roÊlinach [...]

ko∏ysa∏y si´ wolno, nic nie obiecujàc.

W ciszy. W muzyce. W wierszu. SzukaliÊmy

sprawiedliwoÊci, mylàc jà z pi´knem7.

[...] trzy g∏osy, trzy cudzoziemskie g∏osy,

zwracajà si´ do mnie, ale niczego nie

chcà, nic nie obiecujà [...]8

W tym samym tomie wprost ma si´ za z∏e rozumowi, ˝e staje pomi´dzy nami
a Êwiatem. I znowu: rozum mo˝e tu byç synonimem gadaniny rozbijajàcej mi-
tycznà jednoÊç nieodczarowanego Êwiata. Ale mo˝na go te˝ potraktowaç jako
figur´ ˝ywio∏u historycznego, przez który zostaliÊmy porwani po wyp´dzeniu
z raju, a wi´c odsy∏aç do konfliktów i napi´ç, wyra˝ajàcych si´ w takich s∏o-
wach, jak k∏amstwo i prawda, krzywda i sprawiedliwoÊç, z∏o i dobro.

Dlaczego swoim Êwiat∏em rzucasz

cieƒ na senne ogrody rzeczywistoÊci?

[...] Ach, niezb´dne Êwiate∏ko,

dlaczego zas∏aniasz ciemnoÊç, czemu

çmy, m∏ode wdowy, p∏onà w twoich zimnych

ogniach, tracà g∏ow´?9

6 Idem, W maju, op. cit.
7 Idem, B∏yskawice, op. cit.
8 Idem, Trzy g∏osy, op. cit.
9 Idem, Wieczorna widokówka, adresowana do rozumu, op. cit.
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Paradoksalnie okazuje si´, ˝e Zagajewskiemu, majàcemu wyraênà s∏aboÊç do
XIX-wiecznej filozofii, wcale nie tak daleko do proroka schy∏ku metafizyki,
który wszelkie rzekomo obiektywne porzàdki uzna∏ za funkcj´ woli bàdê, co gor-
sza, resentymentu, a istnienie i Êwiat sk∏onny by∏ usprawiedliwiaç jedynie jako
zjawisko estetyczne, a wi´c poza dobrem i z∏em, poza prawdà i fa∏szem. Ta
zbie˝noÊç mo˝e byç dla poety niewygodna, wszak gdy pojawia si´ has∏o Nietz-
sche, jesteÊmy zaledwie o krok od os∏awionego nihilizmu, a to kolejny czarny
charakter eseistyki autora Obrony ˝arliwoÊci. Niemniej trop wydaje si´ w∏aÊciwy.

Rozdarcie. Kulminacja. I dalej 
W licznych ostatnio tyradach przeciw postnowoczesnej ironii, sp∏aszczajàcej
jakoby poezj´ i odbierajàcej jej si∏´, Zagajewski pod jednym wzgl´dem okazu-
je swoim wspó∏czesnym wyrozumia∏oÊç. Ironia ta jest przecie˝ mi´dzy inny-
mi reakcjà na utopijne projekty nowoczesnoÊci, które tak wiele kosztowa∏y
w XX wieku Êwiat, a zw∏aszcza Europ´. „Smutno ˝yç bez utopii – przeczyta-
my w jednym z wierszy – mieç oczy / szeroko otwarte [...]. ˚yç bez nadziei,
stwarzajàc si´ / codziennie od nowa, bo Bóg by∏ s∏aby / i stworzy∏ nas nie-
stworzonych, po∏owicznie, w brulionie” (Rogi obfitoÊci z tomu Jechaç do
Lwowa). Jednak poeta zachowuje si´ odpowiedzialnie, t´skni, ale nie ∏amie re-
gu∏. Jego metafizyka jest metafizykà demokraty i obywatela, który co prawda
odwraca si´ od pustej gadaniny wspó∏czesnoÊci, ale to, czego mo˝e doÊwiad-
czyç, wpatrujàc si´ w migotanie Êwiat∏a w koronach wysokich drzew, to jedy-
nie „ciche, senne ˝ycie”, nie wiecznoÊç sama, zaledwie jej szkic (W drzewach
z tomu Jechaç do Lwowa). Okazuje si´, ˝e pragnienie, które nie pozwoli∏o Za-
gajewskiemu zadowoliç si´ poezjà w funkcji krytyki spo∏ecznej, ma swój re-
wers: oto obywatelskie cnoty zatrzymujà teraz poet´ u progu objawienia, za
którym nikt ju˝ nie przynale˝y do niczego.

Zagajewski jest poetà nader cierpliwym, mimo to w koƒcu przyjmuje do wia-
domoÊci ja∏owoÊç wyczekiwania pod drzwiami tak rozumianej prawdy. Zna-
mienne, ˝e w Antenach, tomie najlepszym od lat, nieskoƒczonoÊç staje si´ nie-
mal˝e synonimem pustki, nicoÊci. Pojawiajà si´ tu Ênie˝ne krajobrazy, przez
które nie chce ju˝ wpaÊç ˝aden odblask wy˝szego Êwiata. Trzeba by∏o to
w koƒcu zobaczyç: stan´liÊmy za blisko pi´knego p∏ótna, iluzja przesta∏a dzia-
∏aç, widaç grudki farby, szare w∏ókno, jego sploty. Materialne, brzydkie, ale
chyba prawdziwe. Mo˝na odetchnàç z ulgà, gdy czyta si´ takie linijki:

Kiedy szary Ênieg zasypie twoje skarby,

kiedy twoje gigantyczne katedry, w których

spotyka si´ teraz pi´ç staruszek, zniknà we mgle [...]
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spróbuj´ wejÊç w twoje ulice, spróbuj´ wejÊç

w niskie podwórza twoich starych domostw,

wejÊç do podziemi twojego metra, tam,

gdzie z t´sknoty umar∏a Persefona, i do

biednych dzielnic, gdzie cnota i wyst´pek

przechadzajà si´ uroczyÊcie jak Laurel i Hardy

spróbuj´ znaleêç adresy kaêni i ekstazy,

ostatnie strz´py twojego powo∏ania10.

Oddajmy sprawiedliwoÊç poecie – dostrzega∏ zagro˝enie wczeÊniej. W tomie
P∏ótno po serii d∏ugich, elegijnych wierszy, takich jak Rosja wkracza do Polski,
Ko∏ysanka czy Dzwony, gdzie pi´kno b∏yskotliwych fraz wyraênie bierze
gór´ nad pasjà poznawczà, padajà znamienne s∏owa: „Nie wolno mi jeszcze ˝yç
w wierszu, / musz´ przebywaç w Êwiecie, w mieÊcie”. W wierszu Houston,
szósta po po∏udniu z tomu Pragnienie czytamy: „Poezja wzywa do wy˝szego
˝ycia, ale to, co niskie jest równie wymowne, / g∏oÊniejsze ni˝ j´zyk indoeu-
ropejski / silniejsze ni˝ moje ksià˝ki i p∏yty”. W jakimÊ sensie kulminacjà te-
go wàtku sà Anteny w deszczu, utwór d∏ugi, wielog∏osowy, w sporej cz´Êci
centon, zamykajàcy zbiór Anteny. Poeta nie tylko dostrzega w tym wierszu
potencja∏ tego, co niskie, ale tak˝e pozwala w nim Êwiatu mówiç. Mówiç w∏a-
Ênie, a nie pojawiaç si´ w wierszu. PoÊrednictwo j´zyka zostaje w koƒcu przy-
j´te do wiadomoÊci i ta hojnoÊç wyraênie op∏aca si´ poecie. 

Nie chc´ powiedzieç, ˝e wiersze Zagajewskiego zaczynajà mi si´ podobaç
wtedy, gdy prawie ju˝ nie mo˝na ich odró˝niç od wierszy innych polskich po-
etów, szczególnie m∏odszych. Powtarzam: dostrzegam i ceni´ konsekwencj´
autora Lekkiej przesady, jego artystycznà samotnoÊç, staram si´ zrozumieç
jego decyzje, zw∏aszcza zaniechania. Poza tym Anteny w deszczu sà wierszem,
którego nikt inny nie móg∏by napisaç. Jest tu niepodrabialny ton Zagajewskie-
go, jego dyskretne poczucie humoru i melancholia. Nic dziwnego, nie ma
przecie˝ niewinnych centonów czy kola˝y, tak jak nie ma niewinnych raportów
z rzeczywistoÊci. Z jednej strony, mocny, rozpoznawalny styl, z drugiej –
otwartoÊç na g∏osy tego Êwiata, màdre i g∏upie, wa˝ne i banalne, jedyne, nie-
sprowadzalne do niczego innego. Ten zwiàzek wyglàda∏ na szcz´Êliwy. Jed-
nak w Niewidzialnej r´ce, kolejnej i ostatniej jak dotàd ksià˝ce poety, jeÊli
nie liczyç Wierszy wybranych z 2010 roku, pró˝no szukaç kontynuacji tego
stylu poezjowania. Po Antenach w deszczu zosta∏ zaledwie jeden, choç wy-

10 Idem, Europa w zimie, [w:] Anteny, Kraków 2005.
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raêny Êlad w postaci Muzyki ni˝szych sfer, wiersza zbudowanego podobnie,
ale nie tak okaza∏ego jak pierwowzór. A co gorsza, podanego czytelnikowi od
razu z wyk∏adnià zawartà w tytule i nast´pujàcym po nim dopisku: „Id´ ulicà
Karmelickà”. Komunikat jest jasny: nie b´dzie zwrotu na drodze poetyckiej
Adama Zagajewskiego, mowa Êwiata stoi ni˝ej od mowy poezji. Druga mo˝e
u˝yczyç pierwszej goÊciny, ale mieszkanie pod wspólnym dachem nie wchodzi
w gr´. Koniec, kropka.

Otworzyç serce
Co zostaje na pociech´? Inteligencja i erudycja? ÂwiadomoÊç? Dyskretna iro-
nia? W koƒcu równie wywa˝ona autoironia? Pewnie tak, choç koniec wcale
nie jest jednoznaczny. Ostatnie zdanie Muzyki ni˝szych sfer intryguje: „Gdy-
bym potrafi∏ otworzyç moje serce”. A wi´c jednak poeta zdaje sobie spraw´
z istnienia innej drogi, wyglàda nawet na to, ˝e do niej t´skni. Intrygujàce jest
tak˝e u˝ycie zaimka dzier˝awczego, drobnostka, o której w innych okolicz-
noÊciach zapewne nie warto by mówiç. Precyzyjniejsze by∏oby „swoje serce”
zamiast „moje serce”, bo przecie˝ osoba wskazywana przez gramatyczny
podmiot mówi tu o rzeczy, która jest jej w∏asnoÊcià. „Moje serce” powie-
dzielibyÊmy na przyk∏ad, gdyby nie ca∏kiem po naszej myÊli wpad∏o ono
w cudze r´ce: „Oddaj mi moje serce!”.

Prosz´ mnie dobrze zrozumieç, nie poluj´ na korektorskie potkni´cia
w dziele pisarza, którego polszczyzn´ stawia si´ za wzór rozwichrzonym
m∏odzieƒcom, zresztà s∏usznie. Widz´ tu raczej znaczàce przej´zyczenie,
które wydobywa na jaw skrywanà bàdê nieuÊwiadamianà przez mówiàcego
prawd´. Czy ten podwójny dystans nie jest wymowny? W czyich r´kach jest
serce Adama Zagajewskiego? Czy odzyska je i zdo∏a otworzyç?


