
Adam Zagajewski nie żyje. Poeta miał 75 lat 

W niedzielę, 21 marca, odszedł Adam Zagajewski - poeta, prozaik, eseista, przedstawiciel 

pokolenia Nowej Fali i laureat wielu prestiżowych nagród. Miał 75 lat. 

 

Adam Zagajewski przyszedł na świat 21 czerwca 1945 roku we Lwowie, skąd 
wraz z rodziną został wysiedlony i w tym samym roku przybył do Gliwic. Właśnie tutaj 
chodził do V Liceum Ogólnokształcącego. Studiował z kolei na Uniwersytecie 
Jagiellońskim – psychologię i filozofię. Wykładał na Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. 

Olga Tokarczuk pożegnała Adama Zagajewskiego w poruszającym wpisie 
na Facebooku 

Mówił o sobie w swoich wierszach "Poeta". Kochał Kawafisa. 
Studenci uwielbiali go, ponieważ miał szczególny dar do poezji - umiał o niej mówić. 
Pojawiał się zawsze dystyngowany, wyciszony, skupiony i długo zastanawiał się w 
dyskusjach nad odpowiedzią. 
Lubiłam jak czytał swoje wiersze: ze specjalną odświętną intonacją, jaka należy się 
tylko poezji. 
Moj ulubiony wiersz Adama nazywa się Prestidigitator. 
W dziesięciu wersach oddaje całą istotę poezji i chyba pisania w ogóle. 
"Znajduje podziemne połączenia 
przedmiotów 
Związki które je 
niegdyś łączyły 
nim pojawiła się nasza 
skrupulatna gadatliwość 
Ocala je na moment 
po czym z bolesnym uśmiechem 
człowieka który przeżył swoich bliskich 
patrzy jak znów toną". 
Adamie, żegnaj. 



Adam Zagajewski był związany z ruchem Nowej Fali, skupiającej poetów 
debiutujących w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, dla których ważnym przeżyciem 
pokoleniowym był Marzec 1968, a także Grudzień 1970. W 1975 roku podpisał tzw. 
"Memoriał 59" (list podpisali artyści, którzy sprzeciwiali się zmianom w konstytucji 
PRL), przez co jego twórczość została objęta zakazem druku. Z kolei w 1980 roku 
dołączył do 64 uczonych, pisarzy i publicystów, którzy apelowali do władz 
komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi wówczas robotnikami. 

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Adam Zagajewski wyjechał do 
Francji. Przebywał tam przez dwadzieścia lat. W 2002 roku powrócił do kraju i 
zamieszkał w Krakowie. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne osiągnięcia w pracy twórczej oraz działalności 
publicystycznej i wydawniczej, za zasługi w popularyzowaniu literatury". 

Adam Zagajewski mieszkał z rodzicami przy ul. Arkońskiej w Gliwicach. Jego ojciec 
był profesorem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Wiele swoich wierszy 
poświęcił Gliwicom, bo "wszystko, co pierwsze, zdarzyło się w Gliwicach". Pisał 
białym wierszem. 

Adam Zagajewski był jednym z naszych nielicznych rodzimych pisarzy 
współczesnych, którzy stali się znani na całym świecie. 

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/adam-zagajewski-nie-zyje-wybitny-pisarz-i-
poeta-wiele-swoich-wierszy-pisal-o-gliwicach-mial-75-lat/ar/c1-15501901 
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