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Może gdzie indziej są miejsca podobne, 
jednak nikt nie uważa ich za piękne1.

Na ogół dotychczasowi badacze poezji Wisławy Szymborskiej – rekonstruując jej 
kosmologię, światopogląd i zastanawiając się nad proweniencją bliskich jej tenden-
cji – przywołują trzech filozofów: Heraklita z Efezu, Gottfrieda Wilhelma Leibniza 
i  Martina Heideggera2. Takie niezwykle szerokie zarysowanie spektrum inspiracji 
jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż za ich pośrednictwem można bez przeszkód 
wyodrębnić i wskazać bezpośrednie źródło immanentnych cech twórczości poetki: 
refleksję nad nieustannym przekształcaniem się materii (panta rhei), otwarcie się 
na hipotetyczne istnienie organizującej wszystko zasady (np. logosu jako „modusu 
umożliwiania widzenia”3), dążenie do wypracowania konsensusu pomiędzy przeci-
wieństwami, skrajny indywidualizm istnienia (monada jako „zamknięty kosmos”4) 
i wreszcie transcendentalny aspekt istnienia w świecie, czyli rozumienie przez Szym-
borską fenomenu człowieka jako istoty, której przeznaczeniem jest rozwój intelektu-
alny podczas ciągłego przezwyciężania autonomii swego „ja” na rzecz stanowienia ze 
światem nierozerwalnej jedności. Niniejszym tekstem chciałbym poszerzyć tego ro-
dzaju recepcję kosmosu, przestrzeni i podmiotowości w poezji Szymborskiej o kilka 
perspektyw, które wprost wywodzą się z pitagoreizmu i stoicyzmu. Myślę tu o zagad-
nieniach powiązanych z powrotem do problemu poznania jako „partycypacji, zespo-
lenia z tym, co poznawane”5, konsekwencjach wiary w harmonię sfer, „ukrytej pod 

1 W. Szymborska, Tutaj [w:] eadem, Tutaj, Kraków 2015, s. 5.
2 Por. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996, ss. 76–154, 

171–175; W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002, ss. 98–118, 
308–314, 348–358; A. Wiatr, Syzyf poezji w piekle współczesności. Rzecz o Wisławie Szymborskiej, War-
szawa 1996, ss. 120–148.

3 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 53.
4 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2009, s. 87.
5 W. Juszczak, Poeta i mit, Wołowiec 2014, s. 77.
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maską autoironii stoickiej postawie wobec egzystencji”6 jako możliwości „wczucia” 
się w świat i rozumieniu przekształcania się przestrzeni jako kolejno następujących 
po sobie faz destrukcji i  progresu7. Jak widzimy, wszystkie te elementy nawzajem 
ze sobą korespondują, ponieważ w  twórczości poetki, jakby w  obliczu dominacji 
impresji podmiotów, odradza się „ontologia archaiczna” Mircei Eliadego, czyli takie 
ujmowanie poszczególnych istnień, aby wszystkie razem wpisywały się w nieokieł-
znany strumień, a nawet „żywy kosmos, który nieustannie się odradza”8 – jeżeli nie 
par excellence to w ramach wyobraźni, jak ma to miejsce w Myślach nawiedzających 
mnie na ruchliwych ulicach:

Twarze.
Miliardy twarzy na powierzchni świata.
Podobno każda inna
od tych, co były i będą.
Ale Natura – bo kto ją tam wie –
może zmęczona bezustanną pracą
powtarza swoje dawniejsze pomysły
i nakłada nam twarze
kiedyś już noszone9.

Rzecz jasna kosmos nie stanowi swego rodzaju leitmotivu poezji Szymborskiej, 
gdyż w każdym z jej tomików jego przedstawień naliczyć możemy co najwyżej kilka. 
Jego rola jest zupełnie inna. Autorka Wielkiej liczby, za wieloma poetami XX wieku, 
traktuje go metonimicznie, czyli jako sferę stanowiącą – przez swą swoistą niepo-
znawalność, zamknięcie na interpretacje i skoncentrowanie w sobie wszelkich prze-
jawów „inności” – punkt odniesienia dla każdej refleksji poetyckiej na temat kwestii 
fundamentalnych dla egzystencji współczesnego człowieka lub nawet metafizyczny 
substytut przestrzeni realnej10. U poetki mówienie o kosmosie w przeważającej ilości 
przypadków nie jest tożsame z myśleniem o nim jako o strukturze samej w sobie. 
Dlatego postaram się pokazać, że Wisława Szymborska, pisząc wiersze „dziejące się” 
w zawieszeniu pomiędzy „tu” i „tam”, celowo chciała w czytelniku stworzyć dysonans 
poznawczy, mający polegać na braku pewności co do tego, czy czyta się utwór doty-
czący nierepetytywnego wycinka rzeczywistości, czy może w istocie mowa jest w nim 

6 C. Miłosz, Historia literatury polskiej, tłum. M. Tarnowska, Kraków 2010, s. 607.
7 Por. G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. 1, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2013, ss. 264–335; 

ibidem, t. 2, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2013, ss. 307–355; G. Reale, Historia filozofii staro-
żytnej. Od początków do Sokratesa, tłum. E. J. Zieliński, Lublin 1993, ss. 103–125; idem, Historia 
filozofii starożytnej. Systemy epoki hellenistycznej, tłum. E. J. Zieliński, Lublin 1999, ss. 315–436.

8 M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 261.
9 W. Szymborska, Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicach [w:] eadem, Tutaj, op. cit., s. 8.
10 „Generalny obraz świata Szymborskiej przedstawia się jako stale przemienny całościowy układ, 

w którym wszystko we wszystkim jakoś się łączy i stale przekształca”. S. Balbus, op. cit., s. 71.
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o przypadku w zupełności powtarzalnym, a więc hipotetycznie mogącym dotyczyć 
każdego z potencjalnych odbiorców11. 

Kosmos w  twórczości Szymborskiej jest przestrzenią potencjalnej konfrontacji 
z innością i  innym, której zwieńczenie w każdym przypadku stanowi akt ilumina-
cji, czyli wejrzenia w prawdziwą naturę świata poetyckiego. Tego rodzaju poznanie 
wynika zawsze w sposób konieczny z samej istoty rzeczywistości, rozumianej tu jako 
konstrukt symultanicznie funkcjonujący na trzy sposoby: jako projekcja działań Ab-
solutu, odbicie uczuć podmiotu i przede wszystkim pełnowymiarowe odzwierciedle-
nie obrazów kreowanych przez jego imaginację. Istnienie realności w tych formach 
jest zupełnie zależne od poszczególnych aktów recepcji, co zdaje się sugerować, że 
świat poetycki Szymborskiej stanowi również wypadkową sprzeczności, które targają 
duszą autora wyznania lirycznego:

Nicość przenicowała się także i dla mnie.
Naprawdę wywróciła się na drugą stronę.
Gdzież ja się to znalazłam –
od stóp do głowy wśród planet,
nawet nie pamiętając, jak mi było nie być12.

Konsekwencją tych rozbieżności jest bezwzględne scalenie się podmiotu ze świa-
tem, będącym przedmiotem jego poznania, lub nawet wchłonięcie go przez materię 
aktualnie podlegającą refleksji poetyckiej. Ta prawidłowość uzmysławia, że ewolucja 
czasoprzestrzeni13 w twórczości poetki jest celowo kreowana na iluzoryczną – rdzeń 
świata, który najczęściej stanowi podstawę konkretnego utworu, pozostaje niezmien-
ny, ponieważ przekształceniu podlega co najwyżej nadbudowa ideowa, konwencje 
wykorzystywane podczas interpretacji i  charakter przywoływanych kontekstów. 
W ten sposób Szymborska pokazuje, że wciąż postępujący proces mityzacji rzeczywi-
stości rozwija się wprost proporcjonalnie do ilości wariantów idei stanowiących funda-
ment naszego myślenia o świecie. To zaś jest ściśle powiązane z rozumieniem metafizyki 
przez poetkę, co najpełniej zostało wyrażone w utworze Metafizyka z tomu Tutaj:

Było, minęło.
Było, więc minęło.
W nieodwracalnej zawsze kolejności,
bo taka jest reguła tej przegranej gry.
Wniosek banalny, nie wart już pisania,
gdyby nie fakt bezsporny,
fakt na wieki wieków,
na cały kosmos, jaki jest i będzie,

11 Jest to spowodowane wysoce zaawansowaną obrazotwórczością poetyki Szymborskiej, która wręcz 
„hibernuje” przestrzeń, utrwalając ją prawie tak samo jak czyni to fotografia. Por. M. Burzka-Janik, 
„Tyle naraz świata…”. Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej, Opole 2012, ss. 87–111.

12 W. Szymborska, *** Nicość… [w:] eadem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 199.
13 Por. M. Heller, Początek świata, Kraków 1976, ss. 49–63.
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że coś naprawdę było,
póki nie minęło,
nawet to,
że dziś jadłeś kluski ze skwarkami14.

Czym więc jest dla Szymborskiej owa metafizyka? Z pewnością nie tylko quasi-
-przestrzenią umiejscawianą poza fizycznością, lecz przede wszystkim pojęciem wy-
korzystywanym najczęściej wtedy, gdy chce się powiedzieć o  tym, co wymyka się 
zmysłom człowieka i  jest na tyle abstrakcyjne, że aż niemożliwe do ujęcia inaczej 
niż za pomocą sprowadzenia do banału i  codzienności. Cytowany utwór ujawnia, 
że wszechświat w twórczości autorki Chwili dlatego sytuuje się na granicy pomiędzy 
niepojmowalnym kosmosem a względną realnością, że jego istnienie metaforycznie 
determinowane jest przez integrowanie w sobie wszystkich znaczeń i spontaniczne 
krzyżowanie ich ze sobą. Wytworzona na drodze tego czasoprzestrzeń poetycka negu-
je antropocentryzm, czyli otwiera się na każde istnienie i transponuje całą „dosłow-
ność” w sferę „przenośni”, a więc wieloznaczności i opozycyjnych odczytań15 – jest 
tak na przykład w  wierszu Noc.W  Metafizyce nie ma przecież mowy o  człowieku 
explicite. Jego „bycie-ku-śmierci”16 rozpatrywane jest tylko przez pryzmat przemijania 
czegoś równocześnie zbędnego, jak i koniecznego do przetrwania. Cała duchowość 
adresata wyznania zostaje sprowadzona do aktu wykorzystywania przez niego rzeczy-
wistości do podtrzymywania swego istnienia w ramach „przegranej gry”. Zrozumiałe 
jest więc, że konieczność i przyczynowość są tu od siebie odseparowane. Pierwszy 
czynnik, przez wzgląd na swą relację z  czasem i niepowtarzalnością, jest tu o  tyle 
istotny, że poetka w wielu miejscach akcentuje koncepcję człowieka jako istnienia 
posiadającego iluzoryczną alternatywę pomiędzy „bytem” i  „niebytem”. W rzeczy-
wistości bowiem „ja” poetyckie zawsze uwięzione jest w przestrzeni tylko na pozór 
bezprzyczynowej, to jest takiej, która powstała z nicości i w nicość niepostrzeżenie 
się obraca, gdyż nie posiada przypisanego sobie na trwałe celu istnienia, oczywiście 
oprócz stanowienia tła dla mówienia o  zamaskowanych przypadkach eskalacji zła 
i dobra w  świecie. W tym wszystkim pojawia się więc nadrzędna rola poezji jako 
narzędzia służącego do deskrypcji poszczególnych aktów przeistaczania się czegoś 
z poziomu „bycia” do „niebytu” z włączeniem procesu „mijania”.

Spośród wielu ciał niebieskich, jakie pojawiają się w poezji Szymborskiej, naj-
istotniejsze są gwiazdy. Ich obserwacja przez podmioty celowo jest tak przedstawiana, 
żeby móc odnieść wrażenie, iż dany akt percepcji rządzi się tymi samymi prawami, 
jakim podlegały przeżycia człowieka pierwotnego. Poetka chce w ten sposób uzmy-
słowić nam, że uświadomienie sobie swojej znikomości wobec potęgi niezgłębio-
nej przestrzeni stanowi w swej istocie wzniosłe przeżycie egzystencjalne dla każdej 
jednostki i z tego powodu wymyka się tradycyjnym rozróżnieniom estetycznym na 

14 W. Szymborska, Metafizyka [w:] eadem, Tutaj, op. cit., s. 39.
15 Por. eadem, Noc [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., ss. 23–25.
16 Por. M. Heidegger, op. cit., ss. 311–350.
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piękno i brzydotę. Osoby mówiące w  jej wierszach, widząc gwiazdy, toczą z  sobą 
wewnętrzną walkę, jakby nie były w  stanie przejść od refleksji nad swą przeszło-
ścią wypełnioną błahostkami do przyszłości, która teraz, po doznaniu objawienia, 
powinna być czymś o wiele doskonalszym pod względem moralnym. Ujawnia się 
tu niezwykle istotna cecha twórczości Szymborskiej, mianowicie opisywanie wrażeń 
temporalnych, które przeżywane są przez akcydentalny podmiot. Celem jest ukaza-
nie, że wszystkie procesy konfrontacji z wszechświatem, choć niepowtarzalne w swej 
wyjątkowości, są jednak możliwe do rozegrania na nowych zasadach przez każde 
kolejne – zawsze wyjątkowe – indywiduum, które nie nadpisuje tego, co pozostawili 
po sobie jego poprzednicy, lecz niejako za pośrednictwem wyodrębnienia własnego „ja” 
stwarza każdorazowo unikalną syntezę kultury i nauki swojej epoki.

Można tu mówić więc o swego rodzaju dialektyce, która tylko do pewnego stop-
nia pokrewna jest Heglowskiej17. W mówieniu o kosmosie o wiele bliżej Szymbor-
skiej do tego, co negatywne, co pozwala w poezji płynnie przechodzić z obrazów 
skonstruowanych za pomocą synekdochy (szczególnie w formie totum pro parte) do 
ujmowanego metonimicznie detalu18. W praktyce umożliwiło to podmiotowi lirycz-
nemu w jej wierszach porzucenie obiegowych opinii na rzecz wizji oferowanych przez 
jego niezależną wyobraźnię. Tego rodzaju technika poetycka znajduje swe najpeł-
niejsze odzwierciedlenie w koncepcji dialektyki negatywnej Theodora W. Adorna, 
w której ogólność zawsze umiejscawiana jest ponad szczegółowością i  już a  priori 
nobilituje się niepowtarzalność19. To zjawisko rezonuje w poezji Szymborskiej polifo-
nicznie, aż do tego stopnia, że w jej kontekście mówi się o poezji negatywnej, estetyce 
braku i ewolucjach milczenia20. Autorka Metafizyki jak nikt inny we współczesnej 
polskiej literaturze była świadoma, że w sztuce brak jest o wiele bardziej znaczący niż 
nadmiar, dlatego właśnie kosmos, rozumiany jako szeroki wachlarz motywów, ist-
nieje u niej zawsze jako przestrzeń nieokreślona, demaskująca fikcjonalność utworu 
i eksponująca na pierwszym planie to, co na ogół niedostrzegane.

Negatywność, rozumiana tu jako podejście do rzeczywistości już wypaczonej 
w  celu odkrycia „podszewki świata”21, przybiera u Wisławy Szymborskiej również 
inną formę, która wyraźnie widoczna jest dopiero wtedy, gdy przypomnimy sobie 
koncepcje przywoływane przez Paula Ricœura w  trakcie wypracowywania przez 
niego hermeneutycznej wizji poznania historycznego. Należy zadać pytanie o przy-
czyny braku podejmowania prób identyfikacji źródeł uniwersalizmu Szymborskiej  
17 Zob. M. Rosiak, Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycznych, Kraków 

2011, passim.
18 Już Artur Sandauer, mówiąc o odejściu Szymborskiej od poetyki socrealizmu, pisał o niej: „Każdy 

szczegół umie oglądać z wielkiej perspektywy dziejowej – jako fragment rozwoju ludzkości”. A. San-
dauer, Na przykład Szymborska [w:] idem, Liryka i logika, Warszawa 1971, s. 408.

19 Por. T. W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. S. Krzemień-Ojak, Warszawa 1986, passim.
20 Por. A. Sandauer, op. cit., ss. 411–412; J. Kwiatkowski, Wisława Szymborska [w:] Radość czytania 

Szymborskiej, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996, ss. 77–87; D. Wojda, Milczenie słowa. 
O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996, ss. 37–71.

21 C. Miłosz, Sens [w:] idem, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1036.
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w perspektywie historycznej, gdyż to właśnie ta poetka tkwi pomiędzy dwoma pro-
blematycznymi punktami współczesnego literaturoznawstwa (modernizmem i post-
modernizmem) i mimo to pozostaje w pełni niezależna. Wyjaśnia się to w momencie 
dostrzeżenia specyfiki jej pozostawania ponad wszystkimi konfliktami i rozróżnienia-
mi. Autorka Dwukropka bowiem „absolutyzuje historyczną teraźniejszość”22, traktu-
jąc ją zarówno jako punkt wyjścia, jak i dojścia swojej poezji. Jest jej znacznie bliżej 
do „czasu chronicznego” Émile’a Benveniste’a, polegającego między innymi na „od-
noszeniu wszystkich zdarzeń do zdarzenia podstawowego wyznaczającego oś czasu”23 
i „przypisania pamięci bezpośrednio do bytu zbiorowego”24 Maurice’a Halbwachsa, 
niż modernistycznego odkłamywania i permanentnego ustosunkowywania się wobec 
przeszłości. Ujawniający się w  takim spojrzeniu anty(post)modernizm Szymborskiej 
uzmysławia, że poetka – po doświadczeniu socrealizmu – wykształciła w sobie negatyw-
ność w formie jak najbardziej twórczej, tj. nie zakładającej kontestacji i uczestnictwa, 
lecz przyjęcie postawy zdystansowanego obserwatora, przedstawiającego zuniwersalizo-
wane sedno problemów egzystencjalnych od zawsze pozostających poza ideologiami.

Każdy z elementów konstytuujących obrazy w poezji Szymborskiej jest w zupeł-
ności integralny z wszystkim tym, co moglibyśmy określić mianem „innego”. Jest 
to zaawansowane do tego stopnia, że chcąc uchwycić istotę któregokolwiek z nich, 
zawsze należy uwzględniać relacje, w jakich hipotetycznie pozostaje. Można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że mówiąc o realności w tej poezji, najczęściej mamy po-
niekąd również na myśli kosmiczny bezkres i vice versa25. W centralnym punkcie tego 
wszystkiego jawi się jeden z nadrzędnych problemów poruszanych przez poetkę w ra-
mach kwestii szczególnie nas interesującej: w jaki sposób ludzkość ustosunkuje się 
do swojej duchowości, gdy wreszcie zdobędzie empiryczny dowód na rozszerzalność 
wszechświata? Jest to niezwykle istotne, gdyż być może już współcześni nam ludzie 
będą musieli rozstrzygnąć, jak pogodzić ze sobą perspektywę mikro- i makrowszech-
świata z amorficznością i polifonią naszych sądów na temat natury tego, co nas otacza 
i czego jesteśmy częścią:

22 P. Ricœur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2012, s. 410.
23 Ibidem, s. 203.
24 Ibidem, s. 158.
25 Ostateczne rozróżnienia w tej materii są Wisławie Szymborskiej zupełnie obce i nieprzystające do 

jej poetyckiego świata. Podobnie rzecz się ma z  rozdzieleniem rzeczywistości na niebo i  ziemię, 
o którym podmiot wypowiada się w wierszu Niebo z Końca i początku:

 Podział na ziemię i niebo
 to nie jest właściwy sposób
 myślenia o tej całości.
 Pozwala tylko przeżyć
 pod dokładniejszym adresem,
 szybszym do znalezienia,
 jeślibym była szukana.
 Moje znaki szczególne
 to zachwyt i rozpacz. (W. Szymborska, Niebo [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 290)
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Pusta i pełna zarazem wszystkiego?
Szczelnie zamknięta, mimo że otwarta,
skoro nic
wymknąć się z niej nie może?
Rozdęta do bezkresu?
Bo jeśli ma kres,
z czym, u licha, graniczy?26

Jako echo tych konfliktów poznawczych, determinujących istnienie podmiotów 
wierszy Szymborskiej, pojawia się hipoteza o  istnieniu człowieka jako bytu obser-
wującego tylko wielką inscenizację odgrywaną przez Absolut. Ten motyw, tylko na 
pozór podobny do theatrum mundi, szczególnie wyeksponowany został w tomie Sól, 
w którym poetka, demistyfikując rzeczywistość, snuje wizję o kosmosie przeniknię-
tym swego rodzaju impulsem lub „iskrą” fatalistycznie prowadzącą nasze receptory 
w kierunku prawdy ostatecznej. Ma to miejsce na przykład w Notatce:

W pierwszej gablocie 
leży kamień.
Widzimy na nim
niewyraźną rysę.
Dzieło przypadku,
jak mówią niektórzy.
[…]
Zostało tylko
stare podobieństwo
iskry skrzesanej z kamienia
do gwiazdy.
Rozsunięta od wieków
przestrzeń porównania
zachowała się dobrze.
[…]
To ona
obróciła naszą głowę w ludzką
od iskry do gwiazdy,
od jednej do wielu,
od każdej do wszystkich,
od skroni do skroni
i to, co nie ma powiek,
otworzyła w nas.

Ten utwór ujawnia znaczącą cechę podmiotów lirycznych pojawiających się 
w twórczości Szymborskiej. Każdy z nich jest w pełni świadomy konieczności ist-
nienia instancji pośredniczącej pomiędzy materialnością a duchowością we wszech-
świecie27. Ich myślenie o rzeczywistości poetyckiej zawsze jest spolaryzowane między 

26 Eadem, Przed podróżą [w:] eadem, Tutaj, op. cit., s. 21.
27 W znacznie późniejszym tomie Wisławy Szymborskiej, Chwili, także odnajdziemy wiersz o tytule No-

tatka, w którym znów pojawi się iskra i kamień – jedne z najciekawszych figur w jej poetyce. W tym 
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apoteozą przypadku28, jako racjonalnego źródła naszego istnienia w zawieszeniu po-
między szczęściem i cierpieniem, a afirmacją abstrakcyjnego bytu, który był w stanie 
urzeczywistnić witalizm, zainicjować gruntowne metamorfozy i  przede wszystkim 
uczynić to na tyle incognito, aby pozostawić po sobie wyłącznie „podobieństwa”. 
Czym jednak one są poza, rzecz jasna, stanowieniem punktu wyjścia dla arbitralnych 
sądów ferowanych przez naukowców przyszłości? W  świecie Szymborskiej z  pew-
nością zachętą do transcendencji, czyli wykroczenia poza postawę zblazowanego 
interpretatora rzeczywistości i uświadomienia sobie, że prawda uniwersalna, abso-
lutna i możliwa do uchwycenia ludzkim umysłem, nie jest ukryta gdzieś w pobliżu 
lub w nas samych, lecz w nieokreślonym „tam” – pośród gwiazd, rozszerzającej się 
przestrzeni i wciąż na nowo krzesanych iskier z kamieni stanowiących fundament 
dla kolejnych alternatywnych światów. Tym samym uwidacznia się tu kolejna cecha 
interakcji człowieka z kosmosem w twórczości poetki. Nie jest to tylko bezustanne 
„wybudzanie” się i powrót do czasów sprzed „zaśnięcia”, kiedy to ludziom pierwot-
nym, naturalnie ciekawym świata i  permanentnie obawiającym się rzeczywistości, 
udawało się w elementarnych zjawiskach dostrzegać zalążek prawd ostatecznych, lecz 
nade wszystko wydobywanie się spod jarzma „gatunkowości” i powiązanego z nim 
lęku przed odkryciem, że być może jedyny sens ma śmierć i bezkresna pustka. 

Choć stosunek poetki do Boga, zarówno prywatny, jak i  artystyczny, jest zbyt 
skomplikowany, aby próbować go tutaj rekonstruować, to jednak moim zdaniem 
można uznać ten wiersz za najistotniejszy dla tego zagadnienia. W pewnym sensie 
wyznanie, jakie zostało w nim zawarte, jest na tyle rewolucyjne, że wręcz uwidacznia 
się w nim swoista antycypacja odkrycia bozonu Higgsa, nieprzypadkowo zwanego 
„boską cząsteczką”, jako hipotetycznego śladu ingerencji Boga w materię. W świe-
tle tego wyróżniający Szymborską spośród wielu współczesnych poetów ironiczny 
dystans do świata, traktowanego z przymrużeniem oka, miałby swe źródło w uzmy-
słowieniu sobie przez nią potencjału artystycznego tkwiącego w ludzkości; ta z ko-
lei równocześnie z dostrzeganiem w zwierciadle rzeczywistości „odblasków” prawdy 
ostatecznej odkrywa, że nigdy nie będzie jej dane tak naprawdę do niej dotrzeć. 
Nieprzypadkowo w wierszu Rozmowa z kamieniem, sąsiadującym bezpośrednio z cy-
towaną powyżej Notatką, znajdziemy te wersy, osobliwą „prefigurację” akceleratorów 
cząstek, kwarków i cząstek elementarnych:

– Odejdź – mówi kamień. –
Jestem szczelnie zamknięty.
Nawet rozbite na części
będziemy szczelnie zamknięte.
Nawet starte na piasek
nie wpuścimy nikogo.

przypadku wyeksponowane są jako czynniki, które ogniskując na sobie percepcję odbiorcy, mogą po-
móc mu wyodrębnić z codzienności coś świadczącego o jego człowieczeństwie, wyróżniającego go spo-
śród innych istot (por. eadem, Notatka [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., Kraków 2010, s. 360).

28 Por. M. Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2012, ss. 151-171.
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[…]
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Słyszałam, że są w tobie wielkie puste sale,
nieoglądane, piękne nadaremnie,
głuche, bez echa czyichkolwiek kroków.
Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz.
– Wielkie i puste sale – mówi kamień –
ale w nich miejsca nie ma.
Piękne, być może, ale poza gustem
twoich ubogich zmysłów.
Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy.
Całą powierzchnią zwracam się ku tobie,
a całym wnętrzem leżę odwrócony.
[…]
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego zawiązek, wyobraźnię29.

Najoczywistszym odczytaniem tego utworu jest utożsamienie kamienia z drugim 
człowiekiem, jednak w świetle naszych rozważań o wiele przydatniejsze będzie wy-
eksponowanie przeprowadzonego w nim zderzenia „ja” poetyckiego z autonomicz-
nością bytu, który – tak samo jak cały świat – jest negatywnie nastawiony do naszego 
poznania, choć ironicznie zdarza mu się udzielić kilku odpowiedzi. Wówczas ten 
enigmatyczny przedmiot –„organizm” wykształca się jako egzemplifikacja „bytu jako 
całości”30, którego nadrzędnym celem istnienia jest wprowadzenie do świata poetyc-
kiego Szymborskiej bardzo istotnego aksjomatu dotyczącego egzystencji. Zgodnie 
z nim rzeczywistym źródłem dramatu niemożliwości poznania nie jest introwersja 
„innego”, lecz brak odpowiednich narzędzi do skłonienia tego, co obce, do nawiąza-
nia dialogu31. W ten sposób poetka pokazuje, że literatura dopiero wtedy naprawdę 
opisuje świat, gdy otwiera się na spontaniczność indywiduum i przestaje podlegać 
spetryfikowanym i spekulatywnym sądom na temat natury interakcji na płaszczyźnie 
byt – przestrzeń. Wobec tego „rozmowa” z kamieniem jest w gruncie rzeczy opowie-
ścią o człowieku, który wciąż będąc samotnym, postanowił szukać ukojenia w przed-
miotach i najbliższych sobie przejawach realności, czyli dobrowolnie zgodził się na 
utratę perspektywy „kosmicznej”.

Pokazuje to, że niezwykle bliska była Szymborskiej japońska kategoria estetycz-
na mono no aware32, zgodnie z którą źródłem cierpienia duchowego i melancholii  
29 W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 109. Na temat tego 

wiersza por. A. Krawczyk, Człowiek i kamień. W. Szymborska Rozmowa z kamieniem [w:] Obmyślam 
świat, czyli o poezji Wisławy Szymborskiej, red. S. Żak, Kielce 1998, ss. 88–94; T. Nyczek, Po raz szósty 
(Rozmowa z kamieniem) [w:] idem, Tyle naraz świata. 27 × Szymborska, Kraków 2005, ss. 57–75.

30 S. Balbus, op. cit., s. 69.
31 Por. W. Hilsbecher, Tragizm, absurd i paradoks [w:] idem, Tragizm, absurd i paradoks, tłum. S. Błaut, 

Warszawa 1972, ss. 170–177.
32 Dotychczas nie pojawiło się w polskiej literaturze pełnowartościowe tłumaczenie tego terminu. Tym-

czasowo mówi się o mono no aware jako o empatii wobec materii, wrażliwości na krótkotrwałość piękna 



108

Przemysław Koniuszy, Pomiędzy podmiotem i przestrzenią. Kosmos w poezji...

podmiotu poznającego jest już sama świadomość nieodwołalności procesu przemi-
jania i ustawicznych metamorfoz materii. Podobnie jak w starożytnej sztuce Japonii 
także i u polskiej poetki niezwykle intensywnie uobecniana jest konieczność podjęcia 
twórczej refleksji nad niemożliwością pogodzenia ze sobą zła zakorzenionego w czło-
wieku, piękna manifestującego się w swej najczystszej formie wyłącznie w przyrodzie 
i  smutku nad destrukcyjną presją wywieraną przez czas na przestrzeń33.To właśnie 
w tego rodzaju wrażliwości na krótkotrwałość piękna należy poszukiwać źródeł prze-
jawiającego się w każdej sferze życia Szymborskiej minimalizmu. Podobny rys in-
terpretacyjny odnajdziemy w odczytaniu przez Mariana Stalę utworu Kot w pustym 
mieszkaniu, w którym badacz celnie ujmuje istotę tej poezji:

Oczywisty punkt wyjścia, zakwestionowanie jego oczywistości, zmuszające myśl i wy-
obraźnię do nowego światowidzenia i światoodczucia, nieoczywiste olśnienie. Trudno 
to olśnienie wytłumaczyć, dobrze mu się poddać34.

Wydaje się, że można bez przeszkód uznać, iż Wisława Szymborska w swej twór-
czości formułuje tezę o możliwości funkcjonowania poezji jako alternatywnego spo-
sobu badania świata35 i przede wszystkim idealnego instrumentarium do odkrywania 
rządzących nim zależności. W moim przekonaniu prawda jest jednak o wiele bardziej 
skomplikowana, co poetka sugeruje poprzez częste mówienie o rzeczywistości przez 
pryzmat człowieka „nieoświeconego”, to znaczy takiego, który jeszcze nie zdołał 
pozbawić się pierwiastka dzikości i nadal dostrzega w tym, co bezpośrednio dane, 
tajemnicę czekającą na wyjaśnienie36. Symptomatyczne znoszenie scjentyzmu przez 
pierwotność jest tutaj niezwykle istotne, gdyż ujawnia, że szereg przejawów obecno-
ści kosmosu w twórczości Szymborskiej nie skutkuje wykreowaniem jego spójnego 
obrazu. Każde odniesienie się do niego przez podmiot zawsze się czymś wyróżnia 
spośród innych i posiada ślady wpływu danej indywidualności. Tak oto w Ostrzeże-
niu przeczytamy o swego rodzaju profecie, który chce być postrzegany jako wybitna 
indywidualność przez wzgląd na swą predyspozycję do doceniania piękna kosmo-
su i potęgi nieskończoności w przeciwieństwie do „kpiarzy” obracających wszystko 

i estetycznej zadumie nad nietrwałością tego, co wzbudza zachwyt. Ching-Yu Chang traktuje je jako 
„smutek rzeczy”, który ściśle „wynika z przekonania o konieczności harmonijnego współistnienia z na-
turą”, zaś Mikołaj Melanowicz określa mono no aware jako „patos rzeczy” odczuwany, gdy „dostrzega się 
związek między pięknem a smutkiem świata”. Por. C.-Y. Chang, Ogólne pojęcie piękna, tłum. B. Roma-
nowicz [w:] Estetyka japońska. Antologia, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2006, ss. 62–70; M. Melano-
wicz, Literatura japońska od VI do połowy XIX wieku, Warszawa 1994, ss. 188–192.

33 Warto dodać, że zgodnie z tymi koncepcjami upływ czasu może znajdować swe odzwierciedlenie 
tylko w aktach ekspresji artystycznej.

34 M. Stala, Blisko wiersza. 30 interpretacji, Kraków 2013, s. 164.
35 Dla Szymborskiej jednak badanie nie jest tożsame z poznaniem w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Dostrzegł to już Stanisław Balbus, mówiąc o „sceptycyzmie poetki co do poznawczej skuteczności 
sztuki”. S. Balbus, op. cit., s. 62.

36 Por. A. Legeżyńska, Barbarzyńca oświecony [w:] Wokół Szymborskiej, red. B. Judkowiak, E. Nowicka, 
B. Sienkiewicz, Poznań 1995, ss. 52–70.
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w żart37. W Monologu dla Kasandry38 i Fetyszach płodności z paleolitu39 dowiemy się 
z  kolei o  jednostkach podświadomie przeczuwających, że ich przeznaczeniem jest 
konfrontacja z tym, co niemożliwe do poznania, i wyciąganie ze swych przeżyć po-
stulatów etycznych, lecz z obawy przed samoświadomością wolą „triumfować” tylko 
nad codziennością i nie dostrzegać absurdalności kultywowanych rytuałów. Jednak 
już w Stu pociechach pojawi się ktoś, kto „naprawdę się wydarzył / pod jedną z gwiazd 
prowincjonalnych”, dąży do poznania tajemnicy wszechrzeczy i już nawet „wolność 
mu w głowie, wszechwiedza i byt”. To pokazuje, że w świecie poetyckim Szymbor-
skiej rozwój wiedzy o kosmosie i  podmiotowości dokonuje się zgodnie z  tą samą 
prawidłowością: przypadkowo pojawia się świadomy nieskończoności geniusz, z któ-
rego idei korzysta zaślepiony zaspokajaniem instynktów ogół. Jednak bycie owym 
geniuszem, czyli podmiotem prawdziwie poznającym, nie jest zależne od ślepego 
trafu, lecz od wyboru. Główne założenie woluntaryzmu poetki to więc podporządko-
wanie woli zarówno moralności, jak i poznaniu. Zasadniczym i wiele wyjaśniającym 
dla tego wszystkiego dopełnieniem jest wiersz Nieuwaga, w  którym pojawiają się 
następujące strofy:

Źle sprawowałam się wczoraj w kosmosie.
Przeżyłam całą dobę nie pytając o nic,
nie dziwiąc się niczemu.
[…]
Świat mógł być odbierany jako świat szalony,
a ja brałam go tylko na zwykły użytek.
[…]
Jedna za drugą zachodziły zmiany
nawet w ograniczonym polu okamgnienia.
[…]
Ziemia się obróciła wokół swojej osi,
ale już w opuszczonej na zawsze przestrzeni40.

Nie ulega wątpliwości, że kosmos preferowany jest przez Szymborską ze względu 
na możliwość stwarzania przez niego przeciwwagi dla licznych refleksji o  tym, co 
pozornie zwyczajne. Dostrzeżenie jego niezwykle istotnej roli w  tej poezji pozwa-
la rozpoznać specyficzne cechy stosunku podmiotu lirycznego do świata, który jest 
przez niego poznawany, i przede wszystkim emocji, jakie w nim wzbudzają aktualnie 

37 „Nie bierzcie w kosmos kpiarzy, / dobrze radzę. // Czternaście martwych planet, / kilka komet, dwie 
gwiazdy, / a już w drodze na trzecią / kpiarze stracą humor. // Kosmos jest, jaki jest, / to znaczy doskonały. 
/ Kpiarze mu tego nie darują”. W. Szymborska, Ostrzeżenie [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 227.

38 „Spójrzcie na siebie z gwiazd – wołałam – / spójrzcie na siebie z gwiazd. / Słyszeli i spuszczali oczy”. 
Eadem, Monolog dla Kasandry [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 133.

39 „Jest świat? No to i dobrze. / Obfity? Tym lepiej. / Mają się dokąd porozbiegać dziatki, / mają ku 
czemu wznosić głowy? Pięknie. / Tyle go, że istnieje nawet kiedy śpią, / aż do przesady cały i praw-
dziwy? / I zawsze, nawet za plecami, jest? / To dużo, bardzo dużo z  jego strony”. Eadem, Fetysz 
płodności z paleolitu [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 153.

40 Eadem, Nieuwaga [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., ss. 395–396.
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percypowane elementy rzeczywistości. Wisława Szymborska znana jest przecież jako 
poetka lubująca się w pytaniach – u niej zawsze za tezą kryje się niepewność, speku-
lacja lub retoryczne pytanie o obszary niezbadane i niemożliwe do uchwycenia za po-
mocą sztuki. W ten sposób za pośrednictwem tego, co sprawdzalne, jak na przykład 
doświadczeń człowieka pierwotnego i  życia codziennego, udawało jej się docierać 
do obszarów niesprawdzalnych i „kosmicznych”, możliwych do quasi-zbadania tylko 
za pomocą zdziwienia, wyobraźni i  ironii. Wprowadzenie do poezji rzeczywistego 
kosmosu i abstrakcyjnego bezkresu doprowadziło do tego, że operując w tym samym 
czasie mikroskopem i teleskopem, tj. synkretycznie łącząc wszelkie możliwe perspek-
tywy i wydobywając podmiot ze znanego mu uniwersum, badała antropologię „ja” 
poetyckiego w kontekście tego, co je określa, czyli hipotetycznie wciąż rozszerzającej 
się przestrzeni i na co dzień ignorowanego detalu. Każdy dzięki swej cielesności jest 
w wykreowanym przez nią świecie potencjalnie zdolny do otwarcia się na „inność”, 
jednak za sprawą kosmosu – przestrzeni uchwytnej wyłącznie abstrakcyjną myślą – 
wszyscy mają w  formie spotęgowanej świadomość rozdarcia swojej osobowości na 
„ja” żyjące w codzienności, skierowane na zewnątrz, i „ja” metafizyczne, wciąż umiej-
scawiające w spektrum swoich zainteresowań to, co niepoznawalne i kosmiczne.
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Summary

Between subject and space.  
Cosmos in the poetry of Wislawa Szymborska

The primary purpose of this article is to show the necessity to analyze the poetry 
of Wislawa Szymborska in a manner derived from the concept of archaic ontol-
ogy. Such an approach implies to show the parallel between subject, space and the 
cosmos, in the work of the author of Colon  where it is understood doubly: an ab-
stract structure and an actually existing point of reference for the whole world of her 
poetry. Consequent conclusion is that the universality of Szymborska’s works has a 
source in her predisposition to create such lyrical confessions, that allow the speaker 
to retain his individuality and simultaneously merge with the object of his cognition. 
The author analyzes the most characteristic poems that use space themes in order to 
reconstruct the cosmology of Szymborska and propose a new approach to few prob-
lems, such as the negative dialectics, the principle “mono no aware”, the philosophy 
of space, aesthetics’ contact with the strangeness, anti-modernism and primitiveness.


