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Wspólny, dwujęzyczny tomik Anny Bagriany i Wojciecha Pestki jest 

przedsięwzięciem niebanalnym. Poetycki dialog nawiązały dwie różne osobowości i dwie 

odmienne poetyki. Z tego dialogu powstaje opowieść za pośrednictwem lirycznych wierszy (i 

jakby - poetyckich listów), której bohaterami są: ON - dojrzały wiekiem i doświadczeniem 

polski poeta i ONA - młoda ukraińska poetka (oboje będący literackimi odwzorowaniami 

autorów tomu). Po poetyckim przedstawieniu się bohaterów (Anna Bagriana - Przędza; 

Wojciech Pestka - Ona, odbicie w wodzie) w kolejnych lirykach jest mowa o podróży, 

spotkaniu i narodzinach wzajemnej fascynacji oraz o wiążących się z nią marzeniach, 

obarczonych pełną świadomością niemożności ich spełnienia. 

Poeci skupiają się na refleksjach, opisach szczęśliwych lub mniej szczęśliwych 

chwil. Niekiedy liryki wręcz sobie odpowiadają, czy też się uzupełniają. Na przykład Tantra i 

Tantra 2 (nasz taniec) Bagriany i Zaproszenie do tańca Pestki oparte są na jednym motywie, z 

różnych punktów widzenia rozpatrują tę samą sytuację (wspólnego tańca). Z drugiej jednak 

strony traktują ją podobnie, to znaczy jako uogólnienie tańca na całą znajomość 

Ostatnie utwory (W.P. - Wybacz mi; A.B. - * * * nie wybaczaj mi, Wróżby) 

przynoszą konstatację: spotkali się dojrzały mężczyzna z młodą kobietą, zbyt wiele ich dzieli 

- nie mogą więc być razem. Pozostaną oddanymi przyjaciółmi. 

Historia nadająca tomikowi kształt była więc niby prosta i tylko w ten sposób, jak 

wyżej - może zostać opisana, jeśli spróbujemy skrótową fabułkę cyklu lirycznego (lirycznego 

dialogu) przedstawić jako ciąg faktów. Ale równocześnie każdy, kto coś podobnego przeżył 

(albo przeczyta liryki Wojciecha Pestki i Anny Bagriany), stwierdzi, że w wymiarze 

duchowym sytuacja podobna bywa niezwykle trudna, choćby dlatego, że zakłada umiejętność 

wyrzeczenia. 

Drugi aspekt korzyści z obcowania ze Spacerem po linie w tym się zawiera, że 

mamy okazję zaobserwować, jak się wzajem uzupełniają dwie odrębne poetyki i dwa 

poetyckie światopoglądy. Formalnie rzecz biorąc, poeci piszą podobnie - wierszem wolnym, 

bezrymowym (choć niekiedy z delikatnymi asonansami, pełny rym też się czasem zdarzy), co 

ma szczególne znaczenie w wypadku Anny Bagriany, gdyż oznacza, że na swoim terenie jest 

poetką bardzo nowoczesną (nie tak dawno na całym obszarze postradzieckim panował 

estradowo-sylabotoniczny sposób wierszowania, swoisty dla ZSRR). Ale wyobraźnię 

poetycką i nawyki stylistyczne mają zasadniczo odmienne. 

Bagriana porusza się w świecie obrazów kosmicznych („pociągam niebo za białą 

chmurę/ cienka strużka światła/ wycieka spomiędzy palców"), niekiedy połączonych z 

zaskakująco kobieco-konkretnym spojrzeniem („to w przybliżeniu tam/ gdzie Bogu zabrakło 

nici/ gdzie ziemia nie sfastrygowana z niebem/ porusza się/ jak oderwana łapka pluszowego 

niedźwiadka"). Jej mitologia pełna jest motywów baśniowych, kojarzących się nieodparcie ze 

słowiańską tradycją („tak dużo piasku/ że można wznieść wysoką wieżę/ i skryć się za 

siedmioma zamkami/ wyglądając zamorskiego rycerza/ na czółnie z przeźroczystymi 

żaglami"), albo nawet z prastarą tradycją magiczną („latareczkę maleńką/ boję się wypuścić z 

dłoni// garstka światła -/ to za mało/ aby/ rozejrzeć się w ciemnościach Drogi"). Widzi siebie 



jako maleńką cząstkę wszechświata, jedno z „ziarenek piasku", którymi wszechwładnie rządzi 

los, przedstawiony np. w figurze „chimerycznego pociągu". Uczucie, owa „latareczka 

maleńka", potrzebne jest jej dla ochrony i obrony. 

Ale jeśli mowa o miłości czy przyjaźni traktowanej jako wartość autonomiczna - to 

wówczas z głębi liryku patrzy na czytelnika jasne oko Pani Samowładnej, uważnie 

wsłuchującej się tylko we własne uczucia i tylko z nimi się liczącej („Z własną pamięcią gram 

w chowanego// Ja - w Twoim sercu/ Czy znajdzie?, albo: oczami Twoimi/ zobaczy mnie/ 

Inny"), co z drugiej strony nie wyklucza czułości i oddania („Listy nie od Ciebie/ nie czytając/ 

niszczę"). 

Oczywiście - choć wierszy Bagriany w tomiku w sumie nie jest dużo - można w nich 

zauważyć i odmienne od wymienionych motywy czy rozwiązania. Widać i przywiązanie do 

tradycji (ba! w Na fali skłonny byłbym nawet dostrzec dalekie echo Mickiewiczowego 

Ąjudahu!), i umiejętność zatrzymania ulotnej chwili. Dominuje jednak we fragmentach tomu, 

będących jej autorstwa, wizerunek powyżej opisany: archetypiczny obraz dynamicznej 

kobiecości w kosmicznych okowach, budowany za pomocą kontrastowych poetyk: subtelnej 

liryki wyznania (np. „tak/ delikatnie/ mnie całowałeś/ że pomyślałam/ że to/ sen/ i -/ 

odeszłam") oraz surrealistycznej wizji (przy czym chodzi o surrealizm bardziej spod znaku 

Harasymowicza niż np. Bretona). 

Wojciech Pestka, polski poeta biograficznie należący jeszcze do pokolenia Nowej 

Fali, lub też sytuujących się miedzy Nową Falą a Nową Prywatnością (jak z jednej strony 

Kornhauser, Krynicki, Zagajewski - a z drugiej Lisowski czy Kaliszewski), uprawia poezję 

zgoła inaczej niż Bagriana. Po pierwsze stara się być blisko językowej materii, a po drugie - 

w większym stopniu opierać o realną rzeczywistość. W tomie znajduje się jego wiersz 

klasycznie lingwistyczny (*** mówi się różnie, dobrze, źle), w którym ciąg rozumowania, 

oparty na skojarzeniach słownikowych i frazeologicznych związanych z rzeczownikiem 

„głowa" zmierza ku konstatacji, że adresatka liryku mocno „zawróciła mu w gidowie". 

Częściej jednak jego utwory rysują zwykle, życiowe sytuacje i nadbudowują nad tymi 

codziennymi obrazami pewne ogólne, mniej lub bardziej symboliczne sensy, składające się w 

sumie na obraz stanu ducha podmiotu. 

Sytuacje bywają nader prozaiczne: podróż pociągiem, autobusem, bufet dworcowy, 

robienie sobie pamiątkowego zdjęcia, na którym lepiej wyszło tło niż plan pierwszy. 

Wypełnione są prozaicznymi szczegółami, takimi jak walizka ciągniona na kółkach, chińska 

bawełniana koszulka, lampa świecąca nad biurkiem, hotelowy korytarz i zostały dość 

starannie zarysowane (ich opis kończy się jednak zawsze ogólną, uczuciową czy filozoficzną 

pointą). Innym znów razem żywioł refleksyjny jest silniejszy i poeta przede wszystkim 

rozważa problemy: zastanawia się nad tym, czym jest prawdziwa miłość, czym się różni 

odczuwanie czasu przez młodego i przez dojrzałego człowieka. I dlaczego on i Anna musieli 

się spotkać... 

Cóż. Mimo że opisowi liryków Anny Bagriany poświęciłem w recenzji nieco więcej 

miejsca, to muszę zdradzić, że Wojciech Pestka operuje stanowczo mi bliższym punktem 

widzenia, i że w owej dyskusji pomiędzy „młodością górną" a „wiekiem męskim" stoję już po 

jego stronie. 

W tym miejscu wypada się zatrzymać i zdać sobie sprawę z tego, że tomik liczy - tak 

naprawdę - niespełna czterdzieści utworów, a rozważania o nim mógłbym jeszcze 

kontynuować (zamieniając jednak recenzję w szkic krytycznoliteracki - czego teraz nie 

planuję). To najlepiej świadczy o tym, jak owa książeczka jest ciekawa, ile myśli może 

nasuwać obecność w jednym tomie dwu osobowości poetyckich; zarazem tak odmiennych, i 

tak najściślej ze sobą, w ramach wykreowanej sytuacji, powiązanych. 
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