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Gra z podtekstami

Urocza książka! Do jej lektury 
od razu zachęca okładka – zabawna, 
zaskakująca, w pewien sposób prze
wrotna. Po nazwiskach autorów – 
Wisława Szymborska, Zbigniew 
Herbert – pojawia się tytuł: Jacyś 
bogowie zakpili z nas okrutnie oraz 
podtytuł: Korespondencja 1955–1996. 
Tytuł, jak się okaże, jest cytatem 
zaczerpniętym z jednego z listów 
autorki Wszelkiego wypadku. Ale 
uwagę przyciągają także – z jednej 
strony – zdjęcie, na którym dumnie 
pręży biceps atletycznie zbudowa
ny młody mężczyzna, zaś podpis 
Herberta głosi, że to „Jedno z ostat
nich zdjęć autora”. Z drugiej strony 
umieszczona została – tak ulubiona 
przez Szymborską – wyklejanka. 
Ujęta w omdlewającej pozie młoda 
dama wylewa swoje żale w doklejo
nym w formie „dymku” wierszyku: 
„Ach luby, nie opuszczaj mnie / Nie 
zostawiaj mnie w rozpaczy. / Bo nie 
przeżyję tego – nie. / Kiedyż me 
serce cię znów zobaczy?”. 

Połączenie wszystkich tych 
elementów było świetnym, moim 

zdaniem, pomysłem graficznym! 
Od razu wprowadza w charakter 
tej korespondencji, w której powa
ga miesza się z niepowagą, sfera 
oficjalna czy zawodowa przenika się 
nieustannie ze sferą osobistą, a na
wet intymną, namysł nad ludzkim 
losem idzie w parze z żartobliwym, 
ironicznym albo autoironicznym 
dystansem wobec własnych przypa
dłości oraz dotkliwych nieraz zawi
rowań dwudziestowiecznej historii, 
zaś zabawa konwencjami podszyta 
zostaje obopólną, niepozbawioną 
erotycznych akcentów, fascynacją. 
Szczególnie dla czytelników wierszy 
Herberta jego portret wyłaniający 
się z listów do Szymborskiej musi 
być niemałym zaskoczeniem. Kon
trast jest uderzający! Powściągliwy, 
surowy, ironiczny moralista okazuje 
się prywatnie człowiekiem pełnym 
osobistego uroku, obdarzonym 
humorem, skłonnym do żartów 
i wielorakich mistyfikacji. Już sam 
fakt, że w odpowiedzi na wykle
janki Szymborskiej albo opatruje 
korespondencję swoimi zabawnymi 
rysuneczkami, albo starannie dobie
ra – zgodnie z upodobaniami poe
tki – zazwyczaj kiczowate zdjęcia 

R E C E N Z J E



178

i widokówki, podejmując z nią w ten 
sposób tekstowoplastyczny dialog, 
wydaje się wielce wymowny.

Początek wymiany listów 
przybiera formę wielce skonwen
cjonalizowaną, choć moment, jak 
się później okaże, mieć będzie 
w dziejach powojennej polskiej 
poezji znaczenie wręcz przeło
mowe. Oto 14 listopada 1955 roku 
Wisława Szymborska, wówczas pani 
redaktor zatrudniona w krakowskim 
„Życiu Literackim”, zwraca się do 
„Szanownego Kolegi”, wciąż mało 
wówczas znanego autora, z prośbą, 
by przysłał kilka swoich wierszy na 
„rozkładówkę”, mającą w zamyśle 
redakcji pisma prezentować „po
etów, których debiuty książkowe 
ukażą się niebawem”, zaś publikacji 
kilku utworów towarzyszyć będą 
„króciutkie omówienia dokonane 
przez krytyków lub wybitnych star
szych poetów”. Jak dodaje autorka 
listu, wiersze Herberta „chciałby 
omówić kol. Błoński”. Ryszard 
Krynicki, który znakomicie edytor
sko opracował całą książkę i jest 
autorem nader wnikliwych, staran
nych i szczegółowych przypisów do 
korespondencji obydwojga poetów, 
przypomina mniej wtajemniczone
mu czytelnikowi, że wspomniana 
„rozkładówka” to słynna Prapre-
miera pięciu poetów. Ukazała się 
ona w formie kolumny na łamach 
„Życia Literackiego” 18 grudnia 1955 

roku. Obok Herberta opublikowali 
wówczas swoje wiersze Bohdan 
Drozdowski, Miron Białoszewski, Je
rzy Harasymowicz i Stanisław Czycz. 
Daty są tutaj niesłychanie ważne, 
bo owa kolumna stała się jedną 
z ważnych zapowiedzi paździer
nikowej „odwilży”, ostatecznym 
złamaniem paraliżującego inwencję 
dyktatu socrealizmu oraz symbolem 
wkroczenia do życia literackiego 
młodszej i najmłodszej generacji 
poetów. Wprawdzie Herbert miał 
już za sobą poetycki debiut praso
wy w 1950 roku na łamach „Dziś i Ju
tro”, niemniej pojawienie się jego 
utworów w tym właśnie momencie 
i w tak znakomitym gronie miało 
dla jego kariery literackiej niemałe 
znaczenie oraz otwierało mu drogę 
do dalszych publikacji w „Życiu 
Literackim”.

Tego też dotyczą dalsze listy 
obydwu korespondentów. Oficjalną 
formułę „Szanowny Kolego” stop
niowo zastępują w listach Szymbor
skiej zwroty w tonie coraz cieplej
sze: „Drogi Panie Zbyszku” czy „Miły 
bardzo Panie Zbyszku”. Listy zwykle, 
przynajmniej na początku, mają 
charakter typowo redaktorski – 
mowa w nich o przygotowywanych 
do druku wierszach i przekładach, 
o opóźnieniach w przysyłaniu 
tekstów, zamawianiu następnych 
czy utarczkach z innymi redakcjami. 
Szymborska od początku jest naj
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wyraźniej pod wrażeniem poetyc
kiego talentu Herberta. Już w liście 
z 28 grudnia 1956 pisze: „Pawana 
jest znakomita. Piszę to, zieleniejąc 
z zazdrości i miotając się w bezsilnej 
rozpaczy”. Zachwyca się także Pa-
nem Cogito oraz następnymi książ
kami Herberta. Ten nie pozostaje jej 
dłużny. Chwali jej przekłady poezji 
francuskiej, o wierszach z tomu 
Sól pisze, że są „świetne i śliczne”. 
Odtąd, przez cały okres pogłębiają
cej się znajomości, będą przesyłać 
sobie kolejne tomiki poetyckie, 
opatrzone czułymi dedykacjami.

Dialog Herberta z Szymborską 
ma bowiem także wyraźny, choć 
dyskretnie sugerowany podtekst 
erotyczny. Trudno do końca rozsą
dzić, gdzie kończy się artystyczna 
igraszka, a zaczyna autentyczne, 
wręcz zmysłowe zauroczenie. 
W każdym razie obydwoje znakomi
cie opanowali konwencję tradycyj
nych listów miłosnych. Listy i wido
kówki Herberta – obok serdecznego 
zwrotu: „Kochana Wisełko” – od
znaczają się nierzadko śmielszymi 
w wyrazie czułościami. Zwraca się 
zatem do swej adresatki nastę
pująco: „Jezioro Łabędzie mych 
dzikich snów, Kolumno i Różo mej 
tęsknoty”, „Moja Żabciu”, „Duszko 
Moja”, a bywa, że kończy słowami: 
„Całuję Twoje kolana, łokcie i inne 
wypukłości”. Listy Szymborskiej 
wydają się w wyrażaniu uczuć bar

dziej powściągliwe, choć i tam nie 
brak objawów tęsknoty, zazdrości 
oraz miłosnych wyznań, takich jak: 
„Najzupełniej Ci wierna”, „Kocham 
Ciebie i Ojczyznę” czy „Miłość moja 
do Ciebie utrzymuje się stale na 
wysokim poziomie”. W jednym z li
stów poetka zamieszcza zabawną 
stylizację na wierszyk grafomański, 
zaczynający się od wersów: „Kocha
ny Zbyszku! Moje ty srebro i złoto! / 
do Pragi tobym poszła za tobą na
wet piechotą / i boso i w parcianej 
koszuli na grzbiecie”. Z upływem 
lat żar miłosnych uniesień zdaje 
się przygasać (nie bez znaczenia 
jest zapewne to, że pojawiają się – 
u boku Szymborskiej Kornel Filipo
wicz, obok Herberta – jego żona 
Katarzyna), ale respondenci darzą 
się stale serdeczną przyjaźnią, piszą 
o swojej twórczości, dzielą wraże
niami z zagranicznych podróży oraz 
zwierzają z życiowych problemów. 
We wczesnych listach Herberta 
uwagę zwracają jego ustawiczne 
finansowe kłopoty wynikające 
z braku stałej pracy, co skłania go 
do próśb w rodzaju: „Jeśli zachcesz 
drukować, drukuj Moja Muszelko 
i możesz zaznaczyć, że to z tomiku 
Studium przedmiotu (Czytelnik). Jeśli 
zasię nie możesz, odeślij błagam, bo 
bryndza i muszę gdzieś sprzedać. 
Forsy mało i chałtura nie idzie”. Ale 
to właśnie Herbert – jak dowiaduje
my się z jednego z listów – stał się 
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inicjatorem ufundowania Nieza
leżnej Nagrody Poetów za rok 1974 
dla Ryszarda Krynickiego, na którą 
złożyli się między innymi Słonim
ski, Woroszylski, Ficowski, Jastrun, 
Ważyk i Barańczak.

Najwyższa pora, by wspomnieć 
o istnieniu w tej korespondencji
jeszcze jednej, niesłychanie waż
nej, by nie rzec kluczowej, osoby.
W liście z 25 maja 1957 roku Szym
borska po raz pierwszy napomyka
o Frąckowiaku – wymyślonej przez
Herberta postaci, która będzie
ustawicznie pojawiać się w jego
listach jako swoiste alter ego poe
ty – piszący z rażącymi błędami
ortograficznymi grafoman, a przy
tym poczciwy prostak, sługa swego
pana, zatroskany o jego zdrowie
i stan nerwów niczym Sancho
Pansa. Skojarzenie, które się od razu
nasuwa, nie jest zresztą bezzasad
ne, skoro Herbert nieraz określał sie
bie mianem Don Kichota. Komiczna
i przewrotna autokreacja, jakże
bliska autorowi Pana Cogito, okaże
się zresztą bardzo użyteczna.

Poeta może schować się za 
Frąckowiaka w chwili, gdy nie chce 
mówić wprost, powierza mu sekre
ty, które zataja, podejmuje wreszcie 
swego rodzaju grę z cenzurą. Kiedy 
na przykład Frąckowiak w liście z 31 
sierpnia 1983 roku donosi: „A mo
jego Pana to zupełnie rozwiązali. 
Zresztą i przedtem był rozwiązły 

i taki więcej nieopanowany. Ale tę 
wiadomość przyjął spokojnie i nie 
poszedł nawet – swoim zwycza
jem – uchlać się. Nie darł na sobie 
ubranka, nie szarpał włosów, nie 
rzucał mięsem”. Jedynie dzięki 
komentarzowi Krynickiego czytel
nik może się dowiedzieć, że między 
wierszami mowa tutaj o rozwiąza
niu w lipcu 1983 roku zawieszonego 
podczas stanu wojennego Związku 
Literatów Polskich. Gdzie indziej 
Frąckowiak skarży się: „mój Pan cho
ruje [...] wrócił z Krakowa i z grypą 
a potem bo to człowiek nieznośny 
dostał komplikacji i jest w szpitalu, 
a mimo to wciąż krzyczy i wyzy
wa. Taki to on już jest”. Umie także 
wpaść w poetycki nastrój i wyzna
wać: „pani Wielmożna Och Pani, 
Kiedy jesienna mgła okrywa jezior
ne oczodoły swem kryształowym 
całunem, wszystko dyszy wprost 
zadumą – myśli me lecą ku Pani, 
Pani Wisławo, myśli dumne i nieska
lane”. W innym liście załącza swój 
wiersz Do Wisławy, który zaczyna się 
wymownie: „Gdy Maj – Królewicz 
niecie swe czary / Wonie upojne, 
naręcza kwiatów / Czy pomnisz 
Pani dwóch, ach frustratów, / Którzy 
kochają Ciebie bez miary”. Na co 
Szymborska z wdzięcznością odpo
wiada tymi słowy: „Kochany Frącko
wiaku! Dziękuję za prześliczny wier
szyk. Twój Pan chyba by takiego 
nie potrafił napisać – męczyłby się 
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i pocił i wreszcie wyszłoby coś bez 
rymów”. Występuje nawet w roli 
swatki, polecając uwadze Frącko
wiaka swoją garderobianą, Rózię: 
„To zacna i robotna dziewczyna. 
Ma naturalne rumieńce i warkocze 
zaplata wokoło głowy”. Szczególnie 
zabawna jest jedna z widokówek. 
Oto przedwojenne zdjęcie tulącej 
się pary zostaje opatrzone tekstem: 
„Wiśka, Ty! Frąckowiak wrucił, / Frąc
kowiak nie zapomniał, / Frąckowiak 
tęskni, Frąckowiak”.

Jednym słowem, obydwoje, 
wymieniając listy i widokówki, poza 
wszystkim doskonale się bawią. Ich 
korespondencja to gra o wielora
kich podtekstach, tocząca się przy 
tym równocześnie na rozmaitych 
poziomach. Gra finezyjna, pełna 
polotu, oparta na doskonałym 
wzajemnym zrozumieniu i poro
zumieniu, pokrewieństwie gustów 
i wrażliwości, wyczulenia na kon
wencje, a szczególnie na przewrot
nym traktowaniu kiczu. Jest to 
zarazem wyraz poczucia niekłama
nej bliskości, zaufania, serdecznej 
przyjaźni i potrzeby oderwania się, 
choćby na chwilę, od prześwitującej 
w tle, szarej i dławiącej atmosfery 
PRLowskiej rzeczywistości. W tej 
wymianie listów, nieraz wzruszają
cych i zabawnych, przeglądają się 
bowiem nie tylko osobiste perype
tie autorów oraz ich pełna życio
wych wybojów droga do sławy, ale 

pośrednio daje się także odczuć 
nieustanna i dotkliwa presja sys
temu totalitarnego, który zmusza 
do autocenzury, posługiwania się 
przemilczeniem lub ukrytą aluzją – 
nawet w prywatnych listach.

Zakończenie tej korespondencji 
tyleż stanowi jeszcze jedno wy
mowne świadectwo obopólnego, 
szczerego i bezinteresownego 
uznania żywionego przez jej au
torów, co wyraz wielkoduszności 
i wysokiej klasy Wisławy Szymbor
skiej. W odpowiedzi na telegram 
Herberta, gratulujący jej Literackiej 
Nagrody Nobla, napisała: „Zbyszku, 
Wielki Poeto! Gdyby to ode mnie 
zależało, to Ty byś teraz się męczył 
nad przemówieniem...”.
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