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Wstęp

Wiersze z dwóch prezentowanych tu cykli, „Pieśni umysłu” i „Zaślu- 
biny umysłu”, do pewnego stopnia korespondują z wcześniejszymi 
tomami wierszy Desmonda Grahama (A Set of Signs for Chopin’s
Twenty Four Preludes, Marching Bands, The Lie of Horizons, Heart 
Work, Not Falling); cechuje je niezachwiane poczucie wartości 
kultury wysokiej (za to nieobecność kultury popularnej uwyraźnia 
się jeszcze silniej niż we wcześniejszych wierszach, choćby zawartych 
w tomie After Shakespeare w Polsce wydanym pod tytułem Cień 
Makbeta). Refleksja nad kulturą, historią, wytworami sztuki zawsze 
była obecna w poezji Grahama, co nie dziwi, zważywszy, że Autor 
jest profesorem poezji, a przy tym miłośnikiem opery i malarstwa, 
zwłaszcza holenderskiego: obecni w najnowszych cyklach Rembrandt 
i Rilke, Herbert i Yeats, Beethoven i Szekspir, Hamlet i Yorick wydają 
się stałymi mieszkańcami stworzonej przez niego przestrzeni poe-
tyckiej. 

Tym razem jednak przestrzeń tę poszerza intensywne przeżywa-
nie świata natury, zabudowanie wyobraźni przez żurawie, pustułki, 
bizończyki, komary, drobiny piasku – przyroda każe oddalić się od 
prezentyzmu obecnego we wcześniejszych tomach, niejednokrotnie 
skupionych na aktualnych uczestnikach skarlałych nieco postaci szeks-
pirowskich, które niegdyś Graham dostrzegł w mieszkańcach robot-
niczej dzielnicy Newcastle.

Tutaj obserwator podlega prawom biologicznym; upływ czasu, przemi-
janie są wyraźnie zaznaczone, jak choćby w wierszu Znikając

jak mysz na cmentarzu
jak ostatni wielki albatros wędrowny
przez mgnienie dostrzeżony jako obrys chmury
na mrocznym niebie
[…]
choćbyś przekopał
wszystkie cmentarze Europy
nie znajdziesz więcej niż Hamlet – 
przemawiał do piszczałek burdonowych
do słuchawek z pałąkiem
przecież nic nie zostało z istoty Yoricka
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Ten wiersz o poszukiwaniu istoty bytu, podobnie jak wiele zawartych 
w oddanym tomie, zadaje pytanie o narodziny sensu. I właśnie 
zadziwienie, refleksja nad działaniem umysłu ludzkiego, nad samym 
aktem twórczym, nad neurologią twórczości wydaje się wyróżnikiem 
obu cykli. Medytacja nad rozbieżnością między „ruchem ręki trzyma- 
jącej pióro”, dłoni uniesionej nad klawiaturą, a procesami zachodzącymi 
w tym samym czasie w mózgu nie jest wyznacznikiem wyłącznie 
naszych czasów – przecież sam Autor cytuje i Ludwiga Wittgensteina, 
i Virginię Woolf – ale już badania nad kognitywistyką twórczości 
są nam – czasowo – bliskie. Kognitywistyka, neurologia, neurolingwis- 
tyka wyznaczają obecnie kierunki badań nauk o człowieku. I takie 
też pytania – o istotę procesu twórczego, o wyjątkowość procesów 
umysłowych – stawia Graham w kto wie, czy nie najważniejszym 
cyklu własnej twórczości poetyckiej.

Olga i Wojciech Kubińscy
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