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Zebrane w książce szkice dotyczą wybranych utworów poetyckich pisarzy Śląska i
Zagłębia. Na podstawie przeprowadzonych analiz monografia unaocznia
różnorodne poetyckie korelacje z przestrzenią oraz sposoby wyrażania stanowiska
wobec kategorii miejsca i nie-miejsca w poezji współczesnych twórców regionu Macieja Meleckiego, Krzysztofa Siwczyka, Grzegorza Olszańskiego, Marty
Podgórnik, Marka Baczewskiego, Pawła Lekszyckiego, Pawła Sarny, Pawła
Barańskiego. Mówiąc o nie-miejscach (Marc Aúge) wspomnieć należy także o
problematyce eschatologicznej, która pojawia się w tej poezji niezwykle często,
nabiera jednak wyraźnie anty-metafizycznego charakteru, poeci Śląska i Zagłębia
w swych postindustrialnych obrazach ukazują bowiem wyraźnie dokonującą się
implozję mitów i obrazów archetypicznych miejsc. Od wyobraźni przestrzennej
płynnie przechodzimy więc, jako czytelnicy tej poezji, do problematyki
egzystencjalnej (antropologicznej/antropocentrycznej ale także niejednokrotnie
post-humanistycznej).
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Należy jednak zauważyć, iż przestrzeń, która stanowi punkt wyjściowy
poszczególnych analiz, funkcjonuje w poetyckim świecie nie tylko jako tło, ale także
jako „współuczestnik” wydarzeń. Obszar otaczający człowieka z wiersza może więc
być wynikiem jego kreacji, ale także przez owo otoczenie został poniekąd
ukształtowany. Owa koegzystencja, korelacja człowieka i przestrzeni w
analizowanych utworach przynosi w trakcie interpretacji ciekawe, nieraz
zaskakujące efekty.
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